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ف ا  
 

٥٦ -  ا  ّ يا:  

 دو:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ــر]] ١٠٩ص [[ ــرتاض آخ ــة: اع ــت الزيدي ــكَّ : قال ــد ش ق

ة نسـب هـذا املولـود إذ أكثـر النـاس يـدفعون أن  الناس يف صحَّ

 .ولد  يكون للحسن بن عيلٍّ 

ح ورمـوا مـريم قـد شـكَّ بنـو إرسائيـل يف املسـي: فيقال هلـم
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، فـتكلَّم ]٢٧: مـريم[، �ل

ـ ِكتـاَب : فقـال ه املسـيح بـرباءة ُأمِّ
ْ
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َ
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َ
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ــريم[ �وََجَعل ــول أنَّ اهللا ]٣٠: م ــل العق ــم أه ، فعل

 ــور النســب وال غــري كــريم  ال خيتــار ألداء الرســالة مغم

إذا ظهــر كــان معــه مــن اآليــات  املنصــب، كــذلك اإلمــام 

ــه دون  ــه بعين ــه أنَّ ــم ب ــا يعل ــاهرات م ــدالئل الظ ــاهرات وال الب

 . الناس هو خلف احلسن بن عيلٍّ 

ــدليل عــىلٰ : قــال بعضــهم]] ١١٠ص [[/ أنَّ احلســن  مــا ال

 وّيف؟تُ   بن عيلٍّ 

كثر األخبار التي وردت يف موته هي أوضح وأشهر وأ: قيل له

بـن جعفـر  ٰى من األخبار التي وردت يف مـوت أيب احلسـن موسـ

 ألنَّ أبا احلسن ،  مات يف يد األعداء ومـات أبـو حمّمـد

يف أمـره مـا قـد  ٰى فراشـه، وجـر يف داره عىلٰ   احلسن بن عيلٍّ 

 .أوردت اخلرب به مسندًا يف هذا الكتاب

ر يف احلسـن وجعفـ فهـالَّ دلَّكـم تنـازع ُأمِّ : فقال قائـل مـنهم

مرياثه أنَّه مل يكـن لـه ولـد؟ ألّنـا بمثـل هـذا نعـرف مـن يمـوت 

 م مرياثه بني ورثته؟قسَّ وال عقب له أن ال يظهر ولده ويُ 

ــه ــل ل ــدبري اهللا يف : فقي ــك أنَّ ت ــة وذل ــادة مستفيض ــذه الع ه

ــام جـرُســأنبيائـه ورُ  ــام  عــىلٰ  ٰى له وخلفائـه ربَّ املعهـود املعتــاد وربَّ

 األحـوال عـىلٰ  أمـرهم يف كـلِّ  بخـالف ذلـك، فـال حيمـل ٰى جر

 .العادات عىلٰ  العادات كام ال حيمل أمر املسيح 

 يف هـذا لِــَم ال جيـوز أن نشـكَّ  فـإن جـاز لـه أن يشـكَّ : قال

 من يموت وال عقب له ظاهر؟ يف كلِّ 

كــان لــه خلــف مــن  يف أنَّ احلســن  ال نشــكُّ : قيــل لــه

ــن ــد احلس ــالء ول ــدا مــن فض ــه ول ــن أثبــت ل ــهادة م ــه بش  عقب

ــني  ــهادة التــي جيــب  واحلس والشــيعة األخيــار ألنَّ الش

ــدد  ــان ع ــايف وإن ك ــهادة الن ــت ال ش ــهادة املثب ــي ش ــا ه قبوهل

 ٰى النافني أكثر من عدد املثبتـني، ووجـدنا هلـذا البـاب فـيام مضــ

ــ ــة موس ــو قصَّ ــاالً وه ـــامَّ أراد أن   ٰى مث ــبحانه ل ألنَّ اهللا س

ـ ينـه عـىلٰ نّجي بني إرسائيل مـن العبوديـة ويصـري ديُ   ايديـه غض�
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ــات يف ]٧: صــصالقَ [ � ا� ــران م ــاه عم ــو أنَّ أب ، فل

  ه إالَّ كــاحلكم يف مــرياثذلـك الوقــت ملــا كــان احلكــم يف مرياثــ

 .نفي الولد ، ومل يكن يف ذلك داللة عىلٰ احلسن 

ك الوقــت مل يف ذلــ ٰى إنَّ موســ: خمالفينــا فقــالوا وخفــي عــىلٰ 

ــام  ــة واإلم ــن بحجَّ ــن ]] ١١١ص [[/يك ــة، ونح ــدكم حجَّ عن

ــام شــبَّهنا الــوالدة والغيبــة بــالوالدة والغيبــة، وغيبــة يوســف  إنَّ

  ِّخــربه أبــوه وكــان  قــف عــىلٰ عجــب مل ي أعجــب مــن كــل

يف  بيـنهام مــن املسـافة مــا جيــب أن ال ينقطـع لــوال تــدبري اهللا 

  خلقــه أن ينقطــع خــربه عــن أبيــه وهــؤالء إخوتــه دخلــوا عليــه

 . َفَعَرَفُهْم وُهْم َلُه ُمنِْكُرونَ 

موشبَّ  ـة أصـحاب الكهـف فـإهنَّ َلبِثُـوا ِيف   هنا أمر حياتـه بقصَّ

 .ِسنَِني واْزَداُدوا تِْسعًا، وهم أحياءَكْهِفِهْم َثالَثِامَئٍة 

ــا : فــإن قــال قائــل إنَّ هــذه ُأمــور قــد كانــت وال دليــل معن

ة ما تقولون عىلٰ   .صحَّ

 حـدِّ  اإلحالـة إىلٰ  أخرجنا هبذه األمثلة أقوالنا من حدِّ : قيل له

ة قولنا بأنَّ الكتاب ال يزال معه من  اجلواز، وأقمنا األدلَّة عىلٰ  صحَّ

من يعرف حالله وحرامه وحمكمه ومتشـاهبه،  عرتة الرسول 

ـةواأل وبام أسـندناه يف هـذا الكتـاب مـن األخبـار عـن النبـيِّ   ئمَّ

 .)صلوات اهللا عليهم(

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

ل ]]٥٣ص /[[  :الكالم يف الفصل األوَّ

ـــول ـــن: وأق ـــن ب ـــن احلس ـــدي ب ـــتتار والدة امله  إنَّ اس



 والدته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ....................................................................................  ٤

عــن مجهــور أهلــه وغــريهم، وخفــاء ذلــك علــيهم،   عــيلٍّ 

ــرف، وال  ــن الع ــارج ع ــيس بخ ــنهم ل ــتتاره ع ــتمرار اس واس

ــه يف أوالد  ــتامم مثل ــم حمــيط ب ــل العل ــم العــادات، ب ــًا حلك خمالف

 امللـــوك والســـوقة، ألســـباب تقتضـــيه ال شـــبهة فيهـــا عـــىلٰ 

 .العقالء

ــا ــرت : فمنه ــد أس ــة ق ــن جاري ــد م ــان ول ــون لإلنس أن يك

 كها من زوجته وأهلـه، فتحمـل منـه فيخفـي ذلـك عـن كـلِّ متلُّ 

ـن ال يـأمن إذاعـة اخلـرب  من يشـفق منـه أن يـذكره، ويسـرته عمَّ

ــارها،  ــا وأنص ــه بأهله ــع زوجت ــه م ــر علي ــد األم ــئالَّ يفس ــه، ل ب

الفســاد بــه رضر عليــه يضـعف عــن دفاعــه عنــه، وينشــؤ  ويـتمُّ 

ــ ــي عمِّ ــل وبن ــل الرج ــن أه ــد م ــيس أح ــد ول ــه الول ه وإخوان

ــرُّ وأ ــه، ويم ــدقائه يعرف ــىلٰ  ص ــك إىلٰ  ع ــن  ذل ــه م ــزول خوف أن ي

وربَّــام تــمَّ ]] ٥٤ص /[[ف بــه إذ ذاك، عــرِّ اإلخبــار عنــه، فيُ 

ف بــه عنــد حضــورها، عــرِّ أن حتضـــره وفاتــه، فيُ  ذلــك إىلٰ 

ــارًا لوصــوله إىلٰ حترُّ  ه مــن مســتحقِّ  جــًا مــن تضــييع نســبه، وإيث

 .مرياثه

ينشـؤ ويرتعـرع،  ٰى ه حتـَّؤِذن بـك ولـد ال ُيـِلـد للمَ وَلـوقد يُ 

 ...الصورة التي تعجبه فإن رآه عىلٰ 

وقد ذكر الناس ذلك عن مجاعـة مـن ملـوك الفـرس والـروم 

ـة  واهلند يف الدولتني معًا، فسطروا أخبارهم يف ذلك، وأثبتـوا قصَّ

ك الفـرس، الـذي مجـع ِلـكيخسـرو بن سياوخش بن كيقاوس مَ 

ـ وما كان من]] ٥٥ص /[[ملك بابل واملشـرق،  ه محلهـا سـرت ُأمِّ

ه هذه املسّامة بوسـفا فريـد بنـت وإخفاء والدهتا لكيخسـرو، وُأمُّ 

 -ك الرتك، فخفي أمره مع اِجلدِّ كـان مـن كيقـاوس لِ فراسياب مَ 

يف البحث عن أمره والطلب له، فلـم يظفـر  -ك األعظم لِ ه املَ جدِّ 

 .بذلك حينًا طويالً 

ــ ــاء شخص ــرته وإخف ــبب س ــهور، وس ــأمره مش ــرب ب ه واخل

ــر  ــن جري ــد ب ــه حمّم ــرس، وأثبت ــامء الف ــره عل ــد ذك ــروف، ق مع

وهــو نظـري ملـا أنكــره ]] ٥٦ص /[[الطـربي يف كتابـه التـاريخ، 

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــد احلس ــر ول ــاء أم ــوم يف خف ــتتار  اخلص ، واس

 .شخصه، ووجوده ووالدته، بل ذلك أعجب

مـن يسـرت ولـده عـن أهلـه خمافـة شـنعتهم  ومن الناس كـلِّ 

ــ ــم يفيف حقِّ ــزال  ه وطمعه ــال ي ــد، ف ــه ول ــن ل ــا مل يك ــه م مرياث

ــ ــتورًا حتَّ ــن  ٰى مس ن م ــتمكَّ ــىلٰ ]] ٥٧ص /[[ي ــاره ع ــان  إظه أم

يناه  .منه عليه ممَّن سمَّ

ومــنهم مــن يســرت ذلــك لريغــب يف العقــد لــه َمــْن ال يــؤثر 

ــده  ــه يف ســرت ول ــتّم ل ــاس، في ــد مــن الن مناكحــة صــاحب الول

ض بنكـاح مـن  وإخفاء شخصـه وأمـره، والتظـاهر بأنَّـه مل يتعـرَّ

ــة، وقــد شــاهدنا مــن فعــل  ة وال َأَم قبــل وال لــه ولــد مــن حــرَّ

 .ذلك، واخلرب عن النساء به  أظهر منه عن الرجال

واشــتهر مــن امللــوك مــن ســرت ولــد وإخفــاء شخصــه مــن 

ــان  ــه، وامتح ــة ل ــة خليف ــدبري، يف إقام ــن الت ـــرب م ــه لض رعيَّت

التــدبري جنـده بـذلك يف طاعتـه، إذ كــانوا يـرون أنَّـه ال جيـوز يف 

اسـتخالف مــن لـيس لــه بنسـيب مــع وجـود ولــده، ثـّم ُيظِهــر 

القـوم،  ٰى ن مـن إظهـاره برضــبعد ذلك أمر الولـد عنـد الـتمكُّ 

غـريه، أو لعـزل مسـتخلٍف عـن  وصـرف األمـر عـن الولـد إىلٰ 

ــىلٰ  ــام، ع ــتظم للمَ  املق ــه ين ــوج ــن ِل ن م ــتمكَّ ــن ي ــور مل يك ك ُأم

 .ما رشحناه التدبري الذي كان منه عىلٰ 

ــرت األوالد و ــباب س ــن أس ــداده م ــر تع ــا يكث ــك ممَّ ــري ذل غ

ـــاف  ـــهم، واإلرج ـــوك أنفس ـــتتار املل ـــوهتم، واس ـــار م وإظه

ــة  ــم معروف ــراض هل ــذلك، وأغ ــاهم ب ــان رعاي ــاهتم، وامتح بوف

 .قد جرت من املسلمني بالعمل عليها العادات

وكم وجدنا من نسيب ثبـت بعـد مـوت أبيـه بـدهر طويـل، 

شـهد لـه بــذلك  ٰى بـذلك حتَّــومل يكـن أحـد مـن اخللــق يعرفـه 

سـرت والدتـه عـن  رجالن مسـلامن، وذلـك لـداٍع دعـا األب إىلٰ 

بــه ]] ٥٨ص /[[أحــد مــن قريــب وبعيــد، إالَّ مــن شــهد  كــلِّ 

ة بكتامنـه، السـرت لـذلك والوصـيَّ  من بعد عليـه بـإقراره بـه عـىلٰ 

 .ريعة إحلاق الولد بوالدهـأو بالفراش املوجب حلكم الش

مـا كـان مـن سـرت  ء مـن امللـل عـىلٰ وقد أمجـع العلـام :فصل

ــراهيم اخلليــل  ــ والدة أيب إب ه لــذلك، وتــدبريهم يف وُأمِّ

 .ك زمانه خلوفهم عليه منهلِ إخفاء أمره عن مَ 

ــ ــرت والدة موس ــران  ٰى وبس ــن عم ــرآن ب ــيء الق ، وبمج

ــه ألقتـه يف الــيمِّ  بشــرح ذلــك عـىلٰ   عــىلٰ  البيــان، واخلــرب بـأنَّ ُأمَّ

ــالوحي ثقــٍة منهــا بســالمته وعــو ده إليهــا، وكــان ذلــك منهــا ب

 .ملصالح العباد )جلَّ وعال(إليها به بتدبري اهللا 

ة مـن قـوهلم يف سـرت احلسـن فام الذي ينكر خصـوم اإلماميـَّ

 ــ ــي عمِّ ــه وبن ــدي عــن أهل ــه امله ــن والدة ابن ــريهم م ه وغ

دناه  النــاس، وأســباب ذلــك أظهــر مــن أســباب ســرت مــن عــدَّ

يناه، وسنذكرها عنـد احلا ذكرهـا مـن بعـد إن شـاء  جـة إىلٰ وسمَّ

 .اهللا
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ــن ]] ٥٩ص /[[ ــد احلس ة ول ــحَّ ــت  واخلــرب بص قــد ثب

ــان  ــاس، إذ ك ــن الن ــور م ــاب اجلمه ــه أنس ــت ب ــا تثب ــد م بأوك

بقـول القابلـة، ومثلهـا مـن النسـاء الـاليت جـرت : النسب يثبت

ـــه ـــونتهم علي ـــوّيل مع ـــاء وت ـــور والدة النس ـــادهتنَّ بحض . ع

ــذ ــده ب ــراش وح ــاحب الف ــاعرتاف ص ــواهوب ــن س . لك دون م

إقـرار األب بنسـب االبـن  وبشهادة رجلـني مـن املسـلمني عـىلٰ 

 .منه

وقــد ثبتــت أخبــار عــن مجاعــة مــن أهــل الديانــة والفضــل 

:  والــورع والزهــد والعبــادة والفقــه عــن احلســن بــن عــيلٍّ 

، وآذهنـم بوجـوده، ونـصَّ هلـم أنَّه اعـرتف بولـده املهـدي 

ضـــهم لـــه طفـــالً، إمامتـــه مـــن بعـــده، وبمشـــاهدة بع عـــىلٰ 

شــيعته بعــد  وبعضــهم لــه يافعــًا وشــابًا كــامالً، وإخــراجهم إىلٰ 

أبيه األوامـر والنـواهي واألجوبـة عـن املسـائل، وتسـليمهم لـه 

 .ة من أصحابهحقوق األئمَّ 

ن وصــفت حـاهلم مـن ثقــات  وقـد ذكـرت أســامء مجاعـة ممـَّ

ــته املعــروفني بخدمتــه والتحقيــق  احلســن بــن عــيل  وخاصَّ

ــت  ــه، وأثب ــن ب ــاهدهتم م ــده ومش ــود ول ــه يف وج ــا رووه عن م

 .باإلمامة عليه بعده وسامعهم النصَّ 

ــن كُ  ــع م ــود يف مواض ــتُ وذلــك موج ــي، وخاصَّ ــاّيب ب ة يف كت

ـــدمها  ـــروف أح ــــ ]] ٦٠ص /[[املع ـــة (ب ـــاد يف معرف اإلرش

ــُح  ــىلٰ َج ــاد ج  اهللا ع ـــ )العب ــاين ب ــة (، والث ــاح يف اإلمام اإليض

 ).والغيبة

ف إثباتـه يف هـذا غنـي عـن تكلُّـووجود ذلـك فـيام ذكـرت يُ 

 .الكتاب

 :الكالم يف الفصل الثاين ]]٦١ص /[[

ا املتعلِّـ ة بولـد ق بإنكـار جعفـر بـن عـيل شـهادة اإلماميـَّوأمَّ

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــه احلس ــوز   ألخي ــده، واحل ــه بع ــد يف حيات ول

ــدعو ــه ب ــا  ٰى لرتكت ــه، وم ــد ل ــه مــثالً دون ول ــتحقاقها بمرياث اس

حــبس جــواري احلســن  ت عــىلٰ كــان منــه مــن محــل أمــري الوقــ

 ــ ــد بقيَّ ــل ليتأكَّ ــن احلم ــنَّ م ــترباء هل ــتبذاهلنَّ باالس ة واس

لولد أخيـه، وإباحتـه دمـاء شـيعة احلسـن بـدعواهم خلفـًا مـن 

ن  بعده كان أحـّق بمقامـه مـن بعـده مـن غـريه وأوىلٰ  بمرياثـه ممـَّ

 .حواه

ـة،  فليس بشـبهة يعتمـدها عاقـل يف ذلـك، فضـالً عـن حجَّ

ــاق األُ  ــىلٰ الّتف ــة ع ــاء  مَّ ــمة األنبي ــه عص ــن ل ــرًا مل تك أنَّ جعف

باطـل، بـل كـان مـن  ٰى ودعـو فيمتنع عليـه لـذلك إنكـار حـقٍّ 

ة التـي جيـوز عليهـا الزلـل، ويعرتهيـا السـهو، ويقـع مجلة الرعيـَّ

ــ ــا تعمُّ ــؤمن منه ــط، وال ي ــا الغل ــا منه ــع منه ــل، ويتوقَّ د الباط

 .الضالل]] ٦٢ص /[[

باط يعقـوب بـن إسـحاق وقد نطق القرآن بـام كـان مـن أسـ

ولــده األنبيــاء وآبائــه  عليــه وعــىلٰ (بــن إبــراهيم خليــل الــرمحن 

ــ ــة املرَســاملنتجبــني األصــفياء وكافَّ ة لني الصــالة الدائمــة والتحيَّ

وإلقـــائهم لـــه يف  يف ظلـــم أخـــيهم يوســـف  )والســـالم

ــبِّ  ــة اجل ــالثمن غياب ــاه ب ــيعهم إّي ــذلك، وب ــه ب ــرهم بدم ، وتغري

ــ الــبخس، ونقضــهم عهــده يف دهم معصــيته يف حراســته، وتعمُّ

عليــه بــام صــنعوه بأحــّب ولــده  ذلــك وعقوقــه، وإدخــال اهلــمِّ 

ــلوه إىلٰ  ــه وأوص ــمِّ  إلي ــن الغ ــه م ــىلٰ  قلب ــوهيهم ع ــذلك، ومت  ب

قميصـه مـن  الـذئب أنَّـه أكلـه بـام جـاؤوا بـه عـىلٰ  دعواهم عـىلٰ 

ا اقرتفـوه يف ظلمـه  الدم، ويمينهم بـاهللا العظـيم عـىلٰ  بـراءهتم ممـَّ

قـون، وبـبطالن مـا ادَّعـوه يف إلثم، وهـم ملـا أنكـروه متحقِّ من ا

 .عارفون أمر يوسف 

ــ ــيِّ هــذا وهــم أســباط النبيِّ اهللا  ني، وأقــرب اخللــق نســبًا بنب

 .وخليله إبراهيم

ــدِّ  ــدنيا وال ــم يف ال ــو دوهن ــن ه ــر ممَّ ــذي ُينَك ــام ال أن : ينف

ــ اعتمــد بــاطالً ُيعَلــم خطــؤه فيــه عــىلٰ  قــد  االيقــني، ويــدفع حق�

 ج الواضحة والرباهني؟جَ امت عليه احلُ ق

ــل ]]٦٣ص /[[ ــا أر :فص ــ ٰى وم ــود املتعلِّ ــار وج ق يف إنك

نــة العقــل وقــد قامــت بيِّ  بــن حمّمــد  ولــد احلســن بــن عــيلِّ 

ــىلٰ  ــحيح ع ــار الص ــه، ودلَّ االعتب ــمع ب ــده،  والس ــواب معتق ص

ه لذلك مع دواعيـه الظـاهرة كانـت إليـه، بحـوز تركـة بدفع عمِّ 

ــع  ــه، م ــه دون ــا، لتُ أخي ــم خطره ــا وعظ ــا وكثرهت ــجاللته ل عجِّ

كهـا، وبلـوغ شـهواته مـن املنافع هبـا، والنهضـة بمآربـه عنـد متلُّ 

ة، مقامـه الـذي جـلَّ قـدره عنـد الكافَّـ ٰى الدنيا بحوزها، ودعـو

ــيعة  ــاس، وبخعــت الش ــه دون مــن عــداه مــن الن باســتحقاقه ل

هـا بالطاعــة لــه بــام انطــوت عليــه مــن اعتقادهــا لوجوبــه لــه كلُّ 

ون من سواه، وطمعـه بـذلك يف مثـل مـا كـان يصـل إليـه مـن د

وكالئـه يف حياتـه،  س الغنائم التـي كانـت حتملهـا شـيعته إىلٰ ُمخُ 

ذلـك بعـد وفاتـه، وزكـوات األمـوال، لتصـل  واستمرارها عـىلٰ 

 .ها من فقراء أصحابهإال مستحقِّ 

ـق أهل الغفلـة مـن الكُ إالَّ كتعلُّ  ه أيب هلـب ّفـار يف إبطـال عمِّ
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تـــه،  دعوتـــه، وجحـــد احلـــقِّ ]] ٦٤ص [[/صـــدق  يف نبوَّ

والكفر بام جـاء بـه، ودفـع رسـالته، ومشـاركة أكثـر ذوي نسـبه 

ــ ــي ُأميَّ ــمــن بنــي هاشــم وبن  ه يف ذلــك، واجــتامعهم عــىلٰ ة لعمِّ

عداوتـــه، وجتريـــدهم الســـيف يف حربـــه، واجتهـــادهم يف 

ته استئصاله ومتَّبعيه عىلٰ   .ملَّ

تـه، ووضـوح برها تـه، وضـيق هذا مـع ظهـور حجَّ نـه يف نبوَّ

ـة بـن احلسـن عـىلٰ  جعفـر وأمثالـه  الطريق يف معرفة والدة احلجَّ

 .من البعداء عن علم حقيقته

ــاده إىلٰ  ته وفس ــحَّ ــه أو ص ــار يشء أو إثبات ــار يف إنك ــن ص  وم

ــ يف جحــد وجــود خلــف ألخيــه،  ق بجعفــر بــن عــيلٍّ مثــل التعلُّ

ــيِّ  ــارب النب ــن أق ــه م ــل ورشكائ ــن أيب جه ــان م ــا ك   وم

ــارفني وجري ــه والع ــه يف زمان ــئني مع ــده والناش ــل بل ــه وأه ان

تــه وإنكـار صــدقه  بـأكثر رسِّ  أمــره وجهـره وأحوالــه يف دفـع نبوَّ

 .يف دعوته

سـقط كالمـه عنــد العلـامء ومل ُيَعـّد يف مجلــة الفقهـاء، وكــان 

 .اجلهل والسفهاء]] ٦٥ص /[[يف أعداد ذوي 

ــل ــار :فص ــي بأخب ــن عن ــريهم ممَّ ــيعة وغ ــإنَّ الش ــد، ف  وبع

ــه  ــت ل ــراض كان ــباهبا، واألغ ــن اآلراء وأس ــواد م ــاس واجل الن

يف حيــاة  فيهـا، قــد ذكــروا أخبــارًا عــن أحــوال جعفــر بــن عــيلٍّ 

، وأســباب إنكــاره خلفــًا  أخيـه أيب حمّمــد احلســن بــن عـيلٍّ 

له من بعـده، وجحـد ولـٍد كـان لـه يف حياتـه، ومحـل السـلطان 

وجههــا  عــىلٰ  فيــه وشــيعته، لــو أوردهتــامــا ســار بــه يف خملِّ  عــىلٰ 

ــىلٰ  ــك ع ــر يف ذل ر األم ــوَّ ــىلٰ  لتص ــَف ع ــه، ومل خي ــ حقيقت ل متأمِّ

 .خطيئته بحاله، وعرفه عىلٰ 

 :لكنَّه يمنعني عن ذلك موانع ظاهرة

 مـن ولـد جعفـر بـن عـيلٍّ  كثـرة مـن يعـرتف بـاحلقِّ : أحدها

يف  ن بوجـود ولـد احلسـن بـن عـيلٍّ يف وقتنا هـذا، ويظهـر التـديُّ 

ــد وفا ــه بع ــه، ومقام ــافة حيات ــره إض ــه، ويك ــر مقام ــه يف األم ت

ــه إىلٰ  ــده في ــه ملعتق ــدِّ  خالف ــد ج ــن ول ــدًا م ــم أح ــل ال أعل ه، ب

ة يف وجـود يف وقتنـا هـذا يظهـر خـالف اإلماميـَّ جعفر بـن عـيلٍّ 

 .ن بحياته واالنتظار لقيامهوالتديُّ  ابن احلسن 

ــدهم ]] ٦٦ص /[[ ــادة أيَّ ــؤالء الس ــة هل ـــرة اجلميل والعش

ــا  ــات م ــرتك إثب ــي اهللا ب ــار الت يت يف األخب ــمَّ ــن س ــه م ــبق ب س

 .خلَّدوها فيام وصفت أوىلٰ 

مع غناي عـن ذلـك بـام أثبـتُّ مـن مـوجز القـول يف بطـالن 

ـــ ـــبهة، لتعلُّ ـــة الش ـــوية والزيدي ـــة واحلش ـــعفاء املعتزل ق ض

ــة يف  ــوارج واملرجئ ــيلٍّ ]] ٦٧ص /[[واخل ــن ع ــر ب ــار جعف  إنك

م ، حســب مــا أورد الســائل عــنهلوجــود ابــن احلســن بــن عــيلٍّ 

 .ق للصوابفيام سأل يف الشبهات يف ذلك، واهللا املوفِّ 

 :الكالم يف الفصل الثالث ]]٦٩ص /[[

ـا تعلُّ  بــن حمّمــد  ة أيب حمّمـد احلســن بــن عـيلِّ قهــم بوصــيَّ وأمَّ

 ــ ــذي ُت ــه ال ــه إىلٰ يف مرض ــديث  وّيف في ــّامة بح ــه املس والدت

، بوقوفــه وصــدقاته، وإســناد النظــر يف Âاحلســن  املكنّــاة بــُأمِّ 

لك إليها دون غريها، فلـيس بشــيء ُيعتَمـد يف إنكـار ولـد لـه ذ

قائم من بعده مقامه، من ِقبَـل أنَّـه أمـر بـذلك متـام مـا كـان مـن 

ــ ــن متملِّ ــه ع ــه وســرت حال ــر يف غرضــه يف إخفــاء والدت ك األم

منتظـر  اهللا تعـاىلٰ  زمانه ومـن يسـلك سـبيله يف إباحـة دم داٍع إىلٰ 

 .لدولة احلقِّ 

ته ولـدًا لـه وأسـندها إليـه، لنـاقض ذلـك ولو ذكر يف وصـيَّ 

 مقصـده يف تـدبري أمـره لـه عـىلٰ  الغرض منه فـيام ذكرنـاه، ونـاىفٰ 

مــا وصــفناه، وعــدل عــن النظــر بولــده وأهلــه ونســبه، الســيّام 

الدولــة العبّاســية عليــه  شــهادة خــواصِّ  مــع اضــطراره كــان إىلٰ 

ــدبُّ  -ة وثبــوت خطــوطهم فيهــا يف الوصــيَّ   ر مــوىلٰ كــاملعروف بت

ــ الواثــق وعســكر اخلــادم مــوىلٰ  ــن حمّم ــن املــأمون والفــتح ب د ب

ــ ــد ربِّ ــريهم عب ــلطان ]] ٧٠ص /[[ه وغ ــاة س ــهود قض ــن ش م

ملـا قصـد بـذلك مـن حراسـة قومـه، وحفـظ  -ّكامه الوقت وُح 

ــع  ــه م ــان، وإرادت ــايض الزم ــد ق ــيَّته عن ــوت وص ــدقاته، وثب ص

ولـده، وإمهـال ذكـره، واحلراسـة ملهجتـه بـرتك  ذلك السرت عـىلٰ 

ــه عــىلٰ ال ــوده، والكــفِّ  تنبي ــن اجلــدِّ  وج ــه بــذلك ع ألعدائ

واالجتهاد يف طلبـه، والتربيـد عـن شـيعته ملـا ُيشـنَّع بـه علـيهم 

 .من اعتقاد وجوده وإمامته

 ظـنَّ أنَّـه دليـل عـىلٰ  ٰى ومن اشتبه عليه األمر فيام ذكرناه، حتـَّ

مسـتور عـن  ة يف وجـود ولـد للحسـن بطالن مقال اإلماميَّ 

م، كان بعيدًا مـن الفهـم والفطنـة، بائنـًا عـن الـذكاء مجهور األنا

ر أحوال العقالء وتـدبريهم يف واملعرفة، عاجزًا باجلهل عن التصوُّ 

املصالح وما يعتمدونه يف ذلك من صواب الرأي وبشاهد احلـال، 

 .ودليله من العرف والعادات

وقـد تظـاهر اخلـرب فـيام كـان عـن تـدبري أيب عبـد اهللا  :فصل

 بـن جعفـر  ٰى ، وحراسـته ابنـه موسـد جعفر بـن حمّمـ

 :يلحقه]] ٧١ص /[[بعد وفاته من رضر 
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ــاد  ــيعة إذ ذاك باعتق ــن الش ــرب ع ــاع اخل ــه، وأش ــيَّته إلي بوص

ــىلٰ  ــذلك ع ــتهم ل ــتامد يف حجَّ ــده، واالع ــن بع ــه م ــراده  إمامت إف

 .هه عليه بنقل خواصِّ بوصيَّته مع نصِّ 

مخسـة  ىلٰ ة عنـد وفاتـه، وجعلهـا إفعدل عـن إقـراره بالوصـيَّ 

ــم املنصــور : نفــر هل ــىلٰ  -أوَّ ــه ع م ــلطان  وقدَّ ــو س مجــاعتهم إذ ه

ــدبِّ  ــت وم ــه الوق ــّم -ر أهل ــده، ث ــن بع ــع م ــاحبه الربي ــّم ص ، ث

ولــده محيــدة الرببريــة، وخــتمهم  قــايض وقتــه، ثــّم جاريتــه وُأمُّ 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــر  ٰى ب ــن جعف ــره وحيــرس ب ــرت أم ، يس

 .بذلك نفسه]] ٧٢ص /[[

أحــدًا مــن أوالده، لعلمــه بــأنَّ  ٰى وســومل يــذكر مــع ولــده م

عي مقامه من بعده، ويتعلَّق بإدخاله يف وصيَّته  .منهم من يدَّ

ـــ ـــن موس ـــو مل يك ـــهورًا يف أوالده   ٰى ول ـــاهرًا مش ظ

ــه  ــله وعلم ــتهار فض ــبه واش ة نس ــحَّ ــه وص ــان من ــروف املك مع

ــن  ــرت احلس ــل س ــان مث ــل ك ــه، ب ــه وكامل ــه وامتثال  وحكمت

ــيَّت ــره يف وص ــا ذك ــده، مل ــىلٰ ول ـــر ع ــن  ه، والقتص ــريه ممَّ ــر غ ذك

يناه، لكنَّه ختمهم يف الذكر به كام بيَّنّ   .اهسمَّ

ــد  ــرض أيب حمّم ــن غ ــفناه م ــا وص ــاهد مل ــذا ش يف  وه

والدته دون غريهـا، وإمهـال ذكـر ولـد لـه، ونظـر لـه  وصيَّته إىلٰ 

 .اهما بيَّنّ  يف معناه عىلٰ 

 :الكالم يف الفصل الرابع ]]٧٣ص /[[

ــالم ــا الك ــو فأمَّ ــع، وه ــل الراب ــداع : يف الفص ــتبعاد ال االس

ــذا( ــن ) ك ــاء  إىلٰ  للحس ــر يف إخف ــدبر األم ــده، وت ــرت ول س

ــة بتســميته وذكــره، مــع  شخصــه، والنهــي لشــيعته عــن البينون

ـــروهتم  ـــبالد وث ـــارهم يف ال ـــه وانتش ـــيعة يف زمان ـــرة الش كث

 باألموال وحسـن األحـوال، وصـعوبة الزمـان فـيام سـلف عـىلٰ 

ة غلظهـم عـىلٰ واعتقـاد م آبائه  الـدائنني  لوكـه فـيهم، وشـدَّ

ــك  ــدعهم ذل ــوال، ومل ي ــدماء واألم ــتحالهلم ال ــامتهم، واس بإم

ـــ إىلٰ  وقـــول . ل األمـــر مـــن بعـــدهمســـرت ولـــدهم وال مؤهِّ

 .إنَّ هذا متنافر يف أحوال العقالء: اخلصوم

 .ما استبعدوه وه، وال كان عىلٰ فليس األمر كام ظنُّ 

ه، وكـتامن والدتـه، وإخفـاء سـرت ولـد والذي دعا احلسن إىلٰ 

شيعته مـن النهـي  شخصه، واالجتهاد يف إمهال ذكره بام خرج إىلٰ 

 .عليه عن اإلشارة إليه، وحظر تسميته، ونرش اخلرب بالنصِّ 

ــــه ]] ٧٤ص /[[ ــــات آبائ ــــن يف أوق ــــاهر، مل يك يشء ظ

 ٰما دعاه إليه، وهو ، فيدعونه من سرت أوالدهم إىل: 

ــا ــان إذ ذاك ك ــوك الزم ــأنَّ مل ــن رأي األئمَّ ــون م ة نوا يعرف

 ــ ــىلٰ التقيَّ ــيف ع ــروج بالس ــريم اخل ــب  ة، وحت ــوالة، وعي ال

هـم ولـومهم عليـه، وأنَّـه ال جيــوز مـن فعـل ذلـك مـن بنــي عمِّ 

ــ ــيف حتَّ ــد الس ــدهم جتري ــا، : ٰى عن ــد زواهل ــمس عن ــد الش ترك

وُيسَمع نداء من السـامء باسـم رجـل بعينـه، وُخيَسـف بالبيـداء، 

 .بالسيف ليزيل دولة الباطل قِّ ة احلويقوم آخر أئمَّ 

وكــانوا ال ُيكــربون بوجــود مــن يوجــد مــنهم، وال بظهــور 

ــدعو إىلٰ  ــدعوة مــن ي إمــام، ألمــاهنم مــع ذلــك  شخصــه، وال ب

من فتٍق يكـون علـيهم بـه، والعتقـادهم قلَّـة عـدد مـن يصـغي 

قهم فـيام خيـربون بـه مـن صـدِّ اإلمامـة هلـم، أو يُ  ٰى إليهم يف دعو

 .منتظر يكون هلم

ــه  ــوف من ــذلك، املخ ــب ل ــود املرتّق ــت وج ــاز وق ــامَّ ج فل

حتقيــق  ة مطبقـة عــىلٰ القيـام بالســيف، ووجـدنا الشــيعة اإلماميَّــ

طلبـه  أمره وتعيينه واإلشارة إليـه دون غـريه، بعـثهم ذلـك عـىلٰ 

ــ ق بــه، وحيصــل األمــان وســفك دمــه، ولتــزول الشــبهة يف التعلُّ

 .نرصته يف الفتنة باإلشارة إليه والدعوة إىلٰ 

ــة ]] ٧٥ص /[[ ــيئًا ظــاهرًا وعلَّ ــاه ش ــا ذكرن ولــو مل يكــن م

صــحيحة وجهــة ثابتــة، لكــان غــري منكــر أن يكــون يف معلــوم 

ــمه(اهللا  ــلَّ اس ــه  )ج ــن آبائ ــلف م ــن س ــع  أنَّ م ــأمن م ي

ُقتِــَل  ٰى دمـه، وأنَّـه متـ ظهـوره، وأنَّـه هـو لـو ظهـر مل يـأمن عـىلٰ 

ــه  ــع احلكمــة مــن إقا أحــد مــن آبائ ــد ظهــوره مل متن ــة عن م

 .خليفة يقوم مقامه

لو يظهر لسفك القـوم دمـه، ومل تقـتض  وأنَّ ابن احلسن 

صـالح  احلكمة التخلية بينهم وبينه، ولـو كـان يف املعلـوم للحـقِّ 

ـة،  ٰى بإقامة إمام من بعده لكف ـة وأقنـع يف إيضـاح املحجَّ يف احلجَّ

 .ناظر، واملنَّة هللا ا عن سبب ذلك بام ال حييل عىلٰ فكيف وقد بيَّنّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــ ]]٦٤ص [[ ــ: ا مــن قــالوأمَّ ــإنَّ ــد أليب حمّم ، د ه ال ول

ــل ــا مح ــن هاهن ــتم ولك ــيُ س ــل، أل ،دولَ ور س ــه باط ــذا  نَّ فقول ه

ا فســاد نّـإليـه، وقــد بيَّ  عرَجــالزمـان مــن إمـام يُ  خلــوِّ  ي إىلٰ ؤدّ ُيـ

 .ذلك

ــ عــىلٰ  ]]٦٥ص [[/ ــ عــىلٰ  ا ســندلُّ أّن ــد أنَّ ــوُ ه ق ــد  دَ لِ ــه ول ل

ــذكر ــروف، ون ــك مع ــات يف ذل ــؤالء  ،الرواي ــول ه ــل ق فيبط

 .أيضاً 
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ـ هـل للحسـن  يفـال يـدر ،مـر مشـتبهاأل إنَّ : ا مـن قـالوأمَّ

 ـــال؟ وهـــو مستمســـك بـــاألوَّ  ولـــد أم ـــ ٰى ل حتَّ ق يتحقَّ

الزمـان ال خيلـو  أنَّ  يبطـل بـام قلنـاه مـن والدة ابنه، فقوله أيضـاً 

 د علمنـاه كـام علمنـا مـوتقـ موت احلسـن  نَّ أل ،من إمام

 .فيبطل قوهلم أيضاً  ، والدة ولدهبنيِّ غريه، وسنُ 

، فقولـه باطـل بـام ه ال إمام بعد احلسـن إنَّ : ا من قالوأمَّ 

 .ورشعاً  ة هللا عقالً الزمان ال خيلو من حجَّ  عليه من أنَّ  لنادلَّ 

ــ ــالوأمَّ ــن ق ــ إنَّ : ا م ــا حمّم ــات[د أب ــن  ]م ــد احلس  بع

ي ؤدّ ه ُيـبمثـل مـا قلنـاه، ألنَّـ ، فقولـه باطـل]بعـد موتـه ٰى يوُحي [

حـني حيييـه  إىلٰ  اخللـق مـن إمـام مـن وقـت وفاتـه  خلوِّ  إىلٰ 

 .اهللا تعاىلٰ 

ــ  ٰى واحتجــاجهم بــام روي مــن أنَّ صــاحب هــذه األمــر ُحيي

ــوت  ــدما يم ــوم بع ــه يق ــائًام ألنَّ ــّمي ق ــه ُس ــوت، وأنَّ ــدما يم بع

: يكــون أراد أن -لــو صــحَّ اخلــرب و -باطــل، ألنَّ ذلــك حيتمــل 

ــ ــره حتَّ ــات ذك ــد أن م ــه،  ٰى بع ــد إمامت ــن يعتق ــذكره إالَّ م ال ي

 .فيُظِهره اهللا جلميع اخللق

ل ُيسـمّ  ا أنَّ كـلَّ أّنا قد بيَّنّ  عىلٰ   ٰى إمـام يقـوم بعـد اإلمـام األوَّ

 .قائامً 

*   *   * 

ســــرت والدة  م أنَّ وقــــد ذكرنــــا فــــيام تقــــدَّ  ]]٧٨ص [[

 ٰى إذ جـــر ،تللعـــادا لـــيس بخـــارق صـــاحب الزمـــان 

 م من أخبـار امللـوك، وقـد ذكـره العلـامء مـنأمثال ذلك فيام تقدَّ 

 .نييِّ أخبار الدول ٰى الفرس ومن رو

ـ رو ومـا كـان مـن ـة كيخسـمن ذلـك مـا هـو مشـهور كقصَّ

ــســرت أُ  ه بنــت ولــد أفراســياب ّمــوالدهتــا، وأُ  ه محلهــا وإخفــاءمِّ

ــمَ  ــدُّ ِل ــان ج ــرتك، وك ــاوس ك ال ــل  ]]٧٩ص [[/ه كيق أراد قت

ــدهو ــرتته أُ ، ل ــفس ــ ه إىلٰ مُّ ــن قصَّ ــان م ــه، وك ــو أن ولدت ــا ه ته م

 .الطربي ب التواريخ، ذكرهتُ مشهور يف كُ 

ــ ــرآن بقصَّ ــق الق ــد نط ــراهيم وق ــأُ  وأنَّ  ة إب ــه مَّ ه ولدت

 .بلغ، وكان من أمره ما كان ٰى املغارة حتَّ  بته يفوغيَّ  اخفي� 

ـ ـأُ  فـإنَّ ، ٰى ة موسـوما كـان مـن قصَّ  ه ألقتـه يف البحـرمَّ

من فرعـون عليـه، وذلـك مشـهور نطـق بـه  وإشفاقاً  عليه خوفاً 

 .القرآن

ــ ــك قصَّ ــل ذل ــان ومث ــاحب الزم ــواء ة ص ــف  ،س فكي

 ؟خارج عن العادات هذا إنَّ  :يقال

ومن الناس مـن يكـون لـه ولـد مـن جاريـة يسـترت هبـا مـن 

 .به إذا حرضته الوفاة أقرَّ  ٰى الزمان حتَّ  زوجته برهة من

مـن أهلـه أن يقتلـوه  ر ولـده خوفـاً ويف الناس مـن يسـرت أمـ

ــه طمعــاً  ــد ،يف مرياث ــي أن  ق ــذلك، فــال ينبغ ــرت العــادات ب ج

وقـد شـاهدنا مـن ،  ب مـن مثلـه يف صـاحب الزمـانتعجَّ يُ 

 ،بـذكره لطـوِّ وسـمعنا منـه غـري قليـل، فـال نُ  ،هذا اجلنس كثرياً 

 .ه معلوم بالعاداتألنَّ 

 ،وكم وجدنا مـن ثبـت نسـبه بعـد مـوت أبيـه بـدهر طويـل

شــهد بنســـبه رجــالن مســـلامن،  إذا ،ومل يكــن أحــد يعرفـــه

مـن  أهلـه وخوفـاً  عـن نفسـه سـرتاً  ويكون األب أشهدمها عـىلٰ 

فشـهدا بعـد موتـه، أو شـهدا بعقـده  ،بـه زوجته وأهله، فـوّىصٰ 

ــىلٰ  ــداً  ع ــرأة عق ــحيحاً  ام ــون  ،ص ــن أن يك ــد يمك ــاءت بول فج

 .إحلاقه به منه، فوجب بحكم الرشع

ا وارد مـن جهـات أكثـر ممـَّ حلسـن واخلرب بـوالدة ابـن ا

مــن ذلــك  رع، ونحــن نــذكر طرفــاً ـاألنســاب يف الشــ يثبــت بــه

 .فيام بعد إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ا إنكـار جعفـر بـن عـيلٍّ   - صـاحب الزمـان  عـمِّ  - وأمَّ

يف حياتــه،  دَ لـِـوُ  شــهادة اإلماميَّــة بولــد ألخيــه احلســن بــن عــيلٍّ 

ــه و ــده، وأخــذه تركت ــذلك وجــوده بع ــه، ودفعــه ب حــوزه مرياث

ــىلٰ  ــت ع ــلطان الوق ــل س ــه يف مح ــان من ــا ك ــواري  وم ــبس ج ح

ــد  احلســن  واســتبداهلنَّ باالســترباء هلــنَّ مــن احلمــل ليتأكَّ

ــاً  ــدعواهم خلف ــه دمــاء شــيعتهم ب ــه وإباحت ــد أخي ــه  نفيــه لول ل

مثلهـا أحـد  مـد عـىلٰ عتَ بشـبهة يُ  بمقامـه، فلـيس بعده كان أحـّق 

ــ ــن املحصِّ ــلِّ لني، التِّ م ــاق الك ــىلٰ  ف ــراً  أنَّ  ع ــه  مل جعف ــن ل يك

ــقٍّ  ــار ح ــذلك إنك ــه ل ــع علي ــاء فيمتن ــمة األنبي ــمة كعص  عص

، اخلطـأ جـائز عليـه، والغلـط غـري ممتنـع منـه باطل، بل ٰى ودعو

مـع أخـيهم  وقد نطـق القـرآن بـام كـان مـن ولـد يعقـوب 

ــف ــ  يوس ــرحهم إّي ــبِّ وط ــاه يف اجل ــيعهم إّي ــالثمن ، وب اه ب

ـــم أوالد ـــبخس، وه ـــاء ال ـــول ]و[ ،األنبي ـــن يق ـــاس م يف الن

 .كانوا أنبياء ]]٨٠ص [[/

ال  مَ فــإذا جــاز مــنهم مثــل ذلــك مــع عظــم اخلطــأ فيــه، فِلــ

مـع ابـن أخيـه، وأن يفعـل معـه  عـيلٍّ  جيوز مثله مـن جعفـر بـن

مـن ذلـك أحـد  وهـل يمنـع ؟يف الـدنيا ونيلهـا من اجلحد طمعاً 

 ؟ مكابر معاندإالَّ 

ــل ــإن قي ــيلٍّ : ف ــن ع ــن ب ــون للحس ــوز أن يك ــف جي   كي
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والدتــه   فيــه إىلٰ وّيف ته يف مرضـه الــذي ُتــوصــيَّ  ولـد مــع إســناده

بوقوفـه وصـدقاته، وأسـند  احلسـن مِّ اة بـأُ ة بحديث، املكنّـاملسّام 

 .ةالوصيَّ  النظر إليها يف ذلك، ولو كان له ولد لذكره يف

ــل ــ: قي ــداً إنَّ ــك قص ــل ذل ــه يف  إىلٰ  ام فع ــان غرض ــا ك ــام م مت

ن الوقــت، ولــو ذكــر حالــه عــن ســلطا إخفــاء والدتــه، وســرت

ــيَّ  ــند وص ــده أن أس ــهول ــاقض غرض ــه لن ــ ،ته إلي ــو  ةخاصَّ وه

شـهاد عليهـا وجـوه الدولـة، وأسـباب السـلطان، اإل احتـاج إىلٰ 

ظ صــدقاته، س بــذلك وقوفــه، ويــتحفَّ ليتحــرَّ  وشــهود القضــاة

وحراسـة مهجتـه بـرتك  ولـده بإمهـال ذكـره به السـرت عـىلٰ  ويتمُّ 

ــىلٰ  ــه ع ــنَّ  التنبي ــن ظ ــوده، وم ــىلٰ  أنَّ  وج ــل ع ــك دلي ــالن  ذل بط

مــن  كــان بعيــداً  ة يف وجــود ولــد للحســن ماميَّــاإل ٰى دعـو

 .معرفة العادات

حـني  د وقد فعل نظـري ذلـك الصـادق جعفـر بـن حمّمـ

ــند ــيَّ  أس ــر أوَّ  ته إىلٰ وص ــة نف ــلطان مخس ــان س ــور إذ ك ــم املنص هل

ــه موســفــرِ الوقــت، ومل يُ  ــاءً   ٰى د ابن ــهد  هبــا إبق ــه، وأش علي

 ،محيـدة الرببريـة ولـده مَّ وقـايض الوقـت وجاريتـه أُ معه الربيـع 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــتمهم ب ــر  ٰى وخ ــن جعف ــره ب ــرت أم  لس

مــن أوالده  أحــداً  ٰى وحراســة نفســه، ومل يــذكر مــع ولــده موســ

ق عي مقامـه مـن بعـده، ويتعلَّـفـيهم مـن يـدَّ  ه كـانالباقني لعلَّـ

 مشــهوراً  ظــاهراً   ٰى ته، ولـو مل يكــن موسـبإدخالـه يف وصــيَّ 

فضــله  ة نســبه واشــتهارأوالده معــروف املكــان منــه، وصــحَّ  يف

 ر عــىلٰ ـته والقتصــملــا ذكــره يف وصــيَّ  ، وكــان مســتوراً ]وعلمــه[

والـــد صـــاحب  احلســـن بـــن عـــيلٍّ  ذكـــر غـــريه، كـــام فعـــل

 . الزمان

*   *   * 

ــ ]]١٣٩ص [[ ــن قــالوأمَّ ــد أليب حمّمــ: ا م ، د ال ول

ر، وسـياقة ـثنـي عشـمـن إمامـة اال لنـا عليـهفقوله يبطـل بـام دلَّ 

 .مر فيهماأل

د بــن عبــد اهللا بــن جعفــر حمّمــ: مــا رواه ويزيــده بيانــاً 

األشـعري،  ٰى بـن عيسـ داحلمريي، عن أبيه، عـن أمحـد بـن حمّمـ

: قـال ،ر، عـن عقبـة بـن جعفـرـد بـن أيب نصـعن أمحد بن حمّمـ

قد بلغـت مـا بلغـت ولـيس لـك ولـد، : قلت أليب احلسن 

مـر ال يمـوت صـاحب هـذا األ إنَّ  ،عقبـة بـن جعفـر يـا«: فقال

 .»ولده من بعده ٰى ير ٰى حتَّ 

 ، عـن احلسـن بـن عـيلٍّ ٰى د بـن عيسـعنه، عن أبيه، عـن حمّمـ

عـن احلسـن بـن أيب محـزة، عـن أبيـه،  ،از، عن عمر بن أباناخلزّ 

األرض لـن ختلـو  إنَّ  ،بـا محـزةأ يـا«: قـال،  عن أيب جعفـر

د زادوا، وإن قــ: قــال ا، فــإن زاد النــاس وفيهــا عــامل منّــإالَّ 

 ٰى يـر ٰى ج اهللا ذلـك العـامل حتـَّرِ قد نقصوا، ولـن ُخيـ: نقصوا قال

 .»يف ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء اهللا

ــال ٰى ورو ــوب الكلينــي رفعــه، ق ــن يعق ــد ب ــو : حمّم ــال أب ق

ــة  - حمّمــد  ــ«: - حــني ولــد احلجَّ م زعــم الظلمــة أهنَّ

 ،»؟هللايقتلـــونني ليقطعـــوا هـــذا النســـل، فكيـــف رأو قـــدرة ا

 .له املؤمَّ وسّام 

 سـعد بـن عبـد اهللا، عــن أيب هاشـم داود بـن القاســم ٰى ورو

ــال ــري، ق ــاً : اجلعف ــت حمبوس ــ كن ــع أيب حمّم ــبس  د م يف ح

هـذا الطـاغي  إنَّ  ،يـا أبـا هاشـم«: الواثـق، فقـال يل املهتدي بـن

عمــره،  وقــد بــرت اهللا تعــاىلٰ  ،الليلــة أراد أن يعبــث بــاهللا يف هــذه

، -ومل يكـــن يل ولـــد  -قـــائم مـــن بعـــده وقـــد جعلـــه اهللا لل

ـــداً وســـأُ  ـــو هاشـــم ]]١٤٠ص [[/، »رزق ول  فلـــامَّ : قـــال أب

ــبحنا  ــمس[أص ــت الش ــىلٰ ] وطلع ــراك ع ــغب األت ــدي  ش املهت

 .منا اهللاوسلَّ  ،فقتلوه، وويل املعتمد مكانه

فـال يـدري هـل أليب  ،مر قد اشـتبه عليـهاأل ا من زعم أنَّ فأمَّ 

هلـم  يصحَّ  ٰى ل حتَّ كون باألوَّ م متمسِّ  أهنَّ إالَّ  ؟ولد أم ال د حممّ 

ة إمامة ابن احلسن، وبام لنا عليه من صحَّ فقوله باطل بام دلَّ  .اآلخر

بل جيب  ،فر، ومع ذلك ال ينبغي التوقُّ ـة اثنا عشاألئمَّ  ا من أنَّ نّ بيَّ 

ي إمـام ـه ال يمضـمن أنَّـ مناه أيضاً وبام قدَّ  .إمامة ولده القطع عىلٰ 

 .عقبه ٰى ه ويرد لولَ يُ  ٰى حتَّ 

ــويُ  ــا رواهؤكِّ ــن جعفــر حمّمــ: د ذلــك م ــن عبــد اهللا ب د ب

ــيلِّ  ــه، عــن ع ــن أبي ــن احلمــريي، ع ــن  ب ــيد، ع ــن رش ســليامن ب

أيب  بـن أيب محـزة عـىلٰ  دخـل عـيلُّ : قـال ،ازاخلـزّ  احلسن بن عـيلٍّ 

، فقـال »نعـم«: أنـت إمـام؟ قـال: فقـال لـه احلسن الرضا 

ــه ــر بــن حمّمــســمعت جــدَّ  إّين : ل ال «: يقــول د ك جعف

ــون اإل ــام إالَّ يك ــبم ــه عق ــال، » ول ــيخ أو «: فق ــا ش ــيت ي أنس

ــ ال : ام قــال جعفــر تناســيت؟ لــيس هكــذا قــال جعفــر، إنَّ

ــون اإل ــام إالَّ يك ــب إالَّ م ــه عق ــه اإل  ول ــرج علي ــذي خي ــام ال م

ــ احلســني بــن عــيل  صــدقت : ، فقــال لــه»ه ال عقــب لــهفإنَّ

 .ك يقولهكذا سمعت جدّ  ،علت فداكُج 

ــا دلَّ  ــن أنَّ لوم ــه م ــا علي ــالً  ن ــام عق ــن إم ــو م ــان ال خيل  الزم

 .أيضاً  د هذا القولفِس يُ  ورشعاً 
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ـ«: كهم بـام رويا متسُّ فأمَّ   لكـم يصـحَّ  ٰى ل حتـَّكوا بـاألوَّ متسَّ

لـه سـعد بـن عبـد فهو خرب واحـد، ومـع هـذا فقـد تأوَّ ، »اآلخر

ــ«: قولــه: قــال ،اهللا بتأويــل قريــب يظهــر  ٰى ل حتَّــكوا بــاألوَّ متسَّ

ــو دليــل عــىلٰ » خــرلكــم اآل ــ ه ــاب اخللــف، ألنَّ ــ هإجي ي ـيقتض

ــ ]]١٤١ص [[/وجــوب  ل وال يبحــث عــن ك بــاألوَّ التمسُّ

يـأذن اهللا يف  ٰى ة حتـَّيف تقيـَّ غائبـاً  أحوال اآلخـر إذا كـان مسـتوراً 

ــذي يُ  ــون ال ــوره، ويك ــظه ــره ويُ ظِه ــهِ ر أم ــهش ــىلٰ  .ر نفس  أنَّ  ع

 .القائلني بذلك قد انقرضوا واحلمد هللا

*   *   * 

ا الكالم يف والدة صاحب الزمـان فأمَّ : فصل ]]١٤٣ص [[/

 .خباريةأ تها فأشياء اعتبارية وأشياءوصحَّ 

لنـا عليـه مـن ه إذا ثبـت إمامتـه بـام دلَّ ا االعتبارية فهو أنَّـفأمَّ 

ــاد ــام، وإفس ــلِّ  األقس ــا إالَّ  ك ــم منه ــت قس ــه ثب ــول بإمامت  الق

ــه ــحَّ  ،إمامت ــذلك ص ــا ب ــهوعلمن ــ إن مل ،ة والدت ــرد في ــرب ي ه خ

 .أصالً 

ـ لنـا عليـه مـن أنَّ مـا دلَّ  وأيضاً   عـىلٰ  ر يـدلُّ ـة اثنـا عشـاألئمَّ

 . ملوجودالعدد ال يكون إالَّ  نَّ ة والدته، ألصحَّ 

ــا دلَّ  ــىلٰ وم ــا ع ــاحب األ أنَّ  لن ــر الص ــدَّ  م ــني  ب ــن غيبت ــه م ل

 .ة والدتهصحَّ  عىلٰ  ذلك مبنيٌّ  كلَّ  نَّ د ذلك، ألؤكِّ يُ 

ـ خبـار فســنذكر يف هــذا األ ا تصــحيح والدتـه مــن جهــةوأمَّ

، ونـذكر بعـد ذلـك وتفصـيالً  فيـه مجلـةً  ا رويممـَّ الكتاب طرفـاً 

ــاهده ورآه ــن ش ــار م ــن أخب ــة م ــا نَّ أل ،مجل ــتيفاء م روي يف  اس

 .يطول به الكتاب ٰى هذا املعن

ـــ ـــن أيب حمّم ـــة، ع ـــا مجاع ـــأخربن ـــن موس ـــارون ب  ٰى د ه

ثني حمّمــ: الــرازي، قــال أمحــد بــن عــيلٍّ  التلعكــربي، عــن د حــدَّ

ثني عبـد : ، عن حنظلة بـن زكريـا، عـن الثقـة، قـالبن عيلٍّ  حـدَّ

ومـا رأيـت أصـدق هلجـًة منـه، وكـان  -اهللا بن العبّاس العلوي 

ثني أبــو الفضــل احلســني : ، قــال-خالفنــا يف أشــياء كثــرية  حــدَّ

رَّ ـبُســ أيب حمّمــد  دخلــت عــىلٰ : بــن احلســن العلــوي، قــال

 . لـامَّ ُولِدَ  ن دنا صاحب الزمافهنَّأته بسيِّ  ٰى من رأ

د بـــن جعفـــر د بـــن يعقـــوب الكلينـــي، عـــن حمّمـــحمّمـــ

 دخلـت عـىلٰ : قـال ،ثني أمحـد بـن إبـراهيمحـدَّ : األسدي، قـال

ني ســنة اثنتــني وســتّ   د بــن عــيل الرضــاحكيمــة بنــت حمّمــ

ــائتني ــنفكلَّ  ،وم ــألتها ع ــاب وس ــن وراء حج ــا م ــا مته  ،دينه

. تهفســمَّ  ،سـنفـالن ابــن احل :هبـم، قالــت ت يل مـن تــأتمُّ فسـمَّ 

 خـرباً : ؟ فقالـتأو خـرباً  معاينـةً  ،جعلنـي اهللا فـداكِ : فقلت هلـا

ـأُ  كتـب بـه إىلٰ   دعـن أيب حمّمـ فـأين الولــد؟ : قلـت هلـا ،همِّ

ــت ــتور: قال ــت ،مس ــت إىلٰ : فقل ــيعة؟ قال ــزع الش ــن تف  إىلٰ : م

 ته إىلٰ أقتــدي بمــن وصــيَّ : ، فقلــتد أيب حمّمــ مِّ ة أُ اجلــدَّ 

ــه أُ  إىلٰ  أوٰىص   حلســني بــن عــيلٍّ قتــد باا: فقالــت ؟امــرأة خت

بـن  وكـان مـا خيـرج مـن عـيلِّ  ،يف الظـاهر  عيلٍّ  زينب بنت

زينـــب  ]]١٤٤ص [[/ ب إىلٰ نَســـعلـــم يُ  مـــن احلســـني 

ــرتاً  ــىلٰ  س ــيلِّ  ع ــني  ع ــن احلس ــمّ . ب ــت ث ــوم إنَّ : قال ــم ق ك

  التاسـع مـن ولـد احلسـني ا رويـتم أنَّ أصحاب أخبـار أَمـ

 حلياة؟م مرياثه وهو يف اقسَّ يُ 

ــن بــن حمّمــ ٰى ورو ــربي، عــن احلس ــذا اخلــرب التلعك د ه

احلســن بــن جعفــر بــن مســلم احلنفــي، عــن  النهاونــدي، عــن

خـت أيب د أُ بنـت حمّمـ سـألت حكيمـة: قـال ،أيب حامد املراغي

 .احلسن العسكري، وذكر مثله

 دَ لِــحــني وُ  د مت الروايــة مــن قــول أيب حمّمــوقــد تقــدَّ 

ــ«: لــه  ،لــونني ليقطعــوا هــذا النســلم يقتوزعمــت الظلمــة أهنَّ

 .لاملؤمَّ  هوسّام  ،»؟فكيف رأوا قدرة اهللا

ـــ ٰى ورو ـــحمّم ـــن حمّم ـــني ب ـــن احلس ـــوب، ع ـــن يعق د د ب

: قــال ،دد، عــن أمحــد بــن حمّمــبــن حمّمــ املعــّىلٰ  األشــعري، عــن

هـذا جـزاء مـن «: قتـل الـزبريي حـني د خرج عن أيب حمّمـ

ــرت ــىلٰ  ٰى اف ــىلٰ  ع ــه اهللا وع ــ ،أوليائ ــم أنَّ ــزع ــيس يله يقتلن  ي ول

 داً ه حمّمــلــه ولــد وســّام  دَ لـِـ، ووُ »؟قــدرة اهللا ٰى فكيــف رأ ،عقــب

 .ومائتني ومخسني سنة سّت 

ـــري ـــو هاشـــم اجلعف ـــ: قـــال ،أب : د قلـــت أليب حمّم

: فتـأذن يل يف أن أسـألك؟ قـال ،متنعنـي عـن مسـألتك جاللتك

: ، قلـت»نعـم«: لـك ولـد؟ قـال هـل ،دييا سـيِّ : ، قلت»ْل َس «

 .»باملدينة«: أل عنه؟ فقالفإن حدث حدث فأين أس

عن نسيم اخلـادم، وخـادم  -رفعه  -حمّمد بن يعقوب  ٰى ورو

بعد مولده  صاحب الزمان  دخلت عىلٰ : قال،  دأيب حممّ 

ففرحت بـذلك،  ،»يرمحك اهللا«: فقال، فعطست عنده ر ليالـبعش

 . »امأيّ  ةأمان من املوت ثالث ك يف العطاس؟ هوبرشِّ  أُ أَال «: فقال

ّمــد بــن عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي، عــن أبيــه، حم ٰى ورو

ة بـن عـيل القيسـ ي، عـن سـامل بـن ـعن أمحد بن هالل، عـن ُأميـَّ

إذا اجتمــع ثالثـــة «: ، قـــالأيب حيَّــة، عـــن أيب عبــد اهللا 

 .»واحلسن فالرابع القائم أسامء حمّمد وعيلٌّ 



 ١١  .................................................................................. والدته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــيلِّ  ٰى ورو ــن ع ــوء ب ــن ض ــناده، ع ــوب بإس ــن يعق ــد ب  حمّم

 -أهـــل فـــارس ]] ١٤٥ص [[/ العجـــيل، عـــن رجـــل مـــن

ــّامه ــال-س ــن رأ: ، ق ــت ُرسَّ م ــد،  ٰى أتي ــاب أيب حمّم ــت ب ولزم

: فـدعاين مــن غــري أن اســتأذنت، فلــامَّ دخلــت فســلَّمت قــال يل

ــّم قــال»يــا فــالن، كيــف حالــك؟« ــّم »اقعــد يــا فــالن«: ، ث ، ث

مـا «: سألني عن مجاعة من رجال ونسـاء مـن أهـيل، ثـّم قـال يل

ــدمك؟ ــذي أق ــت»ال ــالرغ: ، قل ــدمتك، ق ــًة يف خ ــالزم «: ب ف

فكنــت يف الــدار مــع اخلــدم، ثــّم رصت أشــرتي : ، قــال»الــدار

ــري إذن إذا  ــه بغ ــل علي ــت أدخ ــوق، وكن ــن الس ــوائج م ــم احل هل

ـــو يف دار  ـــًا وه ـــه يوم ـــدخلت علي ـــال، ف ـــان يف دار الرج ك

مكانــك ال «:  الرجــال، فســمعت حركــة يف البيــت ونــاداين

ــربح ـــر»ت ــم أجس ــل، أن ، فل ــرج وال أدخ ــيلَّ  أخ ــت ع فخرج

، فـدخلت، ثـّم »دخـلا«: ، ثـّم نـاداينٰى جارية معهـا يشء مغّطـ

ــاد ــا ٰى ن ــال هل ــت، فق ــة فرجع ــِك «: اجلاري ــامَّ مع ــفي ع ، »اكش

عـن بطنـه،  تفكشفت عن غالم أبـيض حسـن الوجـه، فكشـف

ــه إىلٰ  ــن لبَّت ــت م ــعر ناب ــإذا ش ــود،  ف ــيس بأس ـــر ل ــه أخض ت ُرسَّ

امَّ رأيتــه بعــد ، ثــّم أمرهــا فحملتــه، فــ»هــذا صــاحبكم«: فقــال

قلـت : فقـال ضـوء بـن عـيلٍّ . أبو حمّمـد  ٰى ـمض ٰى ذلك حتَّ 

ر لـه مـن السـنني؟ قـال: للفاريس سـنتني، قـال : كم كنـت ُتقـدِّ

ر أنـت: فقلـت لضـوء: العبدي أربـع عشــرة : فقـال ؟كـم ُتقـدِّ

ــنة ــيلٍّ  ،س ــو ع ــال أب ــد اهللا ق ــو عب ــد: وأب ر إح ــدِّ ــن ُنق  ٰى ونح

 .وعرشين سنة

ــن ــناد، ع ــذا اإلس ــال وهب ــوازي، ق ــرو األه ــو : عم أراين أب

 .»هذا صاحبكم من بعدي«: ابنه وقال حمّمد 

وأخربين ابـن أيب جيـد، عـن حمّمـد بـن احلسـن بـن الوليـد، 

ــن أيب عبــد اهللا  ــن القّمــي، ع ــن احلس ــّفار حمّمــد ب ــن الص ع

ــن عــيلٍّ  ــد ب ــري، عــن حكيمــة بنــت حمّم : الرضــا، قالــت املطهَّ

ــد  ــو حمّم ــث إيلَّ أب ــس ومخ بع ــنة مخ ــني ومــائتني يف س س

ـة«: النصف مـن شـعبان، وقـال  اجعـيل الليلـة إفطـاركِ  ،يـا عمَّ

ــدي ــإنَّ  ،عن ــ  اهللا ف ـ كِ رُّ ـسيس ــىلٰ ه وحجَّ بوليـِّ ــه ع  ،خلقــه ت

فتـداخلني لـذلك رسور : قالـت حكيمـة ،»خليفتي مـن بعـدي

ــديد ــيلَّ  ،ش ــايب ع ــذت ثي ــت وأخ ــ وخرج ــاعتي حتَّ ــن س  ٰى م

صـــحن داره،  ، وهـــو جـــالس يفد أيب حمّمـــ انتهيـــت إىلٰ 

ن اخللـف ممـَّ! ديعلـت فـداك يـا سـيِّ ُج : فقلت ،وجواريه حوله

جاريـة  فلـم أرَ  فـأدرت طـريف فـيهنَّ  ،»سوسـن  مـن«: هو؟ قال

ــن ــري سوس ــر غ ــا أث ــة. عليه ــت حكيم ــامَّ : قال ــلَّ فل يت  أن ص

ـــا  ـــدة، فـــأفطرت أن ـــت باملائ املغـــرب والعشـــاء اآلخـــرة أتي

ـــن وبايتُّ  ـــوسوس ـــوة ث ـــوت غف ـــد، فغف ـــت واح ـــا يف بي  مّ ه

ــم ــ اســتيقظت، فل ــو أزل مفكِّ  ]]١٤٦ص [[/رة فــيام وعــدين أب

الوقــت الــذي  فقمــت قبــل، اهللا  مــن أمــر ويلِّ  د حمّمــ

 ٰى يت صـالة الليـل حتَّــليلـة للصــالة، فصـلَّ  كنـت أقـوم يف كـلِّ 

ــت إىلٰ  ــت  بلغ ــة وخرج ــن فزع ــت سوس ــوتر، فوثب ــة[ال  ،]فزع

ت صــالة الليــل وبلغــت عــادت فصــلَّ  ثــمّ ، وأســبغت الوضــوء

فقمــت ألنظــر  ،قــد قــرب الفجــر الــوتر، فوقــع يف قلبــي أنَّ  إىلٰ 

وعـد  مـن ل قـد طلـع، فتـداخل قلبـي الشـكُّ فإذا بـالفجر األوَّ 

ــ ــهد أيب حمّم ــن حجرت ــاداين م ــكّ «: ، فن ــ ،يال تش  ِك وكأنَّ

 .»الساعة قد رأيته إن شاء اهللا تعاىلٰ  مرباأل

ا وقــع وممَّــ د فاســتحييت مــن أيب حمّمــ: قالــت حكيمــة

ــي ــت إىلٰ يف قلب ــة ، ورجع ــا خجل ــت وأن ــد  ،البي ــي ق ــإذا ه ف

ــة ــت فزع ــالة وخرج ــت الص ــا ،قطع ــىلٰ  فلقيته ــت  ع ــاب البي ب

ــ ،يّمــوأُ  بــأيب أنــِت : فقلــت  نعــم يــا: ؟ قالــتني شــيئاً هــل حتسِّ

إن شـاء  ال خـوف عليـِك : قلـت ،شـديداً  جـد أمـراً  ألإّين  ،ةعمَّ 

ــذت ــتها  اهللا، وأخ ــت، وأجلس ــط البي ــا يف وس ــادة فألقيته وس

مــن املــرأة للــوالدة،  جلســت منهــا حيــث تقعــد املــرأةعليهــا و

ــىلٰ  ــت ع ــ فقبض ــديدةكّف ــزة ش ــزت غم ــمّ  ،ي وغم ــ ث ــأنَّ ة ت أنَّ

ــهَّ  ــويلِّ  دتوتش ــا ب ــإذا أن ــا، ف ــرت حتته ــلوات اهللا (اهللا  ونظ ص

ــه ــاً متلقّ  )علي ــاجده ي ــته ، األرض بمس ــه فأجلس ــذت بكتفي فأخ

د حمّمــ يف حجــري، فــإذا هــو نظيــف مفــروغ منــه، فنــاداين أبــو

 :»ــ ــا عمَّ ــ ،ةي ــأتيني هلّم ــهي ف ــانه ،»ب ــه وأخــرج لس  فتناول

ــمّ  فمســحه عــىلٰ  ــه ففتحهــا، ث ــه فحنَّ  عيني ــه يف في ــمّ  ،كــهأدخل  ث

ــه[ ــهيف أُ ] أدخل ــه اليســ ذني  ويلّ  ٰى ، فاســتوٰى رـوأجلســه يف راحت

نطـق ا ،يـا بنـيَّ «: لـه رأسـه وقـال ، فمسـح يـده عـىلٰ اهللا جالساً 

ـــدرة اهللا ـــتعاذ ويلُّ  ،»بق ـــن ال اهللا  فاس ـــرجيمم ـــيطان ال  ش

ــتفتح ــر�ِحيمِ اِهللا � «: واس ِن ا�
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ــّىلٰ ، »]٦و ٥ ــىلٰ  رســول اهللا  عــىلٰ  وص ــؤمنني  وع أمــري امل

ــ ــداً  ة واألئمَّ ــداً  واح ــ واح ــ ٰى حتَّ ــه  إىلٰ  ٰى انته ــه، فناولني أبي

ـ«: وقال د أبو حممّ  ـأُ  يـه إىلٰ ردّ  ،ةيـا عمَّ عينهـا  تقـرَّ  ٰى ه حتـَّمِّ
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ــزن ــتعلم أنَّ  ،وال حت ــقٌّ  ول ــد اهللا ح ــاس ال  وع ــر الن ــن أكث ولك

ـأُ  إىلٰ  فرددتـه ،»يعلمون يت ه وقـد انفجـر الفجـر الثـاين، فصـلَّ مِّ

ــة وعقَّ  ــت إىلٰ الفريض ــت ب ــمّ  أن طلع ــمس، ث ــا ودَّ  الش ــت أب ع

 كــان بعــد ثــالث فلــامَّ  ،منــزيل رفت إىلٰ ـوانصــ د حمّمــ

ــتقت إىلٰ  ــ ويلّ  اش ــيهمـاهللا، فص ــي ،رت إل ــاحلجرة الت ــدأت ب  فب

ـــم أرَ  ـــا، فل ـــن فيه ـــت سوس ـــراً  كان ـــمعت  أث ص [[/وال س

ــراً  ]]١٤٧ ــدخلت ،ذك ــأل، ف ــت أن أس ــىلٰ  فكره ــ ع د أيب حمّم

 ــدأين فقــال ــدأه بالســؤال، فب ــ«: فاســتحييت أن أب ــا عمَّ ة ي

ــ ــه حتَّ ــرته وغيب ــرزه وس ــف اهللا وح ــإذا  ٰى يف كن ــه، ف ــأذن اهللا ل ي

ــ ــغيَّ ــ يـب اهللا شخص ــوا وتوّف ــد اختلف ــيعتي ق ــت ش اين ورأي

 ، فـإنَّ مكتومـاً  وعنـدهم دكِ فأخربي الثقات مـنهم، ولـيكن عنـ

فـال يـراه أحـد  ،به اهللا عن خلقـه وحيجبـه عـن عبـادهغيِّ اهللا يُ  ويلَّ 

ِضـ ،فرسـه لـه جربئيـل  مقـدِّ يُ  ٰى حتَّ 
ْ
 ـِ�َق

َ
 �ن

ً
ـرا

ْ
�
َ
َي اُهللا أ

 
ً
ُعوال

ْ
 . »]٤٢: األنفال[ َمف

ــن حمّمــوهبــذا اإل ــناد، ع ــن س ــد، ع ــن الولي ــن ب ــن احلس د ب

د بــن محويــه الــرازي، عــن حمّمــ ار، عــنالعّطــ ٰى د بــن حييــحمّمــ

 :قـال ،د بـن جعفـرحمّمـ بـن ٰى احلسني بـن رزق اهللا، عـن موسـ

 احلــديث ٰى بمثــل معنــ د ثتني حكيمــة بنــت حمّمــحــدَّ 

ــإالَّ  ،لاألوَّ  ــ«: د فقــال يل أبــو حمّمــ: ا قالــت أهنَّ إذا  ،ةيــا عمَّ

 م عــىلٰ ســلِّ  أصــبحت جئــت ألُ فلــامَّ ، »فأتينــا كــان اليــوم الســابع

ــأل وكشـفت عــن السـرت، د أيب حمّمـ ه، دي فلــم أرَ د سـيِّ تفقَّ

ـ«: فقـال ؟ديمـا فعـل سـيِّ  ،علـت فـداكُج : فقلت لـه ، ةيـا عمَّ

 كـــان فلــامَّ  ،» ٰى موســـ مُّ اســتودعناه الـــذي اســتودعت أُ 

ــ«: فقــال ،مت وجلســتاليــوم الســابع جئــت فســلَّ  وا هلمُّ

ففعـل بـه كفعلـه  ،دي وهـو يف خـرق صـفربسـيِّ يء ، فجـ»ابني

ــمّ األوَّ  ــأنَّ  أدىلٰ  ل، ث ــه ك ــانه يف في ــاً غذّ يُ  املس ــه لبن ــالً  ي ــمّ وعس  ، ث

ــ«: قــال  ،» اهللاأشــهد أن ال إلــه إالَّ «: فقــال  ،»م يــا بنــيَّ تكلَّ

ـ د وعـىلٰ حمّمـ بالصـالة عـىلٰ  ٰى وثنّ   وقـف عـىلٰ  ٰى حتـَّ ة األئمَّ

ِن ا�ـر�ِحيمِ اِهللا � «: قـرأ أبيه، ثـمّ 
ْ
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بــن  ، عــن عـيلِّ د بـن عـيلٍّ الـرازي، عـن حمّمــ أمحـد بـن عــيلٍّ 

بـن أيب الـداري، عـن أمحـد  د بـن عـيلِّ بنان، عـن حمّمـ سميع بن

عبــد اهللا، عــن أمحــد بــن روح  أمحــد بــند، عــن بــن حمّمــ

 ٰى معنـ د بـن إبـراهيم، عـن حكيمـة بمثـلاألهوازي، عـن حمّمـ

 د أبـو حمّمــ بعـث إيلَّ  :قالـت: ه قـال أنَّـإالَّ  ،لاحلـديث األوَّ 

 ،النصف مـن شـهر رمضـان سـنه مخـس ومخسـني ومـائتني ليلة

ــت[ ــه ]:قال ــت ل ــن أُ : وقل ــول اهللا م ــن رس ــا ب ــي ــالمِّ : ه؟ ق

 شـوقي إىلٰ  اشـتدَّ   كـان يف اليـوم الثالـثفلـامَّ : ، قالـت»نرجس«

ــة،  ،اهللا، فــأتيتهم عائــدة ويلِّ  فبــدأت بــاحلجرة التــي فيهــا اجلاري

ــرأة النفســاء وعليهــا أثــواب  فــإذا ــا هبــا جالســة يف جملــس امل أن

ــ ــي معصَّ ــفر، وه ــرأسص ــلَّ ، بة ال ــافس ــتُّ  ،مت عليه  إىلٰ  والتف

ـــه  ـــد علي ـــت وإذا بمه ـــب البي ـــواب  ]]١٤٨ص [[/جان أث

ــخ ــدلت إىلٰ ـض ــواب ر، فع ــه األث ــت عن ــد ورفع ــا  ،امله ــإذا أن ف

قفـاه غـري حمـزوم وال مقمـوط، ففـتح عينيــه  اهللا نـائم عـىلٰ  بـويلِّ 

 وجعــل يضــحك وينــاجيني بإصــبعه، فتناولتــه وأدنيتــه إىلٰ 

ــطُّ قبِّ فمــي ألُ  ــممت ق ــا ش ــة م ــه رائح ــممت من ــه، فش ــب  ل أطي

، »إيلَّ  ي فتــايهلّمـ ،تـيعمَّ  يـا«: د منهـا، ونـاداين أبـو حمّمـ

 .وذكر احلديث» ...نطقا يا بنيَّ «: فتناوله وقال

اســتودعك  ،يــا بنــيَّ «: تناولتــه منــه وهــو يقــول ثــمّ  :قالــت

ــتودعته أُ  ــذي اس ــ مُّ ال ــه ٰى موس ــرته وكنف ــة اهللا وس ــن يف دع ، ك

ــأُ  يــه إىلٰ ردّ «: ، وقــال»وجــواره ــمِّ ــا عمَّ خــرب هــذا  ة واكتمــيه ي

، »يبلـغ الكتـاب أجلـه ٰى حتـَّ املولود علينا، وال ختـربي بـه أحـداً 

 .آخره وذكر احلديث إىلٰ  ...عتهموودَّ  همَّ فأتيت أُ 

، عـن حنظلـة بـن د بـن عـيلٍّ الـرازي، عـن حمّمـ أمحد بن عيلٍّ 

بـن بـالل، عـن  د بـن عـيلِّ ثني الثقـة، عـن حمّمـحدَّ : قال ،زكريا

 .حكيمة بمثل ذلك

ــة أُ  ــرويف رواي ــيوخ أنَّ  ٰى خ ــن الش ــة م ــن مجاع ــة  ع حكيم

ــدَّ  ــذاح ــ ثت هب ــرت أنَّ ــديث وذك ــن احل ــف م ــة النص ــان ليل ه ك

ــعبان ــأُ  وأنَّ  ،ش ــرجسمَّ ــديث ،ه ن ــاقت احل ــا إىلٰ  وس ــإذا  :قوهل ف

ــســيِّ  أنــا بحــسِّ  ــا «: وهــو يقــول د دي وبصــوت أيب حمّم ي

فـإذا هـو سـاجد  ،ديفكشـفت عـن سـيِّ  ،»هايت ابني إيلَّ ، تيعمَّ 

ــاً متلقّ  ــىلٰ  ي ــاجده، وع ــن مكتــوب األرض بمس ــه األيم  :ذراع
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ــممته إيلَّ ، ]٨١: اإلرساء[ ــاً  ،فض ــه مفروغ ــه فوجدت ــه ، من فلففت

ـــه إىلٰ  ـــوب ومحلت ـــ يف ث ـــديث إىلٰ ، د أيب حمّم ـــروا احل  وذك

ــه ــهد أن« :قول ــه إالَّ  أش ــ وأنَّ  ، اهللاال إل ــول اهللا داً حمّم  وأنَّ  ،رس

ـ اعلي�   السـادة األوصـياء إىلٰ  مل يـزل يعـدُّ  ، ثـمّ »اأمري املـؤمنني حق�

ــغ إىلٰ  ــه أن بل ــىلٰ  ،نفس ــالفرج ع ــه ب ــا ألوليائ ــه ودع  ثــمّ  ،يدي

ـــم ـــت. أحج ـــمّ : وقال ـــرُ  ث ـــ عَ فِ ـــني أيب حمّم ـــي وب  د بين
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أيـن  ،دييـا سـيِّ : دفقلـت أليب حمّمـ، ديسـيِّ  فلم أرَ  ،كاحلجاب

ذكـروا  ثـمّ ، »اومنّـ منـِك  أخـذه مـن هـو أحـّق «: موالي؟ فقال

ــ ــهاحل ــه ،ديث بتامم ــامَّ : وزادوا في ــاً فل ــني يوم ــد أربع ــان بع   ك

ــ دخلــت عــىلٰ  ــا، د أيب حمّم ــإذا موالن ــ ف ي ـالصــاحب يمش

ص [[/وال  ،أحســـن مـــن وجهـــه وجهـــاً  يف الـــدار، فلـــم أرَ 

ــ لغــةً  ]]١٤٩ ــو حمّم ــه، فقــال أب ــن لغت ــح م ــذا «: د أفص ه

مــن أمــره  ٰى أر، ديســيِّ : فقلــت، »اهللا  املولــود الكــريم عــىلٰ 

ــا أر ــاً  ٰى م ــون يوم ــه أربع ــول ــال، فتبسَّ ــا عمَّ «: م وق ــيي ــ ،ت ا أَم

ــ علمــِت  ــ اأّن ــا يف معــارش األئمَّ ة ننشــؤ يف اليــوم مــا ينشــؤ غرين

عــدت  رفت، ثــمّ ـوانصــ لــت رأســهفقمــت فقبَّ  ،»؟الســنة

ــم أرَ وتفقَّ  ــه فل ــ ،هدت ــا فعــل: د فقلــت أليب حمّم ــا؟  م موالن

 .»ٰى سمو مُّ استودعناه الذي استودعت أُ  ،ةيا عمَّ «: فقال

، عـن حنظلـة بـن د بـن عـيلٍّ الـرازي، عـن حمّمـ أمحد بن عيلٍّ 

ثني أمحـد بـن بـالل بـن داود الكاتـب، وكـان حـدَّ : قـال، زكريا

ر ذلـك وال ظِهـيُ  البيـت  مـن النصـب ألهـل بمحـلٍّ  ياً عامّ 

ة بــام فيــه مــن طبــع أهــل ظِهــيل يُ  يكتمــه، وكــان صــديقاً  ر مــودَّ

ــام لقينــي  -العــراق، فيقــول  نــدي خــرب تفــرح بــه لــك ع: -كلَّ

ــهوال أُ  ــل عن ــه، فأتغاف ــربك ب ــ إىلٰ  ،خ ــي وإّي ــع أن مجعن اه موض

كانــت : خلــوة، فاستقصــيت عنــه وســألته أن ُخيــِربين بــه، فقــال

يعنـي أبـا حمّمـد  -مقابـل دار ابـن الرضـا  ٰى دورنا بُســرَّ مـن رأ

قــزوين  إىلٰ  طـويالً  ، فغبـت عنهـا دهـراً -  احلسـن بـن عـيلٍّ 

 وافيتهـا وقـد كنـت إليهـا، فلـامَّ  الرجـوعي يل ـقضـ وغريها، ثمّ 

كانـت   عجـوزاً فتـه مـن أهـيل وقرابـايت إالَّ فقدت مجيـع مـن خلَّ 

ــاربَّ  ــت معه ــا بن ــي وهل ــع األُ  ،تن ــن طب ــت م ــتورة وَ وكان ل مس

ــائنة ال حتســن ــذب ص ــات لنــا بقــني يف  ،الك وكــذلك موالي

ــدهنَّ  ــت عن ــدار، فأقم ــاً أيّ  ال ــمّ  ،ام ــت ث ــت  عزم ــروج، فقال اخل

ــوزة ــف :العج ــ كي ــتعجل االنص ــاً ـتس ــت زمان ــد غب ؟ راف وق

ريـد أُ : جهـة اهلـزء عندنا لنفـرح بمكانـك، فقلـت هلـا عـىلٰ  فأقم

كــربالء، وكــان النــاس للخــروج يف النصــف مــن  أن أصــري إىلٰ 

ــت ــة، فقال ــوم عرف ــعبان أو لي ــيَّ : ش ــا بن ــذكأُ ، ي ــاهللا أن  عي ب

ثك بـام  تستهني ما ذكرت أو تقولـه عـىلٰ  وجـه اهلـزء، فـإّين ُأحـدِّ

كنــت يف . -يعنــي بعــد خروجــك مــن عنــدنا بســنتني  -تــه رأي

هذا البيـت نائمـة بـالقرب مـن الـدهليز ومعـي ابنتـي وأنـا بـني 

واليقظانــة، إذ دخــل رجــل حســن الوجــه نظيــف  النائمــة

جييئــك الســاعة مــن  ،فالنــة  يــا: ب الرائحــة، فقــالالثيــاب طيِّــ

ختــايف،  يف اجلــريان، فــال متتنعــي مـن الــذهاب معــه وال يـدعوكِ 

هـل شـعرت بأحـد دخـل : فزعت فناديـت ابنتـي، وقلـت هلـاف

ال، فـــذكرت اهللا وقـــرأت ونمـــت، فجـــاء : فقالـــت؟ البيـــت

ــابنتي  ــه، ففزعــت وصــحت ب ــل قول ــال يل مث ــه وق الرجــل بعين

ــت ــت : فقال ــدخل البي ــد[مل ي ــاذكري اهللا وال ،]أح ــي  ف تفزع

ــت ]]١٥٠ص [[/ ــان يف فلــامَّ . فقــرأت ونم ــة[ ك ــة ] الليل الثالث

ويقــرع  يـدعوكِ  مـن قـد جــاءكِ  ،يــا فالنـة: الجـاء الرجـل وقـ

فقمـــت وراء  ،البـــاب البـــاب فـــاذهبي معـــه، وســـمعت دّق 

افتحــي وال ختــايف، فعرفــت : مــن هــذا؟ فقــال: وقلــت البــاب

ــاب ــت الب ــه وفتح ــإذا ،كالم ــال ف ــه إزار فق ــادم مع ــاج : خ حيت

ــِك  ــ إلي ــة مهمَّ ــريان حلاج ــض اجل ــادخيلبع ــفَّ  ،ة، ف  رأيس ول

ــا أعرفهــا، فــإذا بشــقاق مشــدودة  بــاملالءة وأدخلنــي الــدار وأن

ــل ــدار ورج ــط ال ــادم  وس ــع اخل ــقاق، فرف ــب الش ــد بجن قاع

وامــرأة قاعــدة  فــدخلت وإذا امــرأة قــد أخــذها الطلــق ،طرفــه

ــ ــا كأهنَّ ــاقبِّ ا تُ خلفه ــرأة. له ــت امل ــه، : فقال ــن في ــيام نح ــا ف تعينن

ســقط  ٰى حتَّــ قلــيالً  فــام كــان إالَّ  ،ج بــه مثلهــاعــالَ فعاجلتهــا بــام يُ 

غــالم غـالم، وأخرجــت  :ي وصـحُت كّفــ فأخذتــه عـىلٰ  ،غـالم

ــطــرف الشــقاق أُ  رأيس مــن ال  :ر الرجــل القاعــد، فقيــل يلـبشِّ

الغــالم قــد كنــت فقدتــه مــن   رددت وجهــي إىلٰ تصــيحي، فلــامَّ 

ــ ــدة ،يكّف ــرأة القاع ــت يل امل ــادم: فقال ــذ اخل ــيحي، وأخ  ال تص

ــفَّ  ــدي ول ــدار وردَّ  بي ــن ال ــي م ــاملالءة وأخرجن  ين إىلٰ رأيس ب

. أحـــداً  ربي بــام رأيــِت ال ُختــ: وقــال ،ةونــاولني رصَّ  ،داري

ــت إىلٰ  ــدار ورجع ــدخلت ال ــي  ف ــت وابنت ــذا البي ــرايش يف ه ف

بخروجــي ورجــوعي؟  هــل علمــِت  :فأنبهتهــا وســألتها ،نائمــة

رة ـذلـك الوقـت وإذا فيهـا عشــ ة يفرَّ ـال، وفتحـت الصـ: فقالـت

 الـذيالوقـت   يف هـذاإالَّ  ، ومـا أخـربت هبـذا أحـداً دنـانري عـدداً 

عليـك،  ثتك إشـفاقاً فحـدَّ  ،اهلـزء حـدِّ  مت هبـذا الكـالم عـىلٰ تكلَّ 

عونــه مــا يدَّ  وكــلُّ  ،ومنزلــةً  شــأناً  هلــؤالء القــوم عنــد اهللا  فــإنَّ 

ــه إىلٰ : ، قــالحــقٌّ   ،الســخرية واهلــزء فعجبــت مــن قوهلــا ورصفت

 غبــت عــنهم يف أّين   أعلــم يقينــاً أّين  غــري ،ومل أســأهلا عــن الوقــت

يف وقــت  ٰى رأ مــن ُرسَّ  مخسـني ومــائتني ورجعـت إىلٰ سـنة نيــف و

وثامنــني ومــائتني  ٰى أخربتنــي العجــوزة هبــذا اخلــرب يف ســنة إحــد

 . قصدتهامَّ ـعبيد اهللا بن سليامن ل يف وزارة

ــ: قــال حنظلــة ــفــدعوت بــأيب الفــرج املظفَّ  ٰى ر بــن أمحــد حتَّ

 .سمع معي هذا اخلرب



 والدته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ...................................................................................  ١٤

هللا بـن د بـن يعقـوب، عـن بعـض أصـحابنا، عـن عبـد احممّ 

ــر ــال جعف ــريي، ق ــد : احلم ــرو عن ــو عم ــيخ أب ــت والش اجتمع

ــعد ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــعري أمح ــن  ،األش ــد ب ــزين أمح فغم

 إّين  ،يــا أبــا عمــرو: فقلــت لــه. إســحاق أن أســأله عــن اخللــف

أن أسـألك  ريـدفـيام أُ  ومـا أنـا بشـاكٍّ  ءريد أن أسألك عن يشألُ 

ــإنَّ  ــه، ف ــي أنَّ  عن ــادي ودين ــن  اعتق ــو م ص [[/األرض ال ختل

ــ ]]١٥١ ــلة إالَّ حجَّ ــان قب ــاً   إذا ك ــأربعني يوم ــة ب ــرُ  القيام  عَ فِ

ــ ــة وغُ احلجَّ ــم  َق ِل ــة فل ــاب التوب ــن[ب ــاً  ]يك ــع نفس ــا مل  ينف إيامهن

ولئـك رشار فأُ  ،تكن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت يف إيامهنـا خـرياً 

ولكــن . وهــم الــذين تقــوم علــيهم القيامــة، خلــق اهللا 

ــاً  ــإنَّ  ،أحببــت أن أزداد يقين ــر ف ــ اهيم إب ــه ســأل ربَّ ه أن يري

ــف ــُحي  كي ــوت يي ــال ،ٰى امل ــ�ٰ : ق  بَ
َ
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 وقــد أخــربين أبــو عــيلٍّ . ]٢٦٠: البقــرة[ ِ�َْطَمــِ�� ق

 احلسـن صـاحب العسـكر] أبـا[ه سـأل بـن إسـحاق أنَّـ ]أمحد[

 ـمـن أُ : وقال ن آخـذ وقـول مـن أقبـل؟ فقـال عامـل وعمَّ

ي، ومــا ؤدّ ي ُيــي فعنّـإليـك عنـّـ ٰى  أدّ ي ثقتـي فــّام العمــر«]: لـه[

، »ه الثقـة املـأمونوأطـع، فإنَّـ ي يقـول، فاسـمع لـهقال لك فعنّـ

عـن مثـل ذلـك فقـال  د ه سـأل أبـا حمّمـأنَّ  وأخربين أبو عيلٍّ 

يـان، ومـا ؤدّ ي يُ يـا إليـك فعنّـالعمـري وابنـه ثقتـان، فـام أدّ «: له

ــ ــاال فعنّ ــمعق ــوالن، فاس ــام ي يق ــام وأطعه ــإهنَّ  هل ــان ف ام الثقت

 فخــرَّ  :]قــال. [، فهــذا قــول إمــامني قــد مضــيا فيــك»املأمونــان

فقلــت  ،]حاجتـك[ ْل َســ: قـال ثــمّ  ،ٰى وبكـ أبـو عمـرو ســاجداً 

إي واهللا، (: ؟ فقـالأنـت رأيـت اخللـف مـن أيب حمّمـد : له

ــل هــذا  ــه مث ــده  -ورقبت ــأ بي ــدة،  :، فقلــت)-وأوم ــت واح بقي

م علـيكم أن تسـألوا حمـرَّ ( :قـال ،االسـم: ، قلـت)هـات: (فقال

 ل والحلِّـفلـيس يل أن أُ  ،وال أقـول هـذا مـن عنـدي ،عن ذلـك

ــرِّ أُ  ــه ح ــن عن ــه(م، ولك ــلوات اهللا علي ــإنَّ )ص ــد األ ، ف ــر عن م

ــلطان أنَّ  ــ الس ــا حمّم ــ  دأب ــومل ُخي  ٰى ـمض ــداً لِّ ــ، وقُ ف ول م سِّ

لـه ّام وهـو ذا عُ  ،ذلـك لـه، فصـرب عـىلٰ  مرياثه وأخذ مـن ال حـقَّ 

، ب إلـيهم ويسـأهلم شـيئاً ر أن يتقـرَّ ـأحـد جيسـ جيولون، فلـيس

ــب وإذا ــع الطل ــم وق ــع االس ــاهللا اهللا اتَّ  ،وق ــكوا ف ــوا اهللا وأمس ق

 .)عن ذلك

ــض أخــوات  وروي أنَّ  كانــت هلــا  احلســن  ]أيب[بع

ــة ــا تُ ربَّ  جاري ــمّ ته ــرجس ٰى س ــامَّ  ،ن ــفل ــو حمّم ــل أب ــربت دخ د  ك

 ــا ــر إليه ــت ،فنظ ــه فقال ــيِّ : ل ــا س ــاأراك ي ــر إليه ؟ دي تنظ

املولـود الكـريم  ا إنَّ أَمـ ،بـاً  متعجِّ  ما نظـرت إليهـا إالَّ إّين «: فقال

 أمرهـا أن تسـتأذن أبـا احلســن ثــمّ  ،»يكـون منهـا اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ 

 فأمرها بذلك ،ففعلت ،يف دفعها إليه. 

، عــن احلســن ٰى د بــن حييــن الكلينــي، عــن حمّمــعــالَّ  ٰى ورو

د بـن عبـد حمّمـ اق، عـن إبـراهيم بـنالنيشـابوري الـدقّ  بن عيل

ثني حــدَّ : قـال ،اري، عـن الســيّ  بـن جعفــر ٰى اهللا بـن موســ

صــاحب الزمــان مــن بطــن   خــرجامَّ ـلــ: قالــت ،نســيم وماريــة

 نحـو الســامء، ثــمّ  ابتهســبّ  ركبتيــه، رافعـاً  عــىلٰ  ه ســقط جاثيـاً ّمـأُ 

د حمّمــ اهللا عــىلٰ  وصــّىلٰ  ،العــاملني احلمــد هللا ربِّ «: فقــال ،عطــس

: قــال ، ثــمّ »وال مســتكرب  غــري مســتنكفهللا داخــراً  عبــداً  ،وآلــه

ـــ زعمـــت الظلمـــة أنَّ « ـــو أُ حجَّ ـــا يف  نَ ذِ ة اهللا داحضـــة، ول لن

 .»الشكُّ  الكالم لزال

 د الســــيِّ  ن بإســــناده أنَّ عــــالَّ  ٰى ورو]] ١٥٢ص [[/

 يِّ ـومــائتني مـن اهلجــرة بعـد مضــ  ومخسـني يف سـنة ســّت  دَ لِـوُ 

 .أيب احلسن بسنتني

ــلمغا ٰى ورو ــد بــن عــيل الش ين يف كتــاب األوصــياء، حمّم

ــال ـــر : ق ــن نص ــزة ب ثني مح ــدَّ ــن  -ح ــالم أيب احلس  ،- غ

 ،تبـارش أهـل الـدار بـذلك د السـيِّ  دَ لِـ وُ امَّ ـلـ: قال ،عن أبيه

ــامَّ  ــرج إيلَّ فل ــأ خ ــلِّ األ  نش ــاع يف ك ــر أن أبت ــم م ــع اللح ــوم م  ي

 .هذا ملوالنا الصغري  إنَّ  :وقيل ،قصب مخٍّ 

: قـال ،ن إبـراهيم بـن إدريـسثني الثقـة، عـحدَّ : قال ،وعنه

ــ ــ إيلَّ  هوجَّ ــو حمّم ــوالي أب ــبش د م ــال ،بك ــن «: وق ــه ع عق

ــ ،ابنــي فــالن ــمّ  ،»أهلــك وأطعــم ْل وُك ــت، ث ــد  ففعل ــه بع لقيت

ــال يل ــك فق ــذي وُ «: ذل ــود ال ــاملول ــات دَ لِ ــمّ »يل م ــ ، ث  إيلَّ  هوجَّ

عــق هــذين  ،بســم اهللا الــرمحن الــرحيم«: بكبشــني وكتــب

ــوالك ــن م ــني ع ــ ،الكبش ــه ْل وُك ــكنَّ ــم إخوان ، »أك اهللا وأطع

 .ولقيته بعد ذلك فام ذكر يل شيئاً  ،ففعلت

ــال ٰى ورو ن، ق ــالَّ ثني : ع ــدَّ ــادم، طح ـــر اخل ــو نص ــف أب ري

ــال ــه : ق ــت علي ــان  -دخل ــاحب الزم ــي ص ــال - يعن ، فق

ــر«: يل ــندل األمح ــيلَّ بالص ــال»ع ــال : ، فق ــه، فق ــه ب : فأتيت

ــي؟« ــت»أتعرفن ــال: ، قل ــم، ق ــا؟«: نع ــن أن ــت»م ــت : ، فقل أن

، قــال »لــيس عــن هــذا ســألتك«: دي، فقــالدي وابــن ســيِّ ســيِّ 

ـ: ريـفط أنــا خــاتم «: ر يل، فقــالـفقلــت جعلنــي اهللا فــداك فسِّ

 .»األوصياء، ويب يدفع اهللا البالء عن أهيل وشيعتي

د بـن جعفـر ثني حمّمـحـدَّ : قـال ،د بـن مالـكجعفر بن حممّ 
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: القــ ،د بــن أمحــد األنصــاريعــن أيب نعــيم حمّمــ ،بــن عبــد اهللا

ـه قوم من املفوِّ وجَّ   كامـل بـن إبـراهيم املـدين إىلٰ  رةـضـة واملقصِّ

أســـأله ال : يـفقلـــت يف نفســـ: ، قـــال كامـــلد أيب حمّمـــ

 فلـامَّ :  مـن عـرف معرفتـي وقـال بمقـالتي، قـالة إالَّ يدخل اجلنَّ 

ثيــاب بيــاض ناعمــة  د نظــرت إىلٰ دي أيب حمّمــســيِّ  دخلــت عــىلٰ 

ـــه، فقلـــت يف ـــاعم  وحجَّ اهللا ويلُّ : يـنفســـ علي ـــبس الن ـــه يل ت

ــا نحــن بمواســاة اإل ]]١٥٣ص [[/ ــاب ويأمرن  خــوانمــن الثي

ــ. وينهانــا عــن لــبس مثلــه ر ـوحســ ،»يــا كامــل«: امً فقــال متبسِّ

هـذا «: جلـده، فقـال عن ذراعيه فـإذا مسـح أسـود خشـن عـىلٰ 

بــاب عليــه ســـرت  مت وجلســت إىلٰ ، فســلَّ »هللا وهــذا لكــم

ــ ٰى ا أنــا بفتــفــإذ ،، فجــاءت الــريح فكشــفت طرفــهٰى مرخــ ه كأنَّ

يـا كامـل «: فقـال يل. مثلهـا فلقة قمـر مـن أبنـاء أربـع سـنني أو

يـك لبَّ : هلمـت أن قلـت، فاقشـعررت مـن ذلـك وأُ »بن إبـراهيم

تـه وبابـه تسـأله هـل اهللا وحجَّ  ويلِّ  جئـت إىلٰ «: فقـال ،دييا سـيِّ 

ـ ــدخل اجلنـَّ ــك؟ ة إالَّ ي ــك وقــال بمقالت  ،»مــن عــرف معرفت

ـــت ـــال: فقل ـــلُّ «: إي واهللا، ق ـــ إذن واهللا يق ـــا، واهللا إنَّ ه داخله

ومـن هـم؟  ،دييـا سـيِّ : ، قلـت»يـةاحلقّ  :ليدخلها قوم يقال هلم

ـ هم لعـيلٍّ قوم من حـبِّ «: قال ـحيلفـون بحقِّ ه ه وال يـدرون مـا حقُّ

ــله ــمّ ، »وفض ــكت  ث ــه(س ــلوات اهللا علي ــ )ص ــاعةعنّ ــمّ  ،ي س  ث

ا ضـة، كــذبوا، بـل قلوبنــاملفوِّ  وجئـت تســأله عـن مقالــة«: قـال

 : ة اهللا، فــإذا شــاء شــئنا، واهللا يقــولأوعيــة ملشــيَّ 
َ
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ـــمّ ، »]٣٠: اإلنســـان[ إِال  رجـــع الســـرت إىلٰ  ث

ــ د أبـو حمّمــ فلــم أسـتطع كشــفه، فنظــر إيلَّ  ،حالتـه  ،امً متبسِّ

ــ ،يــا كامــل«: فقــال ة مــا جلوســك وقــد أنبــأك بحاجتــك احلجَّ

 .عاينه بعد ذلك أُ فقمت وخرجت ومل ،»؟من بعدي

فســألته عــن هــذا احلــديث  فلقيــت كــامالً : قــال أبــو نعــيم

 .ثني بهفحدَّ 

، عـن د بن عيلٍّ الرازي، عن حممّ  هذا اخلرب أمحد بن عيلٍّ  ٰى ورو

 ،عبد اهللا بن عائذ الرازي، عن احلسن بن وجناء النصـيبي بن عيلِّ 

 .د بن أمحد األنصاري، وذكر مثلهنعيم حممّ  سمعت أبا: قال

 -ّمد بـن يعقـوب، عـن أمحـد بـن النصــر، عـن القنـربي حم

: ، قــال- أيب احلســن الرضــا  مــن ولــد قنــرب الكبــري مــوىلٰ 

ــر ــت ٰى ج ــتمه، فقل ــر فش ــديث جعف ــل : ح ــريه، فه ــيس غ فل

: ومــن رآه؟ قــال: مل أَره، ولكــن رآه غــريي، قلــت: رأيتــه؟ قــال

تني، وله حديث  .رآه جعفر مرَّ

ــا : لقــا ،ث عــن رشــيق صــاحب املــادرايوحــدَّ  بعــث إلين

ــا أن يركــب  ]]١٥٤ص [[/ ،املعتضــد ونحــن ثالثــة نفــر فأمرن

ــ كــلُّ  ــ ونجنــب آخــر ونخــرج ا فرســاً واحــد منّ ني ال يكــون خمفِّ

احلقـوا : ، وقـال لنـارج مصـّىلٰ ـالسـ  عـىلٰ معنا قليل وال كثـري إالَّ 

ــ ،بســامرة إذا أتيتموهــا جتــدون : وقــال ،وداراً  ةً ووصــف لنــا حملَّ

فاكبســوا الــدار، ومــن رأيــتم فيهــا  ،ودأســ البــاب خادمــاً  عــىلٰ 

 .فأتوين برأسه

ــدنا األ ــامرة فوج ــا س ــدهليز فوافين ــفه، ويف ال ــام وص ــر ك م

ـ ينسـجها، فسـألناه عـن الـدار ومـن   ةخـادم أسـود ويف يـده تكَّ

اكرتاثـه بنـا،  اهللا مـا التفـت إلينـا وقـلَّ صـاحبها، فـوَ : فيها فقال

ــام أُ  ــدار ك ــنا ال ــدنا داراً فكبس ــا، فوج ــة ّرس  مرن ــدار ي ــل ال ومقاب

ت عنـه يف َعـفِ األيـدي رُ  أنبـل منـه، كـأنَّ  إىلٰ  نظـرت قـطُّ  سرت ما

فرفعنـا السـرت فـإذا بيـت . الـدار أحـد ذلك الوقت، ومل يكـن يف

حصـري قـد علمنـا  البيـت ٰى ـفيـه مـاء، ويف أقصـ بحراً  كبري كأنَّ 

ــ ــىلٰ أنَّ ــ ه ع ــاس هي ــن الن ــن أحس ــل م ــه رج ــاء، وفوق ــائم  ةً أامل ق

فسـبق أمحـد . مـن أسـبابنا ءيش إلينـا وال إىلٰ يلتفـت  فلـم ،صّيل يُ 

ـــد اهللا ليتخّطـــ ـــن عب ـــت ٰى ب ـــاء، ومـــا زال  ،البي فغـــرق يف امل

ـ يضــطرب  ،صــته وأخرجتـــهمــددت يـــدي إليــه فخلَّ  ٰى حتـَّ

ــ ــاحبيـوغش ــاد ص ــاعة، وع ــي س ــه وبق ــاين إىلٰ  ي علي ــل  الث فع

 .ذلك الفعل فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً 

اهللا مــا اهللا وإليــك، فــوَ  املعــذرة إىلٰ : فقلــت لصــاحب البيــت

فــام . اهللا وأنــا تائــب إىلٰ  يءمــن أجــ وال إىلٰ  علمــت كيــف اخلــرب

فهالنـا ذلـك،  ، كـان فيـها قلنا، ومـا انفتـل عـامَّ ممَّ  ءيش التفت إىلٰ 

ــ ــا رفناـوانص ــد ينتظرن ــان املعتض ــد ك ــه، وق ــدَّ  ،عن ــد تق  م إىلٰ وق

 .كان وقٍت  أّي  اب إذا وافيناه أن ندخل عليه يفاحلجّ 

دخلنـا عليـه فسـألنا عـن اخلـرب، فأُ  ،ناه يف بعـض الليـلفوافي

 ٰى وجـر ؟وحيكـم لقـيكم أحـد قـبيل: فحكينا له ما رأينـا، فقـال

أنــا نفــي مــن : فقــال، ال: أحــد ســبب أو قــول؟ قلنــا مــنكم إىلٰ 

ــ ي، وحلــف بأشـدِّ جـدِّ   ه رجـل إن بلغــه هـذا اخلــربأيــامن لـه أنَّ

 . بعد موتهث به إالَّ حدِّ فام جرسنا أن نُ  ،أعناقنا ليرضبنَّ 

وأخــربين مجاعــة، عــن أيب جعفــر حمّمــد ]] ١٥٥ص [[/

ــيلِّ  ــن ع ــه  ب ــن بابوي ــني ب ــن احلس ــالب ــيلُّ : ، ق ثنا ع ــدَّ ــن  ح ب

ــال ــؤذِّن، ق ــرج امل ــن الف ــن ب ــن : احلس ــن حس ــد ب ثني حمّم ــدَّ ح

 -رجـالً مـن أصــحابنا  -سـمعت أبــا هـارون : الكرخـي، قـال

ــول ــان : يق ــاحب الزم ــت ص ــه  رأي ـــيء كأنَّ ــه يض ووجه
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ــه شــعرًا جيــري كــاخلطِّ  القمــر ليلــة البــدر، ورأيــت عــىلٰ  ت ، رسَّ

 وكشفت الثـوب عنـه فوجدتـه خمتونـًا، فسـألت أبـا حمّمـد 

هكـذا ُولِــَد، وهكــذا ُولِـدنا، ولكنّــا ســنمرُّ «: عـن ذلــك، فقــال

نَّة ٰى املوس  .»عليه إلصابة السُّ

ــ ــن أيب املفضَّ ــة، ع ــا مجاع ــيم أخربن ــن أيب نع ــيباين، ع ل الش

: قـال ،هـري املعـروف بقرقـارةقصـام بـن املغـرية الع ر بـنـنص

ه ثنا أمحـد بـن إسـحاق أنَّـحـدَّ : ثني أبو سعيد املراغـي، قـالحدَّ 

بيـده، أي  فأشـار ،مـرعـن صـاحب هـذا األ د سأل أبا حممّ 

 .غليظ الرقبة ه حيٌّ إنَّ 

ــن ي، عــن حمّمــأخــربين ابــن أيب جيــد القّمــ د بــن احلســن ب

بـن [بـن عبـد اهللا بـن احلسـن اس عبـد اهللا بـن العبّـ الوليد، عن

، عـن أيب أيب طالـب  بـن بـن احلسـني بـن عـيلِّ  بن عيلِّ  عيلِّ 

 احلسـن بـن عـيلِّ  بـن احلسـني بـن ]الفضل احلسـني بـن احلسـن

ــب  ــن أيب طال ــالب ــ وردت عــىلٰ : ، ق ــن  دأيب حمّم ــن ب احلس

 .أته بوالدة ابنه فهنَّ  ٰى من رأ بُرسَّ   عيلٍّ 

ــن عــوأخــربين مجاعــة، عــن حمّمــ : قــال ،بــن احلســني يلِّ د ب

ـ ٰى د بـن موسـد بـن احلسـن وحمّمـوحمّمـ أخربنا أيب ل، بـن املتوكِّ

د بـن سـألت حمّمـ ]:قـال[ه عن عبد اهللا بن جعفـر احلمـريي، أنَّـ

ــثامن  ــه ع ــت ل ــذا األ: فقل ــاحب ه ــت ص ــالرأي ــر؟ فق : م

ــم ــول ،نع ــو يق ــرام وه ــت اهللا احل ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه : وآخ

ــمَّ اللّ « ــ ه ــاأنِج ــدتني ز يل م ــ ،»وع ــال حمّم ــثامن ق ــن ع : د ب

ـــه  ـــه(ورأيت ـــلوات اهللا علي ـــاً متعلِّ  )ص ـــتار ق ـــة يف  بأس الكعب

 .»انتقم يل من أعدائك همَّ اللّ «: املستجار وهو يقول

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ٢ج (روضة الواعظني 

يـوم اجلمعـة النصـف مـن  وكان مولـده ]] ٢٦٦ص [[

ه عند وفاة أبيه مخـس وكان سنُّ ، شعبان سنة مخس ومخسني ومئتني

وآتـاه  ،للعاملني وجعله آية ،تاه اهللا احلكمة وفصل اخلطابآ ،سنني

يف حـال الطفوليـة  ، وجعلـه إمامـاً صـبياً  ٰى احلكمة كام آتاهـا حييـ

ـ، ويقال ألُ  اهد نبي� بن مريم يف امل ٰى عيس الظاهرة كام جعل  :همِّ

 .سوسن :لويقا ،صيقل: ويقال ،نرجس :ويقال هلا ،رحيانه

ــأ) يورو( ــه وُ نَّ ــن  دَ لِ ــون م ــال خل ــثامن لي ــة ل ــوم اجلمع ي

ــني ــني ومئت ــبع ومخس ــنة س ــعبان س ــنتني  ش ــه بس ــاة أبي ــل وف قب

 .ل هو املعتمدوسبعة أشهر، واألوَّ 

 ابنـه أيب إىلٰ   مـات عـثامن أوٰىص فلـامَّ ، وبابه عـثامن بـن سـعيد

ــ ــر حمّم ــثامن، وأوٰىص جعف ــن ع ــر إىلٰ  د ب ــو جعف ــم  أيب أب القاس

بــن  أيب احلســن عــيلِّ  أبــو القاســم إىلٰ  ني بــن روح، وأوٰىص احلسـ

ــ ــمريحمّم ــامَّ ، د الس ــفل ـــ حض ــاة ُس ــمري الوف ن أ َل ئِ رت الس

 .)مرهأاهللا بالغ  نَّ إ(: فقال يويص

ــر  ــد انتظ ــقِّ  وق ــة احل ــد أُ  ،لدول ــان ق ــوك ــده  يخف مول

 ة طلــب ســلطان الزمــانوشــدَّ  ،لصــعوبة الوقــت ،مــرهأ ِرتَ وُســ

 شــاع مــن مــذهب لبحــث عــن أمــره، فلــامَّ واجتهــاده يف ا ،اهإّيــ

ــ ــيعة اإلماميَّ ــالش ــه وُع ــن َف رِ ة في ــارهم  ]]٢٦٧ص [[/ م انتظ

، وال عرفــه اجلمهــور بعــد لــه فلــم يظهــر والــده يف حياتــه 

أخـذ تركتـه،  د حمّمـ أخـو أيب جعفـر بـن عـيلٍّ  وتوّىلٰ  ،وفاته

ــ يف حــبس جــواري أيب ٰى وســع ــه، د حمّم ــه حالئل  ،واعتقال

ــنَّ  ــىلٰ وش ــ ع ع ــوده أص ــم بوج ــده، وقطعه ــارهم ول حابه بانتظ

ــه ــول بإمامت ــز، والق ــ اوأغ ــالقوم حتَّ ــافهم ورشَّ  ٰى ب ــم، أخ ده

ــي أيبخملِّ  عــىلٰ  ٰى وجــر ــ ف ــك عظــيم د حمّم ــن  بســبب ذل م

، ومل يظفــر اعتقــال وحــبس وهتديــد وتصــغري واســتخفاف وذلٍّ 

 ،دحمّمــ وحــاز جعفــر ظــاهر تركــة أيب، الســلطان مــنهم بطائــل

ــام ع ــد يف القي ــدواجته ــل أح ــم يقب ــه فل ــام أخي ــيعة مق ــد الش  ن

سـلطان الوقـت يلـتمس  منهم ذلـك وال اعتقـد فيـه، فصـار إىلٰ 

ــه ــة أخي ــاالً  ،مرتب ــذل م ــيالً  وب ــرَّ  جل ــلِّ وتق ــنَّ  ب بك ــا ظ ــ م ه أنَّ

 .من ذلك ءب به فلن ينتفع بيشيتقرَّ 

مـن اآلثـار يف مناقـب  خبـار ويسـرياً األ من وقد أوردنا طرفاً 

هـاهتم، مَّ وأسـامء أُ  ق هبا وتاريخ والدهتـمعلَّ ة األبرار، وما يتاألئمَّ 

ب تُـومن أراد أكثر مـن ذلـك فليلـتمس مـن الكُ  ،وما أشبه ذلك

 .نة وجده هناك إن شاء اهللاوالزبر املدوَّ  فةاملصنَّ 

 :ما يقول كثرياً  الصادق  نَّ أ) يورو(

ـــدهر    نـاس دولـة ترقبوهنــاأُ  لكـلِّ  ـــر ال ـــا يف آخ ودولتن

 :مرييد احلوقال السيِّ 

 ومــا بــه مــن دان يــوم الــدهر دنــت 

ـــ  ـــاركت كفُّ ـــوش ـــفّ  يه كفِّ   ينابص

ـــه إذا  ـــفكت في ـــا س ـــفك م  يف س

  بــــرز اهللا للقســــط املوازينــــاأو 

   يف عنقــي يـا ربِّ  تلـك الـدماء معــاً 

  اســـقني مثلهـــا آمـــني آمينـــا ثـــمّ  

ــاهلم ــل ح ــثلهم يف مث ــن م ــني م    آم

  يف عصــــبة هــــاجروا هللا شــــارينا 
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   يسـري هبــم ييف عصـبة حـول مهــد

ــ  ــن مكَّ ــن بط ــاً م ــينا ة ركبان   وماش

ــــدون إالَّ  ــــوا يري ــــليس    م اهللا رهبَّ

  اه املريـــدونانعـــم املـــراد توّخـــ 

   حـرب بجمعهـم ييالقـوا بنـ ٰى حتَّ 

ــ  ــاـفيض ــنهم والعرانين ــام م   ربوا اهل

ــاك رّيب  ــن رشف هن ــاك م ــا أعط    م

  ينامنــه أبــا حســن خــري الوصــيِّ  

ـــــعافاً وزا ـــــاعفةً  دك اهللا أض    مض

ـــ  ـــال النبيِّ  ٰى حتَّ ـــا ن ـــاينيلـــك م   ين

ـــــاهللا يشـــــهد يل  ـــــأُ  ّين أف    همبُّ ِح

ـ    أديـــن بـــه فـــيكم لـــه دينـــا احبـ�

ــ ــدالً  يال ابتغ ــ ب ــن معش ــمـم    ر بك

ــ  ــدفونا ٰى حتَّ ــان م ــب يف األكف   أغي

 :وقال دعبل بن عيل اخلزاعي ]]٢٦٨ص [[/

ــوم أو  ــوه يف الي ــذي أرج ــوال ال  فل

ـــ  ـــي تقطَّ ـــاِت إع قلب ـــرهم قطع   ث

ـــارج ـــة خ ـــام ال حمال ـــروج إم    خ

  اســـم اهللا والربكـــاِت  يقـــوم عـــىلٰ  

ـــلَّ  ـــا ك ـــني فين ـــقٍّ  يب ـــل ح    وباط

ــز  ــىلٰ  يوجي ــنعامِت اإل ع ــان وال   حس

   هـمالنـاس يف النـاس كلِّ  ويلعن فـذُّ 

ــن هــنٍّ   ــاِت  إذا مــا دعــا ذاك اب   وهن

ــ ــا نفس ــمّ ـفي ــي ث ــس  ي طيب ــا نف ي

ــــــــــــــــــــــــــــ   ريـفأبش

 

ـــلُّ   ـــد ك ـــري بعي ـــو آِت  فغ ـــا ه   م

ــينَّ إة احلــور وال جتزعــي مــن مــدَّ     ن

 

 

ـــأّين   ـــتاِت ك ـــت بش ـــد آذن ـــا ق    هب

  يتب الـرمحن مـن تلـك مـدَّ ن قـرَّ إف 

 

 

ــ  ــاِت وأخَّ ــت وف ــري ووق   ر يف عم

  ي ريبــةً ـتــرك لنفســأشــفيت ومل  

 

 

ـــت مـــنهم منصـــيل    وقـــاِت  وروي

 *   *   * 

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

ــال]] ٢٦٦ص [[ ــالً  :ق ــلفنا نق ــا س ــل إلين ــواتراً  ونق  أنَّ  مت

ــدي  ــتورة امله ــد والدة مس ــه ول ــار إلي ــديث  ألنَّ  ،املش ح

ة املاملـك والعبـاد والـبالد كـان كافَّـ كه ودولته وظهـوره عـىلٰ متلُّ 

ــه ــف علي ــاس فخي ــر للن ــد ظه ــال يف والدة  ،ق ــرت احل ــام ج ك

ــراهيم وموســ ــ  ٰى إب صــلحة ســرت ن اقتضــت املوغريمهــا ممَّ

ــه  وإنَّ  ،والدتــه  ،الشــيعة عرفــت ذلــك الختصاصــها بآبائ

م بقـوم كـان مـن تلـزَّ  كـلَّ  فـإنَّ  ،هم وعرتتـهد نبـيِّ مها بمحمّ وتلزّ 

أصــحاب  كــام أنَّ  ،أعــرف بــأحواهلم وأرسارهــم مــن األجانــب

ــة  ــاء األربع ــن رؤس ــريه م ــحاب غ ــن أص ــرف م ــافعي أع الش

 .املذاهب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض / )٢ج (الرصاط املستقيم 

اق وابـــن فـــابن قـــانع وعبـــد الـــرزّ  :قـــالوا]] ٢١٩ص [[

العســكري مــات  أنَّ  د بــن إســحاق أمجعــوا عــىلٰ اجلــوزي وحمّمــ

 .ال عن عقب

ـأوَّ  ،ذلـك باطـل :قلنا  ،م خصـوم هـذه املسـألةل مـا فيـه أهنَّ

ــاين شــهادهتم عــىلٰ  ــي مــردودة والث ه والثالــث أنَّــ ،نفــي فه

 تــواتر مــن عــامَّ  املخــالفني فضــالً منقــوض بــام جــاء مــن طريــق 

 .أحاديث املؤمنني

ــدة  ــب قاع ــاب املناق ــافعي يف كت ــي الش ــر الكنج ــد ذك فق

 وذكـر أنَّ  ،قريبة من آخـره مـن أعقـب مـن أوالد أمـري املـؤمنني

ــ ــاب  ،ف ابنــه وهــو اإلمــام املنتظــرالعســكري خلَّ ونخــتم الكت

 .هذا آخر كالمه .بذكره مفرداً 

ــ ــو املظفَّ ــال أب ــبط وق ــن[ر س ــائص] اب ــوزي يف اخلص  :اجل

ـ ،وقد ذكرنـا وفـاة احلسـن بـن عـيل  ،ني ومـائتنيا سـنة سـتّ وأهنَّ

د بـن طلحـة ومثلـه رواه حمّمـ .د اإلمـاموذكر أوالده مـنهم حمّمـ

 .الشافعي خطيب دمشق

ـــر املحقِّ  ـــال فخ ـــني وق ـــاة ق ـــيل النج ـــه حتص  :يف كتاب

العســكري تــويف بعــد أن بلــغ ولــده اخللــف  الصــحيح أنَّ 

 .ننيالصالح عرش س

ــــ]] ٢٢٠ص /[[ ــــد األئمَّ ــــواريخ موالي ــــة فت ة وباجلمل

ـــ ـــف الغمَّ ـــد وكش ـــاد املفي ـــهور يف إرش ـــامش وهللا  ،ة وغريمه

م نقصـه عـن ذلـك مل لِّ ولـو ُسـ ،وقد أسلفنا ذلـك قريبـاً  ،النعمة

: فقــد قـال اهللا فيــه ،ونحـوه ٰى يف إمامتــه كـام يف حييــ شـيئاً  رّ ـيضـ
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ــري[ �َوآت ــ، ]١٢: مم ــل عيس  ٰى وجع

ـــ ـــد رو ،ايف املهـــد نبي� ـــىلٰ  ٰى وق ـــدي ع ـــيل امله ـــم تفض  اخلص

 . ٰى عيس

*   *   * 

 : فصل )٦(]] ٢٤٣ص [[

 .قة بنفي مشاهدتهغاية طعن املنكرين لوالدته متعلِّ 

نفــي  أنَّ  عــىلٰ  .قــد أســلفنا مشــاهدة قــوم مــن أوليائــه :قلنــا

ل املنحـرف وال يقـدح فيـه قـو ،نفـي وجـوده عـىلٰ  رؤيته ال يدلُّ 

ــوده ــه بجح ــ ،عن ــيس ُط ــاهدةرُ إذ ل ــورة يف املش ــم حمص  ،ق العل

ــ مل تكــن غيبتــه عــن  ،إمامتــه ووجــوده ت الرباهــني عــىلٰ فــإذا دلَّ

 ،ام تثبـت بالشـيعةوأكثـر املواليـد إنَّـ ،دهاألبصار مانعة عـن تولُّـ

ــا مــن الشــيعة نكــر وجــوده لعــدم وكيــف يُ  ،وهــي حاصــلة هن

ــاهدته ــودون وال  ،مش ــدال موج ــاهدونواألب ــال ؟ يش ــن[ق  ]اب

ــقــد نُ  :ميــثم يف رشحــه للــنهج ــ َل ِق مــنهم  ،م ســبعون رجــالً أهنَّ

ــام ــون بالش ــائر الــبالد]] ٢٤٤ص /[[،  أربع ــون يف س . وثالث

والنجبــاء  ،األبــدال بالشــام«:  ويف احلــديث عــن عــيلٍّ 

ـــالعراق ،رـبمصـــ ـــائب ب ـــنهم  ،والعص ـــون فيكـــون بي جيتمع

ـــه ، » حـــرب ـــه وغيبت ـــه  ،ليســـت مـــن اهللا حلكمت وال من

 .تهفهي من خوفه عن رعيَّ  ،لعصمته

*   *   * 

 م:  

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــ ]]١١٨ص [[ املهــدي يكــون مــن  أنَّ  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

 :احلسني  من ولد ثمّ ،  ولد عيلٍّ 

ــا[ ــفيان ] م ــن س ــد ب ــر حمّم ــن أيب جعف ــة، ع ــربين مجاع أخ

بـن حمّمـد بـن قتيبـة  البزوفري، عن أمحد بن إدريـس، عـن عـيلِّ 

النيشابوري، عن الفضـل بـن شـاذان، عـن نصــر بـن مـزاحم، 

ــن  ــن عمــرو ب ــد اهللا ب ــن عب ــل، ع ــن أيب قبي ــن هليعــة، ع عــن اب

ــال ــاص، ق ــول اهللا : الع ــال رس ــل  - ق ــديث طوي : -يف ح

ــذا « ــد ه ــن ول ــل م ــو رج ــدي، وه ــروج امله ــك خ ــد ذل  -فعن

ــده إىلٰ  ــار بي ــيلِّ  وأش ــب  ع ــن أيب طال ــ- ب ــه يمح ق اهللا ، ب

مــن  الــرقِّ  الكــذب، ويــذهب الزمــان الكلــب، وبــه خيــرج ذلُّ 

ـة، واملهـدي أوسـطها، «: ، ثـّم قـال»أعناقكم ل هـذه األُمَّ أنـا أوَّ

 .»أعوج ثبجآخرها، وبني ذلك  ٰى وعيس

ك، عـن إبـراهيم ، عـن عـثامن بـن أمحـد السـّام د بن عـيلٍّ حممّ 

اهلاشـــمي، عـــن إبـــراهيم بـــن  ]]١١٩ص [[/عبـــد اهللا  بـــن

ة بـن الوليـد، عـن بقيـَّ اد املـروزي، عـنعن نعـيم بـن ّمحـ هاين،

الرخـامي، عـن  أيب بكر بن أيب مريم، عـن الفضـل بـن يعقـوب

بيــان، عــن  عبــد اهللا بــن جعفــر، عــن أيب امللــيح، عــن زيــاد بــن

: قالـت ،مةلَ َسـ مِّ ب، عـن أُ بن نفيـل، عـن سـعيد بـن املسـيِّ  عيلِّ 

ولـد  املهـدي مـن عـرتيت مـن«: يقـول سمعت رسـول اهللا 

 .» فاطمة

ــيلِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أمح ــن حمّم ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

ـن  الفضل بـن شـاذان، عـن مصـبح، عـن أيب عبـد الـرمحن، عمَّ

ــاس  ــن عبّ ــول، عــن اب ــه يق ــن منب ــديث  -ســمع وهــب ب يف ح

ــ -طويــل   مــن: قلــت ،خيــرج املهــدي ثــمّ  ،يــا وهــب: ه قــالأنَّ

 ولكـن مـن ولـد عـيلٍّ  ،ال واهللا مـا هـو مـن ولـدي: ولدك؟ قال

ــوب ــن ٰى ، وط ــه يُ  مل ــه، وب ــرِّ أدرك زمان ــن األُ ف ــج اهللا ع ة مَّ

 .آخر اخلرب إىلٰ  ...وعدالً  ها قسطاً يمأل ٰى حتَّ 

 د بن قتيبة، عـن الفضـل بـنبن حممّ  أمحد بن إدريس، عن عيلِّ 

ر بن مروان، عـن املنخـل بـن د بن سنان، عن عّام شاذان، عن حممّ 

املهدي رجل «: لقا، جابر اجلعفي، عن أيب جعفر  مجيل، عن

 . »وهو رجل آدم ،من ولد فاطمة

 أخربنــا مجاعــة، عــن التلعكــربي، عــن أمحــد بــن عــيلٍّ 

ك، عـن ، عـن عـثامن بـن أمحـد السـّام د بن عـيلٍّ حممّ   الرازي، عن

ــن  إبــراهيم بــن العــالء اهلاشــمي، عــن أيب امللــيح، عــن زيــاد ب

ــ ــيِّ بيّ ــن املس ــعيد ب ــن س ــل، ع ــن نفي ــيل ب ــن ع ــن ،بان، ع  مِّ أُ  ع

املهــدي مــن «: يقــول ســمعت رســول اهللا : قالــت ،مةلَ َســ

 .»عرتيت من ولد فاطمة

ــن إدريــس، عــن عــيلِّ  ــن  أمحــد ب بــن الفضــل، عــن أمحــد ب

ــن  ــد ب ــن أمح ــثامن، ع ــ ]]١٢٠ص [[/ع ــن حيي ــن  ٰى رزق، ع ب

ينـتج «: يقـول  سـمعت أبـا عبـد اهللا: العالء الـرازي، قـال

ـيف هـذه األُ  اهللا تعاىلٰ   يسـوق اهللا تعـاىلٰ  ي وأنـا منـه،منّـ ة رجـالً مَّ

ـــات ـــه برك ـــا،  ب ـــامء قطره ـــزل الس ـــاموات واألرض، فين الس

ــأمن ــذرها، وت ــرج األرض ب ــأل وخي ــباعها، ويم ــها وس  وحوش

ــ ، ويقتــلوجــوراً  كــام ملئــت ظلــامً  وعــدالً  األرض قســطاً   ٰى حتَّ

 . »لرحم د ة حممّ يَّ لو كان هذا من ذرّ : يقول اجلاهل

ــ ــ عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ ، د احلســني ه يكــون مــن ولــأنَّ

ــ أوردناهــا يف أنَّ  خبــار التــيفاأل ر، وذكــر ـة اثنــا عشــاألئمَّ

مــن اعتــرب العــدد  كــلَّ  نَّ نة لــذلك، وألتفاصــيلهم هــي متضــمِّ 
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وهـو مـن ، املهـدي مـن ولـد احلسـني : الذي ذكرنـاه قـال

 .أرشنا إليه

مـــا أخـــربين بـــه مجاعـــة، عـــن  ويزيـــد ذلـــك وضـــوحاً 

د بـن إسـحاق ي، عـن حمّمـالـراز التلعكربي، عن أمحد بن عـيلٍّ 

أمحــد،  ار بـناس املقـانعي، عــن بّكـبــن العبّـ املقـرئ، عـن عـيلِّ 

عن احلسـن بـن احلسـني، عـن سـفيان اجلريـري، عـن الفضـيل 

ــزبري ــن ال ــال ،ب ــيلٍّ : ق ــن ع ــد ب ــمعت زي ــول  س ــذا : يق ه

ــيف ذرّ  املنتظــر مــن ولــد احلســني بــن عــيلٍّ  ة احلســني ويف عقــب يَّ

 : ال اهللا تعـاىلٰ ، وهو املظلـوم الـذي قـ احلسني
َ
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ــال ،ِ� ال ــلطانه ح: ق ــىلٰ جَّ س ــه ع ــق اهللا  ت ــن خل ــع م مجي

ـ ٰى حتَّ  تعاىلٰ  حـد عليـه النـاس وال يكـون أل ة عـىلٰ يكون له احلجَّ

 .ةحجَّ 

ــذا اإل ــريوهب ــفيان اجلري ــن س ــناد، ع ــال ،س ــمعت : ق س

ــ ــنحمّم ــيىلٰ  د ب ــن أيب ل ــرمحن ب ــد ال ــول عب ــون : يق واهللا ال يك

 . من ولد احلسني إالَّ  املهدي أبداً 

الـرازي، عـن أمحـد بـن  سـناد، عـن أمحـد بـن عـيلٍّ وهبذا اإل

د بـن قتيبـة، عـن الفضـل بـن شـاذان، بن حمّمـ إدريس، عن عيلِّ 

اش، ظهـري، عـن إسـامعيل بـن عيّـ عن إبـراهيم بـن احلكـم بـن

 إىلٰ  نظـر أمـري املـؤمنني : عن األعمش، عـن أيب وائـل قـال

ه د كــام ســّام ابنــي هــذا ســيِّ  إنَّ «: فقــال ابنــه احلســني 

ــول[ ــيِّ ] رس ــيُ داً اهللا س ــاىلٰ  ]]١٢١ص [[/ج اهللا رِ خ، وس ــن تع  م

ــيِّ  صــلبه رجــالً  ق، خيــرج ُلــق واخلُ ْلــكم، فيشــبهه يف اخلَ باســم نب

وإظهــار مــن  مــن النــاس، وإماتــة مــن احلــقِّ  حــني غفلــة عــىلٰ 

ت عنقـه، يفـرح خلروجـه أهـل بَ رِ ـاجلور، واهللا لـو مل خيـرج لُضـ

 جـــوراً  تئَـــلِ كـــام مُ  اهنا، يمـــأل األرض عـــدالً كّ الســامء وُســـ

 .متام اخلرب» ...وظلامً 

د بـن حمّمـ سناد، عـن أمحـد بـن إدريـس، عـن عـيلِّ وهبذا اإل

بن قتيبة، عن الفضـل بـن شـاذان، عـن عمـرو بـن عـثامن، عـن 

ــن  ــد اهللا ب ــن عب ــونس، ع ــن ي ــة ب ــن عقب ــذافر، ع ــن ع ــد ب حمّم

ــك  ـــرناه  -رشي ــه اختص ــديث ل ــال-يف ح ــرَّ : ، ق ــني  م احلس

  ٰــىل ــي أُ  ع ــن بن ــة م ــحلق ــجدميَّ ــوس يف مس ــم جل  ة وه

يبعــث  ٰى ا واهللا ال تــذهب الـدنيا حتَّــأَمـ«: فقــال، الرسـول 

ومـع األلـف  ومـع األلـف ألفـاً  يقتل مـنكم ألفـاً  ي رجالً منّ  اهللا

ــاً  ــت، »ألف ــت فــداكُج : فقل ــذا ال  إنَّ  ،عل ــذا وك ــؤالء أوالد ك ه

يف ذلـــك الزمـــان يكـــون  وحيــك إنَّ «: فقـــال. يبلغــون هـــذا

ــذا ــذا وك ــلبه ك ــن ص ــل م ــالً  للرج ــوىلٰ  ، وإنَّ رج ــن  م ــوم م الق

 .»أنفسهم

د سناد، عن أمحـد بـن إدريـس، عـن أمحـد بـن حمّمـوهبذا اإل

، عــن احلســني بــن ســعيد األهــوازي، عــن احلســني ٰى عيســ بــن

بـن علــوان، عــن أيب هــارون العبـدي، عــن أيب ســعيد اخلــدري 

ـــرناه  - ــل اختص ــه طوي ــال-يف حــديث ل ــال: ، ق ــول اهللا  ق رس

  لفاطمـة :»مل  هــل البيــت ســبعاً عطينــا أا أُ إّنــ ،ةيــا بنيَّــ

نا خـري ، ووصـيُّ وهـو أبـوكِ  نا خـري األنبيـاءها أحد قبلنا، نبيُّ عطِ يُ 

ــِك  ــو بعل ــياء وه ــمُّ األوص ــو ع ــهداء وه ــري الش ــهيدنا خ  ، وش

ة ا مـن لـه جناحـان خضـيبان يطـري هبـام يف اجلنـَّمحزة، ومنّـ أبيِك 

ــ ــا ســبطا هــذه األُ جعفــر، ومنّــ ِك وهــو ابــن عمِّ  ة ومهــا ابنــاكِ مَّ

 هـو مهـدي هـذه إالَّ  ا واهللا الـذي ال إلـهسـني، ومنّـواحل ناحلسـ

ــاألُ  رضب بيــده  ثــمّ ، »بــن مــريم ٰى  خلفــه عيســصــّيل ة الــذي يُ مَّ

 .»-ثالثًا  -من هذا «: فقال منكب احلسني  عىلٰ 

*   *   * 

 إ:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ـــ]] ٩٠ص [[ أيب جعفـــر بـــن  ة إىلٰ وكتـــب بعـــض اإلماميَّ

ـا قولـك : كتابًا يسـأله فيـه عـن مسـائل، فـورد يف جواهبـا قبة أمَّ

ــدك اهللا  - ــة  -أيَّ ــت أنَّ اإلمامي ــا زعم ــة أهنَّ ــن املعتزل ــًا ع حاكي

اإلمــام واجــب يف العقــل، فهــذا حيتمــل  عــىلٰ  تــزعم أنَّ الــنصَّ 

ــرين ــيء : أم ــل جم ــل قب ــب يف العق ــه واج ــدون أنَّ ــانوا يري إن ك

، وإن أرادوا أنَّ رائع فهـــذا خطـــأـورشع الشـــ ل ُســـالرُّ 

، فقـد أنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام بعـد األنبيـاء  العقول دلَّت عـىلٰ 

ــذي  ــاخلرب ال ــًا ب ــوه أيض ــة وعلم ــة القطعي ــك باألدلَّ ــوا ذل علم

ن يقولون بإمامته  .ينقلونه عمَّ

ا قول املعتزلـة  إّنـا قـد علمنـا يقينـًا أنَّ احلسـن بـن عـيلٍّ : وأمَّ

 خيـالفون فيهـا وهـم  ٰى ومل ينّص، فقـد ادَّعـوا دعـو ٰى مضـ

ــاجون إىلٰ  ــدلُّ  حمت ــىلٰ أن ي ــلون  وا ع ــأّي يشء ينفص تها، وب ــحَّ ص

ــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــدَّ  مــا  ممَّــن زعــم مــن خمــالفيهم أهنَّ

م علموه  .ادَّعوا أهنَّ

 قــد نــصَّ عــىلٰ   أنَّ احلســن بــن عــيلٍّ  ومــن الــدليل عــىلٰ 
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ـــنصِّ  ة ال ـــحَّ ـــه، وص ـــات إمامت ـــيِّ  ثب ـــن النب ـــاد   م وفس

ـن قـد أوجبـوا باألدلَّـة تصـديقه أنَّ االختيـار ، ونقـل الشـيع عمَّ

ــنصُّ  ـــي أو ي ــام ال يمض ــىلٰ  اإلم ــول اهللا  ع ــل رس ــام فع ــام ك إم

  ِّــل ــاجني يف ك ــاس حمت ــان الن ـــر إىلٰ  إذ ك ــون  عص ــن يك م

ــة عنــد  خــربه ال خيتلــف وال يتكــاذب كــام اختلفــت أخبــار األُمَّ

ــر بط ــر ائتم ــون إذا أم ــت وأن يك ــؤالء وتكاذب ــا ه ــه خمالفين اعت

علِّم وال يـد فـوق يـده وال يسـهو وال يغلـط وأن يكـون عاملـًا لـيُ 

، ومـن هـذا حكمــه النـاس مـا جهلـوا، وعـادالً لــيحكم بـاحلقِّ 

م الغيـوب عـىلٰ  ؤّدي لسـان مـن ُيـ فال بدَّ من أن ينصَّ عليـه عـالَّ

 .عصمته ذلك عنه إذ كان ليس يف ظاهر خلقته ما يدلُّ عىلٰ 

ــة ــت املعتزل ــذه دعــاو: فــإن قال ــاجون إىلٰ ه ــدلُّ  ي حتت وا أن ت

تها، قلنــا عــىلٰ  ة مــا  أجــل ال بــدَّ مــن الــدالئل عــىلٰ : صــحَّ صــحَّ

عيناه مـن ذلـك وأنـتم، فـإنَّام سـألتم عـن فـرع  ]] ٩١ص /[[ادَّ

ـــدلُّ  ـــدلَّ  والفـــرع ال ي ة أصـــله،  عـــىلٰ  عليـــه دون أن ي صـــحَّ

ة هــذه األُصــول، ونظــري  بنــا موجــودة عــىلٰ تُ ودالئلنــا يف كُ  صــحَّ

ة الشــ ائالً لــو ســألنا الــدليل عــىلٰ ذلــك أنَّ ســ رائع ـصــحَّ

ة اخلــرب وعــىلٰ  الحتجنــا أن نــدلَّ عــىلٰ  ة النبــيِّ  صــحَّ ة نبــوَّ  صــحَّ

  ٰأنَّـه أمـر هبـا، وقبـل ذلـك أنَّ اهللا  وعىل  ،واحـد حكـيم

ــا مــن الــدليل عــىلٰ  أنَّ العــامل حمــدث، وهــذا  وذلــك بعــد فراغن

لــت يف هــذه املســأ لة فوجــدت نظــري مــا ســألونا عنــه، وقــد تأمَّ

ـم قـالوا   لـو كـان احلسـن بـن عـيلٍّ : غرضها ركيكًا وهو أهنَّ

عون إمامته لسقطت الغيبة قد نصَّ عىلٰ   .من تدَّ

واجلواب يف ذلـك أنَّ الغيبـة ليسـت هـي العـدم فقـد يغيـب 

بلـد يكـون معروفـًا فيـه ومشـاهدًا ألهلـه، ويكـون  اإلنسـان إىلٰ 

غائبـًا عـن قـوم غائبًا عن بلد آخر، وكذلك قـد يكـون اإلنسـان 

ــال ــه، فيق ــن أوليائ ــه ال ع ــن أعدائ ــوم، وع ــب : دون ق ــه غائ إنَّ

ــام قيــل ــه مســترت، وإنَّ ــن ال : وإنَّ غائــب لغيبتــه عــن أعدائــه وعمَّ

ــه لــيس مثــل آبائــه  ظــاهرًا  يوثــق بكتامنــه مــن أوليائــه، وأنَّ

ــ ــللخاصَّ ة، وأوليــاؤه مــع هــذا ينقلــون وجــوده وأمــره ة والعامَّ

ـة إذا كـانوا يقطعـون وهنيه، وهم عنـدنا ممـَّ ن جتـب بـنقلهم احلجَّ

العـذر لكثــرهتم واخـتالفهم يف مهمهــم ووقـوع االضــطرار مــع 

وإن  خـــربهم، ونقلـــوا ذلـــك كـــام نقلـــوا إمامـــة آبائـــه 

ة  ــحَّ ــلمني ص ــل املس ــب بنق ــام جت ــا وك ــالفوهم فيه ــالفهم خم خ

ــيِّ  ــات النب ــو  آي ــالفهم ٰى س ــرآن وإن خ ــن   الق ــداؤهم م أع

. الزنادقـــة والدهريـــة يف كوهنـــاأهـــل الكتـــاب واملجـــوس و

مثلـك مـع مـا أعرفـه مـن حسـن  وليست هذه مسألة تشتبه عىلٰ 

 .لكتأمُّ 

ــا قــوهلم ــه حمّمــد بــن احلســن : وأمَّ إذا ظهــر فكيــف ُيعَلــم أنَّ

 ؟ بن عيلٍّ 

ــه  ــب بنقل ــن جت ــل م ــوز بنق ــد جي ــه ق ــك أنَّ ــاجلواب يف ذل ف

ت إمامته عندنا بنقلهم ة من أوليائه كام صحَّ  .احلجَّ

ــدلُّ وجــوا ــه قــد جيــوز أن يظهــر معجــزًا ي ب آخــر وهــو أنَّ

ــىلٰ  ــه  ع ــد علي ــذي نعتم ــو ال ــاين ه ــواب الث ــذا اجل ــك، وه ذل

ل صحيحاً   .ونجيب اخلصوم به وإن كان األوَّ

ــا قــول املعتزلــة]] ٩٢ص /[[ ــيهم : وأمَّ فكيــف مل حيــتّج عل

 ؟ٰى بن أيب طالب بإقامة املعجز يوم الشور عيلُّ 

ــول ــا نق ــاء و: فإّن ــاحلُ إنَّ األنبي ــن  ج َج ــرون م ــام يظه إنَّ

بــه ممَّــا يعلــم  الــدالالت والرباهــني حســب مــا يــأمرهم اهللا 

ـة علـيهم بقـول النبـيِّ   اهللا أنَّه صـالح للخلـق، فـإذا ثبتـت احلجَّ

 ـــ بـــذلك عـــن إقامـــة  ٰى ه عليـــه فقـــد اســـتغنفيـــه ونصِّ

ــمَّ  ــزات، الّله ــل املعج ــول قائ ــة املعجــزات : إالَّ أن يق إنَّ إقام

 ومــا الــدليل عــىلٰ : ذلــك الوقــت، فنقــول لــه كانــت أصــلح يف

ة ذلك؟ ومـا ينكـر اخلصـم مـن أن تكـون إقامتـه هلـا لـيس  صحَّ

يديـه يف ذلـك  لـو أظهـر معجـزًا عـىلٰ  بأصلح وأن يكـون اهللا 

الوقت لكفروا أكثـر مـن كفـرهم ذلـك الوقـت والدَّعـوا عليـه 

ــة  ــم أنَّ إقام ــائزًا مل ُيعَل ــذا ج ــان ه ــة، وإذا ك ــحر واملخرق الس

 .عجز كانت أصلحامل

عون : فإن قالت املعتزلة فبأّي يشء تعلمون أنَّ إقامـة مـن تـدَّ

 أصلح؟  أنَّه ابن احلسن بن عيلٍّ  إمامته املعجز عىلٰ 

لسـنا نعلـم أنَّـه ال بـدَّ مـن إقامـة املعجـز يف تلـك : قلنا هلـم

ــام نُ  ز ذلــك، الّلهــمَّ احلــال، وإنَّ إالَّ أن يكــون ال داللــة غــري  جــوِّ

ـة، وإذا كـان ال بـدَّ منـه املعجز فيكـ ون ال بـدَّ منـه إلثبـات احلجَّ

ــد  ــادًا، وق ــالحًا ال فس ــان ص ــًا ك ــان واجب ــا ك ــًا، وم ــان واجب ك

ــاء  ــا أنَّ األنبي ــت دون  علمن ــزات يف وق ــاموا املعج ــد أق ق

ــد  وقــت ومل يقيموهــا يف كــلِّ  ــة وعن ــوم ووقــت وحلظــة وطرف ي

دون وقــت وقــت   علــيهم ممَّــن أراد اإلســالم، بــل يف حمــتجٍّ  كــلِّ 

 اهللا  ٰى مـن الصـالح، وقـد حكـ حسـب مـا يعلـم اهللا  عىلٰ 

ــ ــم ســألوا نبيَّ يف الســامء وأن  ٰى أن يرقــ ه عــن املشـــركني أهنَّ

ــفًا أو يُ  ــيهم كس ــامء عل ــقط الس ــه يس ــًا يقرؤون ــيهم كتاب ل عل ــزِّ ن

ا يف اآليـة، فـام فعـل ذلـك هبـم، وسـألوه أن ُحي  يـي وغري ذلك ممـَّ
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قـل عـنهم جبـال هتامـة فـام أجـاهبم بن كالب وأن ين هلم قصـيَّ 

قــد أقــام هلــم غــري ذلــك مــن املعجــزات،  إليــه، وإن كــان 

وكذا حكم ما سألت املعتزلـة عنـه، ويقـال هلـم كـام قـالوا لنـا مل 

ــن تُ  ــة م ــني األدلَّ ــج وأب ــح احلج ــرتك أوض ــرِّ ن ــزات ك ر املعج

 .واالستظهار بكثرة الدالالت

ــة]] ٩٣ص [[/ ــول املعتزل ــا ق ــتجَّ : وأمَّ ــه اح ــل  إنَّ ــام حيتم ب

 .التأويل

إالَّ بـام عرفـوا  ٰى أهـل الشـور فـام احـتجَّ عنـدنا عـىلٰ : فيقـال

ــيِّ  مــن نــصِّ  ــاالً  النب ، ألنَّ ُأولئــك الرؤســاء مل يكونــوا ُجّه

ــب  ــاع، ونقل ــم غــريهم مــن األتب ــاألمر ولــيس حكمهــم حك ب

ــىلٰ  ــالم ع ــذا الك ــم ه ــال هل ــة فيق ــث اهللا : املعتزل ـــَم مل يبع  لِ

قريــة  ن األنبيــاء؟ ولِــَم مل يبعـث يف كـلِّ بأضـعاف مـن بعـث مـ

أن تقــوم الســاعة؟  أو أنبيـاء إىلٰ  اعصــر ودهــر نبي�ــ ويف كــلِّ  انبيـ�

ولِــَم تركـه  فيـه شـاكٌّ  ال يشـكَّ  ٰى  معاين القـرآن حتـَّبنيِّ ولِـَم مل يُ 

ــطرُّ  ــائل تض ــذه املس ــل؟ وه ــتمالً للتأوي ــا هم إىلٰ حم  إىلٰ . جوابن

 . هاهنا كالم أيب جعفر بن قبة

*   *   * 

وجــود إمــام غائــب مــن العــرتة  اســتدالل عــىلٰ ]] ٩٤ص [[

 :يظهر ويمأل األرض عدالً 

ــ ــىلٰ : ةوقــال بعــض علــامء اإلماميَّ ــا وع  كــان الواجــب علين

وبرســـوله وبـــالقرآن ]] ٩٥ص /[[عاقـــل يـــؤمن بـــاهللا  كـــلِّ 

م كـوهنم كـون نبيِّ  أن  نـا حمّمـد وبجميع األنبيـاء الـذين تقـدَّ

لنـا وجـدنا َمـيتأمَّل حال األُ  م املاضـية والقـرون اخلاليـة فـإذا تأمَّ

تنــا، وذلــك أنَّ م املتقدِّ ل واألَُمــُســحــال الرُّ  مــة شــبيهة بحــال ُأمَّ

ة كــلِّ  ــائهم  قــوَّ ــن كانــت يف زمــن أنبي ــ دي ــت مت ــام كان  ٰى إنَّ

ل فكثــر أتبــاع الرســول يف عصـــره ودهــره ُســم الرُّ قبلــت األَُمــ

ة كانت أطـوع لرسـوهلا  بعـد أن قـوي أمـر الرسـول فلم تكن ُأمَّ

ــة ألنَّ الرُّ  قبــل  ٰى ل الــذين علــيهم دارت الرحــُســمــن هــذه األُمَّ

ــد نبيِّ  ــا حمّم ــ ن ــراهيم وموس ــوح وإب ــ ٰى ن ــم   ٰى وعيس ه

م آثـارهم وأخبـارهم، ووجـدنا حـال ل الـذين يف يـد األَُمـُس الرُّ 

ــتلــك األَُمــ كني بـــه م اعــرتض يف ديــنهم الــوهن يف املتمسِّ

لهم ُســكــان جيــب علــيهم حمافظتــه يف أّيــام رُ  لــرتكهم كثــريًا ممَّــا
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ــُه َيــْأِيت َعــَىلٰ «َوِيف اْألََثــِر  ــيِهْم ِمــَن  ٰى النَّــاِس َزَمــاٌن َال َيبَْقــ َأنَّ فِ

ــُمهُ  ــْرآِن إِالَّ َرْس ــَن اْلُق ــُمُه وِم ــَالِم إِالَّ اْس ْس ــيُّ » اْإلِ ــاَل النَّبِ ، َوَق

 :» َـــوب ـــًا َفُط ـــيَُعوُد َغِريب ـــًا وَس ـــَدَأ َغِريب ـــَالَم َب ْس  ٰى إِنَّ اْإلِ

ــ ــان اهللا »اءِ لِْلُغَرَب ــلِّ  ، فك ــث يف ك ــٍت  يبع ــ وق ــوالً ُجي د رس دِّ

ــة مــن رســوم الــدِّ  ٰى م مــا انمحــلتلــك األَُمــ ين واجتمعــت األُمَّ

ــت الــدالئل العقليــة أنَّ اهللا  إالَّ مــن ال يلتفــت إىلٰ  اختالفــه، ودلَّ

  ــد ــاء بمحّم ــيَّ  قــد خــتم األنبي بعــده، ووجــدنا  فــال نب

ـة يف اسـتعالء الباطــ  والضـالل عــىلٰ  احلـقِّ  ل عـىلٰ أمـر هـذه األُمَّ

بحال زعم كثـري مـنهم أنَّ الـدار اليـوم دار كفـر وليسـت  ٰى اهلد

يشء مــن ُأصــول رشائــع  بــدار اإلســالم، ثــّم مل جيــر عــىلٰ 

ـة يقولــون ٰى اإلسـالم مــا جـر : يف بــاب اإلمامـة، ألنَّ هــذه األُمَّ

ــم  ــم[مل يق ــة ] هل ــني ]] ٩٦ص /[[باإلمام ــل احلس ــذ قت  من

ة وال مـن ولـد عبّـاس الـذين جـارت بنـي ُأميـَّ إمام عادل ال من

ــ أحكــامهم عــىلٰ  ة املعتزلــة أكثــر اخللــق، ونحــن والزيديــة وعامَّ

ــون ــلمني يقول ــن املس ــري م ــن : وكث ــون إالَّ م ــام ال يك إنَّ اإلم

ــم  ــون هب ــائرين يلعب ــد اجل ــة يف ي ــة، فاألُمَّ ــاهر العدال ــاهره ظ ظ

ــر  ــم اهللا، وظه ــري حك ــداهنم بغ ــواهلم وأب ــون يف أم ــل وحيكم أه

ــىلٰ  ــاد ع ــقِّ  الفس ــل احل ــدنا  أه ــّم وج ــة، ث ــتامع الكلم ــدم اج وع

ة كلَّ  ـهـم يُ طبقات األُمَّ ر بعضـهم بعضـًا، ويـربأ بعضـهم مـن كفِّ

 .بعض

لنــا أخبــار الرســول  فوجــدناها قــد وردت بــأنَّ  ثــّم تأمَّ

األرض متأل قسطًا وعـدالً كـام ملئـت جـورًا وظلـًام برجـل مـن 

نا هـذا احلـديث عـىلٰ  هـذه  أنَّ القيامـة ال تقـوم عـىلٰ  عرتتـه، فـدلَّ

ة إالَّ بعد مـا ملئـت األرض عـدالً، فـإنَّ هـذا الـدين الـذي  األُمَّ

ده اهللا ؤيِّـال جيوز عليـه النسـخ وال التبـديل سـيكون لـه نـارص يُ 

  ُّــاء والر ــد األنبي ــام أيَّ ــك ــُس ــد الش ــثهم لتجدي ـــامَّ بع رائع ـل ل

ــدال ــون ال ــذلك أن تك ــب ل ــاملون فوج ــه الظ ــا فعل ــة م ئل وإزال

من يقـوم بـام وصـفناه موجـودة غـري معدومـة، وقـد علمنـا  عىلٰ 

ــ نا أنَّ احلــقَّ عامَّ ــة وســربنا أحــوال الِفــَرق، فــدلَّ  ة اخــتالف األُمَّ

ـةمع القـائلني باأل دون مـن سـواهم مـن  االثنـي عشــر  ئمَّ
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نا ذلـك عـىلٰ  ة، ودلَّ أنَّ اإلمـام اليـوم هـو الثـاين عشــر  فَِرق األُمَّ

ــذ ــه ال ــنهم، وأنَّ ــول اهللا م ــرب رس ــه ي أخ ــصَّ علي ــه ون . ب

ــيِّ  ــن النب ــا روي ع ــاب م ــذا الكت ــنورد يف ه ــدد   وس يف ع

ــةاأل ــنصِّ   ئمَّ ـــر، وال ــا عش ــم اثن ــىلٰ  وأهنَّ ــاين  ع ــائم الث الق

عشـر، و األخبار بغيبتـه قبـل ظهـوره وقيامـه بالسـيف إن شـاء 

 .اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 :اعرتاض آخر ]]١٠٨ص [[

 ٰى ة يف الوقـت الـذي مضــفـت اإلماميـَّاختل: قالت الزيديـة

، فمـنهم مـن زعـم أنَّ ابنـه كـان ابـن  فيه احلسـن بـن عـيلٍّ 

ــال ــن ق ــنهم م ــنني، وم ــبع س ــيعًا، : س ــبيًا أو رض ــان ص ــه ك إنَّ

ــة  ــة ورئاس ــلح لإلمام ــال ال يص ــذه احل ــه يف ه ــان فإنَّ ــف ك وكي

ــة  ــاده وفئ ــه يف عب ــالده وقيِّم ــة اهللا يف ب ــون خليف ــة، وأن يك األُمَّ

ــل ــل املس ــهم واملقات ــدبِّر جيوش ــروب، وم ــتهم احل مني إذا عضَّ

ــذابُّ  ــنهم وال ــريمهم، ألنَّ  ع ــن ح ــدافع ع ــوزهتم وال ــن ح ع

ــور، ومل  الصــبيَّ  ــل هــذه األُم الرضــيع والطفــل ال يصــلحان ملث

ــر العــادة فــيام ســلف قــديًام وحــديثًا أن تلقــ األعــداء  ٰى جت

رج، ـالســ بالصــبيان، ومــن ال حيســن الركــوب، وال يثبــت عــىلٰ 

ـــو ـــف يص ـــرف كي ـــنهضـال يع ـــان، وال ي ـــل   رف العن بحم

ـــىلٰ  ـــل ع ـــه احلم ـــاة، وال يمكن ــــريف القن ـــل، وال بتص  احلامئ

األعداء يف حومـة الوغـا، فـإنَّ أحـد أوصـاف اإلمـام أن يكـون 

 .أشجع الناس

ــة :اجلــواب ]]١٠٩ص /[[ : يقــال ملــن خطــب هبــذه اخلطب

ــاب اهللا  ــيتم كت ــم نس ــإنَّك ــوا اإلماميَّ ــك مل ترم ــوال ذل ة ، ول

ــ ــة عيس ــيتم قصَّ ــد نس ــاب اهللا، وق ــون كت م ال حيفظ ــأهنَّ   ٰى ب

ــول ــني يق ــد ح ــو يف امله ــاَب : وه ِكت
ْ
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ــريم[ ــّم ]٣١و ٣٠: م ــل ث ــو إرسائي ــه بن ــن ب ــو آم ــا ل ، أخربون

ــن ا ــر م ــزهبم أم ــدوِّ ح ــيح  لع ــل املس ــان يفع ــف ك ؟ كي

، وقــد أعطــاه اهللا احلكــم صــبيًا،  ٰى وكــذلك القــول يف حييــ

 فإن جحدوا ذلـك فقـد جحـدوا كتـاب اهللا، ومـن مل يقـدر عـىلٰ 

دفــع خصــمه إالَّ بعــد أن جيحــد كتــاب اهللا فقــد وضــح بطــالن 

 .قوله

ــل ــذا الفص ــواب ه ــول يف ج ـــ: ونق ــو أفض ــر ل  ٰى إنَّ األم

ـــر إىلٰ  ــذا العص ــل ه ــه،  بأه ــادة في ــنقض اهللا الع ــفوا ل ــا وص م

ــىلٰ  ــادرًا ع  وجعلــه رجــالً بالغــًا كــامالً فارســًا شــجاعًا بطــالً ق

مبـــارزة األعـــداء واحلفـــظ لبيضـــة اإلســـالم والـــدفع عـــن 

ــوزهتم ــىلٰ . ح ــة ع ــبعض اإلمامي ــواب ل ــذا ج ــم  وه أيب القاس

  .البلخي

*   *   * 

ــاب]] ١٤٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــم: ث ــال هل : ويق

 اإلمامـة ملـن ال يعـرف فهـل توجـدونا سـبيالً إىلٰ  نحن ال نجيـز

ــ عون حتَّ ــذي تــدَّ ــه اإلمامــة كــام  ٰى معرفــة صــاحبكم ال نجيــز ل

ــوِّ نُ  ــبيل إىلٰ ج ــال س ــرتة، وإالَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م  ز للموج

مــن مل يكــن موجــودًا فهــو  جتــويز اإلمامــة للمعــدومني، وكــلُّ 

عون  .معدوم، وقد بطل جتويز اإلمامة ملن تدَّ

هــل : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاهللا أســتعني  -فــأقول 

ــكُّ  ــيلِّ  تش ــود ع ــده  يف وج ــني وول ــن احلس ــأتمُّ  ب ــذين ن  ال

ـةفهـل جيـوز أن يكونـوا : ال، قيـل لـه: هبم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــىلٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت ال ت ــواب يف  فأن ص

ــة عليــك ٰى خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــىلٰ  . هبــذا حجَّ

وجـود  فـام ينفـع مـن إقامـة الـدليل عـىلٰ : ال، قيل لـه: قالوإن 

مـع  بـن احلسـني  إمامنا وأنت ال تعـرتف بإمامـة مثـل عـيلِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد املخـالف واملوافـق، ثـّم يقـال لـهحملِّ 

إّنــا إنَّــام علمنــا أنَّ يف العــرتة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  مناه،   األحكــام بخــرب النب ــدَّ ــذي ق ــا إىلٰ ال مــن  وبحاجتن

فنا املراد مـن القـرآن ومـن يفصـل بـني أحكـام اهللا وأحكـام عرِّ يُ 

يف هـذه الطائفـة مـن ولـد احلسـني  الشيطان، ثّم علمنا أنَّ احلـقَّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــرتة يعتمــد يف احلكــم  ملــا رأينــا كــل

ـ والتأويل عىلٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـامء العامَّ

ــي ال واالجت]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس يف الف ــاد والقي ه

ــ ــة يف التعبُّ ــالفني علَّ ــذلك أنَّ املخ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إالَّ املص د هب

ــاحلالل . هلــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــّم ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــّم م ــريهم، ث ــن غ ــر م ــا مل يظه ــام م ــرام واألحك واحل

 عـيلٍّ  بلـغ احلسـن بـن ٰى آخـر حتـَّ عـىلٰ  واحـدٍ  األخبار ترد بنصٍّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ومل يظه ــامَّ م ــا إىلٰ  ، فل ــده رجعن ــف بع  واخلل

ب التي كـان أسـالفنا رووهـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا تُ الكُ 

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر اخللـف مـن بعـد احلسـن  يدلُّ عىلٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة ختتلــف، وأنَّ النــاس  ٰى النــاس وخيفــ

ســالفنا مل يعلمــوا يقعــون يف حــرية مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أ
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ــب، وأنَّ األ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــرب الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

عنــدنا مــن هــذا الوجــه هبــذه الداللــة كونــه ووجــوده وغيبتــه، 

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــام  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر هللا بيننا وبني احلقِّ 

*   *   * 

ــر]] ٢٤١ص [[ ــع عم ــام م ــديث هش ــن عبيــد ويف ح و ب

ــب  ــة الغائ ــاع باحلجَّ ــة يف االنتف ــب حجَّ ــك أنَّ القل ، وذل

ــالعني وال يشــمُّ  ٰى غائــب عــن ســائر اجلــوارح ال يــر ــاألنف  ب ب

ــد وهــو مــدبِّ  ــالفم وال يلمــس بالي ــذاق ب ــوارح وال ي ر هلــذه اجل

ــه عنهــا وبقاؤهــا عــىلٰ  صــالحها ولــو مل يكــن القلــب  مــع غيبت

القلـب  رهـا فـاحتيج إىلٰ النفسد تـدبري اجلـوارح ومل تسـتقم ُأمو

ــىلٰ  ــوارح ع ــاء اجل ــيج إىلٰ  لبق ــام احت ــالحها ك ــاء  ص ــام لبق اإلم

ة إالَّ باهللا العامل عىلٰ   .صالحه، وال قوَّ

وكام يعلم مكـان القلـب مـن اجلسـد بـاخلرب فكـذلك يعلـم 

ــة الغائــب  ــةبــاخلرب، وهــو مــا ورد عــن األ مكــان احلجَّ  ئمَّ

 ــ ــه بمكَّ ــار يف كون ــن األخب ــه منم ــت ة وخروج ــا يف وق ه

ظهوره، ولسنا نعنـي بالقلـب املضـغة التـي مـن اللحـم ألنَّ هبـا 

ــام نعنــي بالقلــب اللطيفــة التــي  ال يقــع االنتفــاع للجــوارح وإنَّ

ــا اهللا  ــف  جعله ـــر وإن كش ــدرك بالبص ــغة ال ت ــذه املض يف ه

ــذاق  ــس وال ت ــغة، وال تلم ــك املض ــن تل وال ]] ٢٤٢ص /[[ع

ز واســتقامة التــدبري مــن توجــد إالَّ بــالعلم هبــا حلصــول التمييــ

ــىلٰ  ــة ع ــك اللطيف ــة بتل ــوارح واحلجَّ ــوارح  اجل ــا [اجل ــة م قائم

ــك  ــِدَمت تل ــإذا ُع ــت ف ــا بقي ــا الزم م ــف هل ــدت والتكلي وج

اللطيفــة انفســد تــدبري اجلــوارح وســقط التكليــف عنهــا، فكــام 

 عــىلٰ  هبــذه اللطيفــة الغائبـة عــن احلــواسِّ  اهللا  جيـوز أن حيــتجَّ 

ــة  عــىلٰ   حيــتجَّ  اجلــوارح فكــذلك جــائز أن مجيــع اخللــق بحجَّ

غائــب عــنهم بــه يــدفع عــنهم وبــه يــرزقهم وبــه ينــزل علــيهم 

َة إِالَّ باهللا  .الغيث، وال ُقوَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / اهلداية

ـــب أن يُ ]] ٣٨ص [[ ـــن عتَ وجي ـــو م ـــد أنَّ األرض ال ختل ق

ة اهللا عىلٰ   .خلقه، ظاهر مشهور أو خائف مغمور حجَّ

ـــه عتَ ويُ ]] ٣٩ص /[[ ـــه وخليفت ـــة اهللا يف أرض ـــد أنَّ حجَّ ق

عبــاده يف زماننــا هــذا هــو القــائم املنتظــر ابــن احلســن بــن  عــىلٰ 

 بـن جعفـر بـن حمّمـد بـن عـيلِّ  ٰى بـن موسـ بن حمّمد بن عيلِّ  عيلِّ 

، وأنَّـه هـو الـذي أخـرب بـن أيب طالـب  بن احلسني بن عـيلِّ 

ــه باســمه  بــه عــن اهللا   النبــيُّ ]] ٤٠ص [[/ ونســبه، وأنَّ

ــت  ــام ملئ ــدالً ك ــطًا وع ــأل األض قس ــذي يم ــو ال ــورًا (ه ج

ــه هــو الــذي يظهــر اهللا ]] ٤٢ص / [[، )وظلــامً  بــه دينــه  وأنَّ

ه ولـو كـره املشــركون، وأنَّـه هـو الـذي يفـتح اهللا ين كلِّ الدِّ  عىلٰ 

  ٰـ عــىل يف  ٰى ال يبقــ ٰى يديــه مشــارق األرض ومغارهبــا حتـَّ

ــفيــه بـاألذان، ويكــون الــدِّ  ٰى األرض مكـان إالَّ ُينــاد ه هللا، ين كلُّ

ـه هــو املهــدي  ــه  أخــرب النبــيُّ (الـذي ]] ٤٣ص /[[وأنَّ ) أنَّ

خلفـه، ويكـون إذا  فصـّىلٰ  بـن مـريم  ٰى إذا خرج نزل عيسـ

 .ألنَّه خليفته ) رسول اهللا(خلفه مصّليًا خلف  صّىلٰ 

وجيب أن يعتقد أنَّـه ال جيـوز أن يكـون القـائم ]] ٤٤ص [[/

مل يكـن ) ولو بقي يف غيبته عمر الدنيا(قي يف غيبته ما بقي، غريه، ب

ــيَّ  ــريه، ألنَّ النب ــائم غ ــةواأل الق ــلوات ( ئمَّ اهللا ]] ٤٥ص /[[ص

واباسمه ونسبه نصُّ ( )عليهم  ).وا، وبه برشَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / االعتقادات

ـــة اهللا  ]]٣٢ص [[ ـــن حجَّ ـــو م ـــد أنَّ األرض ال ختل ونعتق

ا ظاهر مشهور أو خائف مغمور عىلٰ   .خلقه، إمَّ

ــىلٰ  ــه ع ــه، وخليفت ــة اهللا يف أرض ــد أنَّ حجَّ ــاده يف  ونعتق عب

بـن  زماننا هـذا، هـو القـائم املنتظـر حمّمـد بـن احلسـن بـن عـيلِّ 

بــن  بــن جعفــر بــن حمّمــد بــن عــيلِّ  ٰى بــن موســ حمّمــد بــن عــيلِّ 

 .بن أيب طالب احلسني بن عيلِّ ]] ٣٣ص /[[

ــذ ــو ال ــه ه ــيُّ وأنَّ ــه النب ــرب ب ــن اهللا   ي أخ ــمه  ع باس

 .ونسبه

ــام مُ  ــطًا وعــدالً، ك ــأل األرض قس ــو الــذي يم ــه ه ــلِ وأنَّ ت ئَ

 .جورًا وظلامً 

ـِه وَلـْو َكـِرَه  وأنَّه هو الذي يظهـر اهللا بـه دينـه َعـَىلٰ  يِن ُكلِّ الـدِّ

ُكونَ   .املْرشِ

ــتح اهللا  ــذي يف ــو ال ــه ه ــىلٰ  وأنَّ ــارق األرض  ع ــه مش يدي

ـ يف األرض مكــان إالَّ نــودي فيــه  ٰى ال يبقــ ٰى ومغارهبــا، حتـَّ

ُه ِهللاِ باألذان، 
� ُ
يُن �  ا��

َ
ون

ُ
 ].٣٩: األنفال[ َو�َ�

إَِذا َخـَرَج َنـَزَل   َأنَّـهُ   وأنَّه هو املهدي الـذي أخـرب النَّبِـيُّ 

ــْرَيَم  ٰى ِعيَســ ــُن َم ٰ  ْب خلفــه  ، ويكــون إذا صــّىلٰ  َخْلَفــهُ  َفَصــىلَّ

 .، ألنَّه خليفتهرسول اهللا  مصّليًا خلف  كمن كان

ــه ال جيــوز أن يكــون القــائم غــريه، بقــي يف غيبتــه  ونعتقــد أنَّ
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غيبتـه عمـر الـدنيا مل يكـن القـائم غـريه،   مـا بقـي، ولـو بقـي يف

ــةواأل  ألنَّ النبــيَّ  ــ  ئمَّ ــه دلُّ ــه باســمه ونســبه، وب وا علي

وا، نصُّ   .)صلوات اهللا عليهم(وا، وبه برشَّ

 .صل من كتاب اهلدايةوقد أخرجت هذا الف

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

: َمــْن إمــاُم هــذا الزمــاِن؟ فــاجلواُب : فــإن قيــل ]]٤٤ص [[

صــلوات (القـائُم املنتظــُر املهـديُّ حمّمــُد بـُن احلســِن العسـكريِّ 

 .)آبائه الطاهرين اهللا عليه وعىلٰ 

و هـــ: هـــو موجـــود أم ســـيوجد؟ فـــاجلواب: فـــإن قيـــل

لكنَّــه مســترت  موجــود مــن زمــان أبيــه احلســن العســكري 

ـــيمأل األرض قســـطًا  أن يـــأذن اهللا تعـــاىلٰ  إىلٰ  ـــه بـــاخلروج ف ل

 .ت ظلًام وجوراً ئَ لِ وعدالً كام مُ 

 الـدليل عـىلٰ : وجـوده؟ فـاجلواب مـا الـدليل عـىلٰ : فإن قيل

ــلَّ  ــك أنَّ ك ــانٍ  ذل ــأل  زم ــوم وإالَّ خل ــام معص ــن إم ــه م ــدَّ في ال ب

 واللطـف واجـب عـىلٰ إمـام معصـوم مـع أنَّـه لطـف  الزمان من

 .زمانٍ  يف كلِّ ]] ٤٥ص [[/  اهللا تعاىلٰ 

ــل ــإن قي ــاجلواب: ف ــتتاره؟ ف ــه اس ــا وج ــتتاره : م ــه اس وج

ــ لكثــرة العــدوِّ  ــة الناصـــر وجــاز أن يكــون ملصــلحة خفيَّ ة وقلَّ

 .بعلمها استأثر اهللا تعاىلٰ 

م أنَّ اإلمام لطف واللطـف واجـب : فإن قيل اهللا  عـىلٰ قد تقدَّ

 بالواجـب تعـاىلٰ  خمال�  ، فإذا كان اإلمام مسترتًا كان اهللا تعاىلٰ تعاىلٰ 

 اهللا تعاىلٰ  اللطف الواجب عىلٰ : فاجلواب. كبرياً  ااهللا عن ذلك علو� 

قد فعل ذلك فلـم  يف اإلمام هو نصبه وتكليفه باإلمامة واهللا تعاىلٰ 

م ِقبَل الرعيَّ بالواجب، وإنَّام اإلخالل بالواجب من  يكن خمال�  ة فإهنَّ

نـوه مـن مكِّ جيب عليهم أن يتابعوه ويمتثَّلـوا أوامـره ونواهيـه ويُ 

ني بالواجب فهالكهم مـن أنفسهم فحيث مل يفعلوا ذلك كانوا خملِّ 

 .ِقبَل أنفسهم

معرفتـه حـني ظهـوره بعـد اسـتتاره  ما الطريـق إىلٰ : فإن قيل

دهي ذلك ظهور املعجز عىلٰ  الطريق إىلٰ : ؟ فاجلواب . 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ٢ج (اإلرشاد 

ــىلٰ ]] ٣٤٢ص [[ ــدالئل ع ــن ال ــرف م ــر ط ــاب ذك ــة  ب إمام

 :حمّمد بن احلسن  القائم باحلقِّ 

ذلــك مــا يقتضــيه العقــل باالســتدالل  فمــن الــدالئل عــىلٰ 

الصــحيح، مــن وجــود إمــام معصــوم كامــل غنــي عــن رعايــاه 

املكلَّفــني  ، الســتحالة خلــوِّ زمــانٍ  يف األحكــام والعلــوم يف كــلِّ 

الصــالح وأبعــد مــن  مــن ســلطان يكونــون بوجــوده أقــرب إىلٰ 

ب للجنـاة، مـؤدِّ  مـن ذوي النقصـان إىلٰ  الفساد، وحاجـة الكـلِّ 

ــم للجُ مقــوِّ  ــم للعصــاة، رادع للغــواة، معلِّ ه للغــافلني، ّهــال، منبِّ

ــحمــذِّ  ذ لألحكــام، فاصــل ر مــن الضــالل، مقــيم للحــدود، منفِّ

االخــتالف، ناصــب لألُمــراء، ســادٍّ للثغــور، حــافظ بــني أهــل 

ـــاس يف  لألمـــوال، حـــام عـــن بيضـــة اإلســـالم، جـــامع للن

 . اجلمعات واألعياد

ــىلٰ  ــة ع ــام األدلَّ ــن  وقي ــاه ع ت لغن ــزالَّ ــن ال ــوم م ــه معص أنَّ

ــام باالتِّ  ــاب، اإلم ــال ارتي ــمة ب ــه العص ــك ل ــاء ذل ــاق، واقتض ف

و ظهــور مــن هــذه ســبيله مــن األنــام، أ عــىلٰ  ووجــوب الــنصِّ 

ن سـواه، وعـدم هـذه الصـفات مـن كـلِّ املعجز عليه، لتميُّ   زه ممـَّ

  مـن أثبـت إمامتـه أصـحاب احلسـن بـن عـيلٍّ  ٰى أحد سـو

 . اهما بيَّنّ  وهو ابنه املهدي، عىلٰ 

ـــة إىلٰ  ـــه يف اإلمام ـــاج مع ـــن حيت ـــل ل ـــذا أص ـــة  وه رواي

ـــداد  ـــوص وتع ـــن ]] ٣٤٣ص /[[النص ـــا م ـــاء فيه ـــا ج م

ــه يف ــه بنفس ــار، لقيام ــيَّ  األخب ــت قض ته بثاب ــحَّ ــول وص ة العق

 . االستدالل

ــات يف الــنصِّ  ــد جــاءت رواي ــن احلســن  عــىلٰ  ثــّم ق  اب

ــ ــًا رُ مــن ُط ــا بمشــية اهللا مــورد طرف ق ينقطــع هبــا األعــذار، وأن

 . السبيل التي سلفت من االختصار منها عىلٰ 

إمامــة  عــىلٰ  بــاب مــا جــاء مــن الــنصِّ  ]]٣٤٥ص /[[

ـــصـــاحب الزمـــان الثـــاين عشــــر مـــن األ صـــلوات اهللا (ة ئمَّ

ل عىلٰ  )عليهم  :البيان يف جممل ومفصَّ

ــن  ــد ب ــن حمّم ــد، ع ــن حمّم ــر ب ــم جعف ــو القاس ــربين أب أخ

، ٰى بـن إبـراهيم، عـن حمّمـد بـن عيسـ يعقوب الكليني، عن عيلِّ 

د بــن الفضــيل، عــن أيب محــزة الــثاميل، عــن أيب جعفــر عــن حمّمــ

ــدًا  )عــزَّ اســمه(إنَّ اهللا «: ، قــال  اجلــنِّ  إىلٰ  أرســل حمّم

، مـنهم مـن سـبق اواإلنس، وجعل من بعـده اثنـي عشــر وصـي� 

ــلُّ  ــي، وك ــن بق ــنهم م ــياء  ويصٍّ  وم ــنَّة، فاألوص ــه ُس ــرت ب ج

ــد  ــد حمّم ــن بع ــذين م ــالم(ال ــيهم الس ــه وعل ــىلٰ  )علي ــنَّة  ع ُس

ر، وكـــان أمـــري ـ، وكـــانوا اثنـــي عشـــ ٰى أوصـــياء عيســـ

 . »ُسنَّة املسيح  عىلٰ  املؤمنني 

ــو الق ــربين أب ــن أخ ــد ب ــن حمّم ــد، ع ــن حمّم ــر ب ــم جعف اس
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 ٰى ، عـن أمحـد بـن حمّمـد بـن عيسـٰى يعقوب، عن حمّمـد بـن حييـ

وحمّمد بن أيب عبد هللا وحمّمـد بـن احلسـني، عـن سـهل بـن زيـاد 

ـــاس، عـــن أيب  ]] ٣٤٦ص /[[مجيعـــًا، عـــن احلســـن بـــن عبّ

قـال «: ، قـالجعفر الثـاين، عـن آبائـه، عـن أمـري املـؤمنني 

آمنـوا بليلـة القـدر، فإنـه ينـزل فيهـا  :ألصحابه رسول اهللا 

ــيلُّ  ــدي ع ــن بع ــذلك والة م ــنة، وإنَّ ل ــر الس ــب  أم ــن أيب طال ب

 .»وأحد عرش من ولده

البــن  قــال أمــري املــؤمنني : وهبــذا اإلســناد، قــال

سـنة، وإنَّـه ينـزل يف تلـك الليلـة  إنَّ ليلة القـدر يف كـلِّ «: عبّاس

ــول ا ــد رس ــن بع ــر والة م ــذلك األم ــنة، ول ــر الس ، »هللا أم

ر مــن ـأنـا وأحــد عشـ«: مـن هــم؟ قـال: فقـال لـه ابــن عبّـاس

ثونصلبي أئمَّ   . »ة حمدَّ

ــن  ــد ب ــن حمّم ــد، ع ــن حمّم ــر ب ــم جعف ــو القاس ــربين أب أخ

، عـن )حمّمـد بـن احلسـني(، عـن ٰى يعقوب، عـن حمّمـد بـن حييـ

 ابــن حمبــوب، عــن أيب اجلــارود، عــن أيب جعفــر حمّمــد بــن عــيلٍّ 

دخلـت عــىلٰ «: نصـاري، قــال، عـن جـابر بــن عبـد اهللا األ 

ــول اهللا  ــت رس ــة بن ــامء  فاطم ــه أس ــوح في ــدهيا ل ــني ي وب

ــ ــياء واألئمَّ ــاألوص ــي عش دت اثن ــدَّ ــدها، فع ــن ول ــًام ـة م ر اس

آخــرهم القــائم مــن ولــد فاطمــة، ثالثــة مــنهم حمّمــد، وأربعــة 

 .»منهم عيلٌّ 

أخـــربين أبـــو القاســـم، عـــن حمّمـــد بـــن ]] ٣٤٧ص /[[

، )احلسـن بـن عبيـد اهللا(ري، عـن األشـع يعقوب، عـن أيب عـيلٍّ 

اخلّشــاب، عــن عــيل بــن ســامعة، عــن  ٰى عــن احلســن بــن موســ

بــن احلســن بــن ربــاط، عــن عمــر بــن ُأذينــة، عــن زرارة،  عــيلِّ 

ـ«: يقـول سمعت أبا جعفـر : قال ة مـن االثنـا عشــر األئمَّ

ث، عـيلُّ آل حمّمـد كلُّ  ر مــن ـبــن أيب طالـب وأحـد عشـ هـم حمـدَّ

 . »)اهللا عليهام صّىلٰ (مها الوالدان  ولده، ورسول اهللا وعيلٌّ 

بـن  أخربين أبو القاسـم، عـن حمّمـد بـن يعقـوب، عـن عـيلِّ 

إبراهيم، عن أبيه، عـن ابـن أيب عمـري، عـن سـعيد بـن غـزوان، 

يكــون بعــد «: ، قــالعــن أيب بصــري، عــن أيب جعفــر 

 . »ة، تاسعهم قائمهمتسعة أئمَّ  احلسني 

عقـوب، عـن احلسـني بـن أخربين أبو القاسم، عن حمّمد بن ي

: بن حمّمد، عن الوّشاء، عن أبان، عن زرارة، قال حمّمد، عن معّىلٰ 

ـ«: يقول سمعت أبا جعفر  ة اثنـا عشــر إمامـًا، مـنهم األئمَّ

 . »ة من ولد احلسني احلسن واحلسني، ثّم األئمَّ 

ــد، ]] ٣٤٨ص /[[ ــن حمّم ــر ب ــم جعف ــو القاس ــربين أب أخ

 بـن حمّمـد، عـن حمّمـد بـن عـيلِّ  عن حمّمد بن يعقوب، عـن عـيلِّ 

ــال ــالل، ق ــن ب ــيلِّ : ب ــن ع ــن ب ــد احلس ــر أيب حمّم ــرج إيلَّ أم  خ

ــكري  ــنتني خيــربين بــاخللف مــن قبــل مضــيِّ  العس ه بس

ثـة أّيـام خيـربين بـاخللف ه بثالبعده، ثّم خرج إيلَّ مـن قبـل مضـيِّ 

 .من بعده

أخربين أبو القاسم، عـن حمّمـد بـن يعقـوب، عـن حمّمـد بـن 

: أمحـد بـن إسـحاق، عـن أيب هاشـم اجلعفـري، قـال، عن ٰى حيي

جاللتــك متنعنــي عــن :  قلــت أليب حمّمــد احلســن بــن عــيلٍّ 

ــال ــألك؟ فق ــأذن يل أن أس ــألتك، فت ــ«: مس ــت»ْل َس ــا : ، قل ي

إن َحـَدَث َحـَدٌث : ، قلـت»نعـم«: دي، هل لـك ولـد؟ قـالسيِّ 

 .»باملدينة«: فأين أسأل عنه؟ قال

بـن  يعقـوب، عـن عـيلِّ أخربين أبو القاسـم، عـن حمّمـد بـن 

ــد  ــد الكــويف، عــن جعفــر بــن حمّم حمّمــد، عــن جعفــر بــن حمّم

ــه : املكفــوف، عــن عمــرو األهــوازي، قــال ــو حمّمــد ابن أراين أب

 هذا صاحبكم بعدي«: وقال« . 

بـن  أخربين أبو القاسـم، عـن حمّمـد بـن يعقـوب، عـن عـيلِّ 

ــد، عــن محــدان القالنســـي، عــن العمــري، قــال  ٰى ـمضــ: حمّم

 . وخلَّف ولدًا له]] ٣٤٩ص /[[ د أبو حممّ 

أخربين أبـو القاسـم، عـن حمّمـد بـن يعقـوب، عـن احلسـني 

بـن حمّمـد، عـن أمحـد بـن حمّمـد بـن عبـد  بن حمّمـد، عـن معـّىلٰ 

حــني ُقتِــَل الــزبريي لعنــه  خــرج عــن أيب حمّمــد : اهللا، قــال

يف أوليائـه، زعـم أنَّـه  اهللا تعـاىلٰ  هذا جزاء مـن اجـرتأ عـىلٰ «: اهللا

ــف رأيقت ــب، فكي ــيس يل عق ــي ول ــه ٰى لن ــدرة اهللا في ــال »ق ، ق

 . وُولَِد له ولد: حمّمد بن عبد اهللا

بـن  أخربين أبو القاسـم، عـن حمّمـد بـن يعقـوب، عـن عـيلِّ 

ن ذكره، عـن حمّمـد بـن أمحـد العلـوي، عـن داود بـن  حمّمد، عمَّ

ــا احلســن عــيلَّ : القاســم اجلعفــري، قــال ــد  ســمعت أب بــن حمّم

 بعـــدي احلســـن، فكيـــف لكـــم  اخللـــف مـــن«: يقـــول

ــف؟ ولِـــَم؟ جعلنــي اهللا : ، قلــت»!بــاخللف مــن بعــد اخلل

ألنَّكـم ال تـرون شخصـه، وال حيـلُّ لكـم ذكــره «: فقـال. فـداك

ــة مــن آل «: فكيـف نــذكره؟ قــال: ، فقلــت»باسـمه قولـوا احلجَّ

 . »حمّمد 

ــا جــاء يف النصــوص ]] ٣٥٠ص /[[ وهــذا طــرف يســري ممَّ

ـالثـاين عشــر مـن األئ عىلٰ  ، والروايـات يف ذلـك كثـرية ة مَّ
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هنــا أصــحاب احلــديث مــن هــذه العصــابة وأثبتوهــا يف  قــد دوَّ

ــن أثبتهــا عــىلٰ  رح والتفصــيل حمّمــد ـالشــ كتــبهم املصــنَّفة، فممَّ

أبـا عبـد اهللا الـنعامين يف كتابـه الـذي صـنَّفه  ٰى بن إبـراهيم املكنّـ

ــاه إىلٰ  ــا ذكرن ــع م ــا م ــة بن ــال حاج ــة، ف ــىلٰ  يف الغيب ــا ع  إثباهت

 .التفصيل يف هذا املكان

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / املقنع يف الغيبة

 وجوب اإلمامـة، وأنَّ كـلَّ  إنَّ العقل قد دلَّ عىلٰ ]] ٣٤ص [[

ُكلَِّف فيه املكلَّفون الـذين جيـوز مـنهم القبـيح واحلسـن،  -زمان 

إخـالل  ه من إمامال خيلو من إمام، وأنَّ خلوَّ  -والطاعة واملعصية 

 .بتمكينهم، وقادح يف حسن تكليفهم

مــن كونــه  ذلــك اإلمــام ال بــدَّ  أنَّ  العقــل عــىلٰ  دلَّ  ثــمّ 

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن اخلطــأ معصــوماً 

 .قبيح كلِّ 

شــري مــن تُ )  إمامــةإالَّ (ولـيس بعــد ثبــوت هــذين األصـلني 

وجوهبــا  ىلٰ العقـل عـ الصـفة التـي دلَّ  إمامتـه، فـإنَّ  اإلماميَّـة إىلٰ 

ــه، ويتعــرّ ال توجــد إالَّ  ــ منهــا كــلُّ  ٰى  في ــه اإلمامــة  ٰى عدَّ مــن ُت ل

 .شبهة فيها ٰى ال تبق ٰى حتَّ  سواه، وتنساق الغيبة هبذا سوقاً 

ــُح  ــة أوض ــذه الطريق ــا اعتُ  وه ــم ــة  دَ ِم ــوت إمام ــه يف ثب علي

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

لتــواتر بــه ، واالنقــل بــذلك وإن كــان يف الشــيعة فاشــياً  فــإنَّ 

ــؤه مــن كــلِّ ظــاهراً  ــاً  ، وجمي ذلــك يمكــن  ، فكــلُّ طريــق معلوم

رضوب  هــا إىلٰ فيــه، التــي حيتــاج يف حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــي أوضــحناها ــة ) والطريقــة الت ــدة مــن الشــبهات، قريب بعي

 .األفهام من

 :ة األصلني اللذين ذكرنامهاصحَّ  عىلٰ  وبقي أن ندلَّ 

 :]ةأصل وجوب اإلمام[

ــ فهــو : زمــان وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــيٌّ  ــىلٰ  مبن ــ ع ـــالض ــحيحة، فإّن ــول الص ــوز يف العق ا رورة، ومرك

ــًام  ــم عل ــكِّ  -نعل ــق للش ــال  ال طري ــه وال جم ــود  -علي أنَّ وج

ــن  فًا أردع ع ـــرِّ ــدبِّرًا ومتص ــب م ــاع املهي ــرئيس املط ص [[/ال

ــ ]]٣٦ ــيح وأدع ــن، وأنَّ  إىلٰ  ٰى القب ــاس  احلس ــني الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــن  ا أن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــلَّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد اإل الن ــال وفق مه

الرؤســاء وعــدم الكــرباء يتتــابعون يف القبــيح وتفســد أحــواهلم 

 .نظامهم وينحلُّ 

ــ ــن أن ُي ــهر م ــر وأش ــذا أظه ــه  لَّ دَ وه ــارة في ــه، واإلش علي

 .كافية

ل عــن هــذا الــدليل مــن األســئلة قــد استقصــيناه ئَ ســومــا يُ 

 .عند احلاجة ع فيه إليهَج فلُري  ،الكتاب الشايف وأحكمناه يف

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة اإلمــام عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة يف االمتنـاع للرعيـَّ اإلمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إىلٰ  ة احلاجـةعلَّ 

 .هنا عليهما اعتمدناه ونبَّ  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 

ــ ]]٣٧ص [[/ ــمة والق ــه يف القس ــالقول في ــه ك ول يف إمام

 .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

ــ  أنَّ بعــد هــذا إالَّ  فلــم يبــَق  ة احلاجــة إليــه مفقــودة فيــه، علَّ

ــك ــون ذل ــن يك ــل إالَّ  ول ــه فع ــوز علي ــوم وال جي ــو معص  وه

 .القبيح

جواهبــا  ٰى ـهــذا الــدليل مستقصــ عــىلٰ  -أيضــًا  -واملســائل 

مت اإلشارة إليه  .بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، األصلني بناء الغيبة عىلٰ [

ــالن ــذان األص ــت ه ــدَّ : وإذا ثب ــال ب ــاحب  ف ــة ص ــن إمام م

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته -فه وظهوره مع فقد ترصُّ  -ثّم ال بدَّ 

ثبوت األصلني اللـذين ذكرمتومهـا  عون أنَّ كيف تدَّ  :فإن قيل

ويف الشـيعة ! مامة صاحبكم بعينه، وجيـب القـول بغيبتـه؟إ تثبِ يُ 

عي إمامـة مــن لـه الصــفتان اللتــان  -أيضــًا  -اإلماميَّـة  مـن يــدَّ

 !ذكرمتومها وإن خالفكم يف إمامة صاحبكم؟

ــانية ــ: كالكيس ــائلني بإمامــة حمّم ــة، وأنَّــالق ه د بــن احلنفي

ام غـــاب يف جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون يف قائمكم للفرصة وإمكاهنا، كام انتظاراً  ٰى رضو



 ٢٧  ...................................................................................  إمامته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــد اهللا (املهــدي  القــائلني بــأنَّ : وكالناووســية ــو عب املنتظــر أب

 .د حممّ  جعفر بن

بـن جعفـر  ٰى موسـ) املهـدي املنتظـر الواقفة القائلني بـأنَّ  ثمّ 

؟! 

أ بخالفـه، عبَـقولـه وال يُ  فـت إىلٰ لتَ مـن ذكـرت ال يُ  كلُّ : قلنا

 .وكابر مشاهدةً  رضورةً  عَ فَ ه دَ ألنَّ 

العلـــم بمـــوت ابـــن احلنفيـــة كـــالعلم بمـــوت أبيـــه  ألنَّ 

 .)اهللا عليهم صلوات(وإخوته 

كـالعلم  وكـذلك العلـم بوفـاة الصـادق  ]]٣٩ص [[/

 . دبوفاة أبيه حممّ 

ن مــ متــوّىفٰ  كــالعلم بوفــاة كــلِّ   ٰى والعلــم بوفــاة موســ

 .وأجداده وأبنائه  آبائه

ــة مــع  ــام غــري نافع ــوافقتهم يف صــفات اإلم ــارت م فص

 .وجحدهم العيان دفعهم الرضورة

ع ــة القــائلني بإمامــة ابــن : ٰى ولــيس يمكــن أن ُيــدَّ أنَّ اإلماميَّ

ــن  ــوا  احلس ــد دفع ــًا  -ق ــًا، يف ادِّ  -أيض ــائهم والدة عيان ع

 !دولَ ه مل يُ وأنَّ  فقده مَ لِ من عُ 

ـــ ، وال ال رضورة يف نفـــي والدة صـــاحبنا ه وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  علم، بل وال ظنَّ 

ــحُّ  ــذي ال يص ــاب ال ــن الب ــي والدة األوالد م ــأن يُ  ونف م عَل

عي فـيمن أن يدَّ  موضع من املواضع، وما يمكن أحداً  ، يفرضورةً 

ام يرجـع ذلـك وإنَّ ) ه ال ولد لهأنَّ  يعلم رضورةً  هأنَّ (مل يظهر له ولد 

 .خربه َف رِ كان له ولد لظهر أمره وعُ  ه لوارة، وأنَّ مواأل الظنِّ  إىلٰ 

ــٰى ولــيس كــذلك وفــاة املــوت  ه مــن البــاب الــذي يصــحُّ ، فإنَّ

 .يزول الريب فيه ٰى حتَّ  رضورةً  معلَ أن يُ 

ــرأَال  ]]٤٠ص [[/ ــ أنَّ : ٰى  ت ــاهدناه حي� ــن ش ــ ام ، فاً رِّ ـمتص

ت حركــات عروقــه دَ ِقــ، فُ طرحيــاً  رأينــاه بعــد ذلــك رصيعــاً  ثـمّ 

 ؟ته ميِّ أنَّ  ه وانتفاخه، نعلم يقيناً دالئل تغريُّ وظهرت 

 .ونفي وجود األوالد بخالف هذا الباب

ــا  عــىلٰ  ــا لــو جتاوزن ــَر يف  -أّن ــني مــن ُذِك يف الفصــل بيننــا وب

عـن دفـع املعلـوم، لكـان كالمنـا واضـحًا، ألنَّ مجيـع  -السؤال 

الزمـان  من ُذِكَر من الِفَرق قـد سـقط خالفـه بعـدم عينـه وخلـوِّ 

 :قائل بمذهبه من

ــ ــطُّ أمَّ ــا ق ــذا مــنهم أحــداً  ا الكيســانية فــام رأين ، وال عــني هل

 .القول وال أثر

 .وكذلك الناووسية

مـثلهم  دُّ َعـ، ال يُ االً جهّ  اذاً ذّ ُش  ا الواقفة فقد رأينا منهم نفراً وأمَّ 

الفقـد الكـّيل،  األمر يف زماننا هـذا ومـا يليـه إىلٰ  ٰى انته ، ثمّ خالفاً 

 إالَّ يف اثنني أو ثالثة عـىلٰ  -إن ُوِجَد  -ذا املذهب ال يوجد ه ٰى حتَّ 

اخلروج من التكليـف،  صفٍة من قلَّة الفطنة والغباوة ُيقَطع هبا عىلٰ 

 فضالً أن ُجيَعل قوهلم خالفًا ُيعاَرض به اإلماميَّة الذين طبَّقوا الـربَّ 

والبحر والسهل واجلبل يف أقطار األرض وأكنافها، ويوجد فـيهم 

 .ء واملصنِّفني األُلوف الكثريةمن العلام

رب فيـه عتَـام يُ اإلمجـاع إنَّـ وال خالف بيننا وبـني خمالفينـا يف أنَّ 

 .احلارض دون املايض الغابر الزمان

 :]انحصار اإلمام يف الغائب[ ]]٤١ص [[/

ثبتـــت لـــه اإلمامـــة باالختيـــار وإذا بطلــت إمامـــة مـــن أُ 

العقــل  الوقــت ألجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة يف هــذا

الصــفة يف غــري صــاحبنا  هــذه ٰى وبطــل قــول مــن راعــ(عليهــا 

مــن  فــال مندوحــة عــن مــذهبنا، وال بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن مجيع أقوال األُ  خرج احلقُّ : ته، وإالَّ صحَّ 

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

الطريق إليها ال  نَّ أ عىلٰ  ت العقول أيضاً وقد دلَّ  ]]١٤٨ص [[

ت يف إمامـة كَ لِ واملعجـز، وهـذه الطريقـة إذا ُسـ  النصُّ يكون إالَّ 

 وأحسم لكـلِّ  ،كانت أوضح من غريها صاحب زماننا هذا 

 اإلمام إذا وجبت عصمته والنصُّ  شغب، ألنَّ  شبهة، وأقطع لكلِّ 

أن إمام هذا الزمـان مـا جيـوز  يف أقوال املختلفني يف عليه فلم يبَق 

ة الـذاهبني إىلٰ  قـول : قـوالنة إالَّ هلذه األدلَّ  يكون مطابقاً   اإلماميـَّ

 صبابة قد كاد منهم إالَّ  اذ مل يبَق ذّ وقول ُش  ،إمامة ابن احلسن 

 أمثـاهلم، وهـم الواقفـة عـىلٰ  عـىلٰ  ٰى االنقراض يأيت عليهم كام أتـ

وإن كانت الشـبهة  -، وهؤالء ُيبطِل قوهلم بن جعفر  ٰى موس

 ٰى ة رضورة وفـاة موسـمَّ ما يعلمه مجيع األُ  -لة يف وقتنا هذا به زائ

ن مل إ حـدٍّ  عـىلٰ  تـاً ، ومشاهدة كثري من الناس له ميِّ بن جعفر 

مـا  مل ينقص عنـه، فلـم يبـَق  موت آبائه  يف الوضوح عىلٰ  يزد

إمامة ابـن احلسـن،   قول من ذهب إىلٰ إالَّ  أن يكون صحيحاً  جيوز

مفقود مـن  احلقَّ  أنَّ  ذلك إىلٰ  ٰى  أدّ الَّ وإ ،يكون صحيحاً  فيجب أن

صـاحب الكتـاب  ٰى عـمـا ادَّ  نَّ أ بـنيِّ اجلملـة تُ  ة، وهذهمَّ أقوال األُ 

 .هاهللا ومنّ  ره علينا ممكن سهل بحمدتعذّ 

*   *   * 
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ـة)/(٢ج (رسائل ال  ىٰ ـد املرتضـالسـيِّ / )رسالة يف غيبـة احلجَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

ـــ إنَّ  ]]٢٩٤ص [[ ـــوب ـالعقـــل يقتض ـــة يف ي بوج الرئاس

منـه  مأمونـاً  مـن كونـه معصـوماً  الـرئيس ال بـدَّ  ، وأنَّ زمـانٍ  كلِّ 

 .فعل قبيح كلُّ 

ــَق  ــذان األصــالن مل يب ــت ه ــري إىلٰ إالَّ  وإذا ثب ــن نش   إمامــة م

وجوهبـا ال توجـد  عـىلٰ  التـي اقتضـاها ودلَّ  الصـفة إمامته، ألنَّ 

ــوقاً إالَّ  ــذا س ــة هب ــاق الغيب ــه، وتس ــاً   في ــه  رضوري ــرب من ال يق

 .ة األصلني املذكورينصحَّ  عىلٰ  شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

، زمـانٍ  وجـوب اإلمامـة يف كـلِّ  عـىلٰ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : فنقول

وجـود الـرئيس املطـاع  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم ال طريـقفهو أنّ 

وأردع عــن فعــل  فعــل احلســن إىلٰ  ٰى املهيــب املنبســط اليــد أدعــ

ـإ: املظامل بـني النـاس القبيح، وأنَّ   ا أن يرتفـع عنـد وجـود مـنمَّ

 .وصفناه، أو يقلُّ 

مهـــال وفقـــد الرؤســـاء يبـــالغون يف النـــاس عنـــد اإل وأنَّ 

ــواهلم ــد أح ــيح، وتفس ــلُّ  القب ــك  وخيت ــر يف ذل ــامهم، واألم نظ

كافيـــة،  دليـــل، واإلشـــارة إليـــه حيتـــاج إىلٰ ] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه يف مظانِّ 

ــ ــرئيس عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ املــذكور،  وجــوب عصــمة ال

رئـيس  إليـه موجـودة، وجـب أن حيتـاج إىلٰ  ة احلاجـةعلَّ  فهو أنَّ 

ــه ــيج إلي ــام احت ــام ك ــالم. وإم ــه،  والك ــالكالم في ــة ك يف اإلمام

ـة ال هنايـة هلـا، وهـو حمـال، أو القـول ـوهذا يقتض ي القول بأئمَّ

 .ة احلاجةبوجود إمام فارقت عنه علَّ 

عصـوم ال جيـوز عليـه  القول بإمـام مإالَّ  وإذا ثبت ذلك مل يبَق 

 .ما قصدناه، ورشح ذلك وبسطه مذكور يف أماكنه القبيح، وهو

ه مــن القــول بأنَّــ وإذا ثبــت هــذان األصــالن، فــال بــدَّ 

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  ال ب ــن فق م

ه إذا بطلـت إمامـة مـن فه وظهوره مـن القـول بغيبتـه، ألنَّـرُّ ـتص

ــتأُ  ــار، ثبت ــة باالختي ــه اإلمام ــي دلَّ  ل ــفة الت ــد الص ــل  لفق العق

ــا ــ .عليه ــن ُش ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن ذّ وبط ــيعة م اذ الش

ــانية ــاحبنا، كالكيس ــام ص ــحابنا ب ــة،  أص ــية والواقفي والناووس

ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــوهلم رورة إىلٰ ـالنقراضــهم وش ، فســاد ق

ــدَّ  ــال ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــال مندوحــة ع ــرج ته، وإالَّ م  خ

 .عن اإلمامة احلقُّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ـــل ]]٤١٥ص /[[ ـــن : [فص ـــة ب ـــة احلجَّ ـــات إمام يف إثب

 ]: احلسن ووجه احلكمة يف غيبته

ــىلٰ  ــة ع ــن األدلَّ مناه م ــدَّ ــا ق ــ م ــة األئمَّ ــلوات اهللا (ة إمام ص

ــة بــن احلســن  برهــان واضــح عــىلٰ  )علــيهم ، إمامــة احلجَّ

ــ ومغــنٍ  ــعــن تكلُّ ــة ها غــريف كــالم خيتصُّ  أّنــا نســتظهر يف احلجَّ

ـــىلٰ  عـــىلٰ  ـــذه املســـألة ع ة الشـــبهة يف ه ـــوَّ ـــك بحســـب ق  ذل

تها واضحاً   .املستضعف وإن كان برهان صحَّ

 :قسمني والكالم فيها ينقسم إىلٰ 

ـة بـن احلسـن : أحدمها منـذ قـبض  إثبـات إمامـة احلجَّ

 .أن يظهر منتصـرًا لدين اهللا من أعدائه أبيه وإىلٰ 

ر معرفـــة احلكمــة يف غيبتـــه وتعـــذُّ بيـــان وجـــه : والثــاين

 .شخصه ومكانه، وإسقاط ما يعرتفها من الشبه

ــة عــىلٰ  ــا الدالل ــن  فأمَّ ــة بوجــوده، فم ــه وثبــوت احلجَّ إمامت

 .جهة العقل والسمع

 ]: إمامته برهان العقل عىلٰ [

ا برهان العقل، فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس  فأمَّ

والبـاطن، وكونـه أعلمهـم بـام هـو ة يف الظاهر الرعيَّ  وفضله عىلٰ 

ة بن احلسن  رئيس فيه، وكلُّ  ، من قال بذلك قال بإمامة احلجَّ

وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة، دون سـائر اخللـق، مـن وفـاة 

 .من الظاملني  أن يظهر االنتقام أبيه وإىلٰ 

ــة  وألنَّ اعتبـار هـذه األُصــول العقليـة يقضـــي بوجـود حجَّ

ـــة يف كـــلِّ يف األوقـــات املـــذكور ة دون مـــن عـــداه، ألنَّ األُمَّ

ــني ــه ب ــا إلي ــرتٍف : عصـــر أرشن ــٍت هلــا مع ــة، ومثب ــاٍف لإلمام ن

ــن أثبــت ]] ٤١٦ص /[[بانتفــاء  الصــفات الواجبــة لإلمــام عمَّ

ة بن احلسن   .إمامته، ومثبٍت إلمامة احلجَّ

اإلمامــة، لقيــام الداللــة  ٰى وال شــبهة يف فســاد قــول مــن نفــ

مـن أثبتهـا مـع تعـّري اإلمـام مـن الصـفات   وجوهبا، وقول عىلٰ 

ــه  ــت عن ــن انتف ــة م ــاد إمام ــه وفس ــا ل ــام لوجوهب ــة لإلم الواجب

ة، فصـحَّ بـذلك يف امللَّـة اإلسـالميَّ  وحصول العلـم بكـون احلـقِّ 

ــة  ــود احلجَّ ــول بوج ــوال الق ــن أق ــريه م ــل كغ ــو بط ، إذ ل

ـــ ــلمني القتض ــروج  ٰى املس ــة أو خ ــدلول األدلَّ ــاد م ــك فس ذل

ــة اإلســالميَّ عــن امل احلــقِّ  ة، وكــال األمــرين فاســد، فصــحَّ مــا لَّ

ــريقتني إىلٰ  ــني الط ــتنادها ب ــا اس ــلف لن ــد س ــاه، وق ــام  قلن أحك

 .عن تكراره هاهنا ٰى العقول دون السمع، فأغن
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 ]: إمامته برهان السمع عىلٰ [

ا أدلَّة السمع عىلٰ   :رضوب إمامته، فعىلٰ  وأمَّ

  عـيلٍّ  ه إىلٰ مـن أثبـت إمامـة أبيـه وأجـداد أنَّ كـلَّ : منها

ــىلٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــا، وق ــي ذكرناه ــوال الت ــه يف األح ــال بإمامت  ق

 .إمامتهم، فلحق الفرع باألصل، واملنَّة هللا

وسـامع حلــديثهم  خمــالط آلل حمّمـد  وألّنـا نعلـم وكـلُّ 

ــة الثــاين عشـــر   بـدينهم ــبإمامــة احلجَّ كونــه  هم عــىلٰ ، ونصِّ

وقـد علمنـا عصـمتهم املهدّي املستشـري هللا وهلـم مـن الظـاملني، 

صـلوات اهللا (إمامـة االثنـي عشــر  باألدلَّة فوجـب القطـع عـىلٰ 

ــيهم ــ )عل ــات خاصَّ ــن اآلي ل م ــة األوَّ ــت إمام ــه وجب ــام ل ة، ف

، )صـلوات اهللا عليـه(ر ـواألخبار لـه وجبـت إمامـة الثـاين عشـ

 .إذ ال فرق بني األمرين

ـة  عـىلٰ  الـنصُّ : ومنهـا رضوب  ، وهـو عــىلٰ إمامـة احلجَّ

 :ثالثة

 وأمــري املــؤمنني  مــن رســول اهللا  الــنصُّ : أحــدها

ــىلٰ  ــ ع ــدد األئمَّ ــىلٰ  ة ع ــبهة ع ـــر، وال ش ــا عش ــم اثن  أو أهنَّ

ــــ العــــدد ]] ٤١٧ص /[[هــــذا  ل يف أنَّ الــــنص عــــىلٰ متأمِّ

ــة  عــىلٰ  املخصـوص نــصٌّ   عــىلٰ  ، كــام هـو نــصٌّ إمامـة احلجَّ

 إىلٰ  الرضـا، بـن حمّمـد بـن عـيلٍّ  إمامة آبائه مـن احلسـن بـن عـيلِّ 

ـــيلِّ  ـــب  ع ـــن أيب طال ـــدد ب ـــذا الع ـــال هب ـــد ق ، إذ ال أح

ــه وزاد  ــص من ــا نق ــه دون م ــة علي ـــر اإلمام ــوص وقص املخص

ــن  ــن وم ــن احلس ــة ب ــؤمنني واحلجَّ ــري امل ــه أم ــصَّ ب ــه إالَّ خ علي

 .ة بينهام من األئمَّ 

ــ ــذا الض ـــوه ــي اخلاصَّ ــن طريق ــنصِّ وارد م ــن ال ة رب م

 .ةوالعامَّ 

ــ عــدد نــصُّ رســول اهللا عــىلٰ [ ة مــن بعــده مــن طريــق األئمَّ

 ]:ةالعامَّ 

  :عـن الشـعبي، عـن مســروق، قـال:  فمامَّ روته العاّمـة فيـه

ثكم نبــيّكم كــم : كنّــا عنــد ابــن مســعود، فقــال لــه رجــل أحــدَّ

نعـم، : يكون بعده مـن اخللفـاء؟ فقـال لـه عبـد اهللا بـن مسـعود

ــك ألحــدث القــوم ســن�  ، اومــا ســألني عنهــا أحــد قبلــك، وإنَّ

ــمعته  ــول س ــاء «: يق ة نقب ــدَّ ــاء ع ــن اخللف ــدي م ــون بع يك

 .»هم من قريشاثنا عرش خليفة كلُّ   ٰى موس

 .ق ُأخررُ ورووه عن ابن مسعود من طُ 

ــ ــها مس ــالـوزاد يف بعض ــًا إىلٰ   :روق، ق ــا جلوس ــد اهللا  كنّ عب

يـا أبـا عبـد الـرمحن، هـل سـألتم : يقرئنا القرآن، فقال لـه رجـل

ــة مــن خليفــة مــن كــم يملــك أمــر هــذه األُ  رســول اهللا  مَّ

مـا سـألني أحـد منـذ قـدمت العـراق : بعده؟ فقال لـه عبـد اهللا

ة نقبـاء «: فقـال عن هذا، سألنا رسـول اهللا  اثنـا عشــر عـدَّ

 .»بني إرسائيل

ــ ــن ُأميَّ ــد اهللا ب ــن عب ــوىلٰ ورووا ع ــد  ة م ــن يزي ــع، ع جماش

ــن مالــك، قــال  الرقــايش، : قــال رســول اهللا : عــن أنــس ب

اثنــي عشـــر مــن قــريش، فــإذا  ن قــائًام إىلٰ يلــن يــزال هــذا الــدِّ «

 . وساق احلديث» مضوا ساخت األرض بأهلها

ورووا عـــن زيـــاد بـــن خثيمـــة، عـــن ]] ٤١٨ص /[[

ســمعت جــابر بــن ســمرة : األســود بــن ســعيد اهلمــداين، قــال

ــول ــول اهللا : يق ــمعت رس ــول س ــا «:  يق ــدي اثن ــون بع يك

مـاذا؟ ثـّم يكـون : ، فقـالوا لـه»هـم مـن قـريشعشـر خليفة كلُّ 

 .»يكون اهلرج ثمّ «: فقال

ــيَّ  ــن ســمرة أنَّ النب   ورووا عــن الشــعبي، عــن جــابر ب

 مـن نـاواهم إىلٰ  ال يزال أهـل هـذا الـدين ينصــرون عـىلٰ «: قال

ــة ــي عشـــر خليف ــون ويقعــدون، »اثن ــاس يقوم ، فجعــل الن

ـــم بكلمـــة مل يشٍء  أّي : أفهمهـــا، فقلـــت أليب أو ألخـــي وتكلَّ

 .»يشهم من قركلُّ «: قال؟ فقال

وزيــاد بـن عالقــة، وحصــني   ورووا عـن ســامك بـن حــرب،

  ك بـن عمـري، وأيب خالـد الـوالبي،ِلـوعبـد املَ   بن عبـد الـرمحن،

 . عن جابر بن سمرة، مثله

ورووا عن يونس بن أيب يعفور، عن عون بن أيب جحيفة، عن 

وهو خيطب وعّمـي جـالس  كنت عند رسول اهللا   :أبيه، قال

تي صـاحلًا حتـَّ«: اهللا بني يدّي، فقال رسول   ٰى ال يزال أمر ُأمَّ

 .» هم من قريشاثنا عشـر خليفة كلُّ  يمرَّ 

كنّــا عنــد شــقيق : ورووا عــن ربيعــة بــن ســيف، قــال

ســمعت : ســمعت عبــد اهللا بــن عمــر يقــول: األصــبحي فقــال

 .»يكون خلفي اثنا عرش خليفة«: يقول رسول اهللا 

قـال يل : قـالورووا عن ّمحـاد بـن سـلمة، عـن أيب الطفيـل، 

أبـا الطفيـل، أعـدد اثنـي ]] ٤١٩ص /[[يـا : عبد اهللا بـن عمـر

 . ثم يكون النقف والنفاق  ر خليفة بعد النبيِّ ـعش

 .ةيف أمثال هلذه األحاديث من طريق العامَّ 

 ]:ةة من طريق اخلاصَّ عدد األئمَّ  عىلٰ  النصُّ [

 : ومن الشيعة ما تنارصت به روايتهم
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بـن احلسـني  جعفـر حمّمـد بـن عـيلِّ  عن أيب اجلارود، عـن أيب

 ِّه ، عــن أبيــه، عــن جــدقــال رســول اهللا : ، قــال :

هلــم عــيلُّ  -إّين واثنــا عشـــر مــن أهــل بيتــي « بــن أيب طالــب  أوَّ

 -  ،أوتــاد األرض التــي أمســكها اهللا هبــا أن تســيخ بأهلهــا

فإذا ذهـب االثنـا عشــر مـن أهـيل سـاخت األرض بأهلهـا ومل 

 .»ُينَظروا

ــن أيب ــر  وع ــالجعف ــول اهللا : ، ق ــال رس ــن «: ق م

مـون وآخـرهم  ثون مفهَّ أهل بيتـي اثنـا عشــر نقيبـًا نجبـاء حمـدَّ

 .»ت جوراً ئَ لِ القائم باحلقِّ يملؤها عدالً كام مُ 

ــه  ــن آبائ ــد اهللا، ع ــن أيب عب ــري، ع ــن أيب بص ، ورووا ع

اختــار مــن األّيــام يــوم  إنَّ اهللا «: قــال رســول اهللا : قــال

ــن  ــة، وم ــة اجلمع ــايل ليل ــن اللي ــان، وم ــهر رمض ــهور ش الش

ــاء  ــن األنبي ــار م ــاء، واخت ــاس األنبي ــن الن ــار م ــدر، واخت الق

، واختـار ال، واختـار منّـي عليـ�ُسـمـن الرُّ ] ين[ل، واختـارُس الرُّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــياء  م ــني األوص ــن احلس ــار م ــني، واخت ــن واحلس احلس

 ِّين ، وهــم تســعة مــن ولــد احلســني، ينفــون عــن هــذا الــد

لني وانتحـال املبطلـني وتأويـل اجلـاهلني، تاسـعهم حتريف الغـا

 .» وظاهرهم وهو قائمهم]] ٤٢٠ص /[[  باطنهم

وقــد  رأيــت رســول اهللا   :ورووا عــن ســلامن، قــال

س يف وجهــه،  عــىلٰ   أجلـس احلســني بـن عــيلٍّ  فخـذه وتفــرَّ

ــال ــّم ق ــ«: ث ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــة ُح إم ــعهم َج ــع تاس ج تس

  .»همقائمهم أفضلهم أحلمهم أعلم

ــر  ــن أيب جعف ــثاميل، ع ــزة ال ــن أيب مح ــالورووا ع   :، ق

ـــدًا  إنَّ اهللا « ـــل حمّم ـــ إىلٰ  أرس ـــس عامَّ ـــّن واإلن ة، اجل

، مـنهم مـن سـبق، ومـنهم مـن اوكان من بعده اثنا عشــر وصـي� 

ــلُّ  ــي، وك ــنَّة  ويصٍّ  بق ــه ُس ــرت ب ــد ]و[ج ــذين بع ــياء ال األوص

 .»...حمّمد 

ــ ــاليللَ ورووا عــن ُس ــيس اهل ــن ق ــاليم ب ــد : ، ق ــمعت عب س

ــول ــب يق ــن أيب طال ــر ب ــن جعف ــا   :اهللا ب ــة أن ــد معاوي ــا عن كنّ

ــني  ــن واحلس ــَلمة  واحلس ــن أيب َس ــر ب ــاس وعم ــن عبّ واب

يـا : بينـه وبينـه، وأنَّـه قـال ٰى وُأسامة بن زيد، فـذكر كالمـًا جـر

ــول اهللا  ــمعت رس ــة س ــول معاوي ــاملؤمنني   أوىلٰ   إّين «: يق ب

بـاملؤمنني مــن  ن أيب طالـب أوىلٰ بـ مـن أنفسـهم، ثـّم أخـي عـيلُّ 

بــاملؤمنني مــن  أنفســهم، فــإذا استشــهد فابنــه احلســن أوىلٰ 

ــني ــابني احلس ــهد ف ــإذا استش ــهم، ف ــن  أوىلٰ   أنفس ــاملؤمنني م ب

بــاملؤمنني مــن  أوىلٰ   بــن احلســني أنفســهم، فــإذا استشــهد فعــيلُّ 

 أوىلٰ  ، ثــّم ابنــي حمّمــد بــن عــيلٍّ - وســتُدِركه يــا عــيلُّ  -أنفســهم 

 ة، ثــّم تكملــ-وســتُدِركه يــا حســني   -ؤمنني مــن أنفســهم بــامل

 .»اثنا عشـر إمامًا من ولد احلسني 

ــر ــن جعف ــد اهللا ب ــال عب ــني : ق ــن واحلس ــهدت احلس فاستش

ــاس وعمــر بــن أيب َســَلمة وُأســامة بــن زيــد،  وعبــد اهللا بــن عبّ

 .فشهدوا يل بذلك عند معاوية

 وقــد كنــت ســمعت ذلــك مــن ســلامن وأيب ذرٍّ : يملَ قــال ُســ

 .وُأسامة بن زيد، ورووه عن رسول اهللا 

ومنه مـا تنـارصت بـه الروايـة مـن حـديث ]] ٤٢١ص /[[

عــن املســائل، فــأمر  وســؤاله أمــري املــؤمنني  اخلضـــر 

ــن  ـــر  احلس ــأظهر اخلض ــه، ف ــا، فأجاب ــه عنه  بإجابت

ــد  ــة وملحّم  بحضـــرة اجلامعــة اإلقــرار هللا ســبحانه بالربوبي

ــؤم ة وألمــري امل ــالنبوَّ ــة واحلســن واحلســني  نني ب باإلمام

 . وأنَّه اخلرض  والتسعة من ولد احلسني 

ــة اللــوح الــذي أهبطــه اهللا تعــاىلٰ  ــ عــىلٰ  ورووا قصَّ  ه نبيِّ

 .ة االثني عرشفيه أسامء األئمَّ 

ة طرق عن جابر بـن عبـد اهللا األنصـاري  ورووا ذلك من عدَّ

أسـامء لـوح فيـه   ، وبـني يديـهفاطمة  دخلت عىلٰ   :، قال

القـائم   ، فعددت اثني عشــر، أحـدهماألوصياء من ولدها 

 .، اثنان منهم حمّمد وأربعة منهم عيلٌّ باحلقِّ 

ــد  ــن حمّم ــر ب ــد اهللا جعف ــن أيب عب ــري، ع ــن أيب بص ورووا ع

 يعنــي البــاقر حمّمــد بــن عــيلٍّ  -قــال أيب «  :، قــالالصــادق 

 - ــد اهللا ــن عب ــابر ب ــ: جل ــة، مت ــك حاج ــفُّ  ٰى إنَّ يل إلي  خي

ــك ــو ب ــك أن أخل ــابر علي ــه ج ــال ل ــا؟ فق ــألك عنه  أّي : فأس

ــىلٰ  ــَت، فخ ــات أحبب ــه األوق ــال ل ــام، فق ــض األّي ــه يف بع ــا : ب ي

 جابر، أخربين عـن اللـوح الـذي رأيتـه يف يـد ُأّمـي فاطمـة 

، »...وما أخربتـك بـه أنَّ فيـه مكتوبـًا، فقـال جـابر أشـهد بـاهللا

 .وساق احلديث

ـا رو ر صــحيفة املختومــة ه حــديث االثنــي عشـــ]و[وممـَّ

رســول  عــىلٰ  بــاثني عشـــر خامتــًا، التــي نــزل هبــا جربئيــل 

ــا  اهللا  ــام فيه ــل ب ــيلٌّ [فعم ــلَّمها ] ع ـــر س ــإذا احتض ، ف

ص /[[  ، ففــتح صــحيفة وعمــل بــام فيهــا، ثــمّ احلســن  إىلٰ 

ــني  إىلٰ ]] ٤٢٢ ــد إىلٰ احلس ــد واح ــدًا بع ــّم واح ــاين  ، ث الث

 .عرش 
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ــد اهللا  ــن أيب عب ــن ورووا ع ــ م ة ُط ــدَّ ــالرُ ع إنَّ «  :ق، ق

يـا حمّمـد، هـذه : عبـده كتابـًا قبـل وفاتـه وقـال أنزل عىلٰ  اهللا 

ومـا النخبـة يـا جربئيـل؟ : النخبة مـن أهلـك، قـال وصيَّتك إىلٰ 

ــال ــيلُّ : ق ــب  ع ــن أيب طال ــه(ب ــلوات اهللا علي ــىلٰ )ص ــان ع  ، وك

،  عـيلٍّ  إىلٰ   الكتاب خـواتيم مـن ذهـب، فدفعـه النبـيُّ 

كَّ خامتـًا منـه ويعمـل بـام فيـه، ففـكَّ أمـري املـؤمنني وأمره أن يف

  ٰــه إىل ــّم دفع ــه، ث ــام في ــل ب ــاتم وعم ــره أن  اخل ــن وأم احلس

ــه، ففــكَّ احلســن  ــام في ــه ويعمــل ب اخلــاتم  يفــكَّ خامتــًا من

اه[ ففــكَّ  احلســني  ، ثــّم دفعــه إىلٰ ]وعمــل بــام فيــه فــام تعــدَّ

فـال شـهادة هلـم الشـهادة  أن ُأخـرج بقـوم إىلٰ : خامتًا فوجـد فيـه

بـــن  عـــيلِّ  إالَّ معـــك وأرش نفســـك هللا ففعـــل، ثـــّم دفعـــه إىلٰ 

ــني  ــه احلس ــد في ــًا فوج ــكَّ خامت ــمت : فف ــرق واص أن أط

ــ ــك حتَّ ــد ربَّ ــك واعب ــزم منزل ــّم  ٰى وال ــل، ث ــني ففع ــك اليق يأتي

ــه إىلٰ  ــيلٍّ  دفع ــن ع ــد ب ــه حمّم ــه  ابن ــد في ــًا فوج ــكَّ خامت : فف

ث النــاس وأفــتهم وال ختــافنَّ إالَّ  ــه ال ســبيل ألحــد حــدِّ  اهللا فإنَّ

: ففـكَّ خامتـًا فوجـد فيـه ابنـه جعفـر  عليك، ثـّم دفعـه إىلٰ 

ق  ــدِّ ــك وص ــل بيت ــوم أه ـــر عل ــتهم وانش ــاس وأف ث الن ــدِّ ح

آبائــك الصــاحلني وال ختــافنَّ إالَّ اهللا وأنــت يف حــرز وأمــان 

ــه إىلٰ  ــّم دفع ــل، ث ــ ففع ــ ٰى موس ــه موس ــذلك يدفع  ٰى ، وك

  ٰقيام املهدي  ذلك أبدًا إىلٰ الذي بعده، ثّم ك إىل«.  

شــهدت جنــازة أيب بكــر   :وممَّــا رووه عــن أيب الطفيــل، قــال

ــيلٌّ  ــع، وع ــني بوي ــر ح ــهدت عم ــات، وش ــوم م ــالس   ي ج

وهــو  -ناحيـة، فأقبـل غـالم هيـودي مجيــل عليـه ثيـاب حسـان 

ـ - مــن ولــد هــارون  رأس عمــر بــن  قــام عــىلٰ  ٰى حتـَّ

ــال ــاب، فق ــ: اخلّط ــؤمنني، أن ــري امل ــا أم ــة ي ــذه األُمَّ ــم ه ت أعل

ــه هم بكتــاهبم وأمــر نبــيِّ  ؟ فطأطــأ عمــر رأســه، فأعــاد علي

ــه عمــر ــال: القــول، فقــال ل ـــَم ذاك؟ فق ــادًا : ولِ إّين جئــت مرت

ـــة ]] ٤٢٣ص /[[  يف النفســــي شـــاك�  دينـــي، ُأريـــد احلجَّ

ــر ــه عم ــال ل ــان، فق ــب الربه ــاب : وأطل ــذا الش ــك ه  -دون

ــار إىلٰ  ــؤمنني  وأش ــري امل ــال ال- أم ــالم، ق ــذا؟ : غ ــن ه وم

، رسـول اهللا  بـن أيب طالـب ابـن عـمِّ  هـذا عـيلُّ : قال عمـر

ــت  ــة بن ــول اهللا، وزوج فاطم ــي رس ــني ابن ــن واحلس ــو احلس وأب

ــول اهللا  ــيهم(رس ــلوات اهللا عل ــاب )ص ــاس بالكت ــم الن ، وأعل

نَّة  .والسُّ

أنـت كـذلك؟ : فقـال لـه  عـيلٍّ  فأقبـل الغـالم إىلٰ : قـال

فـإّين ُأريـد أن أسـألك : ل الغـالم، قـا»نعـم«:  فقال له عيلٌّ 

ـم أمـري املـؤمنني : عن ثـالث وثـالث وواحـدة، قـال  فتبسَّ

ألّين : ، قــال»ســبعًا؟: يــا هــاروين، مــا منعـك أن تقــول«: وقـال

 ، ُأريد أسـألك عـن ثـالث، فـإن علمـتهنَّ سـألتك عـامَّ بعـدهنَّ

وإن مل تعلمهنَّ علمت أنَّه لـيس فـيكم عـامل، قـال أمـري املـؤمنني 

 :» ِّأنا أسألك باإللـه الـذي تعبـده إن أنـا أجبتـك عـن كـل

مــا : ، قــال»مــا تســأل عنــه لتــدعنَّ دينــك ولتــدخلنَّ يف دينــي؟

 .»ْل َس «: جئت إالَّ لذلك، قال له أمري املؤمنني 

ل قطــرة دم قطــرت عــىلٰ : فقــال وجــه  أخــربين عــن أوَّ

ـــىلٰ  ـــت ع ـــني فاض ل ع ـــي؟ وأوَّ ـــرة ه ـــه  األرض أّي قط وج

ل األرض أّي عــني هــي؟ وجــه األرض  يشء اهتــزَّ عــىلٰ   وأوَّ

 أّي يشء هو؟

ـا أنـتم فتقولـون«: فقال أمري املـؤمنني  : يـا هـاروين، أمَّ

ــرت عــىلٰ  ل قطــرة قط ــي  أوَّ ــد ابن ــل أح ــث قت ــه األرض حي وج

صـــاحبه، ولـــيس كـــذلك، ولكنَّـــه حيـــث طمثـــت  آدم 

ــد ابنيهــا ــل أن تل ــون. حــّواء، وذلــك قب ــتم فتقول ــا أن ل : وأمَّ أوَّ

ــدس،  عــىلٰ  عــني فاضــت ــه األرض العــني التــي ببيــت املق وج

ــا  ــف عليه ــاة التــي وق ــا لعــني احلي ــذلك هــو، ولكنَّه ولــيس ك

ــ ــا   ٰى موس ــه فيه ــقط من ــالح، فس ــون امل ــام الن ــاه ومعه وفت

ـــا أنـــتم . تـــًا إالَّ حـــيٌّ ، وهـــذا املـــاء ال يصـــيب ميِّ فحـــيٌّ  وأمَّ

ــون ــىلٰ : فتقول ــزَّ ع ل يشء اهت ــي  أوَّ ــجرة الت ــه األرض الش وج

ــت م ــوح كان ــفينة ن ــا س ــا نه ــو، ولكنَّه ــذلك ه ــيس ك ، ول

ـــة، وهـــي ـــي ُأهبطـــت مـــن اجلنَّ ]] ٤٢٤ص /[[  النخلـــة الت

ع مجيع ما تر  .»من أنواع النخل ٰى العجوة، ومنها تفرَّ

ب تُ صدقت واهللا الذي ال إله إالَّ هو، إّين ألجد هذا يف كُ : فقال

 . ٰى ، كتابته بيده وإمالء عّمي موسأيب هارون 

عـن أوصـياء حمّمـد : خـربين عـن الـثالث األُخـرأ: ثّم قـال

 ــ ــم أئمَّ ــن وك ــة؟ وم ــه يف اجلنَّ ــن منزل ــده؟ وع ــدل بع ة ع

 يكون معه ساكنًا يف منزله؟

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــد «: فق ــاروين، إنَّ ملحّم ــا ه  ي

ــي�  ـــر وص ــي عش ــ ااثن ـــرُّ أئمَّ ــدل، ال يض ــن ة ع ــذالن م هم خ

ـــ م خـــذهلم، وال يستوحشـــون بخـــالف مـــن خـــالفهم، وإهنَّ

ــدِّ  ــب يف ال ــروايس يف األرضأرس ــال ال ــن اجلب ــكن . ين م ومس

ــة عــدن التــي ذكرهــا اهللا  حمّمــد  . وغرســها بيــده يف جنَّ

 .»ة االثنا عرش العدولومعه يف مسكنه فيها األئمَّ 
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صدقت واهللا الذي ال إلـه إالَّ هـو، إّين ألجـد ذلـك يف : فقال

 . ٰى ، كتابته بيده وإمالء عّمي موسب أيب هارون تُ كُ 

 حمّمــد  كــم يعــيش ويصُّ : أخــربين عــن الواحــد: فقــال

 من بعده؟ وهل يموت هو أو ُيقتَل؟

يا هـاروين، يعـيش بعـده ثالثـني سـنة، ال تزيـد يومـًا «: قال

ــا  ــة هاهن ـــَرب رضب ــّم ُيض ــًا، ث ــنقص يوم ــده  -وال ت ــع ي ووض

 .»فتخضب هذه من هذه -حليته  قرنه وأومأ إىلٰ  عىلٰ 

أشــهد أن ال : وقــال  كشــنريه، فصــاح اهلــاروين وقطــع: قــال

ــك وّيص  ــوله، وأنَّ ــده ورس ــدًا عب ــهد أنَّ حمّم ــه إالَّ اهللا، وأش إل

ـــم وال رســـوله  ـــوق وال ُتفـــاق، وأن ُتعظَّ ، ينبغـــي أن تف

 . ُتستَضعف، وحسن إسالمه

بـــن  ســـمعت عـــيلَّ : ورووا عـــن أيب محـــزة الـــثاميل، قـــال

خلـــــق  ]] ٤٢٥ص /[[  إنَّ اهللا«: يقـــــول احلســـــني 

ــد ــه،  ًا حمّم ــور عظمت ــن ن ــه م ــل بيت ــن أه ـــر م ــي عش واثن

ـــه ويُ  ـــوره يعبدون ـــياء ن ـــباحًا يف ض ـــامهم أش حونه ســـبِّ فأق

  .»ة من بعد حمّمد سونه، وهم األئمَّ قدِّ ويُ 

ــال ــن زرارة، ق ــر : ورووا ع ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ــد « ــن آل حمّم ــه(م ــلوات اهللا علي ــًا كلُّ  )ص ـــر إمام ــا عش ــم اثن ه

ث، ورســول اهللا وأمـــري بــن أيب طالـــب   املــؤمنني عـــيلُّ حمــدَّ

 .» مها الوالدان )صلوات اهللا عليهام(

ــن أيب  ــريش، ع ــن احل ــاس ب ــن العبّ ــن ب ــن احلس ورووا ع

إنَّ أمـري املـؤمنني «  :، قـال ٰى بـن موسـ جعفر حمّمد بن عـيلِّ 

 سـنة، وإنَّـه ينـزل  إنَّ ليلـة القـدر يف كـلِّ : قال البن عبّـاس

والة األمـر بعـد رسـول اهللا  يف تلك الليلـة أمـر السـنة، وكـذلك

«ر مـن ـأنـا وأحـد عشـ«: مـن هـم؟ قـال: ، قال ابن عبّاس

ثون  .» صلبي حمدَّ

ــال ــناده، ق ــول اهللا : وبإس ــال رس ــحابه ق ــوا «:  ألص آمن

ــا تكــون بعــدي لعــيلِّ  بــن أيب طالــب وولــده  بليلــة القــدر، فإهنَّ

  .»وهم أحد عرش من بعده 

ـــري،  ـــن أيب بص ـــن[ورووا ع ـــر ] ع ـــال ،أيب جعف : ق

 .» تاسعهم قائمهم ة بعد احلسني يكون تسعة أئمَّ «

ــال ــن زرارة، ق ــر : ورووا ع ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ـ« ة اثنــا عشـــر إمامــًا مــنهم احلســن واحلســني، ثــّم األئّمــة األئمَّ

  .»من ولد احلسني 

 .ةة والعامَّ يف أمثال هلذه الروايات الواردة من طريقي اخلاصَّ 

ورود اخلـــرب متنـــارصًا بنقـــل  ومعلـــوم أنَّ ]] ٤٢٦ص /[[

ته، إذ ال  الـــدائن بضـــمنه واملخـــالف يف معنـــاه برهـــان صـــحَّ

 .روايته داعي للمحجوج به إالَّ الصدق الباعث عىلٰ 

ـــ ــه اقتض ــدق نقلت ــت ص ــه،  ٰى وإذا ثب ــذكورين في ــة امل إمام

مناه عىلٰ  الكونه نص�   .عدد مل يشـركهم فيه أحد حسب ما قدَّ

ــصُّ [ ــة  ن ــه عليــه باإلمام وشــهادة املقطــوع بصــدقهم أبي

 ]:بإمامته

ــنصِّ ـوالضــ ــاين مــن ال ــة،  نــصُّ : رب الث ــه باإلمام ــه علي أبي

 .وشهادة املقطوع بصدقهم بإمامته

ا النصُّ  ة ُطـ: مـن أبيـه فأمَّ ق، عـن حمّمـد رُ فـام روي مـن عـدَّ

خــرج إيلَّ مــن أيب حمّمــد احلســن بــن   :بــن بــالل، قــال بــن عــيلِّ 

 . ين باخللف من بعدهه بسنتني خيربقبل مضيِّ   عيلٍّ 

ــ ة ُط ــدَّ ــن ع ــالرُ ورووا ع ــري، ق ــم اجلعف ــن أيب هاش   :ق، ع

جاللتـك متنعنــي عـن مسـألتك، فتــأذن : قلـت أليب حمّمـد 

دي، هــل لــك يــا ســيِّ : ، فقلــت»ْل َســ«: إيلَّ أن أســألك؟ فقــال

فـإن حـدث أمـر فـأين أسـأل عنـه؟ : ، قلـت»نعـم«: ولد؟ قـال

 .»باملدينة«: فقال

ــ ة ُط ــد اهللا، رُ ورووا مــن عــدَّ ــن حمّمــد بــن عب ق عــن أمحــد ب

ــَل الــزبري خــرج مــن أيب حمّمــد   :قــال هــذا «]: ي[حــني ُقتِ

أنَّـه يقتلنـي   يف أوليائـه، يـزعم اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  ٰى جزاء مـن اجـرت

ــف رأ ــب، كي ــه؟ ٰى ولــيس يل عق ــدرة اهللا في ــال»ق ــه : ، ق ــد ل ول

 ، وذلـــك يف ســـنة ســـتٍّ ولـــد ســـّامه باســـم رســـول اهللا 

 . نيومخسني ومائت

: ، قــال]ي[ورووا عــن أيب هاشــم داود بــن القاســم اجلعفــر

اخللــف «  :يقــول]] ٤٢٧ص /[[  ســمعت أبــا احلســن 

ــن  ــدي احلس ــن بع ــد م ــن بع ــاخللف م ــم ب ــف لك ، فكي

ــف؟ ــت»اخلل ــال: ، فقل ــداك؟ ق ــت ف ـــَم ُجعل ــم ال «: ولِ ألنَّك

ــمه ــره باس ــم ذك ــلُّ لك ــه وال حي ــرون شخص ــت»ت ــف : ، فقل كي

ة من آل حمّمد : قولوا«: نذكره؟ فقال   .»احلجَّ

ــد   :ورووا عــن عمــرو األهــوازي، قــال ــو حمّم  أراين أب

 .» هذا صاحبكم بعدي«: ، فقالابنه 

عــن رجــل مــن أهــل   العجــيل، ورووا عــن نصـــر بــن عــيلٍّ 

ــال ــّامه، ق ــارس س ــن رأ:  ف ـــرَّ م ــت ُس ــاب أيب  ٰى أتي ــت ب ولزم

ــد  ــالحمّم ــلَّمت، فق ــه وس ــدخلت علي ــدعاين، ف ــا «: ، ف م

فقـال : رغبـة يف خـدمتك، قـال: قلـت: ، قـال»أقـدمك؟ الذي
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ــدار«: يل ــزم ال ــدار، ثــّم : ، قــال»ال ــع اخلــدم يف ال ــت م فكن

صـرت أشـرتي هلـم احلـوائج مـن السـوق، وكنـت أدخـل مـن 

ــًا : غــري إذن إذا كــان يف الــدار رجــال، قــال فــدخلت عليــه يوم

ــو يف دار الرجــال، فســمعت حركــًة يف البيــت، فنــاداين : وه

ـــ« ـــم أجســــر أن أدخـــل وال أخـــرج، »ربحمكانـــك ال ت ، فل

ـــ ـــا يشء مغّط ـــة معه ـــيلَّ جاري ـــت ع ـــاداينٰى فخرج ـــّم ن : ، ث

اجلاريــة، فرجعــت فــدخلت إليــه،  ٰى ، فــدخلت، فنــاد»دخــلا«

، فكشــفت عــن غــالم أبــيض »اكشــفي عــامَّ معــك«: فقــال هلــا

عـن بطنـه، فـإذا شــعر  حسـن الوجـه، فكشـف أبـو حمّمـد 

ته أخضــ نابـت مـن لبَّتـه إىلٰ  هــذا «: ر لـيس بأسـود، فقـالـســرَّ

ــ»صــاحبكم ــك حتَّ ــه بعــد ذل ــه، فــام رأيت ــّم أمرهــا فحملت  ٰى ، ث

  .أبو حمّمد  ٰى مضـ

 .يف أمثال هلذه النصوص

ــوع بصــدقهم فمعلــوم لكــلِّ ســامع  ــا شــهادة املقط وأمَّ

مجاعــة   ألخبـار الشـيعة تعـديل أيب حمّمــد احلسـن بـن عـيلٍّ 

ئهم، واألُمنــاء مـن أصـحابه، وجعلهـم سـفراء بينـه وبـني أوليـا

ــإيامهنم وصــدقهم  عــىلٰ  قــبض األمخــاس واألنفــال، وشــهادته ب

 .شيعته]] ٤٢٨ص /[[  ؤّدونه عنه إىلٰ فيام يُ 

ــة بــن احلســن  وأنَّ هــذه اجلامعــة شــهدت بمولــد احلجَّ

 ـــه ـــن أبي ـــه م ـــالنصِّ علي ـــت ، وأخـــربت ب ، وقطع

ة املأمول لالنتصار من الظاملني  .بإمامته، وكونه احلجَّ

ــك  ــان ذل ــصِّ فك ــاب ن ــًا من ــنهم نائب ــه  م ــان  أبي ــو ك ل

ـة  مفقودًا، إذ ال فـرق يف ثبـوت احلكـم بـني أن يـنصَّ عليـه حجَّ

ــ ــه نبي� ــمة لكون ــوم العص ــه  امعل ــنصَّ علي ــني أن ي ــًا وب أو إمام

 .أو إمام صدقه بقول نبيٍّ  منصوص عىلٰ 

أبــو هاشــم داود بــن قاســم اجلعفــري، : واجلامعــة املــذكورة

ــيلِّ  ــن ع ــد ب ــال وحمّم ــن ب ــعيد ب ــن س ــثامن ب ــرو ع ــو عم ل، وأب

ــثامن  ــد بــن ع ــو جعفــر حمّم ــّامن، وابنــه أب ، وعمــرو Óالس

  األهــوازي، وأمحــد بــن إســحاق، وأبــو حمّمــد الوجنــائي،

 .وإبراهيم بن مهزيار، وحمّمد بن إبراهيم

 ]:آبائه عليه بغيبته وصفتها نصُّ [

، فهـو مـا ورد عـن آبائـه  ا الضــرب الثالـث مـن الـنصِّ وأمَّ

ابنه احلسـن بـن  وأمري املؤمنني إىلٰ  من النبيِّ  ) عليهمصلوات اهللا(

ة قبل وجوده، وصفتها قبل مولـده، ووقـوع   عيلٍّ  بغيبة احلجَّ

 .ذلك مطابقًا للخرب، من غري أن ينخرم منه يشء

إمامتــه، وكونــه  وهــذا الضـــرب مــن الــنصِّ دالٌّ عــىلٰ 

بغيبتــه  املهــدي املــأمول إلهــالك الظــاملني، لثبــوت الــنصِّ 

ة به، ومطابقتها للخرب عنها والطوىلٰ  ٰى لقرصا  .املختصَّ

ــراهيم  ــن إب ــوب، ع ــن حمب ــن ب ــا رواه احلس ــك م ــن ذل فم

ــد اهللا  قلــت   :، قــالاخلــارقي، عــن أيب بصــري، عــن أيب عب

 لقــائم آل حمّمـــد «: يقــول كــان أبــو جعفــر : لــه

ــان ــر: غيبت ــال يل: ، قــال»قصــرية ٰى واحــدة طويلــة، واألُخ : فق

ــول مــن ]] ٤٢٩ص /[[صــري نعــم، يــا أبــا ب« إحــدامها أط

خيتلــف  ٰى حتَّــ -يعنــي ظهــوره  -، ثــّم ال يكــون ذلــك ٰى األُخـر

الــبالء،  ولــد فــالن وتضــيق احللقــة، ويظهــر الســفياين، ويشــتدُّ 

حــرم اهللا وحــرم  ويشــمل النــاس مــوت وقتــل يلجئــون فيــه إىلٰ 

  .»رسوله 

وروي عن معاويـة بـن وهـب، عـن أيب عبـد اهللا، عـن آبائـه 

رســول اهللا  ، عــن ــه قــال يفســد النــاس ثــّم «: إنَّ

يصلحها اهللا بعـد أمـن ولـدي، خامـل الـذكر، ال أقـول خـامالً 

ــنِّ  ــة س ــن يف حداث ــداء يف حســنه وال موضــعه ولك ه، ويكــون ابت

 .» أمره باليمن

ــه، قــال أتيــت أمــري املــؤمنني   :ورووا عــن األصــبغ بــن نبات

 منني، يـا أمـري املـؤ: فوجدته ينكـت يف األرض، فقلـت لـه

ـ : رًا تنكـت يف األرض؟ أرغبـة منـك فيهـا؟ قـالما يل أراك مفكِّ

ــطُّ « ــدنيا ق ــت يف ال ــا رغب ــي واهللا م ــرت[، ولكنّ ــود ] فكَّ يف مول

يكون من ظهـري، احلـادي عشــر بعـدي، وهـو املهـدي الـذي 

ت جـورًا وظلـًام، يكـون لـه حـرية ئَـلِ يملؤها عدالً وقسطًا كـام مُ 

يـا أمـري : ، قلـت»ا آخـرونوغيبة تضـلُّ هبـا أقـوام، وهيتـدي هبـ

 .» نعم كام أنَّه خمتوم«: املؤمنني، إنَّ هذا لكائن؟ قال

: يقــول ســمعت أبــا عبــد اهللا   :ورووا عــن زرارة، قــال

، »خيـاف«: ولِــَم؟ قـال: ، قلـت»إنَّ للغالم غيبة قبـل أن يقـوم«

يـا زرارة، وهـو املنتظـر، وهـو «: بطنـه، ثـّم قـال وأومأ بيـده إىلٰ 

مـات أبـوه : لنـاس يف والدتـه، فمـنهم مـن يقـولالذي يشـكُّ ا

ــول ــن يق ــنهم م ــه، وم ــف ل ــل، : وال خل ــو مح ــوه وه ــات أب م

هو غائـب قـد ُولِـَد قبـل مـوت أبيـه بسـنتني، : ومنهم من يقول

، غـري أنَّ اهللا حيـّب أن يمـتحن الشـيعة، فعنـد   وهو املنتظـر

 .»ذلك يرتاب املبطلون

ــا]] ٤٣٠ص /[[ ــن عمــر، ق ــل ب ــال : لورووا عــن املفضَّ ق

ــد اهللا  ــو عب ــبحانه «  :أب ــد مــن اهللا س أقــرب مــا يكــون العب
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ــة  مــا يكــون عنــه، وأرٰىض  أرٰىض  مــا يكــون عنــه إذا افتقــد حجَّ

اهللا سبحانه فلـم يظهـر لـه ومل يعلـم مكانـه وهـو يف ذلـك يعلـم 

ــة اهللا تعــاىلٰ  ــه مل تبطــل حجَّ عــوا الفــرج، فعنــدها توقَّ   وبيّناتــه، أنَّ

ــم يرتــابون مــا وقــد علــم أنَّ أوليــاءه ال  يرتــابون، ولــو علــم أهنَّ

ــىلٰ  ــة إالَّ ع ــون الغيب ــني، وال تك ــة ع ــنهم طرف ــه ع رؤوس  غيَّب

 .» رشار الناس

ــدير، قــال ــن س ــان ب ــد اهللا : ورووا عــن حن ــا عب ــمعت أب س

 ــول ــف «  :يق ــن يوس ــنَّة م ــائم ُس ــت»إنَّ يف الق : ، قل

] هـذا[ومـا تنكـر ذلـك مـن «: كأنَّك تذكر حرية أو غيبـة؟ قـال

ــذ ــباطًا ه ــانوا أس ــف ك ــوة يوس ــازير، إنَّ إخ ــباه اخلن ــة أش ه األُمَّ

ــم  ــه وه ــدخلوا علي ــايعوه، ف ــف وب ــاجروا يوس ــاء، فت أوالد أنبي

 : قـال هلـم ٰى إخوته فلـم يعرفـوه حتـَّ
ُ

ـا يُوُسـف
َ
ن
َ
: يوسـف[ أ

ـة امللعونـة أن يكـون اهللا تعـاىلٰ   ،]٩٠ يريـد أن  فام تنكر هـذه األُمَّ

تــه يف وقــت مــن األوقــ ات، لقــد كــان يوســف إليــه يســرت حجَّ

ملـك مصــر، وكـان بينـه وبــني أبيـه مسـرية ثامنيـة عشــر يومــًا 

ذلــك، واهللا لقــد ســار  فلـو أراد اهللا أن يعلمــه مكانــه لقــدر عــىلٰ 

ــدوهم إىلٰ  ــن ب ــام م ــعة أّي ــارة تس ــد البش ــده عن ــوب وول  يعق

تـه  ـة امللعونـة أن يفعـل اهللا حلجَّ  مصـر، فام تنكـر هـذه األُمَّ

ــف  ــل بيوس ــا فع ــأ م ــواقهم ويط ـــي يف أس ــون يمش ، فيك

ــ فهم يــأذن اهللا ســبحانه أن يُ  ٰى بســطهم وهــم ال يعرفونــه حتَّ عــرِّ

: أنـت يوسـف؟ قـال: ، فقـالوا لـهنفسه كـام أذن ليوسـف 

 .»أنا يوسف

ــف رفعــه إىلٰ  ــرات بــن أحن أمــري املــؤمنني  ورووا عــن ف

يقـول  ٰى ليغيـبنَّ حتـَّ«: ذكر القـائم مـن ولـده فقـال  :، قال

 .»حاجة ما هللا يف آل حمّمد : اجلاهل

ــل، قــال]] ٤٣١ص /[[ ــن املفضَّ ســمعت أبــا : ورووا ع

أَمـا واهللا ليغيـبنَّ القـائم عـنكم سـنينًا مـن «  :يقول عبد اهللا 

مـات أو ُقتِـَل بـأيِّ واٍد سـلك؟، ولتـدمعنَّ : يقـال ٰى دهركم حتـَّ

نَّ ولتكفــأنَّ كــام تكفــأ الســفن َصــمحِّ عليــه عيــون املــؤمنني، ولتُ 

 .»أمواج البحر يف

:  قـــال أمـــري املـــؤمنني : ورووا عـــن األصـــبغ، قـــال

 .»صاحب هذا األمر الرشيد الطريد الفريد الوحيد«

، ســمعت أبــا جعفــر : ورووا عــن أيب بصــري، قــال

ُســنَّة : يف صــاحب األمــر أربــع ســنن مــن أربعــة أنبيــاء«  :يقـول

 ، وُسـنَّة مـن يوسـف، وُسـنَّة مـنٰى ، وُسـنَّة مـن عيسـٰى من موس

ــد  ــىلٰ  حمّم ــ وع ــا موس ــله فأمَّ ــاء اهللا ورس ــع أنبي   ٰى مجي

ــا عيســ ــب، وأمَّ مــات ومل يمــت، : ، فيقــال ٰى فخــائف يرتقَّ

ــف  ــا يوس ــرفهم وال  وأمَّ ــث ال يع ــه بحي ــن أهل ــة ع فالغيب

ا حمّمد رسول اهللا   .» بالسيف يعرفونه، وأمَّ

، بــن أيب محــزة، عــن أيب عبـــد اهللا  ورووا عــن عــيلِّ 

صـاحب هـذا األمـر مـن غيبـة، وال بـدَّ لـه يف ]لــ[ ال بدَّ «: قال

 .»غيبته من عزلة، ونعم املنزل طيبة

ــال ــّامر، ق ــن ع ــحاق ب ــن إس ــد اهللا : ورووا ع ــو عب ــال أب ق

:  »ــان ــائم غيبت ــر: للق ــرية، واألُخ ــدامها قص ــة،  ٰى إح طويل

 .» ة ألوليائهُيعَلم مكانه خاصَّ  األُوىلٰ 

ــوب بــن نــوح، قــال احلســن  قلــت أليب  :ورووا عــن أّي

ــا  ــر، وأن : الرض ــذا األم ــاحب ه ــون ص ــو أن تك إّين أرج

ــوقه ــك بغــري ســيف، فقــد بويــع لــك ورضبــت   يس اهللا إلي

مـا منّـا أحـد اختلفـت إليـه الكتـب «: الدراهم باسـمك، فقـال

ــت إليــه  ــن املســائل وُمحل ــِئَل ع ــه باألصــابع وُس ــري إلي وُأش

 هلــذا يبعــث اهللا ٰى فراشــه، حتـَّ األمـوال إالَّ اغتيــل أو مـات عــىلٰ 

ــر ــري ]] ٤٣٢ص /[[  األم ــأ غ ــد واملنش ــي املول ــا خف ــًا منّ غالم

  .»خفي يف نسبه

ــاء،  ــن عط ــد اهللا ب ــن عب ــر[ورووا ع ــن أيب جعف ــال] ع   :ق

إنَّ شــيعتك بــالعراق كثــرية فــَواهللا مــا يف أهــل بيتــك : قلــت لــه

يــا عبــد اهللا بــن عطــاء، قــد «: مثلــك، فكيــف ال ختــرج؟ فقــال

، »إي واهللا مــا أنــا بصــاحبكم، ٰى أخــذت تفــرش ُأذنيــك للنــوك

النـاس  مـي عـىلٰ نظـروا مـن عُ ا«: فمن صـاحبنا؟ قـال: قلت له

ــه لـيس منّــا أحـد يشــار إليــه  أمـر والدتــه فـذلك صــاحبكم، إنَّ

 .» باألصابع ويمضغ باأللسن إالَّ مات غيظًا أو رغم أنفه

إنَّ «  :قــال أبــو عبــد اهللا : ورووا عــن يــامن الــتّامر، قــال

ــر  ــذا األم ــاحب ه ــلص ــة، املتمسِّ ــارط غيب ــه كخ ــا بدين ك فيه

القتاد بيده، ثـّم قـال هكـذا بيـده، فـأّيكم يمسـك شـوك القتـاد 

ــّم قــال»بيــده؟ ــق اهللا «: ، ث ــة، فليتَّ إنَّ لصــاحب هــذا األمــر غيب

ك بدينه  .» عبد وليتمسَّ

 ورووا عن عبيـد بـن زرارة، قـال سـمعت أبـا عبـد اهللا 

 .» يراهم وال يرونهيفقد الناس إمامهم، يشهد املوسم «  :يقول

  :، قـالورووا عـن عبـد اهللا بـن عطـاء، عـن أيب جعفـر 

ــر « ــذا األم ــاحب ه ــون ص ــا فيك ــل منّ ــم رج ه باس ــوَّ واهللا ال ين

 .» يأيت اهللا سبحانه به من حيث ال يعلم الناس ٰى حتَّ 
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ــيلِّ  ــن ع ــال ورووا ع ــار، ق ــن مهزي ــت إىلٰ   :ب ــن  كتب أيب احلس

 احبكم عــن دار إذا غــاب صــ«: أســأله عــن الفــرج، فقــال

 .» الظاملني فتوقَّعوا الفرج

ــال ــري، ق ــم اجلعف ــن القاس ــم داود ب ــن أيب هاش : ورووا ع

ــكري  ــن العس ــا احلس ــمعت أب ــول س ــن «: يق ــف م اخلل

ـــن  ـــدي احلس ـــد بع ـــن بع ـــاخللف م ـــم ب ـــف لك ، فكي

ــف؟ ــت»اخلل ــال: ، فقل ـــَم؟ ق ــه «: ولِ ــرون شخص ــم ال ت ألنَّك

 .»وال حيلُّ لكم ذكره باسمه

ـــ يف]] ٤٣٣ص /[[ ـــات الدالَّ ـــذه الرواي ـــال هل ـــىلٰ أمث  ة ع

ــ ــة بــن  وإىلٰ  ص اإلمامــة بعــد احلســن ختصُّ اآلن باحلجَّ

 .احلسن 

 ]: أيدي سفرائه ظهور معجزاته عىلٰ [

 : أيدي سفرائه إمامته ظهور األعالم عىلٰ  وممَّا يدلُّ عىلٰ 

فمــن ذلــك مــا رووه عــن حمّمــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار، 

، فــاجتمع عنــد أيب  حمّمــد أيب شــككت بعــد مضـــيِّ   :قــال

مــال جزيــل، فحملــه وركــب يف الســفينة، فخرجــت معــه 

ــال ــديدًا، فق ــًا ش ــك وعك ــيّعًا، فوع ــو : مش ــي، رّدين فه ــا بن ي

ــال يل ــوت، وق ــال، وأوٰىص : امل ــذا امل ــق اهللا يف ه ــات،  اتَّ إيلَّ وم

ـــي ــحيح، : فقلــت يف نفس ــري ص ـــيء غ ــويص بش ــن أيب لي مل يك

ــال إىلٰ  ــذا امل ــل ه ــراق  أمح ــىلٰ الع ــأكرتي دارًا ع ــال  ف ــّط، ف الش

ــام أيب  ــوحه أّي ــح يل يشء كوض ــإن وض ـــيء، ف ــدًا بش ــرب أح ُأخ

ــد  ــت  حمم ــراق، واكرتي ــدمت الع ــه، فق ــه، وإالَّ أنفقت أنفذت

: ، وبقيت أّيامًا، فـإذا أنـا برقعـة مـع رسـول فيهـاالشطِّ  دارًا عىلٰ 

ا مل  ٰى ، حتـَّ»يا حمّمد، معـك كـذا وكـذا« نـصَّ مجيـع مـا معـي ممـَّ

ــلَّمت املــال إىلٰ أحــ ــًام، فس ــه عل ــًا ال  ط ب ــت أّيام ــول، وبقي الرس

ــرج إيلَّ  ــت، فخ ــًا، فاغتمم ــع يب رأس ــان «: يرف ــاك مك ــد أقمن ق

 .» أبيك، فامحد اهللا

ــيباين، ــد اهللا الش ــن أيب عب ــال  ورووا ع ــياء   :ق ــلت أش أوص

للمرزبـــاين، وكـــان فيهـــا ســـوار ذهـــب، فُقبَِلـــت وُردَّ عـــيلَّ 

ـــره فكُ  ـــَر فــإذا يف وســطه مثاقيــل الســوار، فــُأمرت بكس ِس

ــه، وأنفــذت  ــك من ــت ذل ــفر، وأخرج ــاس وص ــد ونح حدي

  .الذهب فُقبَِل 

أوصــل رجــل مــن أهــل   :ورووا عــن عــيل بــن حمّمــد، قــال

ــ ج حــقَّ رِ َأخــ«: االً فــُردَّ عليــه، وقيــل لــهالســواد مــ ك بنــي عمِّ

  ، وكـان الرجـل يف يـده ضـيعة لولـد»منه، وهو أربعامئـة درهـم

ــ]] ٤٣٤ص /[[ ــر  هعمِّ ــيهم، فنظ ــها عل ــد حبس ــة ق ــا رشك فيه

ه يف ذلـك املـال أربعامئـة درهـم، فأخرجهـا وأنفـذ فإذا لولد عمِّ 

  .الباقي فُقبَِل 

ة بنــني،   :بــن العــالء، قــال  ورووا عــن القاســم ــَد يل عــدَّ ُولِ

ــوا  ــب إيلَّ بشـــيء، فامت فكنــت أكتــب وأســأل الــدعاء فــال ُيكتَ

بـت أسـأل الـدعاء فُأجبـت، ابنـي كت  هم، فلامَّ ُولِـَد يل احلسـنكلُّ 

 . فبقي واحلمد هللا

كنــت ببغــداد،   :بــن احلســني الــيامين، قــال ورووا عــن عــيلِّ 

ــني، ــة اليامني ــت قافل ــت   فاتَّفق ــم، فكتب ــروج معه ــأردت اخل ف

ال ختـرج معهــم، فلــيس لــك «: ألـتمس اإلذن يف ذلــك، فخــرج

ــة ــم بالكوف ــرية، وأق ــم خ ــروج معه ــال»يف اخل ــت، : ، ق فأقم

: قــال. فخــرج علــيهم حنظلــة فاجتــاحتهم وخرجــت القافلــة،

وكتبــت أســتأذن يف ركــوب املــاء، فلــم ُيــؤَذن يل، فســألت عــن 

املراكب التي خرجـت يف تلـك السـنة يف البحـر، فـام سـلم منهـا 

 .البوارح فقطعوا عليها: مركب، خرج عليها قوم يقال هلم

ــد اهلمــداين، ــن الفضــل بــن يزي   :قــال  ورووا عــن احلســن ب

ــ كتابــًا، فــورد جوابــه، ثــّم كتــب بخّطــي فــورد ه كتــب أيب بخطِّ

رجـل جليـل مـن فقهـاء أصـحابنا فلـم  جوابه، ثّم كتـب بخـطِّ 

ل بـني  يرد جوابـًا، فنظـرت فـإذا العلَّـة يف ذلـك أنَّ الرجـل حتـوَّ

 .ذلك قرمطياً 

وردت العــراق   :ورووا عــن احلســن بــن الفضــل، قــال

 نــة مــن أمــريوزرت طــوس، وعزمــت أن ال أخــرج إالَّ عــن بيِّ 

ــ ــا حتَّ ــيم هب ــت أن ُأق ــو احتج ــوائجي، ول ــن ح ــاح م  ٰى ونج

ق، ـــدَّ ـــال]] ٤٣٥ص /[[   أتص ـــيق : ق ـــك يض ـــالل ذل ويف خ

فجئـت يومـًا : ، قـالصدري باملقـام، وأخـاف أن يفـوتني احلـجُّ 

ــال يل إىلٰ  ــاه، فق ــد أتقاض ــن أمح ــد ب ــذا  رص إىلٰ : حمّم ــجد ك مس

ــال ــل، ق ــاك رج ــه يلق ــذا فإنَّ ــيلَّ : وك ــدخل ع ــه، ف ـــرت إلي فص

يف  فإنَّـك سـتحجُّ  ال تغـتمَّ : فلـامَّ نظـر إيلَّ ضـحك، وقـال رجل،

ـــرف إىلٰ  ــنة وتنص ــذه الس ــت  ه ــاملًا، فاطمأنَّ ــدك س ــك وول أهل

ــت ــي، فقل ــكن قلب ـــي وس ــاء   ٰى أر: نفس ــك إن ش ــداق ذل مص

ــال. اهللا ــانري : ق ــا دن ة فيه ــت إيلَّ رصَّ ــكر فخرج ــّم وردت العس ث

ـــي ــت يف نفس ــت وقل ــوب، فاغتمم ــوم : وث ــد الق ــي عن جزائ

هــذا، واســتعملت اجلهــل فرددهتــا وكتبــت رقعــة، ثــّم نــدمت 

 كفـرت بـرّدي عـىلٰ : بعد ذلك ندامـة شـديدة وقلـت يف نفســي

أعتـذر مـن فعـيل وأبـوء  ٰى ، ثـّم كتبـت رقعـة ُأخـرموالي 
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ــر للصــالة  بــاإلثم وأســتغفر مــن ذلــك وأنفــذهتا، وقمــت أتطهَّ

ــ ــ: ر يف نفســـي وأقــولوأنــا يف ذلــك ُأفكِّ دنانري إن ُردَّت عــيلَّ ال

ــ أيب  أمحلهــا إىلٰ  ٰى مل أحلــل رصارهــا ومل ُأحــدث فيهــا حــدثًا حتَّ

ــول  ــرج إيلَّ الرس ــاء، فخ ــام يش ــل فيهــا ب ــي فيعم ــم منّ ــه أعل فإنَّ

ة وقيــل لــه أســأت إذ مل تعلــم الرجــل «: الــذي محــل إيلَّ الصـــرَّ

ــه كــوا ب ــا مــن غــري مســألة ليتربَّ ــا ذلــك بموالين ــام فعلن ــا ربَّ ، »أّن

ــرج إيلَّ  ــأت«: وخ ــاهللا ك برَّ يف ردِّ  أخط ــتغفرت اهللا ف ــإذا اس ــا، ف ن

ــا إذا كانــت عزيمتــك وعقــد نيَّ  ــِدث تــك أالَّ يغفــر لــك، فأمَّ  ُحت

ــا  فيهــا حــدثًا وال تنفقهــا يف طريقــك فقــد رصفناهــا عنــك، فأمَّ

ــه ــرم في ــه لتح ــدَّ من ــال ب ــوب ف ــال. »الث ــني : ق ــت يف معني وكتب

وأردت أن أكتــب يف الثالــث فامتنعــت منــه خمافــة أن يكــره 

ــ رًا ـذلــك، فــورد جــواب املعنيــني والثالــث الــذي طويــت مفسِّ

 . واحلمد هللا

شـككت يف أمـر   :ورووا عن احلسـن بـن عبـد احلميـد، قـال

ــّم رصت إىلٰ  ــيئًا ث ــد، فجمعــت ش ــن يزي ــاجز ب العســكر،  ح

ــا لــيس فينــا شــكٌّ «: فخــرج إيلَّ  ، وال يف مــن يقــوم مقامنــا بأمرن

 .»حاجز بن يزيد قادرين، فاردد ما معك إىلٰ 

ــن، ]] ٤٣٦ص /[[ ــن احلس ــد ب ــالم أمح ــدر غ ــن ب ورووا ع

ــًة، إىلٰ   وردت اجلبــل وأنــا ال أقــول باإلمامــة، ُأحــبِّهم  :قــال  مجل

تـه أن ُيعطـي الشـهري  أن مات يزيـد بـن عبـد اهللا فـأوٰىص  يف علَّ

ــه إىلٰ  ــيفه ومنطقت ــمند وس ــع  الس ــا مل أدف ــت إن أن ــواله، فخف م

ــنــالني منــه اســتخفا  إذكــوتكني الشــهري إىلٰ  مــت الدابَّ ة ف، فقوَّ

ــه  ــع علي ـــي ومل ُأطل ــار يف نفس ــبعامئة دين ــة بس ــيف واملنطق والس

ــراق أن ــن الع ــيلَّ م ــد ورد ع ــاب ق ــإذا الكت ــدًا، ف ــه «: أح وجِّ

الســبعامئة دينــار التــي لنــا قبلــك مــن ثمــن الشــهري والســيف 

 .»واملنطقة

  :العريضـــي، قــال ٰى ورووا عـن أيب حمّمــد احلسـن بــن عيسـ

ـــ ـــامَّ مض ــو ٰى ل ــد  أب ــامل إىلٰ  حمّم ـــر ب ــن مص ــل م  ورد رج

ــ ــاسمكَّ ــض الن ــال بع ــه، فق ــاختلف علي ــة، ف ــا : ة للناحي إنَّ أب

مــن غــري ولــد واخللــف مــن بعــده جعفــر،  ٰى مضـــ حمّمــد 

عــن ولــٍد هــو خلفــه،  أبــو حمّمــد  ٰى مضـــ: وقــال بعضــهم

أبــا طالــب، فــورد العســكر ومعــه كتــاب،  ٰى فبعــث رجــالً ُيكنـّـ

ــن فصــار إىلٰ  ــأله ع ــر فس ــال جعف ــان، فق ــذا : بره ــأ يف ه ال يتهيَّ

أصـحابنا، فخـرج  البـاب وأنفـذ الكتـاب إىلٰ  الوقت، فصـار إىلٰ 

ــه ـــ«: إلي ــات، وأوص ــد م ــاحبك فق ــرك اهللا يف ص ــال  ٰى آج بامل

ــ الــذي كــان معــه إىلٰ  وُأجيــب عــن » بُّ ثقــة ليعمــل فيــه بــام ُحيِ

 . كتابه

  بعـث حـرم  :ورووا عن احلسن بن خفيـف، عـن أبيـه، قـال

ــول امل إىلٰ  ــة الرس ــة مدين ــب إىلٰ  دين ــان، فكت ــم خادم  ومعه

ــف أن ــما«: خفي ــرج معه ــلوا إىلٰ »خ ــامَّ وص ــة رشب  ، فل الكوف

ــ ــة حتَّ ــن الكوف ــوا م ــام خرج ــكرًا، ف ــادمني مس ــد اخل ورد  ٰى أح

ــردِّ  ــن العســكر ب ــاب م ــه  كت ــذي رشب املســكر وعزل اخلــادم ال

 .عن اخلدمة

ــال ــابوري، ق ــاذان النيس ــن ش ــد ب ــن حمّم ــع   :ورووا ع اجتم

ــم ــامئة دره ــدي مخس ـــرون ]] ٤٣٧ص /[[   عن ــه عش ــنقص من ي

ــدي  ــن عن ــت م ن ــة، فوزَّ ــا ناقص ــث هب ــت أن أبع ــًا، فأنف درمه

ــا إىلٰ  ــت هب ــًا وبعث ـــرين درمه ــا يل  عش ــب م ــدي، ومل أكت األس

ــورد ــ«: فيهــا، ف ــا عش ــك منه ــم، ل ــامئة دره ــلت مخس رون ـوص

 .»درمهاً 

 كـان يـرد إيلَّ   :بـن حمّمـد األشـعري، قـال  ورووا عن احلسن

ــد  ــاب أيب حمّم ــىلٰ  كت ــراء ع ــارس يف اإلج ــل ف ــد قات   اجلني

ـــ  وأيب احلســن، ــامَّ مض ــد  ٰى فل ــو حمّم ــن  أب ــتئناف م ورد اس

ومل يــرد   أيب احلســن وصــاحبيه، بــاإلجراء عــىلٰ  الصــاحب 

يف أمر اجلنيـد يشء، فاغتممـت لـذلك، فـورد نعـي اجلنيـد بعـد 

 . ذلك، فإذا قطع جاريه إنَّام كان لوفاته

ــن نصـــر، قــال ٰى عــن عيســورووا  ــاد   :ب كتــب عــيل بــن زي

إنَّـك حتتـاج إليـه يف سـنة «: الصيمري يسـأل كفنـًا، فُكتِـَب إليـه

 . ]بأّيام[، وُبِعَث إليه الكفن قبل موته »ثامنني

  :ورووا عــن حمّمــد بــن هــارون بــن عمــران اهلمــداين، قــال

كان للناحية عـيلَّ مخسـامئة دينـار، فضـقت هبـا ذرعـًا، ثـّم قلـت 

ـــييف  ــني : نفس ــار وثالث ــامئة دين ــرتيتها بخمس ــت اش يل حواني

ــت  ــا نطق ــامئة، وال واهللا م ــة بخمس ــا للناحي ــد جعلته ــارًا ق دين

ــر ــن جعف ــد ب ــب إيلَّ حمّم ــذلك، فكت ــن : ب ــت م ــبض احلواني اق

 . حمّمد بن هارون بخمسامئة دينار التي لنا عنده

عبيــد اهللا بــن ســليامن الــوزير  ورووا أنَّ قومــًا وشــوا إىلٰ 

وهم لــه إلـيهم وسـمُّ  ٰى األمـوال ُجتبـ: ء النـواحي، وقـالوابـوكال

: مجــيعهم، فهــمَّ بــالقبض علــيهم، فخــرج األمــر مــن الســلطان

ُأطلبوا أيـن هـذا الرجـل فـإنَّ هـذا أمـر غلـيظ، فقـال عبيـد اهللا 

ــليامن ــن س ــىلٰ : ب ــبض ع ــرَ  نق ــن ُذِك ــن ]] ٤٣٨ص /[[  م ــه م أنَّ

ــه ــل ل ــوكالء، فقي ــ: ال ــن دسُّ ــاً ال ولك ــيهم قوم ــون  وا إل ال يعرف
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ــعر  ــم يش ــه، فل ــبَِض علي ــيئًا ُق ــنهم ش ــبض م ــن ق ــاألموال فم ب

ــ ـــيء حتَّ ــوكالء بش ــيهم ٰى ال ــرج إل ــد : خ ــن أح ــذوا م أالَّ تأخ

ــم ال  ــاألمر، وه ــاهلوا ب ــك ويتج ــن ذل ــوا م ــيئًا، وأن يمتنع ش

يعلمون ما السبب يف ذلـك، فانـدسَّ ملحّمـد بـن أمحـد رجـل ال 

أصــله، فقــال لــه  معــي مــال ُأريــد أن: يعرفــه وخــال بــه، فقــال

غلطت، أنا ال أعـرف مـن هـذا شـيئًا، فلـم يـزل يتلطَّـف : حمّمد

وا اجلواســيس، فــامتنع الــوكالء بــه وحمّمــد يتجاهــل عليــه، وبثُّــ

م إلــيهم، ومل ُيظَفــر بأحــٍد مــنهم،كلُّ  وظهــرت   هــم ملــا كــان تقــدَّ

ا مل تتم  .  بعد ذلك احليلة عليهم وأهنَّ

خـرج   :بن حمّمـد، قـال ورووا عن حمّمد بن يعقوب، عن عيلِّ 

سـاكنيها السـالم، ومل  النهي عن زيارة مقابر قريش واحلـائر عـىلٰ 

: وقال لـه  ُيعَرف السبب، فلامَّ كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاين

ال يـزورون مقـابر قـريش، : الق بني الفرات والربسيني وقل هلـم

د كلَّ   . من زار فيُقبَض عليهم فقد أمر اخلليفة أن يتفقَّ

ـــراد مجيعهـــا خيـــرج عـــن  ـــات، إي يف أمثـــال هلـــذه الرواي

 .الغرض، ويف بعض ما ذكرناه كفاية

 ]:إثبات تواتر هذه األخبار[

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــار : ول ــن أخب ــوه م ــا ذكرمت ــع م مجي

ــة  النصــوص واملعجــزات أخبــار آحــاد، وهــي مــع ذلــك خمتصَّ

ة به  .بنقلكم، وما هذه حاله ال يلزم احلجَّ

ــدح د ــذا الق ــوألنَّ ه ــاقيل  ٰى ع ــال ن ــل ح ــن تأمَّ دة، وم ــرَّ جم

الوجـه الـذي تـواتروا  هذه األخبـار علمهـم متـواترين هبـا عـىلٰ 

ــنصِّ  ــل ال ــن نق ــه م ــيلِّ  ب ــاجل ــد بيَّنّ ــه، ، وق ــة في ة الطريق ــحَّ ا ص

ــيِّ  ــا عنــد احلاجــة، ومســاٍو لنقــل معجــزات النب  فلنعتمــد هاهن

ـــل ذلـــك وأعـــرض عنـــه ]] ٤٣٩ص /[[   ، ومـــن مل يتأمَّ

ة الزمـة لـه، وال عـذر لـه يف جهلـه بـام لبعض الصوار ف فاحلجَّ

الوجــه  نــه مــن حتصــيل العلــم بــه لــو نظــر عــىلٰ يقتضــيه، لتمكُّ 

 .الذي جيب عليه

ــة  ــه اختصــاص نقلهــا بالفرق وإذا ثبــت تواترهــا مل يقــدح في

ــ ــا، ألنَّ املراع ــة دون غريه ــه  ٰى اإلمامي ــل وقوع ة النق ــحَّ يف ص

اء كـانوا أبــرارًا أو ناقليـه الكـذب، سـو وجـه ال جيـوز عـىلٰ  عـىلٰ 

 ...نني بام نقلوه أو خمالفني فيه، وهذا الطعنّجارًا، متديِّ فُ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ـ ة وحــلِّ مناه مــن األدلَّـوبـام قـدَّ ]] ١٠٤ص [[ يســقط  هبَ الشُّ

، أو يقــدح  مامــة صـاحب الزمـانإسـؤال مـن يعـرتض يف 

 ة عـىلٰ مناه مـن األدلَّـن حيـث كـان مـا قـدَّ بغيبته يف وجـوده، مـ

ــإ ــان األئمَّ ــة أعي ــمام ــىلٰ ة، دالَّ ــه ة ع ــىلٰ   إمامت ــداللتها ع  ك

 . مامة آبائهإ

ــه نَّ وأل ــالف يف إمامت ــلِّ   املخ ــون مس ــدو أن يك  امً ال يع

ن إفـ .فيهـا تسـليم جـدل أو ديـن، أو منازعـاً   مامة آبائـهإل

ــاً  ــان منازع ــاح األ ك ــه بإيض ــتغال مع ــب االش ــوج ــا دلَّ ة عليه

هلـا  امً ن كـان مسـلِّ إعليهـا، و  مامـة صـاحب الزمـانإومحل 

ــ ســقط خالفــه يف إمامتــه ــه ال أحــد مــن األُ ، ألنَّ ة أثبــت مَّ

 .مامة آبائه ونازع يف إمامتهإ

ر ـاملعلــوم مــن ديــنهم القــول بإمامــة الثــاين عشــ نَّ وأل

ــنصُّ  إمامتــه وصــفة غيبتــه، فصــار لــذلك العلــم  عــىلٰ  وال

ــامتهم ــامً   بإم ــام  عل ــه، ك ــوَّ  نَّ أبإمامت ــم بنب ــا ة نبيِّ العل  ن

ــوب صــالة ــم بوج ــهر وحــجِّ اخلَ  عل ــس وصــوم الش ــت،  م البي

ـــحُّ  ـــام ال يص ـــول بنبوَّ  فك ـــه الق ـــكِّ  ت ـــع الش ـــذه  م يف ه

ــادات ــحُّ  ،العب ــذلك ال يص ــه ك ــة آبائ ــول بإمام  مــع  الق

 . يف إمامته الشكِّ 

ل آبائــه وجــب تكامــإمامــة ثابتــة ك  وإذا كانــت إمامتــه

الصفات الواجبة لإلمام له من العصمة والفضل والعلم والعبادة 

احلكم لغيبتـه ومـا يتبعهـا يف  ذلك ٰى ـواقتض ،والزهد والشجاعة

قامة إق به فرضه مع اإلمكان من جهاد وعدم فتياه وارتفاع ما يتعلَّ 

باحلسـن، إذ ال فـرق يف العلـم بحسـن الفعـل  وقـبض حـقٍّ  حدٍّ 

ـ]] ١٠٥ص /[[ ُيعَلـمواإلخالل بني أن  وبـني أن  الً ذلـك مفصَّ

 .اختيار من ال جيوز عليه اختيار القبيح ىلٰ إيستند 

ــبحانه وأراده  ــديم س ــه الق ــا خلق ــع م ــا جلمي ــذا حكمن وهل

ــيِّ  ــا  وفعلــه النب ــا كرهــإ ودعي ــه باحلســن، ومل ــالقبح،  هالي ب

،  حكمتــه ســبحانه وعصــمة الرســول لقيــام الربهــان عــىلٰ 

 .يف ذلكتفصيل الوجه  ىلٰ إومل حيتج 

ــربَّ  ــي يف وتربَّ  Ó ع شــيوخناوقــد ت ــه احلكم ــان الوج ــا بي عن

  مامــة صــاحب الزمــانإمجيــع مــا يســأل عنــه املخــالف يف 

ــه ــام تربَّ  ،وغيبت ــوا وتربَّ ك ــع ــك يف ُش ــل ذل ــا بمث ــد بَ عن ه التوحي

ــوَّ  ــدل والنب ــوفو. ةوالع ــراده  الوق ــي إي ــعه يغن ــه يف مواض علي

ـهنا، إذ كانـت اجلملـة التـي عقـدناها كافيـاه ة ة يف ثبـوت احلجَّ

ــانإيف  ــاحب الزم ــة ص ــن   مام ــها م ــا يعرتض ــقوط م وس

 .هللا تعاىلٰ  ةواملنَّ . الشبهة

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

إمـــام هـــذا الزمـــان هـــو املهـــدي بـــن  وأنَّ  ]]٢٤٥ص [[

ــادي ــن اهل ــ ،احلس ــوأنَّ ــىلٰ ه احلجَّ ــاملني ة ع ــ ،الع ــاتم األئمَّ ة وخ

 وال دولـــة بعـــد ،بعـــد إمامتـــه ال إمامـــة ألحـــدٍ  ،اهرينالطـــ

 .دولته]] ٢٤٦ص /[[

*   *   * 

مـن الكـالم يف تثبيـت إمامـة صــاحب  :فصـل ]]٣٤٥ص [[

  :الزمان املهدي بن احلسن وإمامة آبائه 

ـــم  ـــدك اهللا  -اعل ـــىلٰ  أنَّ  -أيَّ ـــدليل ع ـــحَّ  ال ـــه ص ة إمامت

ــ( ــهص ــره )لوات اهللا علي ــن نظ ــاهر مل ــه ظ ــات غيبت ــاطع  ،وإثب ق

 .قريب ملن تناوله ،له تأمَّ بنيِّ  ،لعذر من اعتربه

 :علـيهام يشـهد العقـل هبـام ويـدلُّ  ،أصـلني عـىلٰ  وهو مبنـيٌّ 

 واآلخـر كونـه معصـوماً  ،زمـانٍ  أحدمها وجـوب اإلمـام يف كـلِّ 

 .من السهو واخلطأ والنسيان

ــ]] ٣٤٦ص /[[ ة هــذين األصــلني ل صــحَّ فــإذا علــم املتأمِّ

ة اإلمامــة دليل ثبــت لــه عقيــبهام صــحَّ وثبتــا عنــده بواضــح الــ

ــا  ــن ذكرن ــة مل ــ(والغيب ــهص ــتّج  ،)لوات اهللا علي ــرار  إىلٰ  ومل حي تك

 ،وذلـك للظـاهر املعلـوم الـذي ال لـبس فيـه ،رواية وال تطويـل

 ،مـن أرشنـا إليـه ٰى سـو ،هلـم اإلمامـة اليـوم ٰى عدَّ من حال من يُ 

ز وممـاثلتهم يف جــوا ،هيم أمجعـني عـن اسـتحقاق العصـمةوتعـرِّ 

 .ةمَّ اخلطأ عليهم لسائر األُ 

ــفعُ  ــذلك صــحَّ  مَ ِل ــهصــ(ة إمامــة صــاحبنا ب  ،)لوات اهللا علي

 .وثبت لعدم ظهور غيبته حسبام ذهبنا إليه

ــ ه اإلمــام دون العــاملني لبطــل مــا شــهد بــه العقــل ولــوال أنَّ

 .وبطالهنام يستحيل مع قيام الدليل ،ة األصلنيمن صحَّ 

ــ ــذه حجَّ ــاتوه ــن املعارض ــدة ع ــ ،ة بعي ــول س ــن دخ املة م

ــهلة[ ،الشــبهات ــرام ]س ــام ،امل ــة مــن األفه ــتمرُّ  ،قريب ــا يس  وهب

ــىلٰ  ــتدالل ع ــك االس ــام ل ــاداتنا  ،نظ ــع س ــة مجي ــت إمام يف تثبي

،  َّــرئيس األُ  ألن ــمة ل ــوت العص ــة وثب ــوب اإلمام ــوج ة مَّ

 ة مـن هـذه اخلصـلة سـائق إىلٰ ي الكافَّـمع مـا علمنـاه مـن تعـرّ 

ــ ــي عش ــة االثن ــرار بإمام ــ(ر ـاإلق ــيهملوص ــانع  ،)ات اهللا عل وم

بعـدها  ومل يبـَق  ،فـيهم والشـكِّ  ،راف عـنهمـللعاقل من االنصـ

 ،ة مـا ذكرنــاه مــن األصــلنيصــحَّ  أكثـر مــن إيــراد الـدليل عــىلٰ 

 .ن له عقل وإنصافة اخلالف ممَّ وقد وجب انحسام مادَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

س الــذي تقولــون يف هــذا الــرئي فــام: فــإن قيــل]] ٨٩ص [[

ــ ــه ه ــف أذات ــه لط ــرتم أنَّ ـــرُّ  يذك ــني أم تص ــف للمكلَّف فه لط

فــام : ذاتــه هــي اللطــف، قيــل لكــم: وأمــره وهنيــه؟ فــإن قلــتم

ــتم ــه وذات غــريه؟ وإن قل ــني ذات ــرق ب ـــرُّ : الف ــره تص فه وأم

ــم ــل لك ــف، قي ــه هــو اللط ــك : وهني عــاء ذل ــنكم ادِّ كيــف يمك

عنــدكم؟ وهــالَّ دلَّكــم ذلــك ســنني كثــرية   وهــو مل يوجــد مــن

 أنَّ الرئاسة ليست لطفًا أصالً؟ عىلٰ 

ف اإلمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول يف ذلــك: قيــل لــه

ــا  ــام أوجبن ــف، وإنَّ ــو اللط ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج وهني

جمـراه  ٰى ف إالَّ بـه، فجـررُّ ـوجوده مـن حيـث مل يـتّم هـذا التصـ

 .يف متام حصول رشائط التكليف

ف اإلمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : الســـائل ومـــا ذكـــره

لنـا عـىلٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، ألنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــام ارتفــع التصـــرُّ  ف املخصــوص الــذي هــو لطفــًا مل يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . ف اإلمـام املعصـوم الـذي لـه صـفات خمصوصـةتصـرُّ 

 ف اإلمــام املعصــوم هــوأنَّ تصـــرُّ  مل نسـتدّل بــدليل العــادة عــىلٰ 

ـــام نســـتدلُّ عـــىلٰ  فاته لطـــف يف حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــ. املكلَّ ــك بيَّنّ ــحَّ ذل ــد وإذا ص ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[ا بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند إىلٰ ه ــدَّ وأن يس ــفات  ف ال ب ــالف ص ــن بخ م

هؤالء املكلَّفـني بأدلَّـة ُأخـر، وإنَّـام كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل 

وجــوب  الداللــة عــىلٰ  لــو جعلنــا داللــة وجــوب الرئاســة هــي

ـا ونحــن مل نفعـل ذلــك فقـد ســقط االعـرتاض بــام  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف اإلمـام وأمـره وهنيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

ف ال بــدَّ أن هـو اللطــف، ثـّم بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ 

مـن لـه صـفة خمصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتندًا إىلٰ 

ف املخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  د عــاد األمـر إىلٰ مـا قلتمــوه، فقـ

ــني أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه حيســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل لكــم: تقولـوا : إنَّ

ــع  ــن م ــأن حيس ــف، فب ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي إذا حس

ــه أوىلٰ  ــف إالَّ ب ــتمُّ اللط ــا ال ي ــاع م ــام، ارتف ــود اإلم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن ُتعــِذروا املكلَّفــني وإ مَّ

 .فيام يقع منهم من الظلم والتعّدي، وهذا ال يقوله مسلم

ارتفـع ال يلـزم  ٰى ف اإلمـام وأمـره وهنيـه متـتصــرُّ : قيل لـه
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ــة ترجــع إىلٰ  عــىلٰ  ــام ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  ذلــك ســقوط التكليــف، ألنَّ

تهـــا، وهـــي إخـــافتهم إزاح املكلَّفـــني، وهـــم قـــادرون عـــىلٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــىلٰ وظلمهــم إّي

ــىلٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر وهن ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ٰى االنقي

مل حيصـل فـإنَّام أتــوا  ٰى وحصـل حينئـٍذ مـا هـو لطـف هلـم، ومتـ

 .إزاحة ذلك ذلك من ِقبَل نفوسهم، وهم قادرون عىلٰ 

ــ ــه مت ــوده، ألنَّ ــذلك وج ــيس ك ــودًا، مل مل ٰى ول ــن موج  يك

نوا مـن إجيـاده ومل يقـدروا عـىلٰ  حتصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

اه بـأنَّ مـا بيَّنّـ وإذا كـان األمـر عـىلٰ . يف لطفهم من ِقبَل اهللا تعـاىلٰ 

 .ف اإلمام وبني ارتفاع وجودهالفرق بني ارتفاع ترصُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٤ج (تلخيص الشايف 

صـلوات اهللا (يف إمامة صاحب الزمان : فصل ]]٢٠٩ص /[[

 : )آبائه عليه وعىلٰ 

لنـا عـىلٰ  م مـن  قد دلَّ وجـوب اإلمامـة يف كـلِّ حـاٍل بـام تقـدَّ

ــة ــىلٰ . األدلَّ ــًا ع ــا أيض لن ــوز  ودلَّ ــومًا ال جي ــه معص ــوب كون وج

فــإذا .  والثبــات]] ٢١٠ص [[ /وجــه القطــع  عليــه الغلــط عــىلٰ 

ــة  ــت إمام ــالن ثبت ــذان األص ــت ه ــذي ثب ــان ال ــاحب الزم ص

ــذهب إىلٰ  ــلَّ  ن ــه، ألنَّ ك ــىلٰ  إمامت ــع ع ــن قط ــار  م ــوب اعتب وج

إمامتـه، ولـيس يقـول هبـام وخيـالف  هذين األصـلني قطـع عـىلٰ 

ــىلٰ  ــا ع لن ــوم دلَّ ــه إالَّ ق ــن  يف إمامت ــوهلم وانقراضــهم م بطــالن ق

الكيسـانية والناووســية والفطحيـة والواقفــة، فـال وجــه إلعــادة 

ــك ــول يف ذل ــ. الق ــول وإذا بط ــا الق ــلم لن ــؤالء س ــوال ه ل أق

 .بإمامته 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــوه ع لتم ــا دلَّ ــد م ــيس أح ــول  أل ــالن ق بط

ــتم ــة أن قل ــية والواقف ــَم : الناووس ــن ُعِل ــوت م ــروا م ــم أنك إهنَّ

موته ودفعـوا بـذلك املشـاهدات؟ فعلـيكم أيضـًا مثلـه، ألنَّكـم 

ـــاحبنا  ـــتم والدة ص عي ـــنَّ  ادَّ ـــك وال ظ ـــم يف ذل  وال عل

 .صحيحاً 

ـــذي ال يصـــحُّ أن  ألنَّ  نفـــي والدة األوالد مـــن البـــاب ال

ــدًا أن  ــن أح ــع، وال يمك ــن املواض ــع م ــم رضورًة يف موض ُيعَل

ــام  ــه ال ولـد لــه، وإنَّ ـه يعلــم أنَّ عي فــيمن مل يظهـر لــه ولــد أنَّ يـدَّ

ــد  ُيرَجــع يف ذلــك إىلٰ  ــه لــو كــان لــه ول الظــنِّ واألمــارات، وأنَّ

ــه ٰى ة املــوتولــيس كــذلك وفــا. لظهــر أمــره وُعــِرَف خــربه ، فإنَّ

ــ يــزول الريــب  ٰى مــن البــاب الــذي يصــحُّ أن ُيعَلــم رضورًة حتَّ

ــر ــه، أَال ت ــ ٰى في ــاهدناه حي� ــن ش ــمّ  اأنَّ م ـــرفًا ث ص [[ /  منص

رأينــاه بعــد ذلــك رصيعــًا طرحيــًا قــد قعــدت حركــات ]] ٢١١

ــه ميِّــت؟ ونفــي عروقــه وظهــرت دالئــل تغــريُّ  ه، ُيعَلــم يقينــًا أنَّ

 .ذلك وجود األوالد بخالف

ــني  عــىلٰ  ــا وب ــان الفــرق بينن ــن ذلــك لك ــا ع ــا لــو جتاوزن أّن

ــي الكيســانية  ــَرق أعن ــذه الِف ــحًا، ألنَّ ه ــوم واض ــؤالء الق ه

ــل  ــَق قائ ــت ومل يب ــد انقرض ــة ق ــة والفطحي والناووســية والواقف

ــرض  ــا انق ــوال مل ــن األح ــاٍل م ــة يف ح ــت حمقَّ ــو كان ــا، فل بقوهل

 .القائلون هبا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ميةمسائل كال(/رسائلال

ـــدي : مســـألة) ٣٠]] (٩٨ص [[ ـــن امله ـــن احلس ـــد ب حمّم

  ٰــود مــن زمــان أبيــه احلســن العســكري إىل  حــيٌّ موج

زماننا هذا، بـدليل أنَّ كـلَّ زمـان ال بـدَّ فيـه مـن إمـام معصـوم، 

يف كـلِّ  اهللا تعـاىلٰ  مع أنَّ اإلمامـة لطـف، واللطـف واجـب عـىلٰ 

 .وقت

*   *   * 

ـــادات( /ائلرســـال الشـــيخ الطـــويس )/ رســـالة يف االعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــىلٰ ) ٢٤]] (١٠٧ص [[ ـــدليل ع ـــام  وال ـــة اإلم أنَّ اخلليف

ــيٌّ موجــود القــائم  ــه ] أنَّ : [ح ــدَّ في ــلِّ آٍن وزمــاٍن ال ب يف ك

 .من إمام معصوم، فثبت أنَّه حيٌّ موجود يف كلِّ زمان

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــدلُّ ]] ١٤ص [[ ــت  عــىلٰ  والــذي ي ــوب الرئاســة مــا ثب وج

فصــارت واجبــة،  يف الواجبــات العقليــة مــن كوهنــا لطفــاً 

 أنَّ  ٰى  تـرف مـن وجوهبـا عليـه، أَال مكلَّـ ٰى عـركاملعرفة التي ال يُ 

خلـوا مـن  ٰى مـن لـيس بمعصـوم مـن اخللـق متـ من املعلـوم أنَّ 

ــ رئــيس مهيــب يــردع املعانــد د يــ ب اجلــاين، ويأخــذ عــىلٰ ؤدِّ وُي

ــ ــع القــويَّ املتغلِّ ــوا ب، ويمن ــعيف، وأمن ــن الض ــع  م ــك، وق ذل

 ٰى ومتـ ،الصـالح ر احليـل، وكثـر الفسـاد، وقـلَّ ـالفساد، وانتشـ

مـر بـالعكس مـن ذلـك، مـن رئيس هذه صفته كـان األ كان هلم

ــ ــه، وقلَّ ــالح وكثرت ــمول الص ــه ةش ــاد ونزارت ــم  ؟الفس والعل

ــذلك رضوري ال خيفــ ــىلٰ  ٰى ب ــن دفعــه ال ع ــن  العقــالء، فم حيس

 .مكاملته



 إمامته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ...................................................................................  ٤٠

تلخـيص (يف  ذلـك مسـتوىفٰ  ل عـىلٰ ئَ سـمـا يُ  وأجبنا عن كـلِّ 

 .ل بذكره هاهناطوِّ ال نُ  )لمَ رشح اجلُ (و )الشايف

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــىلٰ ]] ٢٣ص [[ وهــو  -األصــل الثــاين  وأمَّ

، فهــو -عصــمته  أنَّ مــن شــأن اإلمــام أن يكــون مقطوعــًا عــىلٰ 

ــ أنَّ  ــا احتجالعلَّ ــي ألجله ــا إىلٰ ة الت ــمة، اإل ن 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 ح ــه حيت ــحُّ  دوث 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 ــةً علَّ ــه قائم ــة في ــاج ة احلاج ــام  إىلٰ  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  ،بنـــاتُ وهـــذه الطريقـــة قـــد أحكمناهـــا يف كُ 

ــا ــئلة عليه ــرض نَّ أل ،باألس ــك، ويف  الغ ــري ذل ــاب غ ــذا الكت هب

 .هذا القدر كفاية

ــ ــل الثاوأمَّ ــو أنَّ ا األص ــث وه ــقَّ  ل ــن األُ  احل ــرج ع ــال خي ة مَّ

ــو متَّ  ــنيفه ــا وب ــه بينن ــق علي ــ ف ــا يف علَّ ــومنا وإن اختلفن ة خص

 .ذلك

ــدنا أنَّ  نَّ أل ــوز  عن ــوم ال جي ــن إمــام معص ــان ال خيلــو م الزم

ـال خيـرج عـن األُ  احلـقُّ  قلناه، فـإذاً  ما عليه الغلط عىلٰ  ة لكـون مَّ

 .املعصوم فيهم

مجـاع اإل أنَّ  ت عـىلٰ يـذكروهنا دلَّـ ةوعند املخالف لقيـام أدلَّـ

 .للتشاغل بذلك ة، فال وجهحجَّ 

ــذه األُ  ــت ه ــإذا ثبت ــان ف ــاحب الزم ــة ص ــت إمام ــول ثب ص

مــام قطــع ثبــوت العصــمة لإل مــن يقطــع عــىلٰ  كــلَّ  نَّ ، أل

ــ عــىلٰ  مــام عصــمة اإل يقطــع عــىلٰ  مــام، ولــيس فــيهم مــنه اإلأنَّ

ــه إالَّ  ــالف يف إمامت ــوم دلَّ وخي ــىلٰ   ق ــدليل ع ــوهلمب ال ــالن ق  ط

كالكيســانية والناووســية والواقفــة، فــإذا أفســدنا أقــوال هــؤالء 

 . ثبت إمامته

*   *   * 

ــر ]]٩١ص [[ ــل آخ ــ: دلي ــدلُّ وممَّ ــىلٰ  ا ي ــاحب  ع ــة ص إمام

ة وصـحَّ  د بـن الرضـا حمّمـ بـن الزمان ابن احلسن بـن عـيلِّ 

مــا رواه الطائفتــان املختلفتــان والفرقتــان املتباينتــان  ،غيبتــه

ــ ــة واإلالعامَّ ــ ة أنَّ ماميَّ ر ـثنــا عشــا  بعــد النبــيِّ  ة األئمَّ

ــك فكــلُّ  ــون، وإذا ثبــت ذل ــدون وال ينقص  مــن قــال ال يزي

ــىلٰ  ــع ع ــذلك قط ــ ب ــاألئمَّ ــي عش ــذهب إىلٰ ـة االثن ــذين ن  ر ال

ـــىلٰ  ]]٩٢ص [[/ ـــامتهم، وع ـــن إم ـــود اب ـــن  وج  احلس

 رـقِصــمــن ذلــك ال يُ  ءٍ مــن خــالفهم يف يش نَّ ة غيبتــه، ألوصــحَّ 

ز الزيــادة عليهــا، وإذا ثبــت وِّ هــذا العــدد، بــل ُجيــ امــة عــىلٰ اإلم

ــذكرهاباأل ــي ن ــار الت ــا  خب ــت م ــوص ثب ــدد املخص ــذا الع ه

 .أردناه

الكتــب  مـن ذلــك، ونحيـل البـاقي عـىلٰ  فـنحن نـذكر مجـالً 

ــنَّ  ــاملص ــذا املعن ــئالَّ ، ٰى فة يف ه ــاء اهللا ل ــاب إن ش ــه الكت ــول ب  يط

 .تعاىلٰ 

مـا أخـربين بـه  الشـيعة  روي يف ذلك مـن جهـة خمـالفيفمامَّ 

ــن عبــدون املعــروف بــابن احلــارش، قــال ــد اهللا أمحــد ب : أبــو عب

ثني أبـو احلسـني حمّمـد بـن عـيل الشـجاعي الكاتـب، قـال : حدَّ

أخربنا أبو عبد اهللا حمّمـد بـن إبـراهيم املعـروف بـابن أيب زينـب 

ــال ــب، ق ــنعامين الكات ن : ال ــالَّ ــن ع ــثامن ب ــن ع ــد ب ــا حمّم أخربن

ــدادي  ــذهبي البغ ــالال ــق، ق ــن أيب : بدمش ــر ب ــو بك ثنا أب ــدَّ ح

سـمعت جـابر : خيثمة، عن األسـود بـن سـعيد اهلمـداين، قـال

ــول ــمرة يق ــن س ــول اهللا : ب ــمعت رس ــول س ــون «: يق يك

فلـامَّ رجـع : ، قـال»هـم مـن قـريشبعدي اثنـا عشــر خليفـة كلُّ 

ــالوا إىلٰ  ــريش فق ــه ق ــه أتت ــال: منزل ــاذا؟ فق ــون م ــّم يك ــّم «: ث ث

 . »يكون اهلرج

ثنا ابـن أيب حـدَّ : قـال ،د بـن عـثامنعـن حمّمـ ،سناداإل وهبذا

ثني زهـري بـن معاويـة، عـن زيـاد بـن عالقـة حـدَّ : قـال ،خيثمة

عـن جـابر  ،هـمعبـد الـرمحن كلِّ  ك بن حرب وحصـني بـنوسّام 

ر ـثنـا عشـايكـون بعـدي «: قـال رسـول اهللا  بن سمرة، أنَّ 

ــة ــمّ »خليف ــ ، ث ــالتكلَّ ــه، فق ــالم مل أفهم ــهم م بك ــألت: بعض  س

 .»هم من قريشكلُّ « :]قال[القوم فقالوا 

ــد بــن عــثامن، قــال ــن : وهبــذا اإلســناد، عــن حمّم ثنا اب حــدَّ

ذكـر أنَّ النبـيَّ : عون، عن الشعبي، عـن جـابر بـن سـمرة، قـال

 ص [[/ ين ُينَصـــرون عــىلٰ ال يــزال أهــل هــذا الــدِّ «: قــال

ــاواهم إىلٰ ]] ٩٣ ــن ن ــة م ـــر خليف ــي عش ــاس »اثن ــل الن ، فجع
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ــون ويق ــت أليب يقوم ــا، فقل ــة مل أفهمه ــم بكلم ــدون، وتكلَّ  -ع

 . »هم من قريشكلُّ «: قال: قال؟ فقال أّي يشءٍ : -أو ألخي 

 ،ثنا أمحـدحـدَّ : قـال ،د بـن عـثامنعـن حمّمـ ،سـنادوهبـذا اإل

 ،ثنا سـليامن بـن أمحـرحـدَّ : قـال ،عبـد اهللا بـن عمـر ثناحدَّ : قال

 ،رةعـن جــابر بــن ســم ،الشــعبي ثنا ابــن عـون، عــنحــدَّ : قـال

الـــدين ] هـــذا[ال يــزال أهـــل «: قـــال  النبـــيَّ  نَّ إ: قــال

ــاواهم إىلٰ  رون عــىلٰ ـنَصــيُ  ، فجعــل »خليفــة رـاثنــي عشــ مــن ن

م بكلمــة مل أفهمهــا، فقلــت كلَّ يــتو ،النــاس يقومــون ويقعــدون

ــي  -أليب  ــال يشءٍ  أيُّ : -أو ألخ ــال؟ فق ــال: ق ــن كلُّ «: ق ــم م ه

 .»قريش

ثنا أمحـد بـن أيب : قالوهبذا اإلسناد، عن حمّمد بن عثامن،  حـدَّ

ثنا حييـ: خيثمة، قال ثنا عبـد اهللا بـن : بـن معـني، قـال ٰى حدَّ حـدَّ

ثنا الليث بن سعد، عـن خلـ: صالح، قال بـن يزيـد، عـن  فحدَّ

كنّـا عنـد شـفي : سعيد بن أيب هالل، عن ربيعة بـن سـيف، قـال

سمعت رسول : سمعت عبد اهللا بن عمر يقول: األصبحي، فقال

 .»يكون خلفي اثنا عرش خليفة«: يقول اهللا 

ثنا أمحـد، : وهبـذا اإلسـناد، عـن حمّمـد بـن عـثامن، قـال حـدَّ

ــال ــ: ق ــان وحيي ثنا عّف ــدَّ ــ ٰى ح ــحاق الس ــن إس ــالاب : حليني، ق

ثنا ّمحـاد بـن َسـَلمة، قـال ثنا عبـد اهللا بـن عـثامن، عـن : حدَّ حـدَّ

يـا أبـا الطفيـل، ُعـْد : قال يل عبد اهللا بـن عمـر: أيب الطفيل، قال

 .النفق والنفاقعرش من بني كعب بن لؤي، ثّم يكون  اثني

ثنا أمحـد، : وهبـذا اإلسـناد، عـن حمّمـد بـن عـثامن، قـال حـدَّ

ثنا املقـدمي، عـن عاصـم بـن عـيلِّ : قـال : بـن مقـدام، قـال حـدَّ

ثني أيب، عن فطر بـن خليفـة، عـن أيب خالـد الـوالبي، قـال : حدَّ

ثنا جابر بـن سـمرة، قـال : قـولي سـمعت رسـول اهللا : حدَّ

ــين ظــاهرًا ال يضـــرُّ ال يــزال هــذا الــدِّ « يقــوم  ٰى ه مــن نــاواه حتَّ

 . »هم من قريشر خليفة كلُّ ـاثنا عش

: قـال ،د بـن عـثامنعـن حمّمـ ،سـنادوهبذا اإل]] ٩٤ص [[/

ــدَّ  ــرح ــن جعف ــد اهللا ب ــ ثنا عب ــال ،يالرّق ــدَّ : ق ــح ــن  ٰى ثنا عيس ب

 ،روقـيــونس، عــن جمالــد بــن ســعيد، عــن الشــعبي، عــن مســ

كم كـم ثكم نبـيُّ حـدَّ : ا عند ابن مسـعود فقـال لـه رجـلكنّ : قال

نعـم، ومـا سـألني عنهـا أحـد : اخللفـاء؟ فقـال يكون بعده مـن

ــ ــك، وإنَّ ــن� قبل ــوم س ــدث الق ــولاك ألح ــمعته يق ــون «: ، س يك

ُهُم  :، قــال اهللا  ٰى ة نقبــاء موســبعــدي عــدَّ 
ْ
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 ٰى د هـــارون بـــن موســـين مجاعـــة، عـــن أيب حمّمـــوأخـــرب

ــيلٍّ  :قــال ،التلعكــربي ــو ع ــن عــيلٍّ  أخــربين أب ــروف  أمحــد ب املع

أصــحابنا، عــن  ثني بعــضحــدَّ : قــال ،بــابن اخلضــيب الــرازي

 الطـويس، عـن ٰى حنظلة بن زكريا التميمـي، عـن أمحـد بـن حييـ

ــ ــن حمّم ــيبة، ع ــن أيب ش ــد اهللا ب ــر عب ــن أيب بك ــيل، ع ــن فض د ب

ــن  ــش، ع ــ أيباألعم ــن عبّ ــن اب ــالح، ع ــال ،اسص ــزل : ق ن

ــل   رســول اهللا  بصــحيفة مــن عنــد اهللا عــىلٰ  جربئي

يقـرأ  اهللا تعـاىلٰ  إنَّ «: فقـال لـه، مـن ذهـب ر خامتـاً ـثنا عشافيها 

النجيــب  إىلٰ  ويــأمرك أن تــدفع هــذه الصــحيفة ،عليــك الســالم

ل خـاتم ويعمـل بـام فيهـا، فـإذا منهـا أوَّ  من أهلك بعدك، يفـكُّ 

ــ ــا إىلٰ د ٰى ـمض ــيِّ  فعه ــذلك األوَّ وص ــده، وك ــدفعها إىلٰ ه بع  ل ي

 بـه، ففـكَّ  رَ ِمـمـا أُ   ففعـل النبـيُّ ، »بعد واحد اآلخر واحداً 

 دفعهــا إىلٰ  هلـا وعمــل بـام فيهــا، ثـمّ أوَّ   بـن أيب طالــب عـيلُّ 

ــام فيهــا، ودفعهــا بعــده إىلٰ  خامتــه ففــكَّ  احلســن   وعمــل ب

ــمّ احلســني  ــن احلســني  عــيلِّ  دفعهــا احلســني إىلٰ  ، ث ، ب

 . آخرهم ينتهي إىلٰ  ٰى بعد واحد، حتَّ  واحداً  ثمّ 

ــن  وهبــذا اإلســناد، عــن التلعكــربي، عــن أيب عــيلِّ  ــد ب حمّم

القوهسـتاين، عـن زيـد بـن إسـحاق،  ّمهام، عن احلسن بـن عـيلٍّ 

مـن : ، فقلـت لـهٰى بـن موسـ ٰى سـألت أيب عيسـ: عن أبيه، قـال

ل، ولكنّـي كنـت مـا أدري مـا تقـو: أدركت من التابعني؟ فقـال

ــد خــري،  ث عــن عب ــدِّ ــة فســمعت شــيخًا يف جامعهــا ُحي بالكوف

ــال ــؤمنني : ق ــري امل ــال أم ــول اهللا «: ق ــال يل رس ــا : ق ي

ــديُّ  ــدون امله ــة الراش ــيل، األئمَّ ــن ع ــوقهم م ــوبون حق ون املغص

 .، واحلديث خمترص»ولدك أحد عرش إمامًا وأنت

 ٰى د هـــارون بـــن موســـوأخـــربين مجاعـــة، عـــن أيب حمّمـــ

ــنالت ــربي، ع ــ لعك ــن حمّم ــد اهللا  ]]٩٥ص [[/د ب ــن عب ــد ب أمح

 ٰى أمحـد بـن عيسـ بـن ٰى عيسـ ٰى ثني أبو موسـحدَّ : قال ،اهلاشمي

ــن املنصــور ــو احلســن عــيلُّ حــدَّ : قــال ،ب د بــن حمّمــ ثني أب

، ٰى بـن موسـ ، عـن أبيـه عـيلِّ د بـن عـيلٍّ العسكري، عن أبيه حمّمـ

ن أبيـه د، عـأبيـه جعفـر بـن حمّمـ بن جعفر، عـن ٰى عن أبيه موس

احلسـني بـن  بـن احلسـني، عـن أبيـه ، عن أبيـه عـيلِّ د بن عيلٍّ حممّ 

قــال رســول : )صــلوات اهللا عليــه( قــال عــيلٌّ : قــال ، عــيلٍّ 

ـــاً  اهللا  ٰى ه أن يلقـــمـــن رسَّ «: اهللا  ـــ آمن ـــه  راً مطهَّ ال حيزن

ــ ــرب فليتولَّ ــزع األك ــولَّ الف ــني،  ك، وليت ــن واحلس ــك احلس بني

ــيلَّ  ــ وع ــني، وحمّم ــن احلس ــنب ــيلٍّ  د ب ــنع ــر ب ــ ، وجعف د، حمّم
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ـ داً ، وحمّمــٰى بــن موســ بــن جعفــر، وعــيلَّ  ٰى وموســ  اوعليـ�

يف آخـر الزمـان  وليكـوننَّ  .املهـدي، وهـو خـامتهم واحلسن، ثمّ 

 هم كـان خـرياً أحـبَّ  يشـنأهم النـاس، ولـو ونك يـا عـيلُّ قوم يتولُّ 

اآلبـــاء  هلـــم لـــو كـــانوا يعلمـــون، يؤثرونـــك وولـــدك عـــىلٰ 

ــــاتمَّ واألُ  ــــوة واإل ه ــــىلٰ خ ــــوات، وع ــــائرهم  واألخ عش

ــل ــيهم أفض ــلوات اهللا عل ــات ص ــلوات، أُ  والقراب ــك الص ولئ

ــُحي  ــدـَش ــواء احلم ــت ل ــيِّ يُ  ،رون حت ــن س ــاوز ع ــئاهتم ويُ تج ع رَف

 .»بام كانوا يعملون جزاءً ، درجاهتم

ــ ــفأمَّ ــة اخلاصَّ ــن جه ــا روي م ــن أن ُحي ا م ــأكثر م ــة ف ، ٰى ـص

 .منها ا نذكر طرفاً غري أنّ 

فـيام أخربنـا بـه  اهللا بـن جعفـر احلمـرييد بن عبـد حممّ  ٰى رو

ـ عـن أبيـه، عـن  ،)كـذا( عنـه ،ل الشـيباينمجاعة، عـن أيب املفضَّ

ــن أيب عمــريد بــن احلســني، عــن حمّمــحمّمــ ــا أيضــاً  .د ب  وأخربن

 د بـن يعقـوب، عـنة مـن أصـحابنا، عـن حمّمـمجاعة، عـن عـدَّ 

د، عـن ابـن أيب عمـري، عـن ، عـن أمحـد بـن حمّمـٰى د بن حييـحممّ 

 ،يم بـن قـيسلَ اش، عـن ُسـأبـان بـن أيب عيّـ ذينة، عـنأُ عمر بن 

ــال ــر: ق ــن جعف ــد اهللا ب ــمعت عب ــ س ــولالطيّ ــ: ار يق ــد كنّ ا عن

ــني  ــن واحلس ــا واحلس ــة أن ــن معاوي ــد اهللا ب ــ وعب اس عبّ

ــن أُ  ــر ب ــ مِّ وعم ــرمة وأُ لَ َس ــد، فج ــن زي ــامة ب ــني  ٰى س ــي وب بين

 ســـمعت رســـول اهللا : ملعاويـــة فقلـــت ،معاويـــة كـــالم

بـن أيب  أخـي عـيلُّ  أنفسـهم، ثـمّ  بـاملؤمنني مـن أنـا أوىلٰ «: يقول

ــب أوىلٰ  ــهد طال ــإذا استش ــهم، ف ــن أنفس ــاملؤمنني م  ]عــيلٌّ [ ب

ــن أوىلٰ  ــ فاحلس ــإذا مض ــهم، ف ــن أنفس ــاملؤمنني م ــن  ٰى ـب احلس

 مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد فابنـه عـيلُّ  بـاملؤمنني فاحلسني أوىلٰ 

 أنفســـهم ]]٩٦ص [[/بـــاملؤمنني مـــن  بـــن احلســـني أوىلٰ 

بــاملؤمنني مــن  أوىلٰ  د بــن عــيلٍّ ابنــه حمّمــ ، ثــمّ دركه يــا عــيلُّ وســت

تسـعة مـن ولـد  ر إمامـاً ـلـه اثنـا عشـكمِ يُ  ، ثـمّ أنفسهم يـا عـيلُّ 

استشـــهدت احلســـن : قـــال عبـــد اهللا بــن جعفـــر .»احلســني

سـامة بـن مة وأُ لَ َسـ مِّ وعمـر بـن أُ  اسواحلسني وعبد اهللا بـن عبّـ

ــة ــد معاوي ــهدوا يل عن ــد فش ــ .زي ــال ُس ــيس يملَ ق ــن ق ــد : ب وق

ــلامن وأيب ذرٍّ  ــن س ــك م ــمعت ذل ــداد س ــ، واملق ــروا أهنَّ م وذك

 .سمعوا ذلك من رسول اهللا 

ــد اهللا بــن جعفــر، عــن  ــن عب ــد ب وهبــذا اإلســناد، عــن حمّم

عـن حمّمـد بـن احلسـني، [، ٰى أبيه، عـن حمّمـد بـن أمحـد بـن حييـ

ــفري ــعيد العص ــن أيب س ــن أيب ]ع ــت، ع ــن ثاب ــرو ب ــن عم ، ع

ــن أيب ج ــارود، ع ــر اجل ــالعف ــول اهللا : ، ق ــال رس : ق

ــيلُّ « ــا ع ــت ي ــدي وأن ــن ول ـــر م ــد عش  -األرض  زرُّ  إّين وأح

، بنــا أوتــد اهللا األرض أن تســيخ -أعنــي أوتادهــا وجباهلــا 

ر مــن ولــدي ســاخت األرض ـبأهلهــا، فــإذا ذهــب االثنــا عشــ

 .»بأهلها ومل ُينَظروا

عنه، عن أبيه، عـن جعفـر بـن حمّمـد بـن مالـك، عـن حمّمـد 

مـة السـلويل، عـن وهيـب بـن حفـص، عـن عبـد اهللا بـن بن نع

القاسم، عن عبـد اهللا بـن خالـد، عـن أيب السـفاتج، عـن جـابر 

، عــن جــابر بــن عبــد اهللا بــن يزيــد، عــن أيب جعفــر 

لـوح [وبـني يـدهيا  فاطمـة  دخلـت عـىلٰ : األنصاري، قـال

ر اســًام ـأســامء األوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــي عشــ] فيـه

 .الثة منهم حمّمد وثالثة منهم عيلٌّ آخرهم القائم، ث

د بن يعقوب، ة من أصحابنا، عن حممّ وأخربين مجاعة، عن عدَّ 

بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابـن أيب عمـري، عـن  عن عيلِّ 

يكون «: قال، غزوان، عن أيب بصري، عن أيب جعفر  سعيد بن

 .»ة بعد احلسني، تاسعهم قائمهمتسعة أئمَّ 

ــد احمّمــ ــن عب ــد ب ــه، عــن حمّم ــن هللا بــن جعفــر، عــن أبي د ب

د بـن الفضـيل، عـن أيب محـزة، عـن أيب جعفـر حمّمـ ، عنٰى عيس

 ،ـــال ـــاىلٰ  إنَّ «: ق ـــ اهللا تع ـــل حمّم ـــنِّ  إىلٰ   داً أرس  اجل

ـ واإلنس ، مـنهم مـن ار وصـي� ـثنـا عشـاة، وكـان مـن بعـده عامَّ

ـــ ويصٍّ  ســبقنا، ومــنهم مـــن بقــي، وكــلُّ  ة نَّ جـــرت بــه السُّ

ــذ ــياء ال ــواألوص ــد حمّم ــن بع ــىلٰ  د ين م ــ ع ــياء نَّ ُس ة أوص

أمــري  ر، وكــانـوكــانوا اثنــي عشــ، د حمّمــ إىلٰ  ٰى عيســ

 .»ة املسيحنَّ ُس  عىلٰ  املؤمنني 

ــني ــن أيب احلس ــه، ع ــ. عن ــن أيب حمّم ــة، ع ــربين مجاع د وأخ

ــن أيب  ــربي، ع ــ ]]٩٧ص [[/التلعك ــني حمّم ــراحلس ــن جعف  د ب

ــن  ــهل ب ــن س ــدي، ع ــنزاألس ــن ب ــن احلس ــي، ع ــاد اآلدم  ي

ــ ــاين  اس بــن احلــريشالعبّ  أنَّ  الــرازي، عــن أيب جعفــر الث

 ليلــة القــدر يف كــلِّ  إنَّ «: اسعبّــ قــال البــن أمــري املــؤمنني 

مـر والة األ ه ينزل يف تلـك الليلـة أمـر السـنة، ولـذلكسنة، وإنَّ 

ــول اهللا  ــد رس ــ. »بع ــن عبّ ــال اب ــال: اسفق ــم؟ فق ــن ه : م

 .»ثونحمدَّ  ةأنا وأحد عرش من صلبي أئمَّ «

عـن أبيـه، عـن أمحـد  ،د بن عبد اهللا بن جعفـر احلمـرييحممّ 

ــالل ــن ه ــن  ب ــعيد ب ــن س ــري، ع ــن أيب عم ــن اب ــائي، ع العربت

ــد اهللا  ــن أيب عب ــري، ع ــن أيب بص ــزوان، ع ــالغ ــال : ، ق ق
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اهللا اختــار مــن النــاس  إنَّ « :-يف حــديث لــه  - رســول اهللا 

ل، ُســمـن الرُّ  ل، واختــارينُسـواختــار مـن األنبيــاء الرُّ  ،األنبيـاء

احلسـن واحلسـني، واختـار  ، واختـار مـن عـيلٍّ اي عليـ�واختار منّ 

ــن ــاهرهم  م ــو ظ ــائمهم، وه ــعهم ق ــياء، تاس ــني األوص احلس

 .»وباطنهم

ـــ ـــن أيب جعفـــر حمّم ـــفيان وأخـــربين مجاعـــة، ع ـــن س د ب

أمحـد بـن إدريـس وعبـد اهللا بـن جعفـر  أيب عـيلٍّ  البزوفري، عن

الـرازي واحلسـن  ادّمحـ احلمريي، عـن أيب اخلـري صـالح بـن أيب

عبـد الـرمحن بـن  ، عـن بكـر بـن صـالح، عـنبن ظريف مجيعـاً 

ــد اهللا  ــن أيب عب ــن أيب بصــري، ع ــال، ســامل، ع ــال أيب «: ق ق

إليـك  يل إنَّ : جلـابر بـن عبـد اهللا األنصـاري  د بـن عـيلٍّ حممّ 

عليـك أن أخلـو بـك فأسـألك عنهـا؟ قـال  خيـفُّ  ٰى فمت ،حاجة

ــابر ــه ج ــت يف أّي : ل ــات أحبب ــض  ،األوق ــه أيب يف بع ــال ب فخ

أخـربين عـن اللـوح الـذي رأيتـه  ،يـا جـابر: لـه األوقات، فقال

ــّمــأخربتــك بــه أُ  ومــا، ي فاطمــة ّمــيف يــد أُ  ه يف ذلــك ي أنَّ

ـأُ   دخلـت عـىلٰ ّين أأشـهد بـاهللا : فقال جـابر. اللوح مكتوب ك مِّ

ـــة  أهتـــا بـــوالدة فهنَّ ، حيـــاة رســـول اهللا  يف فاطم

ــني  ــدها لو ،احلس ــت يف ي ــاً ورأي ــ ح ــ، رـأخض ــت أنَّ ه فظنن

: فقلـت هلـا. الشـمس أبـيض شـبه نـور د، ورأيت فيه كتابـاً زمرُّ 

هــذا : مــا هـذا اللــوح؟ فقالــت ،ي يــا ابنـة رســول اهللاّمــبـأيب وأُ 

ــه اســم أيب واســم رســول اهللا  إىلٰ  اللــوح أهــداه اهللا  ، في

بعــيل واســم ابنــي وأســامء األوصــياء مــن ولــدي، فأعطانيــه أيب 

ــ ــذلكرُّ ـليس ــابر .ين ب ــال ج ــه أُ  :ق ــفأعطتني ــة مَّ  ك فاطم

فهـل لـك يـا جـابر أن تعرضـه : قـال لـه أيب. فقرأته فاستنسخته

 ،منـزل جـابر إىلٰ  ٰى انتهـ ٰى حتـَّ معـه أيب ٰى نعـم، فمشـ: ؟ قالعيلَّ 

كتابـك  نظـر يفا ،يـا جـابر: وقـال ،فأخرج أيب صـحيفة مـن رقٍّ 

جــابر يف نســخته وقــرأه  ]]٩٨ص [[/ألقــرأ أنــا عليــك، فنظــر 

 هكـذا شـهد بـاهللا أّين فأُ : قـال جـابر. حرفـاً  اً يب فام خالف حرفـأ

بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم، هـذا كتـاب : رأيت يف اللوح مكتوبـاً 

ــ ــمــن اهللا العزيــز احلكــيم ملحّم ــه  هد نبيِّ ونــوره وســفريه وحجاب

يـا  مالعـاملني، عظِّـ نزل به الـروح األمـني مـن عنـد ربِّ  ،ودليله

ــ ــي،حمّم ــي د أســامئي، واشــكر نعامئ ــا اهللا إّين  ،وال جتحــد آالئ  أن

ــه إالَّ  ــمال إل ــا قاص ــ  أن ــاجلبّ ــومني، ودّي ــديل املظل ان ارين، وم

ــدِّ  ــه إالَّ ين، إّين ال ــا اهللا ال إل ــا أن ــري ، أن ــا غ ــن رج ــيل، أو  م فض

مــن العــاملني،  بــه أحــداً عذِّ ال أُ  بتــه عـذاباً خـاف غــري عــديل، عذَّ 

ــ فاعبــد، وعــيلَّ  ايفإّيــ ــإّين . لفتوكَّ امــه كملــت أيّ أف ا مل أبعــث نبي�

ــت مدَّ  ــه إالَّ وانقض ــي� ت ــه وص ــت ل ــوإّين  ،ا جعل ــىلٰ  فضَّ  لتك ع

ــ ــاء، وفضَّ ــيَّ األنبي ــلت وص ــىلٰ  اك علي� ــك ع ــياء، وأكرمت  األوص

ــن  ــت حس ــني، فجعل ــن واحلس ــبطيك احلس ــده وس ــبليك بع بش

خــازن  ة أبيـه، وجعلـت حسـيناً مـدَّ  معـدن علمـي بعـد انقضـاء

ــي ــه ب ،علم ــت ل ــهادة، وختم ــه بالش ــو وأكرمت ــعادة، وه الس

جعلـت كلمتـي  ،أفضل مـن استشـهد، وأرفـع الشـهداء درجـةً 

ــ  ،عاقــبثيــب وأُ تــي البالغــة عنــده، بعرتتــه أُ ة معــه، وحجَّ التامَّ

د العابـدين وزيــن أوليــاء املاضـني، وابنــه شــبيه هلـم عــيل ســيِّ أوَّ 

ــدِّ  ــودج ــ ه املحم ــيحمّم ــدن حلكمت ــي واملع ــاقر علم ــاقر ب  ،د الب

ــر،  ــابون يف جعف ــيهلك املرت ــرادُّ س ــه ال ــالرادِّ  علي ــيلَّ  ك ــقُّ  ،ع  ح

ــول منّــ ه يف أشــياعه نَّــرسَّ وأل ،جعفــر ٰى مثــو ي ألكــرمنَّ الق

خـيط  نَّ أل ،نـتج بعـده فتنـة عميـاء حنـدسأوأوليائـه،  وأنصاره

أوليــــائي ال  ، وأنَّ ٰى ال ختفــــ تــــيفـــريض ال ينقطــــع، وحجَّ 

ــقون، أَال  ــداً يش ــد واح ــن جح ــي،   وم ــد نعمت ــد جح ــنهم فق م

، وويــل للمفــرتين عــيلَّ  ٰى كتــايب فقــد افــرت  آيــة مــنومــن غــريَّ 

. وحبيبـي وخـرييت ٰى عبـدي موسـ ةاجلاحدين عنـد انقضـاء مـدَّ 

ـــ أوليـــائي، عـــيلٌّ  ب بكـــلِّ ب بالثـــامن مكـــذِّ املكـــذِّ  إنَّ  ي وليّ

عـه باالضـطالع متِّ ة وأُ عليـه أعبـاء النبـوَّ  ونـارصي، ومـن أضـع

العبـد  املدينـة التـي بناهـا ن يفدفَ هبا، يقتله عفريـت مسـتكرب، ُيـ

 ]]٩٩ص [[/القـــول  خلقـــي، حـــقُّ  جنـــب رشِّ  الصـــالح إىلٰ 

د ابنــه وخليفتــه ووارث علمــه، فهــو بمحّمــ عينيــه قــرنَّ ي ألمنـّـ

ــع رسِّ  ــي وموض ــىلٰ ي وحجَّ معــدن علم ــي ع ــت  ت ــي، جعل خلق

 هـم قـدعته يف سـبعني ألـف مـن أهـل بيتـه كلِّ ة مثـواه وشـفَّ اجلنَّ 

ي ونـارصي، وليـِّ خـتم بالسـعادة البنـه عـيلٍّ أاستوجبوا النـار، و

خـرج منـه الــداعي وحيـي، أُ  والشـاهد يف خلقـي، وأمينـي عـىلٰ 

م ح (ل ذلـك بابنـه كِمـأُ  ثـمّ . سبييل واخلـازن لعلمـي احلسـن إىلٰ 

 ، وصـربٰى ، وهبـاء عيسـٰى للعـاملني، عليـه كـامل موسـ رمحةً ) م د

رؤســـهم كـــام  ٰى تهـــادتُ أوليـــائي يف زمانـــه، و وب ســـيذلُّ أّيـــ

ــــادتُ  ــــرتك ٰى ته ــــ رؤوس ال ــــون وُحي قتَ ديلم، فيُ وال ــــون رَ ل ق

بــدمائهم  غ األرضصــبَ ويكونــون خــائفني مرعــوبني وجلــني، تُ 

ــ ــأُ  ،ة يف نســائهمويفشــو الويــل والرنَّ ، هبــم اولئــك أوليــائي حق�

الـزالزل وأرفـع  فتنـة عميـاء حنـدس، وهبـم أكشـف أدفع كـلَّ 

ــار واأل ــاللاآلص ــْم ، غ ــْن َر��ِه  ِم
ٌ
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لـو مل تسـمع : قـال يل أبـو بصـري: قال عبد الـرمحن بـن سـامل

 . عن أهلهنه إالَّ احلديث لكفاك، فُص   هذايف دهرك إالَّ 

ــا مجاعــة، عــن التلعكــربي، عــن أيب عــيلٍّ  ــن  وأخربن أمحــد ب

 عـن عـيلِّ  ،أخـربين احلسـني بـن عـيلٍّ : قـال ،األيادي الرازي عيلٍّ 

د اخللــييل، عــن أمحـد بــن حمّمـ بـن ســنان املوصـيل العــدل، عــن

 الـذمالأمحـد، عـن  د بن صالح اهلمـداين، عـن سـليامن بـنحممّ 

: قـال ،بن مسلم وعبد الـرمحن بـن يزيـد بـن جـابر، عـن سـالم

ــلم ــا س ــمعت أب ــيِّ  - ٰى س ــي النب ــول -  راع ــمعت: يق  س

ســامء ال رسي يب إىلٰ ســمعت ليلــة أُ «: يقــول رســول اهللا 

ْـِه ِمـْن  :)ثنـاؤه جـلَّ (قال العزيز 
َ

 إِ�
َ
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ُ
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 صــدقت : قــال، ]٢٨٥: البقــرة[ َوا�

بـن  عـيلُّ : قـال ،خريهـا: تـك؟ قلـتمَّ فـت ألُ د، مـن خلَّ يا حمّمـ

ــب  ــتأيب طال ــا ربِّ : ؟ قل ــم ي ــال ،نع ــ: ق ــا حمّم  إّين  ،دي

لــك  العــة فاخرتتــك منهــا، فشــققتطِّ األرض ا لعــت عــىلٰ طَّ ا

معـي، فأنـا  َت رْ ِكـ وذُ ذكـر يف موضـع إالَّ من أسـامئي، فـال أُ  اسامً 

 العـت الثانيـة فـاخرتت منهـا عليـ�طَّ ا د، ثـمّ حمّمـ املحمود وأنـت

 ،ديـا حمّمـ. وهـو عـيلٌّ  عـىلٰ األ من أسـامئي، فأنـا وشققت له اسامً 

ــإّين  ــت علي� ــك وخلق ــن و ا خلقت ــة واحلس ــن وفاطم ــني م احلس

ص [[/أهــل  نــوري، وعرضــت واليــتكم عــىلٰ  شــبح نــور مــن

ــني ]]١٠٠ ــاموات واألرض ــدي ،الس ــان عن ــا ك ــن قبله ــن  فم م

 ،ديـا حمّمـ. املؤمنني، ومـن جحـدها كـان عنـدي مـن الكـافرين

 ينقطـع ويصـري مثـل الشـنِّ  ٰى من عبـادي عبـدين حتـَّ عبداً  لو أنَّ 

ــمّ  ــايل ث ــداً  الب ــاين جاح ــه أت ــا غفــرت ل ــ بــواليتكم م ــرَّ  ٰى حتَّ  يق

ــ. بــواليتكم ــا حمّم ــ ،دي ــراهم؟ قلــت بَّ أُحتِ ــا ربِّ : أن ت ــم ي  ،نع

ــال ــني: فق ــن يم ــت ع ــيلٍّ  التف ــا بع ــإذا أن ــت ف ــرش، فالتف  الع

ــيلٍّ  ــني وع ــن واحلس ــة واحلس ــ وفاطم ــروحمّم ــ د وجعف  ٰى وموس

 يف ضحضــاح مــن واحلسـن واملهــدي  د وعــيلٍّ وحمّمــ وعـيلٍّ 

ــون، واملهــدي يف وســطهلُّ َصــنــور، قيــام يُ  . يرّ ه كوكــب دُ م كأنَّ

يـا  .ج، وهـذا الثـائر مـن عرتتـكَجـهـؤالء احلُ  ،ديا حمّمـ: فقال

ـيت وجـاليل إنَّـوعـزَّ  ،دحممّ  ة الواجبـة ألوليـائي، واملنـتقم ه احلجَّ

 .»أعدائي من

ــي ٰى ورو ــال ،جــابر اجلعف ــر : ق ــا جعف ــألت أب ــن  س ع
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ــة[ أ ــال، ]٣٦: التوب ــنفَّ : ق ــيِّ فت ــعداء س س دي الص

ــ ،يــا جــابر«: قــال ثــمّ   ،ي رســول اهللا ا الســنة فهــي جــدِّ أمَّ

ابنـي  وإىلٰ  ، فهـو أمـري املـؤمنني وإيلَّ ر شـهراً ـوشهورها اثنـا عشـ

ــه ــ جعفــر، وابن ــه عــيلٍّ ٰى موس ــ، وابن ــه حمّم ــيلٍّ ، وابن ــه ع ، د، وابن

ر ـاهلــادي املهــدي، اثنــا عشــ دابنــه حمّمــ ابنــه احلســن، وإىلٰ  وإىلٰ 

 .وحيـــه وعلمـــه منـــاؤه عـــىلٰ ج اهللا يف خلقـــه وأُ َجـــُح  إمامـــاً 

م، أربعـة مـنهم خيرجـون ين القـيِّ هـم الـدِّ م الذين رُ واألربعة احلُ 

 بـن احلسـني، وعـيلُّ  أمـري املـؤمنني، وأيب عـيلُّ  عـيلٌّ : باسم واحد

ين قرار هبـؤالء هـو الـدِّ ، فـاإل دبـن حمّمـ ، وعـيلُّ ٰى بن موس

مْ ، مالقيِّ 
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 .»نهتتدو

ــ ــن أيب عب ــة، ع ــا مجاع ــيلِّ أخربن ــن ع ــني ب ــن  د اهللا احلس ب

بــن ســنان املوصــيل العــدل، عــن  البزوفــري، عــن عــيلِّ  ســفيان

د بـن اخلليـل، عـن جعفـر أمحـد بـن حمّمـ بن احلسـني، عـن عيلِّ 

ــبن أمحد املصـ ، عـن أبيـه، عـن عـيلٍّ  ه احلسـن بـنري، عـن عمِّ

ـــد اهللا  ـــ ]]١٠١ص [[/أيب عب ـــن حمّم ـــه جعفـــر ب د، عـــن أبي

د العابـدين، عـن أبيـه احلسـني ت سـيِّ الثفنـا الباقر، عن أبيـه ذي

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــن أبي ــهيد، ع ــي الش ــالالزك ــال «: ، ق ق

ــول اهللا  ــه  - رس ــا وفات ــت فيه ــي كان ــة الت ــيلٍّ  -يف الليل  لع

 :ــا احلســن ــا أب ــ ،ي ــول  فــأمأل. ر صــحيفة ودواةـأحض رس

 ،يـا عـيلُّ : فقـال ،هـذا املوضـع إىلٰ  ٰى انتهـ ٰى ته حتـَّوصيَّ  اهللا 

ر ـثنـا عشـاومـن بعـدهم  ،ر إمامـاً ـبعـدي اثنـا عشـ ه سيكونإنَّ 

ــدياً  ــامه ــت ي ــيلُّ  ، فأن ــأوَّ  ع ــي عش ــاماإلر ـل االثن ــّام  ،م ك اهللا س

ــاىلٰ  ــامئه تع ــ: يف س ــ اعلي� ــريٰى ـاملرتض ــدِّ  ، وأم ــؤمنني، والص يق امل

 األكــرب، والفــاروق األعظــم، واملــأمون، واملهــدي، فــال تصــحُّ 

أهــل  ي عــىلٰ صــيِّ أنــت و ،يــا عــيلُّ . حــد غــريكهــذه األســامء أل

ــبيتــي حــيِّ  ، لقيتنــي غــداً  تهــافمــن ثبَّ  ،نســائي تهم، وعــىلٰ هم وميِّ

ــن طلَّ  ــروم ــا ب ــا فأن ــرَ  يءقته ــا، مل ت ــة ين ومل أرَ منه ــا يف عرص ه

رتك ـفـإذا حضـ. تـي مـن بعـديمَّ أُ  القيامة، وأنت خليفتي عـىلٰ 

رته ـحضـ الوصـول، فـإذا ابنـي احلسـن الـربِّ  مها إىلٰ الوفـاة فسـلِّ 

ــاة فليُ  ــلِّ الوف ــول،  مها إىلٰ س ــي املقت ــهيد الزك ــني الش ــي احلس ابن

ــ ــإذا حض ــاة فليُ  رتهـف ــلِّ الوف ــيِّ  مها إىلٰ س ــه س ــدين ذي ابن د العاب

د ابنــه حمّمــ مها إىلٰ ســلِّ فليُ  رته الوفــاةـ، فــإذا حضــالثفنــات عــيلٍّ 

ـــاة فليُ ـالبـــاقر، فـــإذا حضـــ  ابنـــه جعفـــر مها إىلٰ ســـلِّ رته الوف

ــ ــإذا حض ــادق، ف ــاة فليُ ـالص ــلِّ رته الوف ــ مها إىلٰ س ــه موس  ٰى ابن
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الرضـا،  ابنـه عـيلٍّ  مها إىلٰ سـلِّ فليُ  رته الوفـاةـالكاظم، فـإذا حضـ

ــ ــإذا حض ــاة فليُ ـف ــلِّ رته الوف ــ مها إىلٰ س ــه حمّم ــةابن ــي،  د الثق التق

ــ ــإذا حض ــاة فليُ ـف ــلِّ رته الوف ــيلٍّ  مها إىلٰ س ــه ع ــإذا  ابن ــح، ف الناص

ــ ــاةـحض ــلِّ فليُ  رته الوف ــإذ مها إىلٰ س ــل، ف ــن الفاض ــه احلس ا ابن

ــ ــاة فليُ ـحض ــلِّ رته الوف ــ مها إىلٰ س ــه حمّم ــن آل  دابن ــتحفظ م املس

ر ـيكـون مـن بعـده اثنـا عشـ ، ثـمّ ر إمامـاً ـفذلك اثنا عش ،دحممّ 

 ،بنيل املقــرَّ ابنــه أوَّ  مها إىلٰ ســلِّ الوفــاة فليُ  رتهـ، فــإذا حضــمهــدياً 

ــامي ــة أس ــه ثالث ــم ك: ل ــمااس ــمي واس ــد اهللا  س ــو عب أيب وه

 .»ل املؤمننيهدي، هو أوَّ امل: وأمحد، واالسم الثالث

ــــدَّ ]] ١٠٢ص [[/ ــــن ع ــــة، ع ــــربين مجاع ــــن وأخ ة م

ــ ــن حمّم ــحابنا، ع ــيلٍّ أص ــن أيب ع ــوب، ع ــن يعق ــعري،  د ب األش

اب، اخلّشــ ٰى  بــن موســنيعـن احلســني بــن عبــد اهللا، عــن احلســ

بـن احلسـن بـن ربـاط، عـن  عن احلسـن بـن سـامعة، عـن عـيلِّ 

: يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،ذينــة، عــن زرارةابــن أُ 

ولــد ] مــن[ث هــم حمــدَّ د كلُّ مــام مــن آل حمّمــر اإلـاالثنــا عشــ«

ــول اهللا ــيلِّ   رس ــد ع ــب  وول ــن أيب طال ــول اهللا ب ، فرس

 .»مها الوالدان  وعيلٌّ 

د احلســني، ، عـن حمّمـٰى د بـن حييـسـناد، عـن حمّمـوهبـذا اإل

ــن  عــن ــعدة ب ــدقةمس ــد اهللا ص ــ. ، عــن أيب عب ــن وحمّم د ب

 ني، عــن أيب هــارونائاملــد ٰى  حييــاحلســني، عــن إبــراهيم بــن أيب

ــدري ــعيد اخل ــن أيب س ــدي، ع ــال ،العب ــارضاً : ق ــت ح ــ كن  امَّ ـل

ــامء  ــن عظ ــودي م ــل هي ــر أقب ــتخلف عم ــر واس ــو بك ــك أب هل

 ٰى ه أعلـم أهـل زمانـه حتَّــيـزعم هيـود املدينــة أنَّـ يثـرب] هيـود[

ســالم، ريــد اإل جئتــك أُ إّين  ،يــا عمــر: عمــر، فقــال لــه إىلٰ  عَ فِــرُ 

ــي فــإن خربَّ  ــامَّ تن ــت أعلــمع ــه فأن ــد أصــحاب   أســألك عن حمّم

فقـال لـه : قـال ،ريـد أن أسـأل عنـهة، ومجيع ما أُ نَّ الكتاب والسُّ ب

تنـا  ي ُأرِشـدك إىلٰ  لسـت هنـاك، لكنّـإّين : عمر مـن هـو أعلـم ُأمَّ

ـنَّة ومجيـع مـا قـد تسـأل عنـه، وهـو ذاك  أومـأ ف -بالكتاب والسُّ

إن كـان هـذا كـام  ،يـا عمـر: فقال لـه اليهـودي .-  عيلٍّ  إىلٰ 

 .فزبـره عمـر ،ام ذاك أعلمكـموإنَّـ ؟تقول فام لـك وبيعـة النـاس

أنـت كـام ذكـر عمـر؟ : فقـال  عـيلٍّ  اليهـودي قـام إىلٰ  إنَّ  ثمّ 

فـإن كنــت كـام قــال : فــأخربه، قـال ،»ومـا قــال عمـر؟«: فقـال

أعلــم هــل يعلمهــا أحــد  ريــد أنســألتك عــن أشــياء أُ  ]عمــر[

ـــأعلم أنَّ  ـــنكم ف ـــواكم م ـــم يف دع ـــري األُ ك ـــخ ـــا َم م وأعلمه

فقــال أمــري . ســالمصــادقون، ومــع ذلــك أدخــل يف ديــنكم اإل

بـدا لـك  عـامَّ  ْل نعم أنا كـام ذكـر لـك عمـر، َسـ«: املؤمنني 

 .»ك عنه إن شاء اهللا تعاىلٰ خِرب أُ 

 قــال لــه عــيلٌّ . أخــربين عــن ثــالث وثــالث وواحــدة: قــال

 :»ــل ـــَم مل تق ــا هيــودي، لِ ــال »أخــربين عــن ســبع؟: ي ، فق

ــوديال ــثالث، : يه ــن ال ــألتك ع ــالثالث س ــي ب ــك إن أخربتن إنَّ

ــل  ــم أه ــت أعل ــبع فأن ــذه الس ــي يف ه ــت، وإن أجبتن وإالَّ كفف

ــلهم وأوىلٰ  ــاس األرض وأفض ــاس بالن ــال. الن ــامَّ «: فق ــْل ع َس

ل حجـر ُوِضـَع عـىلٰ : ، قـال»بدا لك يا هيودي؟  أخـربين عـن أوَّ

ل شـــجرة ُغِرَســـت عـــىلٰ  وجـــه األرض؟  وجـــه األرض؟ وأوَّ

ــىلٰ  ــت ع ــني نبع ل ع ــؤمنني  وأوَّ ــري امل ــأخربه أم ــه األرض؟ ف وج

ـة : ، ثّم قـال لـه اليهـودي ص [[/فـأخربين عـن هـذه األُمَّ

كم حمّمــد ؟ وأخــربين عــن نبــيِّ ٰى كــم هلــا مــن إمــام هــد]] ١٠٣

ة؟ فقـال لـه أمـري  أين منزله يف اجلنَّة؟ وأخـربين مـن معـه يف اجلنـَّ

ــؤمنني  ــي «: امل ــة اثن ــذه األُمَّ ــدإنَّ هل ــام ه ـــر إم ــن  ٰى عش م

ــ ــا منــزل نبيِّ . هــا، وهــم منّــية نبيِّ ذّريَّ ــة فهــو  نــا وأمَّ يف اجلنَّ

ــة عــدن ــا . أفضــلها وأرشفهــا جنَّ ــه منه ــا مــن معــه يف منزل وأمَّ

هتم تـه وُأمُّ فهؤالء االثنـا عشــر مـن ذّريَّ   -هـم ُأمِّ  ُأمُّ  -هـم وجـدَّ

 .»وذرارهيم، ال يرشكهم فيها أحد

ــ ــن حمّم ــناد، ع ــذا اإلس ــن وهب ة م ــدَّ ــن ع ــوب، ع ــن يعق د ب

أصحابنا، عن أمحد بـن حمّمـد الربقـي، عـن أيب هاشـم داود بـن 

ــاين  ــر الث ــن أيب جعف ــري، ع ــم اجلعف ــالالقاس ــل «: ، ق أقب

وهــو متَّكــئ   ومعــه احلســن بــن عــيلٍّ  أمــري املــؤمنني 

، إذ أقبـل رجـل فجلـس يد سـلامن، فـدخل املسـجد احلـرام عىلٰ 

ــ ــن اهلي ــأحس ــلَّم ع ــاس، فس ــؤمنني  ىلٰ ة واللب ــري امل ــردَّ  أم ف

يـا أمـري املـؤمنني، أسـألك عـن : ثـّم قـال. عليه السالم فجلـس

ركبـوا  ]قـد[ثالث مسـائل إن أخربتنـي هبـنَّ علمـت أنَّ القـوم 

علـيهم، وأن ليسـوا بمـأمونني يف دنيــاهم  ٰى مـن أمـرك مـا قضـــ

علمــت أنَّـك وهــم رشع ســواء،  ٰى وآخـرهتم، وإن تكــن األُخـر

ــؤ ــري امل ــه أم ــال ل ــك؟ : منني فق ــدا ل ــامَّ ب ــْلني ع ــالفَس : ق

أخربين عـن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب روحـه؟ وعـن الرجـل 

يشـبه ولـده األعـامم كيـف ؟ وعـن الرجـل ٰى كيف يـذكر وينسـ

 احلســـن  إىلٰ  واألخـــوال؟ فالتفـــت أمـــري املـــؤمنني 

: فقـال الرجـل. فأجابـه احلسـن . يا أبا حمّمـد، أجبـه: فقال

ــه إالَّ اهللا ــدًا أشــهد أن ال إل ، ومل أزل أشــهد هبــا، وأشــهد أنَّ حمّم

ــذلك ــهد ب ــول اهللا ومل أزل أش ــك ويصُّ . رس ــهد أنَّ ــول  وأش رس
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تـــه  ومل  - أمـــري املـــؤمنني  وأشـــار إىلٰ  -اهللا والقــائم بحجَّ

تـه أشـهد أنَّـك وصـيُّ و. أزل أشهد هبـا وأشـار  -ه والقـائم بحجَّ

ــن  إىلٰ  ــيلٍّ - احلس ــن ع ــني ب ــهد أنَّ احلس ــه أ ويصُّ  ، وأش بي

ــدك ــه بع ت ــائم بحجَّ ــىلٰ . والق ــهد ع ــيلِّ  وأش ــه  ع ــني أنَّ ــن احلس ب

ــأمر احلســني بعــده ــن عــيلٍّ  وأشــهد عــىلٰ . القــائم ب ــد ب ــه  حمّم أنَّ

جعفـر بـن حمّمـد أنَّـه  وأشـهد عـىلٰ . بن احلسـني القائم بأمر عيلِّ 

أنَّـه القـائم بـأمر  ٰى موسـ وأشـهد عـىلٰ . القائم بأمر حمّمد بن عـيلٍّ 

ــد ــن حمّم ــىلٰ وأ. جعفــر ب ــهد ع ــ عــيلِّ  ش ــن موس ــا  ٰى ب ــه الرض أنَّ

أنَّـه  حمّمـد بـن عـيلٍّ  وأشـهد عـىلٰ . بـن جعفـر ٰى القائم بأمر موس

بـن حمّمـد بأنَّـه  عـيلِّ  وأشـهد عـىلٰ . ٰى بـن موسـ القائم بـأمر عـيلِّ 

بأنَّـه  احلسـن بـن عـيلٍّ  وأشـهد عـىلٰ . القائم بـأمر حمّمـد بـن عـيلٍّ 

 نيرجـل مـن ولـد احلسـ وأشـهد عـىلٰ . بن حمّمد القائم بأمر عيلِّ 

ــ ــمّ  ٰى ال ُيكنّ ــ ٰى وال ُيس ــام  ٰى حتَّ ــدالً ك ــا ع ــره فيمأله ــر أم يظه

ت ظلــًام وجــورًا، والســالم عليــك يــا أمــري ئَـلِ مُ ]] ١٠٤ص [[/

ـــ ــام فمض ــّم ق ــه، ث ــة اهللا وبركات ــؤمنني ورمح ــري . ٰى امل ــال أم فق

نظـر أيـن يقصـد، ابـا حمّمـد، اتبعـه أ يـا:  للحسـن املؤمنني

ــن  ــرج احلس ــال  فخ ــهفق ــه : ل ــع رجل ــان إالَّ أن وض ــا ك م

ــن أرض اهللا،  ــذ م ــن أخ ــت أي ــام دري ــجد ف ــن املس ــًا م خارج

ــا :  فأعلمتــه، فقــال أمــري املــؤمنني  فرجعــت إىلٰ  ــا أب ي

ــد ــت ،حمّم ــه؟ فقل ــم: أتعرف ــؤمنني أعل ــري امل ــوله وأم . اهللا ورس

 .»هو اخلرض : فقال 

ــن األ ــرف م ــذا ط ــا يف فه ــو رشعن ــا، ول ــد أوردناه ــار ق خب

ـ مـن جهــة إيـراد مـا لطـال بـه الكتــاب،  ٰى ة يف هـذا املعنــاخلاصَّ

مـن نقـل الطـائفتني  مـا قلنـاه ام أوردنا ما أوردنا منها ليصـحَّ وإنَّ 

ــىلٰ  ــوف ع ــن أراد الوق ــني، وم ــه بالكُ  املختلفت ــك فعلي ــذل  بتُ

ــ ،فة يف ذلــكاملصــنَّ  حســب مــا  كثــرياً  ه جيــد مــن ذلــك شــيئاً فإنَّ

 .قلناه

ــل ــإن قي ــ: ف ــىلٰ  الً وا أوَّ دلُّ ــ ع ــحَّ ص ــار، فإهنَّ ــذه األخب ا ة ه

ل عليهـا فـيام طريقـه العلـم، وهـذه مسـألة عوَّ يُ  آحاد ال] أخبار[

ــ علميــة، ثــمّ   ،إمامتــه تــذهبون إىلٰ  هبــا مــن املعنــيَّ  أنَّ  وا عــىلٰ دلُّ

خبــار التــي رويتموهـــا عــن خمــالفيكم وأكثــر مـــا األ فــإنَّ 

ـ رويتموها من ة مـا مت فلـيس فيهـا صـحَّ لِّ ة إذا ُسـجهـة اخلاصَّ

ـ ،هبون إليهتذ ن غـري فحسـب، وال تتضـمَّ  ن العـددا تتضـمَّ ألهنَّ

ــم أنَّ  ــن لك ــن أي ــك، فم ــ ذل ــاأئمَّ ــرادون هب ــم امل دون  تكم ه

 ؟غريهم

ــ: قلنــا ــ تها فــإنَّ صــحَّ  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ ة الشــيعة اإلماميَّ

عـن سـلف، وطريقـة تصـحيح  التـواتر خلفـاً  وجـه يرووهنا عىلٰ 

ــب اإل ــودة يف كت ــك موج ـذل ــوص عــىلٰ  يف ةماميـَّ أمــري  النص

 .، والطريقة واحدةاملؤمنني 

يف  ]املتبــاينتني[نقــل الطــائفتني املختلفتــني  فــإنَّ  وأيضــاً 

العـادة  نَّ أل ،نقلـه فقـوا عـىلٰ قـد اتَّ  ة مـاصـحَّ  عـىلٰ  االعتقاد يدلُّ 

ة ذلـك صـحَّ  وكـان الطريـق إىلٰ  من اعتقـد مـذهباً  كلَّ  جارية أنَّ 

ر دواعـي مـن خالفـه نقلـه، وتتـوفَّ  ر إىلٰ دواعيـه تتـوفَّ  النقل، فإنَّ 

نكــار لروايتــه، بــذلك مــا نقلــه أو الطعــن عليــه، واإل إبطــال إىلٰ 

ـــدائح ـــادات يف م ـــرت الع ـــال وذمّ  ج ـــيمهم الرج ـــم وتعظ ه

 .والنقص منهم

رأينــا الفرقــة املخالفــة هلــذه الفرقــة قــد نقلــت مثــل  ٰى ومتــ

ن اخلــرب نقلــه ومل تنكــر متضــمِّ  عــىلٰ  ض للطعــننقلهــا ومل تتعــرَّ 

لروايتــه،  رهمنقلــه وســخَّ  قــد تــوّىلٰ  اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  ذلــك عــىلٰ  لَّ د

 .نه اخلربة ما تضمَّ صحَّ  وذلك دليل عىلٰ 

ـــ ]]١٠٥ص [[/ ـــىلٰ وأمَّ ـــدليل ع ـــراد باأل أنَّ  ا ال ـــار امل خب

ــيَّ  ــا أئمَّ  واملعن ــا هب ــ، تن ــو أنَّ ــذه األ هفه ــار أنَّ إذا ثبــت هب  خب

ــ ــي عش ــورة يف االثن ــة حمص ــاً ـاإلمام ــر إمام ــدون، وأهنَّ  م ال يزي

ـاألُ  نَّ وال ينقصون، ثبت ما ذهبنـا إليـه، أل قائـل : ة بـني قـائلنيمَّ

املـراد هبـا مـن يـذهب  إنَّ  :ذكرنـاه فهـو يقـول يعترب العدد الذي

ــدد،  إىلٰ  ــذا الع ــرب ه ــامتهم ال يعت ــالف يف إم ــن خ ــه، وم إمامت

ــار العــدد  -فــالقول  املــراد غــريهم خــروج عــن  أنَّ  -مــع اعتب

 .ذلك وجب القول بفساده إىلٰ  ٰى دّ وما أ ،مجاعاإل

ة غيبتـه مـا وصـحَّ  إمامـة ابـن احلسـن  عـىلٰ  أيضاً  ويدلُّ 

ــ ــر وانتش ــن األ رـظه ــه م ــن آبائ ــة ع ــائعة الذائع ــار الش  خب

مـر لصـاحب هـذا األ مـن أنَّ  قبل هـذه األوقـات بزمـان طويـل

غيبــة، وصــفة غيبتــه ومــا جيــري فيــه مــن االخــتالف، وحيــدث 

ه يكـون لـه غيبتـان إحـدامها أطـول مـن فيها من احلوادث، وأنَّـ

ــراألُ  ــرَ يُ  وىلٰ األُ  ، وأنَّ ٰى خ ــة ال يُ ع ــربه، والثاني ــا خ ــرَ ف فيه ف ع

ولــوال ، خبــارنته األتضــمَّ  مــا فوافــق ذلــك عــىلٰ  ،فيهــا أخبــاره

 ذلـك ال يكـون إالَّ  نَّ ة إمامتـه ملـا وافـق ذلـك، ألتها وصحَّ صحَّ 

 طريقـة معتمـدة ه، وهـذه أيضـاً لسـان نبيـِّ عـىلٰ  اهللا تعـاىلٰ  بإعالم

 .اعتمدها الشيوخ قديامً 

لـتعلم  ذلـك طرفـاً  تنخبـار التـي تضـمَّ ونحن نذكر من األ

ــحَّ  ــاه، ألص ــا قلن ــ نَّ ة م ــذا املعن ــا روي يف ه ــع م ــتيفاء مجي  ٰى اس
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أراده وقـف عليـه  خبـار، مـنيطول، وهـو موجـود يف كتـب األ

 .من هناك

ـــ: فمـــن ذلـــك ـــه مجاعـــة، عـــن أيب حمّم ـــا ب د مـــا أخربن

د بـن جعفـر الـرازي، عـن حمّمـ أمحـد بـن عـيلٍّ  عن التلعكربي،

بــن عمــر بــن  ٰى موســ األســدي، عــن ســعد بــن عبــد اهللا، عــن

 بــن أيب محــزة، عــن أيب بــن أســباط، عــن عــيلِّ  يزيــد، عــن عــيلِّ 

: يف قــول اهللا تعــاىلٰ   د بــن عــيلٍّ بصــري، عــن أيب جعفــر حمّمــ
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إن  :مــام، فقــالنزلــت يف اإل«: قــال، ]٣٠: امللــك[ � َمِعــ�ٍ 

بإمـام ظـاهر يـأتيكم  عـنكم فمـن يـأتيكم أصبح إمـامكم غائبـاً 

ــار الســامء واألرض وبحــالل اهللا تعــاىلٰ   ثــمّ ، »وحرامــه بأخب

ــل هــذه اآليــةأَمــ«: قــال  يءأن جيــ بــدَّ  وال ،ا واهللا مــا جــاء تأوي

 .»تأويلها

ســعد بــن عبــد اهللا، عــن احلســني بــن عمــر  ]]١٠٦ص [[/

د احلســن بــن أيب الربيــع املــدائني، عــن حمّمــ بــن يزيــد، عــن أيب

لقيـت : قالـت ،هـاين مِّ بن إسحاق، عن أسـيد بـن ثعلبـة، عـن أُ 

ــر  ــا جعف ــاىلٰ  أب ــول اهللا تع ــن ق ــألته ع ــُم : فس ِس
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ــال ــد «: فق ــه عن ــن علم ــاع م ــد انقط ــه عن ــنس يف زمان ــام خي إم

اد، فــإن يبـدو كالشــهاب الوّقـ ثــمّ  ،ومـائتني نيالنـاس سـنة ســتّ 

 .»ت عينكأدركت ذلك قرَّ 

، عــن ٰى د بــن عيســســعد بــن عبــد اهللا، عــن أمحــد بــن حمّمــ

د بـن حمّمـ عـيلِّ مجيعـًا، عـن قاسم الـبجيل وأيب قتـادة  بن ٰى موس

بـن جعفـر  ٰى أخيـه موسـ جعفـر، عـنبـن  بن حفص، عن عـيلِّ 

مـا تأويـل قـول اهللا تعـاىلٰ : قلـت لـه: ، قال : ـتُْم
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 .»دتم إمامكم فلم تروه فامذا تصنعون؟قِ إذا فُ «: فقال

ـــ ـــن أيب جعفـــر حمّم ـــفيان وأخـــربين مجاعـــة، ع ـــن س د ب

د بـن قتيبـة، بـن حمّمـ أمحد بن إدريس، عـن عـيلِّ  وفري، عنالبز

عبــد الــرمحن بــن أيب نجــران،  عــن الفضــل بــن الشــاذان، عــن

: قــال ،بصــري وب، عــن أيب، عـن أيب أّيــٰى عـن صــفوان بــن حييــ

إن بلغكــم عــن صــاحبكم غيبــة فــال «: قــال أبــو عبــد اهللا 

 .»تنكروها

د بــن جعفــر األســدي، عــن ســعد بــن عبــد اهللا، عــن حمّمــ

د الصـرييف، د بـن مالـك، عـن إسـحاق بـن حمّمـحمّمـ جعفر بن

عبـد اهللا بـن بكـري، عـن عبيـد  ار، عـنالعّطـ ٰى بن املثنّـ ٰى عن حيي

ــن زرارة ــال ،ب ــد اهللا : ق ــا عب ــمعت أب ــول س ــد «: يق يفق

 .»الناس إمامهم فيشهد املوسم فرياهم وال يرونه

د، عن الفضـل بـن شـاذان، بن حممّ  أمحد بن إدريس، عن عيلِّ 

 ،ل بن عمـرعبد اهللا بن جبلة، عن عبد اهللا املستنري، عن املفضَّ  عن

مـر لصـاحب هـذا األ إنَّ «: يقـول سمعت أبا عبد اهللا : قال

: مات، ويقول بعضهم: يقول بعضهم ٰى غيبتني إحدامها تطول حتَّ 

أصـحابه  أمره من عىلٰ  ٰى ال يبق ٰى ذهب، حتَّ : ، ويقول بعضهمَل تِ قُ 

 موضـعه أحـد مـن ولـده وال غـريه إالَّ  ع عىلٰ ل نفر يسري ال يطَّ إالَّ 

 .»ييل أمره الذي املوىلٰ 

 سـناد، عـن الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـنوهبذا اإل

بــن أيب  نجــران، عــن عــيلِّ  ]]١٠٧ص [[/عبــد الــرمحن بــن أيب 

ــزة ــري ،مح ــن أيب بص ــر  عــن أيب ،ع ــال، جعف  بــدَّ  ال«: ق

ة، ومـا ن قـوَّ يف عزلتـه مـ بـدَّ  مر مـن عزلـة، واللصاحب هذا األ

 .»من وحشة، ونعم املنزل طيبة بثالثني

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــن احلس ــد اهللا، ع ــن عب ــعد ب ــن  س ــوين، ع الزيت

عنــد أيب  رَ ِكــذُ : قــال ،نــان بــن محدويــهالكــويف، عــن بُ  الزهــري

مــا  ذاك إيلَّ «: أيب جعفــر فقــال يُّ ـمضــ احلســن العســكري 

 .»؟ولكن كيف هبم إذا فقدوا من بعدي ،]باقياً [ ادمت حي� 

د بــن احلســن بــن ي، عــن حمّمــوأخربنــا ابــن أيب جيــد القّمــ

ــ ــن حمّم ــد، ع ــفّ الولي ــن الص ــن احلس ــد ب ــن العبّ ــن ار، ع اس ب

اء، عـن ثابـت، عـن محدويـه بـن الـربّ  معروف، عن عبـد اهللا بـن

خرجـت مـع : قـال ،آل سـام مـوىلٰ  عـىلٰ إسامعيل، عـن عبـد األ

ــد اهللا  ــامَّ  أيب عب ــر إىلٰ فل ــاء نظ ــا الروح ــا م  نزلن ــال� جبله  ط

 ٰى رضـو ٰى دعهـذا اجلبـل؟ هـذا جبـل ُيـ ٰى تـر«: عليها فقـال يل

شـجرة  فيـه كـلَّ  ا إنَّ فنقلـه اهللا إلينـا، أَمـ ناأحبَّ  ،من جبال فارس

ــرَّ  ــائف م ــم أمــان للخ ــ. تنيمطعــم، ونع ــذا  ا إنَّ أَم ــاحب ه لص

 .»طويلة ٰى خرمر فيه غيبتني، واحدة قصرية، واألُ األ

، عــن الفضــل بــن دبــن حمّمــ أمحــد بــن إدريــس، عــن عــيلِّ 

د بـن أيب عمـري، عـن احلسـني بـن أيب العـالء، حمّمـ شاذان، عـن

 دخــل امَّ ـلــ«: قــال، عبــد اهللا  عــن أيب بصــري، عــن أيب

بالئهــا،  الكوفــة، ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن ســلامن 

فـإذا «: قـال ثـمّ  ،»ة والـذين مـن بعـدهمميَّ ذكر ملك بني أُ  ٰى حتَّ 

 يظهــر الطـاهر ابــن ٰى حتـَّكـان ذلـك فــالزموا أحـالس بيــوتكم 

 .»ر ذو الغيبة الرشيد الطريدالطاهر املطهَّ 
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ــر  ٰى ورو ــن أيب جعف ــري، ع ــو بص ــال، أب ــائم «: ق يف الق

 .»احلرية والغيبة«: وما هو؟ قال: قلت ،»من يوسف شبه

ــ د بــن عبــد اهللا ل، عــن حمّمـوأخـربين مجاعــة، عـن أيب املفضَّ

سـني بـن أيب د بـن احلاحلمـريي، عـن أبيـه، عـن حمّمـ بن جعفـر

 ]]١٠٨ص [[/ســعدان، عــن عبــد  بــن ٰى اب، عــن موســاخلّطــ

ـ سـألت أبـا عبـد : قـال ،ل بـن عمـراهللا بن القاسـم، عـن املفضَّ

ث بــه الســفل دِّ ال ُحتــ«: فقــال، عــن تفســري جــابر  اهللا

ــ ــه، أَم ــاب اهللا فيذيعون ــرأ كت وِر ا تق
ُ
ــاق ــَر ِ� ا�� ِق

ُ
ــإِذا ن

َ
 �ف

ثِّر[ ــ إنَّ ؟ ]٨: املــدَّ ــاً منّ ــإذا أراد اهللا إظهــار أمــره  ،مســترتاً  ا إمام ف

 .»فظهر فقام بأمر اهللا تعاىلٰ  نكت يف قلبه نكتة

د بـن خالـد الكـويف، عـن منـذر بـن عبد اهللا بن حمّمـ ٰى ورو

ــ ــ ،دحمّم ــابوسع ــ، ن ق ــن نص ــن أيب داود ـع ــندي، ع ــن الس ر ب

عـن مالـك  ،ثعلبـة بـن ميمـون سليامن بن سفيان املسـرتق، عـن

 . األصبغ بن نباتة ملغرية، عناجلهني، عن احلارث بن ا

ــ ــن حمّم ــد اهللا، ع ــن عب ــن أيب ورواه ســعد ب ــني ب ــن احلس د ب

ــ ــناخلّط ــيلِّ  اب، ع ــن ع ــن ب ــ احلس ــن فّض ــن ب ــة ب ــن ثعلب ال، ع

ــن ــي، ع ــك اجلهن ــن مال ــون، ع ــال ميم ــة، ق ــن نبات ــبغ ب : األص

ــؤمنني  ــري امل ــت يف أتيــت أم ــه ينك ــت  فوجدت األرض، فقل

ــه ــؤمنني: ل ــري امل ــا أم ــا يل أراك  ،ي ــم ــت يف األرض؟  راً مفكِّ تنك

ــال ــا؟ ق ــك فيه ــة من ــا وال يف  ،ال واهللا«: أرغب ــت فيه ــا رغب م

ـ، ولكنّـالدنيا قطُّ  يكـون مـن ظهـر احلـادي  رت يف مولـودي تفكَّ

 كـام وقسـطاً  هـا عـدالً ر من ولدي هـو املهـدي الـذي يمألـعش

فيهـا أقـوام  ، يكـون لـه حـرية وغيبـة تضـلُّ وجـوراً  ت ظلـامً ئَ لِ مُ 

فكـم تكـون احلـرية  ،يـا مـوالي: قلـت، »رونوهيتدي فيهـا آخـ

ــة؟ قــال ــســتَّ «: والغيب ــنني ة أشــهر، أو ســّت ام، أو ســتَّ ة أّي ، »س

ه خملـوق، نعـم كـام أنَّـ«: مـر لكـائن؟ فقـالهـذا األ وإنَّ : فقلـت

ـاألُ  ولئـك خيـار هـذهمـر يـا أصـبغ، أُ لك هبـذا األ ٰى وأنّ  ة مـع مَّ

: ك؟ قـالمـا يكـون بعـد ذلـ ثـمّ : قلـت: ، قال»أبرار هذه العرتة

ــمّ « ــإنَّ  ث ــاء ف ــا يش ــل اهللا م ــات  يفع ــداءات وإرادات وغاي ــه ب ل

 . »وهنايات

 ٰى د احلسـن بـن عيسـسعد بن عبـد اهللا، عـن أيب حمّمـ ٰى ورو

د د، عــن أبيــه حمّمــبــن حمّمــ ٰى ثني أيب عيســحــدَّ : قــال، العلــوي

 ٰى بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ عـيلِّ  بن جعفر، عـن أبيـه بن عيلِّ 

اخلــامس  دَ ِقــيــا بنــي إذا فُ : أيب قــال يل«: قــال، بــن جعفــر 

ــ ــمــن ولــد الســابع مــن األئمَّ  بــدَّ  ال هة فــاهللا اهللا يف أديــانكم، فإنَّ

يرجــع عــن هــذا  ٰى مــر مــن غيبــة يغيبهــا حتَّــلصــاحب هــذا األ

ام هـي حمنـة مـن اهللا امـتحن إنَّـ ،يـا بنـّي . بـه مر من كان يقولاأل

 مــن هــذا أصــّح  هبــا خلقــه، لــو علــم آبــاؤكم وأجــدادكم دينــاً 

مـن  ،دييـا سـيِّ : فقلـت لـه«: قال أبـو احلسـن. »بعوهين التَّ الدِّ 

عقـولكم تصـغر عـن  ،يـا بنـيَّ «: اخلامس من ولد السابع؟ قـال

تعيشـــوا  ولكـــن إن ،هـــذا، وأحالمكـــم تضـــيق عـــن محلـــه

 .»دركوهتُ 

ــ]] ١٠٩ص [[/ د ل حمّمــأخــربين مجاعــة، عــن أيب املفضَّ

ــ ــن حمّم ــد اهللا ب ــن عب ــنب ــن املطَّ  د ب ــد اهللا ب ــب عبي ــال، ل : ق

 ،الشـيباين الرهنـي د بـن بحـر بـن سـهلثنا أبو احلسني حمّمـحدَّ 

ــال ــيلُّ : ق ــا ع ــور أخربن ــن املنص ــعد ب ــن س ــارث، ع ــن احل  ب

ــن عــيلٍّ : قــال: قــال ،اجلواشــني : قــال ،البــدييل أخربنــا أمحــد ب

ــ :قــال، أخــربين أيب، عــن ســدير الصــرييف ل دخلــت أنــا واملفضَّ

 صـري وأبـان بـن تغلــبي وأبـو ببـن عمـر وداود بـن كثـري الرّقــ

الـرتاب، وعليـه  عـىلٰ  فرأينـاه جالسـاً  موالنا الصـادق  عىلٰ 

ـرَ ْطـمسح خيربي مِ  ني، وهـو يبكـي ّمـر الكُ ـف بـال جيـب مقصَّ

، قــد نــال احلــزن مــن ٰى الكبــد احلــرّ  ذات بكــاء الواهلــة الــثكىلٰ 

حمجريـه، وهــو  الـدمع  يف عارضــيه وأبـىلٰ وجنتيـه وشـاع التغـريُّ 

 قت عـــيلَّ قـــادي، وضـــيَّ بتـــك نفـــت رُ غي] ديســـيِّ [«: يقــول

دي غيبتـك أوصـلت راحـة فـؤادي، سـيِّ  يت منّـمهادي، وابتـزَّ 

ــد ــد الواح ــد وفق ــائع األب ــائبي بفج ــاء  مص ــد بفن ــد الواح بع

بدمعـة ترقـأ مـن عينـي وأنـني يفشـا  اجلمع والعـدد، فـام أحـّس 

 .»صدري من

ــا ، وتصــدَّ فاســتطارت عقولنــا وهلــاً  :قــال ســدير عت قلوبن

ــاهلائــل واحلــادث الغائــل، فظنَّ  اخلطــبمــن ذلــك  جزعــاً  ه نــا أنَّ

ال : الـدهر بائقـة، فقلنـا ت بـه مـنملكروهة قارعـة، أو حلَّـ ةسم

تسـتذرف  ة حادثـةمـن أيَّـ ٰى اهللا عينيك يـا بـن خـري الـور ٰى أبك

ــ ة حالــة حتمــت عليــك هــذا دمعتــك، وتســتمطر عربتــك؟ وأيَّ

 املأتم؟ 

زفــرة انــتفخ  فزفــر الصــادق : قــال ]]١١٠ص [[/

 نظــرت كــم إّين لوي«: فقــال ،خوفــه منهــا هــا جوفــه، واشــتدَّ من

الباليـا  علـم صـبيحة هـذا اليـوم يف كتـاب اجلفـر املشـتمل عـىلٰ 

يـوم القيامـة الـذي خـصَّ  واملنايا وعلم مـا كـان ومـا يكـون إىلٰ 

س اســـمه(اهللا  ـــ داً بـــه حمّمـــ )تقـــدَّ ، ة مـــن بعـــده واألئمَّ

وطـول عمـره وغيبتـه وإبطـاءه  لت فيـه مولـد قائمنـا وتأمَّ 
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ــ ٰى وبلــو الشــكوك  داملــؤمنني مــن بعــده يف ذلــك الزمــان، وتولُّ

يف قلوب الشيعة مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم عـن دينـه، 

 وَ  :سـالم مـن أعنـاقهم التـي قـال اهللا ربقـة اإل وخلعهم
� ُ

�
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ْ
�
َ
ـــاٍن أ ـــي ] ١٣: اإلرساء[ إِ�س يعن

 .»األحزان ة، واستولت عيلَّ رقَّ الوالية، فأخذتني ال

ــيــا بـن رســول اهللا كرِّ : فقلنـا انــا يف لنا بإرشاكـك إيّ منـا وفضِّ

 من علم ذلك؟ بعض ما أنت تعلمه

ـــ )ذكـــره تعـــاىلٰ (إنَّ اهللا «: قـــال ـــة أدار يف القـــائم منّ ا ثالث

 ٰى ر مولــده تقــدير مولــد موســل، قــدَّ ُســأدارهــا لثالثــة مــن الرُّ 

 َّــد ــة، وق ــدير غيب ــه تق ــ ر غيبت ــدَّ  ٰى عيس ــاءه ، وق ر إبط

ذلـك عمـر العبـد  ، وجعـل لـه مـن بعـدتقدير إبطاء نـوح 

 .»عمره دليالً عىلٰ  - أعني اخلرض  -الصالح 

 .املعاين كشف لنا يا بن رسول اهللا عن وجوه هذها :فقلنا

  وقـف عـىلٰ امَّ ـفرعـون لـ فـإنَّ   ٰى ا مولـد موسـأمَّ «: قال

ــه أنَّ  ــىلٰ  زوال ملك ــار ع ــر بإحض ــده، أم ــدلُّ  ي ــة، ف ــىلٰ الكهن  وا ع

يـزل يـأمر أصــحابه  ه يكـون مــن بنـي إرسائيـل، فلــمنسـبه وأنَّـ

ــ بشــقِّ  ــل حتَّ ــي إرسائي ــاء بن ــن نس ــل م ــون احلوام ــل يف  ٰى بط قت

 ر عليـه الوصـول إىلٰ رون ألـف مولـود، وتعـذَّ ـوعشـ فطلبه نيـِّ

ة وبنـو ميـَّكـذلك بنـو أُ ، اهإّيـ تعـاىلٰ  بحفـظ اهللا  ٰى قتل موس

ــ ــابرة زوال مملكــة األُ  أنَّ  أن وقفــوا عــىلٰ  امَّ ـاس لــالعبّ مــراء واجلب

ا، ناصــبونا للعــداوة، ووضــعوا يــد القــائم منّــ مــنهم عــىلٰ 

ــيوفهم ــول اهللا  س ــت رس ــل بي ــل أه ــله  يف قت ــادة نس وإب

اهللا أن يكشــف  ٰى قتـل القــائم، فــأب الوصــول إىلٰ  مــنهم يف طمعـاً 

ــة ]]١١١ص [[/ ــد مــن الظلم ــره لواح ــتمَّ إالَّ  أم ــوره   أن ي ن

 .و كره املرشكونول

ــ ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ   ٰى ا غيب ــار ف ــود والنص ــت اتَّ  ٰى اليه فق

بُوُه : بقولـه هبم اهللا فكـذَّ  َل تِـه قُ أنَّ  عىلٰ 
َ
ـوُه َومـا َصـل

ُ
تَل

َ
َومـا �

ــمْ  ُه
َ
ــب�َه �

ُ
ــْن ش ــاء[ َولِ� ــائم، ]١٥٧: النس ــة الق ــذلك غيب  ك

،  َّــاألُ  فــإن ــ: فمــن قائــل يقــول ،ة ســتنكرها لطوهلــامَّ ه مل إنَّ

ــويُ  ــهَل ــرتي بقول ــل يف ــ: د، وقائ ــه وُ إنَّ ــر  دَ لِ ــل يكف ومــات، وقائ

ه إنَّـ: ، وقائـل يمـرق بقولـهعقـيامً  رنا كـانـحادي عش إنَّ : بقوله

ـــدّ  ـــ إىلٰ  ٰى يتع ـــث عش ـــاعداً ـثال ـــر فص ـــل يعص  ي اهللاـ، وقائ

 .ينطق يف هيكل غريه روح القائم  نَّ أ: بدعواه

ــ ــوح وأمَّ ــاء ن ــ، ا إبط ــفإنَّ ــةامَّ ـه ل ــتنزل العقوب ــن   اس م

: فقــال ،معــه ســبع نويــات إليــه جربئيــل  الســامء بعــث اهللا

هـــؤالء  إنَّ : يقـــول لـــك )جـــلَّ اســـمه(اهللا، إنَّ اهللا  يـــا نبـــيَّ 

ــت أُ  ــادي لس ــواعقي إالَّ خالئقــي وعب ــاعقة مــن ص ــدهم بص  بي

ـــ بعــد ة، فعــاود اجتهـــادك يف تأكيــد الـــدعوة، وإلــزام احلجَّ

 ، فـإنَّ ٰى وعليـه، واغـرس هـذا النـ  مثيبـكالدعوة لقومـك فـإّين 

 لـــك يف نباهتـــا وبلوغهـــا وإدراكهـــا إذا أثمـــرت الفـــرج

 . بذلك من تبعك من املؤمننيواخلالص، وبرشِّ 

قت وأغصــنت وزهــا رت وتســوَّ  نبتــت األشــجار وتــأزَّ فلــامَّ 

ــد ــا بع ــر عليه ــن اهللا  الثم ــتنجز م ــل اس ــان طوي ــبحانه[زم ] س

األشــجار،  تلــك ٰى أن يغــرس مــن نــو فــأمره اهللا تعــاىلٰ  ،العــدة

ــاود الصــرب واالجتهــاد، ويُ ويعــ ــؤكِّ قومــه، فــأخرب  ة عــىلٰ د احلجَّ

ــه فارتــدَّ  بــذلك  ،مــنهم ثالثامئــة رجــل الطوائــف التــي آمنــت ب

 .ملا وقع يف عدته خلف اعيه نوح حق� لو كان ما يدَّ : وقالوا

ــمّ  ــاىلٰ  إنَّ  ث ــلَّ  اهللا تع ــا ك ــد إدراكه ــأمره عن ــزل ي ــرَّ  مل ي ة أن م

ــارةً  ــرس ت ــد يغ ــرأُ  بع ــرّ أن غ إىلٰ  ٰى خ ــبع م ــها س ــا رس ات، وم

ــدُّ  ــؤمنني ترت ــن امل ــف م ــك الطوائ ــت تل ــنهم زال ــد  م ــة بع طائف

ــادوا إىلٰ  طائفــة إىلٰ  ــ أن ع ــالً نيِّ ــأوحف وســبعني رج  اهللا  ٰى ، ف

اآلن أســفر الصــبح عــن الليــل لعينــك : ذلــك إليــه وقــال عنــد

يـامن مـن الكـدر مـر لإلوصـفا األ ،حمضـه عـن ح احلقُّ حني رصَّ 

ار ّفـ أهلكـت الكُ فلـو أّين  .ينتـه خبيثـةمـن كانـت ط بارتداد كـلِّ 

ــا  مــن الطوائــف التــي كانــت آمنــت بــك وأبقيــت مــن ارتــدَّ  مل

 ]]١١٢ص [[/كنـــت صـــدقت وعـــدي الســـابق للمـــؤمنني 

ــك ــن قوم ــد م ــوا يل التوحي ــذين أخلص ــل  ال ــموا بحب واعتص

ــتــك، بــأن أســتخلفهم يف األرض، وأُ نبوَّ  ن هلــم ديــنهم، مكِّ

ــدِّ وأُ  ــص لب ــي ختل ــاألمن، لك ــوفهم ب ــذهاب  خ ــادة يل ب العب

ــكِّ  ــوهبم الش ــن قل ــني . م ــتخالف والتمك ــون االس ــف يك وكي

كنـت أعلـم مـن ضـعف  ي هلـم، مـع مـاوبدل اخلوف باألمن منّ 

ــدُّ  ــذين ارت ــييقــني ال ــرهم الت ــتهم، وســوء رسائ  وا وخبــث طين

ـ ـكانت نتـائج النفـاق وسـنوخ الضـاللة، فلـو أهنَّ موا مـن م تنسَّ

ــذي أُ  ــك ال ــ ويتاملل ــت االس ــون وق ــت املؤمن تخالف إذا هلك

ـــح ـــقوا روائ ـــداؤهم لنش ـــفا أع ـــر ئص ـــتحكم رسائ ه، والس

ــ ــاقهم، وتأبَّ ــواهنم نف ــفوا إخ ــوهبم، ولكاش ــاللة قل ــال ض د خب

ــىلٰ  ــاربوهم ع ــداوة، وح ــرُّ  بالع ــة، والتف ــب الرئاس ــاألطل  مرد ب

ــدِّ  ــني يف ال ــون التمك ــف يك ــيهم، وكي ــي عل ــار والنه ين وانتش

 فـــ كــالَّ  ،حلــروبالفــتن وإيقــاع ا مــر يف املــؤمنني مــع إثــارةاأل
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ــادق  ــال الص ــائم «: ق ــ، وكــذلك الق  ه متتــدُّ فإنَّ

يـامن مـن الكــدر عـن حمضــه، ويصـفو اإل احلـقُّ  رحـغيبتـه ليصـ

 ٰى شـالشـيعة الـذين ُخي  مـن كانـت طينتـه خبيثـة مـن بارتداد كلِّ 

ــ ــاق إذا أحسُّ ــيهم النف ــتعل ــني واألوا باالس ــن خالف والتمك م

 .»يف عهد القائم  املنترش

ــ ــال املفضَّ ــت: لق ــول اهللا: فقل ــن رس ــا ب ــب  إنَّ  ،ي النواص

. نزلــت يف أيب بكــر وعمــر وعــثامن وعــيلٍّ اآليــة أُ  هــذه تــزعم أنَّ 

ين الــذي كــان الــدِّ  ٰى متــ ،اهللا قلــوب الناصــبة يدهيــال «: فقــال

ـــيف األُ مـــن بانتشـــار األ نـــاً متمكِّ ] اهللا ورســـوله[ارتضـــاه  ة، مَّ

ــاع الشــكِّ  مــن صــدورها  وذهــاب اخلــوف مــن قلوهبــا، وارتف

ــد  ــدٍ أيف عه ــؤالء ح ــن ه ــيلٍّ  م ــد ع ــداد  أو يف عه ــع ارت ، م

ــور يف ــت تث ــي كان ــتن الت ــلمني والف ــ املس ــروب أّي امهم، واحل

ــبُّ  ــت تش ــي كان ــتن الت ــني الكُ  والف ــب ــنهمّف ــمّ ، »؟ار وبي ــال  ث ت

ٰ  :»بطــاء القــائم إل هــذه اآليــة مــثالً   الصــادق  َحــ��
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ــا العبــد الصــالح  ـــر  -وأمَّ ــي اخلض اهللا  فــإنَّ  - أعن

ــاىلٰ  ــوَّ  تع ــا ط ــوَّ  لم ــره لنب ــعم ــه وال  ]]١١٣ص [[/رها دَّ ة ق ل

كــان  ا رشيعـة مــنريعة ينسـخ هبـــنــزل عليـه، وال لشــيلكتـاب 

مامــة يلــزم عبــاده االقتــداء هبــا، ، وال إلقبلــه مــن األنبيــاء 

 كـان يف ســابق امَّ ـلــ اهللا تعـاىلٰ  إنَّ  ، بـىلٰ ]لــه[ لطاعـة يفرضـها وال

ره، قـدِّ ام غيبتـه مـا يُ يف أّيـ  ر مـن عمـر القـائمقدِّ علمه أن يُ 

ــك ــدار ذل ــاده بمق ــار عب ــن إنك ــون م ــا يك ــم م ــر يف  وعل العم

ــب ل الطــول، طــوَّ  ــد الصــالح مــن غــري ســبب أوج عمــر العب

ــذلــك إالَّ  ، ليقطــع عمــر القــائم  االســتدالل بــه عــىلٰ  ة لعلَّ

 .»ةاهللا حجَّ  يكون للناس عىلٰ  لئالَّ  ،ة املعاندينبذلك حجَّ 

 ذكرنـا طرفـاً  ،ٰى ـصـأكثـر مـن أن ُحت  ٰى خبار يف هذا املعنـواأل

 .الكتاب  يطول بهمنها لئالَّ 

مثلهــا يف  ل عــىلٰ عــوَّ آحــاد ال يُ هــا أخبــار هــذه كلُّ : فــإن قيــل

 .مسألة علمية األهنَّ  ،هذه املسألة

ــا ــمَّ : قلن ــا تض ــار م ــذه األخب ــن ه ــتدالل م ــع االس ن موض

ــ ــرب بالش ــه ـيءاخل ــل كون ــمَّ ، قب ــام تض ــان ك ــك فك ــان ذل نه، فك

 نَّ أل، ة مــا ذهبنــا إليــه مــن إمامــة ابــن احلســنصــحَّ  داللــة عــىلٰ 

م الغيـوب، فلـو مل  مـن جهـة عـالَّ العلم بام يكـون ال حيصـل إالَّ 

نه اخلـرب لكـان ذلـك واحـد ووافـق خمـربه مـا تضـمَّ   خربإالَّ  وَ رْ يُ 

قبـل  ـيءمـن اخلـرب بالشـ نه القـرآن، ولذلك كان مـا تضـمَّ كافياً 

ــالقــرآن مــن قِ  وأنَّ ،  صــدق النبــيِّ  عــىلٰ  كونــه دلــيالً  ل اهللا بَ

 نت ذلـك حمصـورة، ومـع، وإن كـان املواضـع التـي تضـمَّ تعاىلٰ 

ــم ــن دلَّ ذلــك مس ــد، لك ــرب واح ــن خم ــىلٰ  وعة م ــن  ع ــدقه م ص

 .اجلهة التي قلناها

ـ، ٰى ومعنـ هذه األخبـار متـواتر هبـا لفظـاً  أنَّ  عىلٰ  ا اللفـظ فأمَّ

ــ الشــيعة تــواترت بكــلِّ  فــإنَّ   كثــرة فــإنَّ  ٰى ا املعنــخــرب منــه، وأمَّ

 قهـا وتباعـد رواهتـا يـدلُّ رُ خبار واخـتالف جهاهتـا وتبـاين طُ األ

ــحَّ  عــىلٰ  ــص ــون كلُّ تها، ألنَّ ــوز أن يك ــذلك ه ال جي ــة، ول ــا باطل ه

التـي هـي   النبـيِّ  معجـزات يف مواضـع كثـرية عـىلٰ  دلُّ ستَ يُ 

، وإن كـان ٰى معنـ رع تتـواترـمـور كثـرية يف الشـالقـرآن وأُ  ٰى سو

مـن جهـة اآلحـاد، وذلـك معتمـد عنـد  لفـظ منهـا منقـوالً  كلُّ 

إذا خالفنـا يف هـذه املســألة، فـال ينبغـي أن يرتكـوه وينســوه  مـن

ــا إىلٰ  ــالم يف جئن ــي  الك ــي أن تنته ــبية ال ينبغ ــة، والعص اإلمام

 .مور املعلومةجيحد األُ  حدٍّ  نسان إىلٰ باإل

وهــذا الــذي ذكرنــاه معتــرب يف مــدائح الرجــال وفضــائلهم، 

ــتُ  ــذلك اس ــىلٰ  لَّ دِ ول ــري  ع ــرو وغ ــجاعة عم ــاتم وش ــخاء ح س

 اممَّــ ]]١١٤ص [[/ واحــدٍ  وإن كــان كــلُّ  ،]بمثــل ذلــك[ذلــك 

مــن عطــاء حــاتم ووقــوف عمــرو يف موقــف مــن  ٰى روُيــ

 .واضح املواقف من جهة اآلحاد، وهذا

مـا  عـىلٰ  زائـداً  إمامـة ابـن احلسـن  عـىلٰ  أيضـاً  ا يدلُّ وممَّ 

ــ ٰى ـمضــ ــخــالف بــني األُ  ه الأنَّ ــمَّ ــه ســيخرج يف هــذه األُ ة أنَّ ة مَّ

ــلِ مُ  كــام وعــدالً  مهــدي يمــأل األرض قســطاً  ، وجــوراً  ت ظلــامً ئَ

ــوإذا بيَّ  ــني  أنَّ  انّ ــد احلس ــن ول ــدي م ــك امله ــدنا ذل ، وأفس

 ابـن احلسـن ٰى عي ذلـك مـن ولـد احلسـني سـومن يـدَّ  قول كلِّ 

  َّاملراد به هو  ثبت أن. 

ا ، غـري أّنـٰى ـصـأن ُحت ] مـن[خبار املرويـة يف ذلـك أكثـر واأل

 .ذلك من نذكر طرفاً 

 :ةمَّ من خروج مهدي يف هذه األُ  بدَّ  ه ال روي من أنَّ فمامَّ 

مة، عــن أمحــد بــن مالــك الفــزاري، لَ إبــراهيم بــن َســ ٰى رو

ــ دعــن حيــدر بــن حمّمــ اد بــن يعقــوب، عــن الفــزاري، عــن عبّ

د بـن مـروان، عـن الكلبـي، عـن أيب ر بن مزاحم، عن حمّمــنص

ـــ ـــماِء : اس يف قولـــه تعـــاىلٰ صـــالح، عـــن ابـــن عبّ َوِ� ا�س�
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ــ ــا الش ـــوأخربن ــو حمّم ــريف أب ــدي د املحّم ــن حمّم د ، ع

بـن  د القطعـي، عـن عـيلِّ عـن احلسـني بـن حمّمـ ،بن متام بن عيلِّ 

د بـن مـروان، عـن الكلبـي، عـن حمّمـ از، عنأمحد بن حاتم البزّ 
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 .يوم واحد

اس بن العبّ  د بن إسحاق املقري، عن عيلِّ حممّ ]] ١١٥ص [[/

ار بن أمحد، عن احلسن بن احلسـني، عـن سـفيان بكّ  املقانعي، عن

عمرو بن هاشم الطائي، عن إسـحاق بـن عبـد اهللا  اجلريري، عن
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 .نزلت يف املهدي : قال، ]٥٥: النور[ ش

ــ ــد اهللا، عــن أيب جعفــر حمّم ــن عبي ــنوأخربنــا احلســني ب  د ب

د بـن حمّمـ البزوفـري، عـن أمحـد بـن إدريـس، عـن عـيلِّ  سفيان

ــن ــابوري، ع ــة النيش ــن قتيب ــابوري،  ب ــاذان النيش ــن ش ــل ب الفض

اط، عـن احلسـن احلنّـ ٰى ال، عـن املثنّـبـن فّضـ عن احلسن بن عـيلِّ 
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 ــ إنَّ «: يقــول ــادٍ  ينــادي ٰى القــائم ال يقــوم حتَّ مــن الســامء  من

وفيــه . رق واملغـربـأهـل املشــ تسـمع الفتـاة يف خــدرها ويسـمع
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 ٰى د هـــارون بـــن موســـوأخـــربين مجاعـــة، عـــن أيب حمّمـــ

ــن ــربي، ع ــ التلعك ــن أمح ــيلٍّ د ب ــن أيب دارم،  ع ــن اب ــرازي، ع ال

د بـن هاشـم حمّمـ اس السـندي املقـانعي، عـنبـن العبّـ عن عيلِّ 

ان، ري، عـن عمـران القّطــي، عن سـهل بـن متـام البصــالقيس

 ،رة، عـن جـابر بـن عبـد اهللا األنصـاريـقتادة، عن أيب نضـ عن

 .»املهدي خيرج يف آخر الزمان«:  قال رسول اهللا: قال

ــن د بــن حمّمــ إســحاق املقــري، عــن املقــانعي، عــن بكــار ب

ــن ــد، ع ــّىلٰ  أمح ــن املع ــني، ع ــن احلس ــن ب ــن  احلس ــاد، ع ــن زي ب

يق النــاجي، عــن أيب الصــدِّ  العــالء بــن بشــري املــرادي، عــن أيب

ـــأُ «: قـــال رســـول اهللا : قـــال ،ســـعيد اخلـــدري ركم ـبشِّ

ــدي يُ  ــبامله ــىلٰ مَّ يف أُ  ]]١١٦ص [[/ث بَع ــي ع ــن  ت ــتالف م اخ

 ت جـوراً ئَـلِ كـام مُ  وقسـطاً  عـدالً  يمـأل األرض ،الناس وزلـزال

 .»األرض عنه ساكن السامء وساكن ، يرٰىض وظلامً 

ار بــن أمحـد، عــن احلسـن بــن عنـه، عــن املقـانعي، عــن بّكـ

ــد [ ،عــن أيب اجلحــاف ،احلســني، عــن تليــد عــن خالــد بــن عب

يق، عـن اق، عـن النـاجي يعنـي أبـا الصـدِّ امللك، عن مطر الـورّ 

 -أبشـــروا باملهــدي «: رســول اهللا  قــال: قــال ،]أيب ســعيد

ــًا  وزلــزال  حــني اخــتالف مــن النــاس ، خيــرج عــىلٰ -قــال ثالث

ــلِ كــام مُ  وعــدالً  شــديد يمــأل األرض قســطاً  ، وجــوراً  ت ظلــامً ئَ

 .»ويسعهم عدله قلوب عباده عبادةً  يمأل

اس املقـانعي، بـن العبّـ د بن إسـحاق املقـري، عـن عـيلِّ حممّ 

ــ عــن ــد، عــن احلســن بّك ــن أمح ــفيان ار ب ــن احلســني، عــن س ب

 ]عـن[عبـد املـؤمن، عـن احلـارث بـن حصـرية،  اجلريري، عـن

ــن أيب ــدي، ع ــوين العب ــن ج ــامرة ب ــدري ع ــعيد اخل ــال ،س : ق

ــول اهللا  ــمعت رس ــىلٰ  س ــول ع ــرب يق ــن  إنَّ «: املن ــدي م امله

ــان ــر الزم ــرج يف آخ ــي خي ــل بيت ــن أه ــن  ،عــرتيت م ــه م ــزل ل ين

ــرج لــه األرض بــذرها، فــيمأل ــامء قطرهــا، وخت  األرض الس

 .»وجوراً  القوم ظلامً  هاكام مأل وقسطاً  عدالً 

ار بـن أمحـد، اس املقـانعي، عـن بّكـبـن العبّـ عنه، عـن عـيلِّ 

مصبح، عن قـيس، عـن أيب حصـني، عـن أيب صـالح، عـن  عن

مــن الــدنيا  لــو مل يبــَق «: رســول اهللا  قــال: قــال ،أيب هريـرة

ــ يــوم واحــد لطــوَّ إالَّ   جــل مــنخيــرج ر ٰى ل اهللا ذلــك اليــوم حتَّ

 .»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  أهل بيتي يمأل األرض عدالً 

 عـن ،ار، عن عيل بـن قـادم، عـن فطـر، عن بكّ عنه، عن عيلٍّ 

 قـال: قـال ،يش، عن عبـد اهللا بـن مسـعودبَ بن ُح  رّ عاصم، عن زَ 
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ذلك  ل اهللا تعاىلٰ  يوم لطوَّ من الدنيا إالَّ  لو مل يبَق «: رسول اهللا 

ئ اسمه اسمي واسم أبيـه اسـم طيوا يمنّ  يبعث رجالً  ٰى اليوم حتَّ 

 .»ظلامً  تئَ لِ كام مُ  أيب يمأل األرض عدالً 

وعنــه، عــن املقــانعي، عــن جعفــر بــن ]] ١١٧ص [[/

إسحاق بـن منصـور، عـن قـيس بـن الربيـع  د الزهري، عنحممّ 

: قـال ،عبـد اهللا بـن مسـعود ، عـنرّ وغريه، عـن عاصـم، عـن زَ 

ــول اهللا  ــال رس ــدنيا«: ][ق ــذهب ال ــ ال ت ــيل أُ  ٰى حتَّ ــي مَّ ي ت

 .»املهدي :رجل من أهل بيتي يقال له

ك، عـن إبـراهيم ، عـن عـثامن بـن أمحـد السـّام د بن عـيلٍّ حممّ 

ــن الفضــل البــورصائي،  بــن ــد اهللا اهلاشــمي، عــن احلســن ب عب

األنصـاري، عـن عبـد اهللا بـن زيـاد  عن سـعد بـن عبـد احلميـد

بــن  إســحاق بــن عبــد اهللا ر، عــن، عــن عكرمــة بــن عــّام ينالــيام

:  قـال رســول اهللا: قــال ،أيب طلحـة، عــن أنـس بــن مالـك

ــنحــن بنــو عبــد املطَّ « ــا وعــيلٌّ  :ةلــب ســادة أهــل اجلنَّ ومحــزة  أن

 .»واحلسني واملهدي وجعفر واحلسن

بـن حـاتم،  د القطعـي، عـن عـيلِّ عن احلسـني بـن حمّمـ ،عنه

د الثـوري، عـن حمّمـ ٰى د بـن مـروان، عـن عبـد بـن حييـحممّ  عن

ــن ــني، ع ــن احلس ــدِّ  ب ــن ج ــه، ع ــيلٍّ أبي ــن ع ــه   ه، ع يف قول
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هم عـزِّ م بعـد جهـدهم فيُ د يبعـث اهللا مهـدهيَّ هـم آل حمّمـ«: قال

 .»همعدوَّ  ويذلُّ 

ــواأل ــذا املعن ــار يف ه ــن أن ُحت  ٰى خب ــر م ــأكث ــوِّ ال نُ  ٰى ـص ل ط

 .بذكرها الكتاب

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ٢ج (روضة الواعظني 

ـــر  ]]٢٦٠ص [[ ـــس يف ذك ـــانإجمل ـــاحب الزم ـــة ص  مام

 :ومناقبه 
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 .]١٠٥: األنبياء[

ــواإل ــد أيب حمّم ــام بع ــدم ــه امله ــن ابن ــر  ٰى د احلس  املنتظ

ــدليل قــد مضــ ــأو ،ٰى ـب ال خيلــو الزمــان مــن كــون معصــوم  هنَّ

ــاً  ــىلٰ للمكلَّ  يكــون لطف ــني ع ــتدالل ف ــل باالس ــيه العق ــا يقتض  م

يكـون املعصـوم يكـون النـاس أقـرب  ا علمنـا أنألّنـ ،الصحيح

 وإذا كــان اللطــف جيــب عــىلٰ ، الصــالح وأبعــد مــن الفســاد إىلٰ 

 .ماموجب أن ال خيلو الزمان من اإل اهللا تعاىلٰ 

ام والليــايل ي األّيـــلــن تنقضــ«: وقــال رســول اهللا 

ــ ــواطئ اســمه أســم مــن أهــل يبعــث اهللا رجــالً  ٰى حتَّ ــي ي  ٰى بيت

 .»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وقسطاً  ها عدالً يمأل

ــدنيا إالَّ  لــو مل يبــَق «: وقــال  ل  يــوم واحــد لطــوَّ مــن ال

ــ ــوم حتَّ ــك الي ــث ٰى اهللا ذل ــالً  يبع ــه رج ــد في ــن ول ــواطئ  يم ي

 .»وظلامً  ت جوراً ئَ لِ كام مُ  وقسطاً  ها عدالً يمأل ياسمه اسم

ــ«: ألصـحابه وقـال رسـول اهللا  ه آمنـوا بليلـة القـدر فإنَّ

بـن أيب  عـيلُّ  ،ذلك والة مـن بعـديلـ نَّ إو ،ينزل فيه أمـر السـنة

 . »طالب وأحد عرشة من ولده

ــ قــال أمــري املــؤمنني  ليلــة القــدر يف  نَّ إ«: اسالبــن عبّ

الليلـة أمـر السـنة، ولـذلك االمـر  ه ينـزل يف تلـكنَّـإو ،سنة كلِّ 

مــن هــم؟  :اسفقــال ابــن عبّـ ،»والة مـن بعــد رسـول اهللا 

 .»ثونة حمدَّ نا وأحد عرش من صلبي أئمَّ أ«: قال

ـــر  ـــو جعف ـــال أب ـــ نَّ إ«: ق ـــل حمّم  إىلٰ   اً داهللا أرس

مـنهم مـن  ،ار وصـي� ـعشـ اثنـا وجعـل مـن بعـده ،واإلنس اجلنِّ 

فاألوصـياء  ،ةنَّ جـرت بـه ُسـ ويصٍّ  سبق ومنهم مـن بقـي، وكـلُّ 

ــ مــن بعــد ــ عــىلٰ  د حمّم ــاوكــانوا  ،ٰى ة أوصــياء عيســنَّ ُس  اثن

 .»ح املسي ةنَّ ُس  عرش، وكان أمري املؤمنني عىلٰ 

وبـني يـدهيا لـوح فيـه  فاطمـة  دخلـت عـىلٰ : قال جابر

ــياء ــامء األوص ــ أس ــدهاواألئمَّ ــن ول ــ ،ة م ــددت اثن ــ يفع ر ـعش

ــامً  ــائم اس ــرهم الق ــ ،آخ ــنهم حمّم ــة م ــد فاطم ــن ول ــة م ، دثالث

 .وثالثة منهم عيلٌّ 

بينـا نحـن عنـد عبـد اهللا بـن مسـعود نعـرض : روقـقال مس

كم عهـد إلـيكم نبــيُّ هــل  :شـاب ٰى مصـاحفنا عليـه إذ يقــول فتـ

 ك حلـدث الســنِّ نَّـإ: كـم يكـون مـن بعـده خليفــة؟ قـال، 

نـا لينـا نبيُّ إنعـم عهـد  ،ما سألني عنـه أحـد قبلـك ءيش هذا نَّ إو

ــه( ــه وآل ــلوات اهللا علي ــ )ص ــدهأنَّ ــن بع ــون م ــ ه يك ــ ااثن ر ـعش

 .خليفة بعدد نقباء بني إرسائيل

ــعبي ]]٢٦٢ص [[/ ــال الش ــول اهللا : ق ــال رس ال «: ق



 ٥٣  ...................................................................................  إمامته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

هـم خليفـة كلُّ  رـعشـ ااثنـ ـييمضـ ٰى حتـَّ تـي ظـاهراً مَّ أمر أُ  يزال

 .»من قريش

ـــري ـــم اجلعف ـــو هاش ـــال أب ـــ: ق ـــت أليب حمّم : د قل

: ن أسـألك؟ فقــالأيل  أفتــأذن ،جاللتـك متنعنـي مــن مسـائلتك

 :قلـت ،»نعـم«: هـل لـك ولـد؟ قـال ،دييا سـيِّ : قلت ،»ْل َس «

 .»باملدينة«: سأل عنه؟ قالأفأين  ن حدث حدثإف

 هــذا«: د ابنــه وقــالأراين أبــو حمّمــ :ل عمــرو األهــوازيقــا

 .»صاحبكم بعدي

بـن  سـمعت أبـا احلسـن عـيلَّ : قال داود بن القاسم اجلعفري

فكيف لكم باخللف  ،من بعدي احلسن اخللف«: يقول د حممّ 

كـم ال ألنَّ «: جعلنـي اهللا فـداك؟ قـال مَ ـولِ : قلت ،»بعد اخللف؟

فكيـف نـذكره؟  :، قلت»اسمهلكم ذكره ب ترون شخصه وال حيلُّ 

 .»د من آل حممّ  ةاحلجَّ  :قولوا«: قال

وهـي  د بـن عـيلٍّ د بن إسـامعيل وحكيمـة بنـت حمّمـقال حممّ 

ــ ــ وأبــو عــيلِّ  يالعمــر وأبــو عمــرو ة احلســن عمَّ ر بــن مطهَّ

 وأبو عبد اهللا بن صـالح وإبـراهيم بـن إدريـس وجعفـر بـن عـيلٍّ 

ب الزمــان، هــم رأوا صــاحر طريــف اخلــادم كلُّ ـوأبــو نصــ

 .ه وبعضهم ذكر صفته وقدِّ 

*   *   * 

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

 :باملهدي  بشارة الرسول  ]]٢٥٨ص [[/

ــود ــد املحم ــال عب ــيعي :ق ــال يل الش ــم أنَّ  :ق ــا واعل ــا روين ن

ــالم أيضــاً  ــل اإلس ــر أه ــنبيّ  أنَّ  نحــن وأكث ــا حمّم ــال  داً ن : ق

يظهــر فــيمأل  ،مــة ابنتــه مــن ولــد فاط ،مــن مهــدي بــدَّ  ال

ــدالً  ــطاً  األرض ع ــام مُ  وقس ــلِ ك ــامً ئَ ــوراً  ت ظل ــد رو .وج  ٰى وق

ــاً  ــذاهب يف كُ  أيض ــة امل ــال األربع ــن رج ــة م ــمجاع ــع تُ بهم وأمج

 .عليه أهل اإلسالم

ـَحاِح  - ٢٧٣ َفِمْن ِرَواَياِهتِْم ِيف َذلَِك َما َرَواُه ِيف اْجلَْمِع َبْنيَ الصِّ

تَِّة بِإِْسنَاِدِهمْ   اهللاِ َسـِمْعُت َرُسـوَل  :َقاَلـْت  ،ُأمِّ َسـَلَمةَ  إَِىلٰ  السِّ

ِيت ِمْن ُوْلِد َفاطَِمَة «: َيُقوُل     .»املَْهِديُّ ِمْن ِعْرتَ

ْيَلِميُّ ِيف  ٰى َوَروَ  ــَريَوْيِه الــدَّ ــُن ِش ــِه اْب ــِديَث بَِأْلَفاظِ ــَذا اْحلَ َه

مِ  ــالَّ ــِف َوال ــاِب اْألَلِ ــْرَدْوِس ِيف َب ــاِب اْلِف ــٍد وَ  ،ِكتَ ــو ُحمَمَّ َرَواُه َأُب

ــاِر  ــاِب املََصــابِيِح ِيف َبــاِب َأْخبَ اُء ِيف ِكتَ ــُن َمْســُعوٍد اْلَفــرَّ ُحَســْنيُ ْب

 . املَْهِدِي 

ــنَاِدهِ  - ٢٧٤ ــِحيِح َأِيب َداُوَد بِإِْس ــْن َص ــَك ِم ــْن َذلِ ــاَل  ،َوِم  :َق

ــوُل  ــاَل َرُس ــْومٌ «: اهللاِ َق ْهِر إِالَّ َي ــدَّ ــَن ال ــَق ِم ــْو َملْ َيبْ ــٌد  َل َواِح

ــْدًال اهللاُ َلبََعــَث  ــَألُ اْألَْرَض ِقْســطًا َوَع ــي َيْم ــْن َأْهــِل َبيْتِ َرُجــًال ِم

 .»َكَام ُمِلئَْت ُظْلًام َوَجْوراً 

ــُي  - ٢٧٥]] ٢٥٩ص /[[ ــُرُه الثَّْعَلبِ ــا َذَك ــَك َم ــْن َذلِ ِيف   َوِم

   :َتْفِسِري َقْولِِه َتَعـاَىلٰ 
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ــور[ ِ� ال ــنَاِدِه إَِىلٰ  ،]٢٣ :ٰى الش ــسٍ  بِإِْس ــيِّ  ،َأَن ــِن النَّبِ َع

  ــاَل ــُه َق ــةِ «: َأنَّ ــِب َســاَدُة َأْهــِل اْجلَنَّ ــِد املُطَِّل ــُد َعبْ  ،»َنْحــُن ُوْل

ـ ُهْم ِمـْن َأْهـِل َبيْتِـهِ ـَوَذَكَر َنْفَسُه الشَّ : َقـاَل  ُثـمَّ  ،ِريَفَة َوَمخَْسـًة َسـامَّ

  .»َواملَْهِديُّ «

ــِريهِ  - ٢٧٦ ــًا ِيف َتْفِس ــيُّ َأْيض ــُرُه الثَّْعَلبِ ــا َذَك ــَك َم ــْن َذلِ   َوِم

ــق ــم عس ــنَاِدهِ   ح ــاَل  ،بِإِْس ــِديِّ  :َق ــنَاُء املَْه ــُني َس  ،السِّ

ُة ِعيَســـ ـــُل النََّصـــارَ   ٰى َواْلَقـــاُف ُقـــوَّ  ٰى ِحـــَني َينْـــِزُل َفيَْقتُ

ُب اْلبِيَعَ   . َوُخيَرِّ

َم ِمـْن ِرَواَيـِة الثَّْعَلبِـيِّ ِيف َتْفِسـِريِه  - ٢٧٧ َوِمْن َذلِـَك َمـا َتَقـدَّ

ــِة َأْصــَحاِب اْلَكْهــِف  ــيِّ  ،ِيف ِقصَّ َأنَّ املَْهــِديَّ   َوَرَواُه َعــِن النَّبِ

  ُم َعَلـــيِْهْم َفيُْحِيـــيِهُم  ُثـــمَّ َيْرِجُعـــوَن إَِىلٰ ،   اهللاُُيَســـلِّ

 .َيْوِم اْلِقيَاَمةِ  ُقوُموَن إَِىلٰ َفَال يَ  ،َرْقَدِهتِمْ 

ــَحاِح  - ٢٧٨ َوِمــْن َذلـِـَك َمــا َرَواُه َأْيضــًا ِيف اْجلَْمــِع َبــْنيَ الصِّ

ــتَّةِ  ــْدِريِّ  ،السِّ ــِعيٍد اْخلُ ــْن َأِيب َس ــاَل  ،َع ــاَل َرُســوُل  :َق : اهللاِ َق

اْألَْرَض ِقْسـطًا اْألَْنـِف َيْمـَألُ  ٰى َأْقنَـ ،اْجلَبَْهـةِ  َأْجـَىلٰ  ،املَْهِديُّ ِمنِّي«

ــْوراً  ــًام َوَج ــْت ُظْل ــَام ُمِلئَ ــْدًال َك ــنِنيَ  ،َوَع ــبَْع ِس ــُك َس َوِيف ، »َوَيْمِل

ــاِب ، » تِْســَع ِســنِنيَ «: ِرَواَيــٍة َعــْن ِهَشــامٍ  اِء ِيف ِكتَ َوِيف ِرَواَيــِة اْلَفــرَّ

ــِذِه اْألَْلَفــاظِ  ــِديِث ِهبَ ــَل اْحلَ ــاَل  ،املََصــابِيِح ِمثْ ــُه َق َيْمِلــُك «: إِالَّ َأنَّ

 .» تِْسعَ 

ـــَحاِح  - ٢٧٩ ـــْنيَ الصِّ َوِمـــْن َذلِـــَك َمـــا َرَواُه ِيف اْجلَْمـــِع َب

ــتَّةِ  َعــِيلٌّ  ]]٢٦٠ص /[[َقــاَل  : َقــاَل  ،َعــْن َأِيب إِْســَحاَق  ،السِّ

  ٰــَر إَِىل ــْنيِ  َوَنَظ ــِه اْحلَُس ــاَل  ،اْبنِ ــَام «: َوَق ــيٌِّد َك ــَذا َس ــي َه إِنَّ اْبنِ

ــوُل  ُه َرُس ــامَّ ــِم  ،اهللاِ َس ــٌل بِاْس ــْلبِِه َرُج ــْن ُص ــيَْخُرُج ِم َوَس

ــيُِّكمْ  ــِق  ،َنبِ ــبُِهُه ِيف اْخلُُل ــِق َوَال ُيْش ــبُِهُه ِيف اْخلَْل ــَألُ اْألَْرَض  ،ُيْش َيْم

 .»َعْدًال 

ــِب  ــاِب املَنَاِق ــا َرَواُه اْلَفِقيــُه اْبــُن املََغــاِزِيلِّ ِيف ِكتَ َوِمــْن َذلِــَك َم

ــانِيدِ  ــُرٍق بَِأَس ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــيِّ  َها إَِىلٰ ِم ــاَرَة  النَّبِ ُن اْلبَِش ــمَّ َيتََض

 . َوَذَكَر َفَضاِئَلُه َوَدْوَلتَهُ  بِاملَْهِديِّ 

اُء  - ٢٨٠ ـٍد اْبـُن َمْسـُعوٍد اْلَفـرَّ َوِمْن َذلِـَك َمـا َذَكـَرُه َأُبـو ُحمَمَّ

ــُه إَِىلٰ  ــِديٍث َيْرَفُع ــاِب املََصــابِيِح ِيف َح ــيِّ  ِيف ِكتَ ــُه   النَّبِ ــَر َأنَّ َذَك
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ـَة َحتـَّ ُجـُل َمْلَجـًأ َيْلَجـُأ إَِليْـِه  ٰى َبَالًء ُيِصيُب َهـِذِه اْألُمَّ َال َجيِـَد الرَّ

ِيت َأْهــِل َبيْتِــياهللاُ َفيَبَْعــُث « ،ِمــَن الظُّْلــمِ  َفــيَْمَألُ  ،َرُجــًال ِمــْن ِعــْرتَ

َعنْـُه  َيـْرَىضٰ  ،اْألَْرَض ِقْسطًا َوَعْدًال َبْعَد َمـا ُمِلئَـْت ُظْلـًام َوَجـْوراً 

ــَامِء َواْألَْرضِ  ــَامُء ِمــْن َقْطِرَهــا َشــيْئًا إِالَّ  ، َمَالِئَكــُة السَّ َال َيــَدُع السَّ

ــْدَراراً  ــهُ  ،َصــبَُّه ِم ــا َشــيْئًا إِالَّ َأْخَرَجتْ ــْن َنبَاِهتَ ــَدُع اْألَْرُض ِم  ،َوَال َي

ــ ــَواُت اْألَ  ٰى َيتََمنَّ ــاَء اْألَْم ــن ْحيَ ــل األرض م ــنع اهللا بأه ــا ص ممَّ

 .» َيِعيُش ِيف َذلَِك َسبَْع ِسنَِني َأْو تِْسَع ِسنِنيَ ، خريه

ــُرُه ِيف  - ٢٨١ ِم ِذْك ــدَّ ــابِيِح املَُق ــاِب املََص ــَك ِيف ِكتَ ــْن َذلِ َوِم

ــِديِّ  ــِة املَْه ــُه إَِىلٰ  ِقصَّ ــيِّ  َيْرَفُع ــاَل  النَّبِ ــُه َق ــي«  :َأنَّ ُء  َفيَِج

ُجُل َفيَُقـوُل  َفيَْحثِـي َلـُه ِيف َثْوبِـِه  ،ْعطِنِـيَيـا َمْهـِديُّ َأْعطِنِـي أَ  :الرَّ

 .» َما اْستََطاَع َأْن َحيِْمَلهُ 

ــَريَوْيِه  - ٢٨٢ ــِن ِش ــْرَدْوِس ِالْب ــاِب اْلِف ــَك ِيف ِكتَ ــْن َذلِ َوِم

ْيَلِميِّ بِإِْســنَاِدِه إَِىلٰ  ـاٍس  الــدَّ  ،َعــِن النَّبِــيِّ ، اْبــِن َعبـَّ

 .»املَْهِديُّ َطاُوُس َأْهِل اْجلَنَّةِ «: َقاَل 

َوِمــْن َذلِــَك ِيف اْلِكتَــاِب املَــْذُكوِر  - ٢٨٣]] ٢٦١ص /[[

ــنَاِدِه إَِىلٰ  ــيََامنِ  بِإِْس ــِن اْل ــَة ْب ــيِّ  ،ُحَذْيَف ــِن النَّبِ ــاَل  َع ــُه َق : َأنَّ

يِّ  ،املَْهِديُّ ِمْن ُوْلـِدي« رِّ َواللَّـْوُن ِمنْـُه َلـْوُن  ،َوْجُهـُه َكـاْلَقَمِر الـدُّ

ـــَرِيبِّ  ـــُم  ،اْلَع ْس ـــييلٌّ َواْجلِ اِئ ـــٌم إِْرسَ ـــطًا  ،ِجْس ـــَألُ اْألَْرَض ِقْس َيْم

بِِخَالَفتِــِه َأْهــُل  َيــْرَىضٰ  ،َوَعــْدًال َكــَام ُمِلئَــْت ُظْلــًام َوَجــْوراً 

َامَواِت َواْألَْرِض َوالطَّْريُ ِيف اْجلَوِّ  يَن َسنَةً  ،السَّ  .»َوَيْمِلُك ِعْرشِ

ــ - ٢٨٤ ــاِر إَِليْ ــاِب املَُش ــَك ِيف اْلِكتَ ــْن َذلِ ــنَاِدِه َأْيضــًا َوِم ِه بِإِْس

ـُه َقـاَل  النَّبِيِّ  إَِىلٰ  ا َأْهـَل اْلبَيْـَت ُيْصـِلُحُه «: َأنَّ اهللاُ املَْهـِديُّ ِمنـَّ

  ٍِيف َليَْلة«. 

هـذه األحاديـث بعـض مـا  إنَّ  :قال عبـد املحمـود بـن داود

 . أورده رجال األربعة املذاهب وعلامء اإلسالم

ــاً  ــيم كتاب ــو نع ــافظ أب ــع احل ــد مج ــّت  وق ــو س ــك نح  يف ذل

ــ ــديثاً ـوعش ــني ح ــن أربع ــة م ــّام  ،رين ورق ــر وس ــاب ذك ه كت

ــه ــة خمرج ــه وحقيق ــدي ونعوت ــامء  ،امله ــان عل ــن أعي ــذا م وه

 .األربعة املذاهب

ــنَّ  ــد ص ــيعة ق ــن الش ــامء م ــض العل ــان بع ــد ك ــاً وق  ف كتاب

ــ ــن ممَّ ــث أحس ــه أحادي ــه وفي ــت علي ــه ووقف ــاهووجدت  ،ا أوردن

فيــه  ٰى ورو ،)قــب املهــدييف منا كشــف املخفــيِّ (ه كتــاب وســّام 

ـــمائــة وعشــ  ،ق رجــال األربعــة املــذاهبرُ رة أحاديــث مــن ُط

ــل ــة التطوي ــا كراهي ــانيدها وألفاظه ــا بأس ــت نقله ــئالَّ  ،فرتك  ول

بعــض مــا أوردنــا يغنــي عــن زيــادة  وألنَّ  ،ناظرهــا يمــّل 

ــل  ــيل أله ــل ]]٢٦٢ص /[[التفص ــل اجلمي ــاف والعق  ،اإلنص

ــن رو ــامء م ــأذكر أس ــ ٰى وس ــة وعش ــي يف  رةـاملائ ــث الت أحادي

 لـتعلم مواضـعها عــىلٰ  كتـاب املخفـي عـن أخبـار املهـدي 

 .وتزداد هداية أهل التوفيق ،التحقيق

ومنهــا مــن  ،فمنهــا مــن صــحيح البخــاري ثالثــة أحاديــث

ــ ــد عش ــلم أح ــحيح مس ــديثاً ـص ــني  ،ر ح ــع ب ــن اجلم ــا م ومنه

ومنهــا مــن اجلمــع بــني  ،الصــحيحني للحميــدي حــديثان

ــتَّ  ــحاح الس ــرزين الص ــة ل ــد عش ــدري أح ــة العب ــن معاوي ر ـب

ا أخرجـه الشـيخ ومنها مـن كتـاب فضـائل الصـحابة ممـَّ ،حديثاً 

احلافظ عبد العزيز العكـربي مـن مسـند أمحـد بـن حنبـل سـبعة 

ومنهــا  ،ومنهــا مــن تفســري الثعلبــي مخســة أحاديــث ،أحاديــث

ــتَّ  ــدينوري س ــة ال ــن قتيب ــديث الب ــب احل ــن غري ــثم  ،ة أحادي

ــردوس ال ــاب الف ــن كت ــا م ــة ومنه ــديلمي أربع ــريويه ال ــن ش ب

دة نسـاء العـاملني فاطمـة ومنها مـن كتـاب مسـند سـيِّ  ،أحاديث

ة الــدارقطني ســتَّ  تــأليف احلـافظ أيب احلســن عـيلٍّ  الزهـراء 

ــث ــاً  ،أحادي ــافظ أيض ــاب احل ــن كت ــا م ــري  ومنه ــند أم ــن مس م

ومـن كتـاب  ،ثالثـة أحاديـث بـن أيب طالـب  املؤمنني عـيلِّ 

ــد ــديثان  أاملبت ــائي ح ــاً للكس ــتمالن أيض ــىلٰ  يش ــدي  ع ــر امله ذك

   ــدّج ــفياين وال ــروج الس ــر خ ــاب  ،الوذك ــن كت ــا م ومنه

ــرّ  ــعود الف ــن مس ــني ب ــابيح أليب احلس ــثاملص ــة أحادي  ،اء مخس

ــن  ــن جعفــر ب ــن أمحــد ب ــاب املالحــم أليب احلس ومنهــا مــن كت

ومنهـا مـن  ،د بـن عبيـد اهللا املنـاري أربعـة وثالثـون حـديثاً حممّ 

ــ ــاب احلــافظ حمّم ــن عكت ــد اهللا احلضــد ب ــابن ـب رمي املعــروف ب

ومنهـا مـن كتـاب الرعايـة ألمـل الروايـة  ،مطيق ثالثة أحاديث

ــ ــتح حمّم ــة أليب الف ــاين ثالث ــراهيم الفرغ ــن إب ــامعيل ب ــن إس د ب

ومنهــا  ،ومنهــا خــرب ســطيح روايــة احلميــدي أيضــاً  ،أحاديــث

النمـري  من كتاب االستيعاب أليب عمـر يوسـف بـن عبـد الـربِّ 

 .حديثان

ــود ]]٢٦٣ص /[[ ــد املحم ــال عب ــىلٰ  :ق ــت ع ــزء  ووقف اجل

 َب تِـقـد كُ  ،د بـن يزيـد ماجـةن روايـة حمّمـنَ الثاين من كتاب السُّ 

ــه ،فــهيف زمــان مؤلِّ  ــه وبعــض اإلجــازات علي ــاريخ كتابت ــا  ،ت م

 :هذا لفظها

ــِم  ِحيمِ اهللاِ بِْس ــرَّ ْمحِن ال ــرَّ ــ ، ال ــدأمَّ ــا يف  ..ا بع ــزت م ــد أج فق

ـ ،آخـره لـه إىلٰ هذا الكتاب مـن أوَّ  ن أليب نَ وهـو آخـر كتـاب السُّ

مة لَ د بـن َسـمة وجعفـر واحلسـن ابنـي حمّمـلَ د بن َسـعمرو حممّ 
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ــا  ،د بــن يزيــد ماجــةوهــو ســامعي مــن حمّمــ ،حفظهــم اهللا نفعن

دينــار  ]]٢٦٤ص /[[وكتــب إبــراهيم بــن  ،اكم بــهاهللا وإّيــ

وقــد عارضــت  ،وذلــك يف شــهر شــعبان ســنة ثالثامئــة ،هبخّطــ

 .م كثرياً د وسلَّ مّ حم اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ،به

ــمَّ  ــد تض ــرياً وق ــوف كث ــذكور املوص ــزء امل ــذا اجل ــن  ن ه م

ــم ــدي ،املالح ــروج امله ــاب خ ــا ب ــاب  ٰى ورو ،فمنه ــذا الب يف ه

مــن هـــذه النســخة ســـبعة أحاديــث بأســـانيدها يف خـــروج 

 ه يمـأل األرض عـدالً وأنَّـ ،ه مـن ولـد فاطمـة وأنَّ  ،املهدي

ــام مُ  ــلِ ك ــوراً ئَ ــل ،ت ج ــة وفض ــف احلال ــر كش ــا إىلٰ وذك  ها يرفعه

 . النبيِّ 

 عـىلٰ  كتـاب املقـتصِّ  عـىلٰ  ووقفـت أيضـاً  :قال عبد املحمـود

تلخـيص أيب احلسـني  ،اممالحـم غـابر األّيـ أثي األعوام لنبـحمدِّ 

فـه يف يف زمـان مؤلِّ  َب تِـقـد كُ  ،د املنـاريأمحد بن جعفر بـن حمّمـ

فكـان الفـراغ  :آخر النسـخة التـي وقفـت عليهـا مـا هـذا لفظـه

ــن تألي ــنيم ــة وثالث ــنة ثالثامئ ــه س ــىلٰ  ،ف ــازات  وع ــاب إج الكت

ــني  ــنة ثامن ــدة س ــه يف ذي قع ــض إجازات ــاريخ بع ــويزات ت وجت

سـيأيت بعـض  :من مجلـة هـذا الكتـاب مـا هـذا لفظـه ،وأربعامئة

 ر حــديثاً ـثامنيــة عشــ ٰى رو ثــمّ  ،وســريته املـأثور يف املهــدي 

ـــانيدها إىلٰ  ـــيِّ  بأس ـــدي   النب ـــروج امله ـــق خ  بتحقي

ــوره ــ ،وظه ــة وأنَّ ــد فاطم ــن ول ــ ،ه م ــأل األرض وأنَّ ه يم

 .وذكر كامله وسريته وجالله وواليته ،عدالً 

فـه ورواه كتـاب قـد ألَّ  وقـد وقفـت عـىلٰ  :قال عبد املحمـود

ــن  ،ره أبــو نعــيم احلــافظوحــرَّ  ــن أيب عبــد اهللا ب واســمه أمحــد ب

ولـه  ،ف مـن أعيـان رجـال األربعـة املـذاهبوهـذا املؤلِّـ ،أمحد

ــانيف وروا ــريةتص ــات كث ــمّ  ،ي ــد س ــاب  ٰى وق ــيم الكت ــو نع أب

ــه  ــار إلي ــه (املش ــة خمرج ــه وحقيق ــدي ونعوت ــر امله ــاب ذك كت

ــه ــمّ  ،)وثبوت ــديثاً  ث ــني ح ــعة و أربع ــاب تس ــدر الكت ــر يف ص  ذك

ــيِّ  أســندها إىلٰ  ــ ،ن البشــارة باملهــدي يتضــمَّ   النب ه وأنَّ

ــ ،مــن ولــد فاطمــة  ــ ،ه يمــأل األرض عــدالً وأنَّ  ه ال بــدَّ وأنَّ

ــو ــمّ  ،رهمــن ظه ــك حــديثاً  ث ــر بعــد ذل ــ ذك ــ ٰى معن  ،ٰى بعــد معن

 . النبيِّ  أحاديث بأسانيدها إىلٰ  ٰى معن يف كلِّ  ٰى ورو

ـــعة  ]]٢٦٥ص /[[ ـــة التس ـــد رواي ـــيم بع ـــو نع ـــال أب فق

إليهـا يف حقيقـة ذكـر املهـدي ونعوتـه  مشـاراً  واألربعـني حـديثاً 

وبخروجـه يرفـع عـن النـاس  :وخروجه وثبوتـه مـا هـذا لفظـه

يف  ٰى ورو. وتالطـــم املحـــن ويمحـــق اهلـــرج تظـــاهر الفـــتن

ــحَّ  ــص ــذا املعن ــيِّ  ٰى ة ه ــن النب ــديثاً   ع ــني ح ــني وأربع  اثن

 .بأسانيدها

  إعـالم النبـيِّ  :مـا هـذا لفظـه قـال أبـو نعـيم أيضـاً  ثمّ 

يف  عـن النبــيِّ  ٰى ورو، ةد مـن ســادات أهـل اجلنـَّاملهـدي سـيِّ  أنَّ 

 .ثالثة أحاديث ٰى ة هذا املعنصحَّ 

ــمّ  ــو ن ث ــر أب ــاً ذك ــيم أيض ــه ع ــذا لفظ ــا ه ــه  :م ــر جيش ذك

ــول مدَّ  ــورته وط ــه وأيّ وص ــهت ــحَّ   ٰى ورو، ام ــيف ص ــذا املعن  ٰى ة ه

 .أحد عرش حديثاً   عن النبيِّ 

حيثـوه  ،وباملـال سـخيٌّ  ،بالعـدل ويفٌّ  :ذكر مـا هـذا لفظـه ثمّ 

 عــن النبــيِّ  ٰى ة هــذا املعنــيف صــحَّ  ٰى ورو ،اه عــد� وال يعــدُّ  حثــواً 

 بإسناده تسعة أحاديث. 

ذكــر البيــان عــن  :مــا هــذا لفظــه ذكــر أبــو نعــيم أيضــاً  ثــمّ 

ــ عــن  ٰى رو ثـمّ  ،خــروج املهـدي وظهــوره ة عـىلٰ الروايـات الدالَّ

 .أربعة أحاديث ٰى ة هذا املعنيف صحَّ   النبيِّ 

توطئـة أمـر املهـدي  ذكـر البيـان يف أنَّ  :ذكر ما هذا لفظـه ثمّ 

ــن قِ  ــه م ــه وجيش ــوخالفت ــبَ ــرو ،رقـل املش ــذا امل ٰى ف ــيف ه  ٰى عن

 .حديثني  ته عن النبيِّ وصحَّ 

ذكـر بيـان  :مـا هـذا لفظـه ذكـر أبـو نعـيم احلـافظ أيضـاً  ثمّ 

ــدي ــروج امله ــا خ ــون منه ــي يك ــة الت ــحَّ  ٰى ورو ،القري ة يف ص

 . النبيِّ  ذلك حديثني يرفعهام إىلٰ 

مــن  ذكـر بيـان أنَّ  :مـا هـذا لفظـه ذكـر أبـو نعـيم أيضـاً  ثـمّ 

ــذه األُ  ــة اهللا هل ــتكرم ــع ة أنَّ مَّ ــريم يُ  ٰى يس ــن م ــّيل ب ــف ص  خل

ــمّ  ،املهــدي ــذا املعنــيف صــحَّ  ٰى رو ث ــن  ٰى ة ه ــة أحاديــث ع ثامني

 . النبيِّ 

 ل اهللا نـزِ ذكـر مـا يُ  :مـا هـذا لفظـه ذكر أبو نعيم أيضـاً  ثمّ 

اجلـيش الـذين يرمـون احلـرم تكرمـة  من اخلسف والنكـال عـىلٰ 

مخســة أحاديـث عــن  ٰى ة هــذا املعنـيف صـحَّ  ٰى رو ثــمّ  ،للمهـدي

 .بأسانيدها  يِّ النب

ه من ولـد ذكر املهدي أنَّ  :ذكر أبو نعيم احلافظ ما هذا لفظه ثمّ 

ة أبو نعـيم يف صـحَّ  ٰى ورو ،ثبعَ احلسني وذكر كنيته وموته حني يُ 

 .بأسانيدها  تسعة أحاديث عن النبيِّ  ٰى هذا املعن

ــمّ  ]]٢٦٦ص /[[ ــيم أيضــاً  ث ــو نع ــر أب ــه ذك ــا هــذا لفظ  :م

ملكهـا مـن بنـي  ٰى مـا سـب الروميـة وردُّ ذكر فتح املهدي املدينـة 

ــل إىلٰ  ــحَّ  ٰى ورو ،بيــت املقــدس إرسائي ــن  ٰى ة هــذا املعنــيف ص ع

 .مخسة أحاديث بأسانيدها  النبيِّ 
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مـا يكـون يف زمـان  :ذكر أبو نعيم احلـافظ مـا هـذا لفظـه ثمّ 

ة هــذا يف صــحَّ  ٰى ورو ،املهــدي مــن اخلصــب واألمــن والعــدل

 .بعة أحاديثبإسناده س  عن النبيِّ  ٰى املعن

ــدي  ــر امله ــاب ذك ــذكورة يف كت ــث امل ــة األحادي  فجمل

ــ ــه املختصَّ ــه وحقيقــة خمرجــه وثبوت ــونعوت ــدَّ  ٰى ة هبــذا املعن م املق

ـــ ،ة ومخســـون حـــديثاً ذكرهـــا مائـــة وســـتَّ  ق هـــذه رُ ا ُطـــوأمَّ

األحاديث فهـي كثـرية تركـت ذكرهـا يف هـذا الكتـاب كراهيـة 

 .اإلكثار واإلطناب

ــود ــد املحم ــال عب ــال  :ق ــيعيق ــ :الش ــن وأمَّ ــذي ورد م ا ال

ــ يف ذلــك جممــالً  طريــق الشــيعة وأهــل البيــت  ال  الً ومفصَّ

ــيســعه إالَّ  ــد تضــمَّ  ،دات جملَّ ــدِّ وق ــامل ال ــاب إك ــام ن كت ين وإمت

ــ ــر حمّم ــأليف أيب جعف ــة ت ــالنعم ــه القّم ــن بابوي ــاً  ي د ب  طرف

ــ ــات داً جيِّ ــن الرواي ــالك  ،م ــن اهل ــه م ــالمة نفس ــن أراد س فم

 .هناك ما فلينظر أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / الرسالة املاتعية

 :عقيدة]] ٣١١ص [[/

قد عرفـت أنَّ نصـب الرئاسـة واجـب يف كـلِّ زمـان لكوهنـا 

، وإذا ثبــت ذلــك اهللا تعــاىلٰ  لطفــًا، وفعــل اللطــف واجــب عــىلٰ 

وجــب القــول بوجــود اإلمــام يف هــذا الوقــت، وإالَّ خــال 

 .الالزمان من اإلمام، وهو حم

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

لسـنا ننكــر وجـوده ملــا ذكرمتــوه، : فـإن قــالوا]] ٤٠١ص [[

 .ام ننكره لعدم الدليل عليهوإنَّ 

ــا ــ: قلن ــاتركوا التعجُّ ــاً ف ــتبطاء جانب ــا ب واالس ــوا منّ ، واطلب

ــ ــة واحلجَّ ــةالدالل ــذلك فالدالل ــا ب ــإذا طالبون ــك، ف ــا  ة يف ذل م

 مناه مــن وجــوب وجــود إمــام معصــوم مقطــوع عــىلٰ قــدَّ 

ــلِّ  ــمته يف ك ــ عص ــونـعص ــلُّ  ،...ر يك ــة ك ــالن إمام ــن  وبط م

ــ ــه ٰى عدَّ ُي ــ]] ٤٠٢ص /[[  ل ــة يف عص ــوـاإلمام ــذا، س  ٰى رنا ه

ــدَّ .. .صــاحبنا ــد امل ــد مــن ســلفه املعصــومني ق ــاء واح عون لبق

ــوا، فــال يوجــد مــنهم ــول العلــم بمــوت  ،...انقرض وحلص

... احلــقَّ  وثبــوت أنَّ  .نــاهمــا بيَّ  ادة املعصــومني عــىلٰ ولئــك الســأُ 

هـو الـدليل مــن حيـث االعتبـار العقــيل، ومـن طريـق الســمع، 

مــا  ، عـىلٰ ومـن آبائـه  .. .فالتنصـيص عليـه مـن جهـة

ــي بيَّ  ــيعة الت ــه الش ــواترت ب ــحَّ ت ــا ص ــالم يف ن ــد الك ــا عن ة نقله

 .النصِّ 

الفو الشـيعة يف نعـوت دها ما يرويه خمؤكِّ ة ويُ د هذه األدلَّ ؤيِّ ويُ 

املهدي وصفاته، والرواية الظاهرة املستفيضـة عـن الرسـول مـن 

ذلـك اهللا ل  يـوم واحـد لطـوَّ من الـدنيا إالَّ  لو مل يبَق «: قوله 

خيرج رجل من ولدي، يواطئ اسـمه اسـمي، وكنيتـه  ٰى اليوم حتَّ 

 .»وجوراً  ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  وعدالً  رض قسطاً كنيتي، يمأل األ

  *   * * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

إمامتـــه نـــصُّ النبـــيِّ عليـــه،  والـــدليل عـــىلٰ ] ]٤٠ص [[

ة  .ونصُّ آبائه، وقوهلم حجَّ

أنَّ الزمـان  هـو مـا دلَّ عـىلٰ  -اجلملـة  عـىلٰ  -ودليل وجـوده 

ال جيـوز أن خيلـو مـن إمـام معصـوم هـو  -مع بقاء التكليـف  -

 .أعلم أهل زمانه

 *   *  * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

ــــال ]] ٩٦ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س اهللا روح م أي العالَّ

ـــ قـــد أنَّ عتَ وجيـــب أن يُ  :]احلـــّيل  صـــلوات اهللا (ة اإلمـــام احلجَّ

ــه ــيٌّ  )علي ــلِّ  ح ــود يف ك ــن  موج ــه احلس ــوت أبي ــد م ــان بع زم

 َّــلَّ  ، ألن ــدَّ  ك ــان ال ب ــريه  زم ــوم، وغ ــام معص ــن إم ــه م في

إمـــام [ خلـــال الزمـــان مـــن اإلمجـــاع، وإالَّ لـــيس بمعصـــوم ب

 .وقت يف كلِّ  اهللا تعاىلٰ  اللطف واجب عىلٰ  مع أنَّ ] معصوم

ـــول ـــ: أق ـــت أنَّ امَّ ـل ـــف  ثب ـــة لط ـــف نَّ أو[ ،اإلمام ] اللط

ـــب عـــىلٰ   حكـــيم ال خيـــلُّ  اهللا تعـــاىلٰ  ، وأنَّ اهللا تعـــاىلٰ  واج

ـــب، وأنَّ  ـــوماً  بالواج ـــون معص ـــب أن يك ـــام جي ، وأن ال اإلم

ــ ٰى معصــوم ســو ر، وجــب القــول بوجــود ـة االثنــي عشــاألئمَّ

صـلوات (د بـن احلسـن ر، وهـو املهـدي حمّمــاإلمام الثاين عشـ

 .الدنيا ٰى منته ، وبقاؤه إىلٰ )اهللا عليه

ــ]] ٩٩ص /[[ ــه أنَّ ــدليل علي ــد وال ــزم أح ــك لل ــوال ذل ه ل

 :مور ثالثةأُ 

ــإ بإمامــة غــري  بإمامــة غــريه، فيكــون قــوالً [ا القــول مَّ

 .مملا تقدَّ  ،معصوم، وهو باطل

 .بعصمة غريه، وهو باطل باإلمجاع]  أو القول

 خمـال�  الزمان مـن اإلمـام، فيلـزم أن يكـون اهللا تعـاىلٰ  أو خلوُّ 

ــ  عـن النبـيِّ  َل ِقـوقـد نُ  .اهللا عـن ذلـك بالواجـب تعـاىلٰ  ه أنَّ
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ل اهللا  يــوم أو بعــض يــوم لطــوَّ مــن الــدنيا إالَّ  لــو مل يبــَق «: قــال

 .»فيه قائمنا أهل البيتيظهر  ٰى ذلك اليوم حتَّ 

ــ ــه وأمَّ ــان أبي ــرية يف زم ــة كث ــاهده مجاع ــد ش ــوده، فق ا وج

 ًوبعد موته أيضا ،. 

ــ ــإة، فا اســتبعاد اخلصــم طــول عمــره هــذه املــدَّ وأمَّ ه غــري نَّ

قــادر  ة وضـعفها ممكــن، واهللا تعـاىلٰ بقـاء هــذه املـدَّ  مقبـول، ألنَّ 

أكثـر مـن ه قـد عـاش قبلـه مـن األنبيـاء مـع أنَّـ. ممكـن كلِّ  عىلٰ 

، ] ر ـ، ومثـل اخلضــ[عمـره مـن السـعداء، مثــل نـوح 

 .الومن األشقياء مثل السامري والدّج 

، ]تعـاىلٰ [، فال جيـوز أن يكـون مـن اهللا ا سبب غيبته وأمَّ 

ه معصـوم ، ألنَّـوال منـه  .جيب عليه نصبه ومتكينه ه تعاىلٰ ألنَّ 

رتك مـا جيـب أن ي] له[مور اإلمامة، وال جيوز وجيب عليه القيام بأُ 

ـمـن األُ ]] ١٠٠ص /[[   أن يكونفتعنيَّ  .عليه لعصمته وهـم  ،ةمَّ

روه، ـم لو ظهر لنصـفاملنع ليس من األولياء، ألهنَّ  .أولياء وأعداء

ة األنصـار، فـإذا زال  أن يكون من األعـداء، لكثـرهتم وقلَّـفتعنيَّ 

، وظلـامً  لئـت جـوراً كـام مُ  وعـدالً  ذلك ظهر ومأل األرض قسطاً 

 .العاملني آمني ربَّ  ،هللا فرجه ورزقنا الشهادة بني يديهل اعجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

ــادس]] ٣٢٩ص [[ ــن الس ــ: وع ــار أنَّ ــا إذ نخت ــف بأّن ه لط

ـ، أمَّ مطلقاً  ا حـال الغيبـة ا مـع ظهـوره فظـاهر متـام لطفيتـه، وأمَّ

ن الزيـادة ريعة وضـبطها مــفنفس وجوده لطـف يف حفـظ الشـ

أوليائــه املعتقــدين لــه يف قــرهبم مــن  والنقصــان، وكــذا يف حــقِّ 

 الواجبــات وبعــدهم عــن املقبّحــات، إذ ال يؤمنــون يف كــلِّ 

ــذٍ  ــيهم، وحينئ ــوره عل ــه وظه ــن متكين ــت م ــه  وق ــون متكين يك

 .بل لطف آخر ،يف متام لطفيته فه رشطاً وتّرص 

منـــه  :لاألوَّ : مور ثالثـــةويف احلقيقــة اللطفيـــة متامهـــا بــأُ 

ــاىلٰ  ــل ،تع ــد حص ــني، وق ــني والتعي ــو التمك ــاين. وه ــه : الث من

 ،ــ ــو حتمُّ ــل وه ــد حص ــا، وق ــه بأعبائه ــة وقيام ل اإلمام

ـــاً  ـــث]] ٣٣٠ص /[[ .أيض ـــا: الثال ـــه  ،منّ ـــاد ل ـــو االنقي وه

 .منّا والطاعة، وهذا مل حيصل، فعدم اللطف التامِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

ة بن احلسن]] ١٣٠ص [/[  :¨ يف بيان حياة احلجَّ

موجـود مـن حـني والدتـه،  يٌّ حـ ر ـاإلمام الثـاين عشـ

ــ ــأتني إىلٰ  يوه ــني وم ــّت ومخس ــنة س ــف،  س ــان التكلي ــر زم آخ

ــ ،فيــه مــن إمــام معصــوم زمــان ال بــدَّ  كــلَّ  ألنَّ  ة، لعمــوم األدلَّ

 .وغريه ليس بمعصوم، فيكون هو اإلمام

ــ ــاء موأمَّ ــتبعاد ببق ــها االس ــل، ألنَّ  ،ثل ــن،  فباط ــك ممك ذل

ــاً  ــع يف خصوص ــد وق ــالفة يف وق ــة الس ــقِّ  األزمن ــعداء  ح الس

 .واألشقياء ما هو أزيد من عمره 

ـــ ـــهوأمَّ ـــبب خفائ ـــ ا س ـــت، فإمَّ ـــلحة اس اهللا  هثرأا ملص

ــدوِّ  ــرة الع ــا، أو لكث ــ بعلمه ــارص، ألنَّ وقلَّ ــاىلٰ  ة الن ــه تع  حكمت

مـن الغـري فيكـون  ،ال جيـوز معهـام منـع اللطـف وعصمته 

 .، وذلك هو املطلوبياملعاد

ــمَّ  ــ الّله ــهعجِّ ــه  ،ل فرج ــن أعوان ــا م ــه، واجعلن ــا فلج وأرن

ــاه، واعصــمنا  ــا طاعتــه ورض ــه، وارزقن ــن وأتباع خمالفتــه م

 .والقائل بالصدق ،احلقِّ  بحقِّ  ،وسخطه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

  :املهدي  عىلٰ  النصُّ  ]]١٧٠ص [[

ــ ــر حمّم ــيخ أيب جعف ــن الش ــحيحة ع ــانيد الص د روي باألس

د بــن عــن حمّمـ ،د بــن احلسـن بــن الوليـدعــن حمّمـ ،بـن بابويـه

د بـن حمّمـ ٰى عـن موسـ ،عـن احلسـن بـن رزق اهللا ،ارالعطّ  ٰى حيي

بـن  د بـن عـيلِّ بن جعفـر بـن حمّمـ ٰى بن القاسم بن محزة بن موس

اإلمــام  تــه أنَّ ثحكيمــة حدَّ  أنَّ   ،بــن أيب طالــب احلســني بــن عــيلِّ 

ــ ــعبان لتحض ــن ش ــف م ــة النص ــا ليل ــث إليه ــكري بع ر ـالعس

ــظهِ ســيُ  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ «: وقــال هلــا ،عنــده ة ر يف هــذه الليلــة حجَّ

 .» اهللا يف أرضه

ــه ــاء اهللا يف باب ــك إن ش ــن ذل ـــيء م ــيأيت ش ــنورد  ،وس وس

 ،مــن أرادهــا وقــف عليهــا ،خــر عــن أبيــه فيــهأُ  نصوصــاً  أيضــاً 

 .وهنا حصل بفوائد مكنوهناومن سعد باعتقاد مضم

 مـــا أســـنده املفيـــد يف إرشـــاده إىلٰ  :منهـــا]] ١٧١ص /[[

ــوازي ــال ،األه ــ  :ق ــو حمّم ــه أراين أب ــال ،د ابن ــذا «: وق ه

 .» صاحبكم بعدي

ــند إىلٰ  ــري وأس ــال ،اجلعف ــكري  :ق ــت للعس ــك  :قل جاللت

ــألتك ــن مس ــي ع ــألك ،متنعن ــأذن يل أن أس ــال ؟فت ــ«: ق  ،»ْل َس

إن حـدث حـادث  :قلـت ،»نعـم«: قـال ؟هـل لـك ولـد :قلت

 .»باملدينة«: قال ؟أين أسأل عنه

 ،ف أبـو عبـد اهللا الـنعامين كتـاب الغيبـة فيـه كفايـةوقد صـنَّ 



 إمامته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ...................................................................................  ٥٨

ــن وُ  ــم ــهفِّ ــف علي ــه وق ــنَّ  ،ق ل ــذا ص ــن وك ــري اب ــامل الكب ف الع

 ،ا جـاء فيـهممـَّ كـه طرفـاً وسـنذكر يف بـاب خروجـه ومتلُّ  ،بابويه

  صــوص النبــيِّ وقــد أســلفنا يف ن ،يسرتشــد بــه مــن يبتغيــه

 . وآبائه أحاديث يف وجوده وبقائه

*   *   * 

ــامتهم ومتلُّ  )١١( ]]٢١٨ص /[[ ــاء يف خ ــيام ج ــاب ف ــه ب ك

  :وبقائه 

 : وفيه فصول

 : فصل )١(

ــ ــإنَّ ــد مض ــىلٰ  ٰى ـه ق ــواترة ع ــوص املت ــه  يف النص  آبائ

ــ ــار مجَّ ــهأخب ــه وبقائ ــذا  ،ة يف خروج ــاء اهللا يف ه ــنورد إن ش وس

ــاراً  ــاب أخب ــن الب ــ م ــرُ ُط ــق العامَّ ــع ة واخلاصَّ ــب القط ة توج

وقــد أســلفنا يف كتابنــا هــذا  ،جاحــده واإلنكــار عــىلٰ  ،بوجــوده

ين الـدِّ  وأنَّ  ،اإلمامـة ركـن عظـيم مـن أركـان اإلسـالم بيـان أنَّ 

ــياً  ــون متالش ــام يك ــد اإلم ــىلٰ  ،بفق ــزل اهللا ع ــد أن ــ وق ــد نبيِّ ه عن

ــ ــبه علي� ــامً  انص ــه عل  : لدين
َ
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 .]٣: املائدة[ َوأ

ــزيَّ  ــواه امل ــول هب ــالف يق ــن  إنَّ  :نواملخ ــت م ــة ليس اإلمام

حيـث عـدل عـن ع مـا تتلـوا الشـياطني، بـفقـد اتَّ  ،ينأركان الدِّ 

صــول ين أُ وقــد جعلــوا مــن أركــان الــدِّ  ،الكتــاب املبــني

 والنبــيِّ  ،د األعظـمام هــو حاصـل بجحـد املعبــووإنَّـ ،العبـادات

مــن  رورةً ـضـ مَ ِلـا عُ ونحـو ذلــك ممـَّ ،واإلمـام األقـدم ،األكـرم

 .ة بالقبول والتسليممَّ ته األُ وتلقَّ  ،ين القويمالدِّ 

 ،بــأمري املــؤمنني ين قــد حــلَّ فــإذا كــان كــامل الــدِّ  :إن قلــت

 .الباقني فال حاجة يف كامله إىلٰ 

مـن ذلـك  وسـنورد ،هـم يف حكـم والـدهمة كلُّ األئمَّ  :قلت

ـــاً  ـــ طرف ـــدُّ يف احتِّ ـــل واخلُ ادهم يف التق ـــم والفض ـــل ُل ق والعق

 ،والنبـــل]] ٢١٩ص /[[ واألصــل واملجـــد والعــدل واجلـــدِّ 

ــ ــل ٰى حتَّ ــ :قي ــإهنَّ ــة ال ُي ــة املفرغ ــا ٰى درم كاحللق ــن طرفاه  ،أي

 .وكالنقطة التي تستوي الدائرة هبا

 ،اهللا ورســوله ونــصِّ  ،مــن قــال بإمامتــه لعصــمته كــلَّ  وألنَّ 

ــقــا فمــن قــال بغــريهم فقــد  ،ة فــيهمل بإمــامتهم لوجــود العلَّ

 .خرج عن إمجاعهم

ـــف وألنَّ  ـــيل يف التكلي ـــف عق ـــة لط ـــب يف  ،اإلمام واج

ــري اللطيــف احلكمــة عــىلٰ  ــوقــد عُ  ،اخلب ــاء املهــدي  مَ ِل مــوت آب

،  ــو ــذي ه ــف ال ــن اللط ــان ع ــال الزم ــوده خل ــوال وج فل

ــام ــديّ  ،اإلم ــك ال ــادة املل ــرت ع ــد ج ــاءوق ــب األنبي  ان بنص

 .واألوصياء يف مجيع األزمان

ــك يف صــحيحه إىلٰ  ــو داود ذل ــند أب ــيلٍّ  وقــد أس  وإىلٰ   ع

ــ ،مة أيضــاً لَ َســ مِّ أُ  ومســلم والبخــاري  ،ةنَّ والبغــوي يف رشح السُّ

ـــرة إىلٰ  ـــذي إىلٰ  ،أيب هري ـــعود والرتم ـــن مس ـــي إىلٰ  ،اب  والثعلب

 .وسيأيت ،أنس

ـــي يف تفســـري  : وأســـند الثعلب
ُ
 أ

� ُ
ُعوا �

ْ
ـــد

َ
ـــْوَم ن ـــاٍس يَ ن

ـــاِ�ِهمْ  ـــيِّ  ،]٧١: اإلرساء[ بِإِم ـــول النب ـــلُّ «:  ق ـــوم  ك ق

 .» يدعون بإمام زماهنم

د بـن اق وابـن اجلـوزي وحمّمـفـابن قـانع وعبـد الـرزّ  :قالوا

 .العسكري مات ال عن عقب أنَّ  إسحاق أمجعوا عىلٰ 

ـأوَّ  ،ذلـك باطـل :قلنا  ،م خصـوم هـذه املسـألةل مـا فيـه أهنَّ

ــاين شــهادهتم عــىلٰ  ــي مــردودةنفــ والث ه والثالــث أنَّــ ،ي فه

 تــواتر مــن عــامَّ  منقــوض بــام جــاء مــن طريــق املخــالفني فضــالً 

 .أحاديث املؤمنني

ــدة  ــب قاع ــاب املناق ــافعي يف كت ــي الش ــر الكنج ــد ذك فق

 وذكـر أنَّ  ،قريبة من آخـره مـن أعقـب مـن أوالد أمـري املـؤمنني

ــ ــاب  ،ف ابنــه وهــو اإلمــام املنتظــرالعســكري خلَّ ونخــتم الكت

 .هذا آخر كالمه .مفرداً  بذكره

ــ ــو املظفَّ ــال أب ــبط وق ــن[ر س ــائص] اب ــوزي يف اخلص  :اجل

ـ ،وقد ذكرنـا وفـاة احلسـن بـن عـيلٍّ   ،ني ومـائتنيا سـنة سـتّ وأهنَّ

د بـن طلحـة ومثلـه رواه حمّمـ .د اإلمـاموذكر أوالده مـنهم حمّمـ

 .الشافعي خطيب دمشق

ـــر املحقِّ  ـــال فخ ـــني وق ـــاة ق ـــيل النج ـــه حتص  :يف كتاب

العســكري تــويف بعــد أن بلــغ ولــده اخللــف  أنَّ الصــحيح 

 .ر سننيـالصالح عش

ــــ]] ٢٢٠ص /[[ ــــد األئمَّ ــــواريخ موالي ــــة فت ة وباجلمل

ـــ ـــف الغمَّ ـــد وكش ـــاد املفي ـــهور يف إرش ـــامش وهللا  ،ة وغريمه

م نقصـه عـن ذلـك مل لِّ ولـو ُسـ ،وقد أسلفنا ذلـك قريبـاً  ،النعمة

: ل اهللا فيــهفقــد قـا ،ونحـوه ٰى يف إمامتــه كـام يف حييــ شـيئاً  رّ ـيضـ

 ــِبي�ا ــَم َص
ْ
�ُ

ْ
ــاُه ا� ن

ْ
�
َ
ــريم[ �َوآت ــ، ]١٢: م ــل عيس  ٰى وجع

ـــ ـــد رو ،ايف املهـــد نبي� ـــىلٰ  ٰى وق ـــدي ع ـــيل امله ـــم تفض  اخلص

 . ٰى عيس

 ٰى عيسـ وقد ذكر أبـو العـالء وهـو مـن أعـاظم اجلمهـور أنَّ 
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اد يف كتـاب الفـتن وأخـرج نعـيم بـن ّمحـ ، خلفـهصّيل ابن مريم يُ 

عثـت ام بُ إنَّـ« :للمهـدي ٰى قـول عيسـ  هتموهو مـن أعيـاهنم وثقـا

 .األمري فوق الوزير أنَّ  وال شكَّ ، »بعث أمرياً ومل أُ  وزيراً 

ــاً  ــاب أيض ــ ومــن الكت ــن ســريينعــن حمّم ــة  ،د ب ــر فتن وذك

 ٰى إذا كــان ذلــك فاجلســوا يف بيــوتكم حتَّـــ :فقــال ،تكــون

خـري مـن  :قيـل ،النـاس بخـري مـن أيب بكـر وعمـر تسمعوا عىلٰ 

ــر ــر وعم ــال ؟أيب بك ــان يُ  :ق ــد ك ــق ــيلٌّ [ل فضَّ ــىلٰ  ]ع ــض  ع بع

 .األنبياء

املهــدي  :ابــن ســريين َل ئِ ُســ :ومــن الكتــاب املــذكور أيضــاً 

 .هو خري منهام :قال ؟خري أم أبو بكر وعمر

ــه ٰى وقــد رو ــوت املهــدي وخروج ــيم يف كتــاب نع ــو نع  ،أب

ة ومخســني ومــا يكــون يف زمانــه ومدتــه ونحــو ذلــك مائــة وســتَّ 

 .بأسانيدها حديثاً 

 الفــيض عــىلٰ (ه اجلعــب املنــادي يف كتابــه الــذي ســّام  ٰى روو

يف خــروج املهــدي  )امثي األعــوام بنبــإ مالحــم غــابر األّيــحمــدِّ 

ــ ــة عش ــديثاً ـثامني ــاً  ر ح ــانيدها أيض ــل  ،بأس ــيأيت يف الفص وس

ر أحاديــث مــن ذلــك مــن ثقــاهتم ـاخلــامس والثــاين عشــ

 .فلتلحظ منها

*   *   * 

ــالوا]] ٢٢٢ص [[ ــديث :ق ــ«: يف احل ــمي ي ــمه اس واطئ اس

 .د بن احلسن ليس كذلكوحممّ  ،»واسم أبيه اسم أيب

ـ ،هذه الزيـادة مـن طـريقكم :قلنا وقـد  ،ة علينـافلـيس حجَّ

وقــد ذكــر  :قــال الكنجــي ،صــوليون يف ناقــل الزيــادةطعــن األُ 

]] ٢٢٣ص : /[[ ولــيس فيــه ،الرتمــذي احلــديث يف جامعــه

 .ذلكوليس فيه  ،وذكره أبو داود ،»اسم أبيه اسم أيب«

ــ ــو ُس ــقلِّ ول ــب دمش ــال خطي ــد ق ــادة فق ــراد  :مت الزي امل

وقــد شــاع يف لســان  ،األعــىلٰ  بــاألب احلســني الــذي هــو اجلــدُّ 

ــه ــالق األب علي ــرب إط ــاب ،الع ْم : ويف الكت
ُ
ــي� ِ�

َ
 أ

َ
ــة

�
ِ�ل

ــراِهيمَ  ْ ــّج [ إِب ــراِهيمَ   ،]٧٨: احل ْ ــاِ� إِب  آب
َ
ــة

�
ــُت ِ�ل

ْ
بَع

�
 َوا�

 ،ب الـذي هــو احلسـني كنيتــهواملـراد باســم األ  ،]٣٨: يوسـف[

 ،وقـد اسـتعمل الفصـحاء االسـم يف الكنايـة ،وهو أبو عبـد اهللا

 سـهل بـن سـعد السـاعدي أنَّ  وقد أسـند البخـاري ومسـلم إىلٰ 

إليـه  ومل يكـن لـه اسـم أحـبُّ  ،أبـا تـراب اعلي�  ٰى سمّ   النبيَّ 

الكنيــة لفظــة  وعــىلٰ  ،اســم األب اجلــدِّ  عــىلٰ  فــأطلق النبــيُّ  ،منــه

ــم ــ ،االس ــاظ خمتص ــون األلف ــفات ـلتك ــف ص ــة لتعري رة جامع

 كـاٍف  وهـذا بيـان شـاٍف  ،ه مـن ولـد احلسـني وأنَّـ ،اإلمام

كــالم اخلطيــب  ٰى انتهــ .فافهمــه ،يف إزالــة ذلــك اإلشــكال

 .الشافعي

ال خيـرج  مَ فِلـ ،رـأنصـاره ثالثامئـة وثالثـة عشـ :قلـتم :قالوا

 ؟اليوم وأنصاره أكثر

ــا ــاخلرب :قلن ــك ب ــا ذل ــرة ال تُ  نَّ أ عــىلٰ  ،علمن ــالكث ــإنَّ  ،ربعتَ  ف

 ســبعة ومل يكــن فــيهم إالَّ  ،حــارب يف بــدر بــذلك العــدد النبــيَّ 

ومل حيـــارب يف احلديبيـــة  ،والبـــاقي بجريـــد النخــل ،أســياف

ــلحة ــب املص ــبعامئة بحس ــف وس ــه أل ــن  ،ومع ــالح احلس وص

 .وحارب احلسني يف قوم قليلني ،معاوية يف آالف

ــوهــ ،كيــف يمكــن الغاصــب التوبــة :قــالوا ه ي بتســليم حقِّ

 ؟إليه مع غيبته

ــا ــده :قلن ــروج الغصــب مــن ي ــه خ ــلِّ ءوالوصــا ،يكفي  ة لك

 .وشهرة أمره ،أحد به

*   *   * 

 ٰى حتـَّ ،عون مـن اهلـذيانما كفاكم ما تدَّ  :قالوا]] ٢٢٤ص [[

وال صـاحب الزمـان ]] ٢٢٥ص /[[،  يتموه صاحب الزمانسمَّ 

 . خالق األكوانإالَّ 

: مــن أنكــر القــرآن يف قولــه إىلٰ بــل البهتــان منســوب  :قلنــا

 ُــاء ش
َ
ــْن �  َم

َ
ــك

ْ
ُمل

ْ
ِ� ا�

ْ
ــؤ

ُ
ــران[ ت ــ، ]٢٦: آل عم ــد ملَّ ك وق

مْ   :األمــر لغــريه يف قولـــه
ُ
�

ْ
ــِر ِمـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� األ

ُ
: النســـاء[ َوأ

ــــرُ : ذلــــك قولــــه ومل ينــــِف   ،]٥٩
ْ
�

َ ْ
ــــُق َواأل

ْ
َل
ْ
ُ ا�

َ
ال �

َ
 أ

ــ، ]٥٤: األعــراف[ ــا ملَّ ألنَّ ــه  واملالــك ،كهــمه املالــك مل ــا علي مل

 .أقدرهم

وجتعلــون لــه  ،خرون لــه سـيوفاً حكاتكم تــدَّ مــن ُضـ :قـالوا

ــاطاً  ــوالكم أقس ــدَّ  ،مــن أم ــوت ــب عون ألئمَّ ــة بالغي تكم اإلحاط

ــامً  ــبيل ،عل ــة احلن ــن تيمي ــم اب ــام األعظ ــال اإلم ــد ق ــدي  :وق مه

 .إذ ال نفع ديني وال دنيوي لغيبته ،الرافضة ال خري فيه

ار الســـيوف إلمـــام وقـــع خـــر ادِّ نِكـــعاقـــل يُ  وأّي  :قلنـــا

ــىلٰ االتِّ  ــاق ع ــاده ف ــه وجه ــيم يف ؟  خروج ــو نع ــرج أب ــد أخ فق

ــر ــول أيب جعف ــتن ق ــاب الف ــ« :كت ــدي بمكَّ ــر امله ــد ويظه ة عن

ــاء ــات  ،العش ــيفه وعالم ــه وس ــول اهللا وقميص ــة رس ــه راي ومع

وآخـر  ،ديف آل حمّمـ احلـقَّ  إنَّ  :مـن السـامء ٰى وينـاد ،ونور وبيـان

ــن األرض ــقَّ  إنَّ  :م ــيف  احل ــد اهللا .»ٰى آل عيس ــو عب ــال أب إذا « :ق

وكلمــة اهللا هــي العليــا، كلمــة  ســمعتم ذلــك فــاعلموا أنَّ 
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قـول مـن يقـول  فهذه كتـبهم تشـهد بـأنَّ ، » الشيطان هي السفىلٰ 

 .املهدي هو املسيح قول الشيطان

ـ : حيـث قــال ،ا السـهم مـن األمــوال فمنطـوق الكتـابوأمَّ

 ْ
َ

ِنْمــتُْم ِمــْن �
َ
مــا غ

�
ن
َ
ُمــوا �
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: األنفــال[اآليــة  ... ءٍ َواع

 .ةيَّ الذرّ  ف إىلٰ َرص وهذا القسط يُ ، ]٤١

بـل مـا  ،عي هلـم علـم الغيـب فلـيس بصـحيحنـدَّ  :وقولكم

ــاطَّ  ــه نبيَّ ــع اهللا علي ــهل ــه بقول  : ه من
�

ــإِال ض
َ
ــِن اْرت ــْن  ىٰ ـَم ِم

 .أوصله إليهم  ]٢٧: اجلنّ [ رَُسولٍ 

ــتن أنَّ  ــاب الف ــر يف كت ــد ذك ــ وق ــة ق ــو باملدين ــر وه ال عم

، وقـد ُذِكـَر يف ذلـك )اجلبـل اجلبـل: (-وهـو بنهاونـد  -لسارية 

 .خري من أيب بكر وعمر الكتاب أنَّه 

ــد جــاء يف كُ  ــوق ــة تُ ــاع مــن البيع ــد االمتن ــيل عن بهم قــول ع

ه عليـك سـدده لـه اليـوم يـردُّ أُ  ،لـك شـطره احلب حلباً «: لعمر

ص /[[   بــك وقــد نعــرت يفكــأّين «: وقــال للجعشــمي ،»غــداً 

 بحــوافر خــييل وقــد شــدخت وكــأّين  ،هــذه الفتنــة]] ٢٢٦

ــا  رُّ هللا دُ  :وقــال قبيصــة .فكــان كــام قــال ،»رأســك أيب حســن م

اهللا  وإذا جــاز أنَّ  . كــان كــام قــالإالَّ  ك شــفتيه بشـــيء قــطُّ حــرَّ 

ــلَّ ـصــُحي  ــوظ ي ك ــو اللــوح املحف ــم جامــد وه  ،شـــيء يف جس

 .فإحصاؤه يف جسم ناطق هو اإلمام أجوز

ــنَّ  ــد ص ــوق ــيِّ فتم يف فض ــاً ائل س ــد كتاب ــو�  دي أمح ــن  اممل م

ــخريات ــات والس ــ ،احلكاي ــا أنَّ ــرَّ منه ــىلٰ  ه ج ــفينة ع األرض  س

ــخ ــفيُ  ،فراس ــوه إىلٰ نَس ــك ونح ــل فتُ  ب ذل ــلِّ جاه ــو  ،موهس ول

 .أمري املؤمنني ألنكرمتوه مثله إىلٰ  َب ِس نُ 

ه احلمـد حيـث فللّٰـ ،اإلمـام األعظـم :وقولكم يف ابن تيميـة

حيـث أبـاح شـحم  ،الكتـاب بإنكار نصِّ قتله لكفره  أمجعتم عىلٰ 

يف  ٰى ـوكـذا مضـ .م حلـم اخلنزيـرام حـرَّ اهللا إنَّـ إنَّ  :وقال ،اخلنزير

ألحداثه اخلبيثة يف  ،سالف األزمان فعل الصحابة والتابعني بعثامن

فقـال  ،مـن يفعـل مثـل ذلـك وقد لعن رسول اهللا ، دين اهللا

دث يف مـن أحـ«:  قـال النبـيُّ : صاحب كتاب الشفاء منكم

ــدثاً  ــة ح ــدِ  ٰى أو آو املدين ــة اهللا ثاً حم ــه لعن ــلم   ،»فعلي ــنده مس وأس

 .وسيأيت يف أحداث عثامن،  والبخاري واحلميدي

بــل هــو كالشــمس  ،م عــدم انتفاعنــا باإلمــامســلِّ وال نُ 

يـة ل حقّ بطِـم فعـدم االنتفـاع بـه ال يُ لِّ ولـو ُسـ ،املحجوبة بالغامم

ــوَّ  ــه كــام مل يبطــل نب ــيِّ إمامت ــةبغي ة النب ــرض  ،ب مــع جــواز أن يع

 .لعامل يزيل ما يشكل عليه وال يعرفه

ــاً  إذا كــان اإلمــام لطفــاً  :قــالوا وجــب أن  عليــه تعــاىلٰ  واجب

 . مل خيلق بطلت لطفيتهامَّ ـول ،خيلق له أنصاراً 

 : لكـم ذلـك وعنـدكم ال يـتمُّ  :قلنا
ُ

َعـل
ْ
ف

َ
ـا � م�

َ
� 

ُ
ال �ُْسـئَل

 
َ
ون

ُ
ْم �ُْسئَل

ُ
 .]٢٣: األنبياء[ �وَه

ــا ــ :لواق ــاً  مَ ـلِ ــه خلق ــق ل ــه ويُ  ال خيل ــقِ يطيعون ــنهم س ط ع

 ؟التكليف وينفعهم باألعواض

ــا ــَق  ،عــن اإلمــام ٰى ســتغنفيُ  ،يلــزم اإلجلــاء :قلن مــن  إذ مل يب

 .هلم يكون اإلمام لطفاً 

*   *   * 

وأنــتم  ،مضــت اآلبــاء واألعصــار :قــالوا]] ٢٢٧ص [[

 .يف هذا االنتظار

ــا ــه ت :قلن ــع قول ــناعة م ــك ش ــيس يف ذل ــاىلٰ ل ــِت : ع َ� َ َ�
ْ
ا�

 
ُ
اَعة  .]١: القمر[ ا�س�

*   *   * 

 : فصل )٢(]] ٢٢٧ص [[

 ،سـدير الصـرييف إىلٰ  د بـن عـيلٍّ أسند الشيخ أبـو جعفـر حمّمـ

ــ  :قــال ــا واملفضَّ ــن تغلــب عــىلٰ دخلــت أن ــان ب ــن عمــر وأب  ل ب

ـــادق  ـــال ،الص ـــاىلٰ  إنَّ «: فق ـــدَّ  اهللا تع ـــا ق ر إذا آن لقائمن

ــة لثالثــة ــدَّ  :ثالث ــر موق وغيبتــه بغيبــة  ،ٰى لــده بمولــد موس

ــ ــوح ،ٰى عيس ــاء ن ــاءه بإبط ــر  ،وإبط ــك عم ــد ذل ــه بع ــل ل وجع

قـال بعـد  ثـمّ  ،»عمـره عـىلٰ  ر دلـيالً ـالعبد الصالح يعنـي اخلضـ

ــك ــ«: ذل ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ  ٰى ا غيب ــابيني اتَّ  ف ــىلٰ الكت ــوا ع ــه  فق قتل

ــذَّ  ــهفك ــوهُ : هبم اهللا بقول
ُ
تَل

َ
ــا � ــاء[ َوم ــة   ،]١٥٧: النس وغيب

 دَ لِـوُ  :وقائـل ،دوَلـمل يُ  :فمـن قائـل ،ة لطوهلـامَّ ئم تنكرها األُ القا

 ٰى وقائــل يتعــدّ  ،حــادي عرشــنا كــان عقــيامً  إنَّ  :وقائــل ،ومــات

ــن اثنــي عشــ ــر ع روح القــائم تنطــق يف  إنَّ  :وقائــل ،رـاألم

 .» هيكل غريه

ــيلُّ  ــند ع ــد إىلٰ  وأس ــن أمح ــادق  ب ــول الص ــري ق : أيب بص

ــ إنَّ « ــن الغنَ ُس ــاء م ــن األنبي ــائم منّ ــة يف الق ــات جلاري ــو  ،ايب وه

ــ ــي موس ــد ابن ــن ول ــامس م ــا  ،ٰى اخل ــاب فيه ــة يرت ــب غيب يغي

ــ ،يظهــر ويفــتح مشــارق األرض ومغارهبــا ثــمّ  ،املبطلــون  ٰى حتَّ

 .» د فيها غري اهللاعبَ بقعة يُ  ٰى ال يبق

ــد اهللا إىلٰ ]] ٢٢٨ص /[[ ــن عب ــعيد ب ــند س الصــادق  وأس

 :»ـــة ـــامء متوالي ـــة أس ـــت ثالث ـــ :إذا اجتمع ـــيلٌّ حمّم  د وع

ــائمهم ــم ق ــان رابعه ــرَّ  ،واحلســن ك ــن أق ــ م ــائي باألئمَّ ــن آب ة م
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ــرَّ  ــن أق ــان كم ــدي ك ــد امله ــدي وجح ــد  وول ــاء وجح باألنبي

يسـمع  ،ةة وبقـي سـتَّ سـتَّ  ٰى ـمضـ ر مهـدياً ـا اثنـا عشـمنّـ ،داً حممّ 

ـــبَّ  ـــا أح ـــادس م ـــال ،اهللا يف الس  «: وق
َ
ـــون ِمنُ

ْ
ـــَن يُؤ ي ِ

�
ا�

يِْب 
َ
غ
ْ
 وإنَّ  ،ه حـقٌّ بقيـام القـائم أنَّـ ن أقـرَّ هـم مـ  ]٣: البقرة[ بِال

ــة فليُ  ــر غيب ــذا األم ــاحب ه ــلص ــهتمسَّ ــال زرارة ،»ك بدين  :ق

ــ ــك مَ ـولِ ــال ؟ذل ــاف« :ق ــكُّ  ،خي ــذي يش ــو ال ــاس يف  وه الن

الصــادق  ونحــوه أســند احلســن بــن إدريــس إىلٰ   .»والدتــه

، ــ ــوحمّم ــن وحمّم ــن احلس ــدد ب ــن أمح ــه  ،د ب ــند بعض وأس

 .ق ثالثةرُ طُ  د بن إسحاق برجاله منحممّ 

عبيـد بـن زرارة قـول الصـادق  ار إىلٰ د بـن العّطـوأسند حمّمـ

 :»ــامهم ــاس إم ــد الن ــرياهم وال  ،يفق ــم ف ــهد املوس ويش

ــه ــ ،يرون ــعة أئمَّ ــني تس ــد احلس ــيكون بع ــائمهمس ــعهم ق  ،ة تاس

وال  ،ظـاهر ٰى م وال إمـام هـدَلـسيصيبكم شـبهة وتبقـون بـال عَ 

ــدعاء الغريــقينجــو منهــا إالَّ  ــا  : مــن دعــا ب ــا رمحــان ي ــا اهللا ي ي

 .» دينك ت قلبي عىلٰ ثبِّ  ،ب القلوب واألبصاريا مقلِّ  ،رحيم

ــيلُّ  ــ وأســند ع ــن موس ــدقّ  ٰى ب ــ  اقال ــول املفضَّ ــر ق ــن عم ل ب

ــا مــن اخللــف بعــدك: للصــادق  ــال ،لــو عهــدت إلين : فق

بــن  بــن احلســن بــن عــيلِّ  )م ح م د( واخللــف املنتظــر ،ٰى موســ«

 .» ٰى بن موس د بن عيلِّ حممّ 

ــ ند عــيلُّ وأســ ــن حمّم ــ  :قــال ،الكرخــي د إىلٰ ب  ٰى دخــل موس

ه إنَّـ ،يـا إبـراهيم«: فقـال ،لـهفقبَّ  ،الصـادق  وهو غالم عىلٰ 

رج اهللا مــن صــلبه ُخيــ ،فلعــن اهللا قاتلــه ،لصــاحبك مــن بعــدي

 ،ر إمامـــاً ـخـــري أهـــل األرض يف زمانـــه تكملـــة اثنـــي عشـــ

ــ ــهاختصَّ ــ ،هم اهللا بكرامت ــاين عش ــر للث ـــاملنتظ ــاهر س يفه ر كالش

ــول اهللا  ــدي رس ــني ي ــال، »ب ــوايل  :ق ــن م ــل م ــل رج ودخ

ريـد ة أُ ر مـرَّ ـعشـ ٰى فعـدت إليـه إحـد ،ة فانقطع الكـالمميَّ بني أُ 

هـو «: فـدخلت عليـه يف السـنة القابلـة فقـال ،متامه فـام قـدرت

ــرِّ  ــديداملف ــنك ش ــد ض ــيعته بع ــرب ش ــل ،ج لك ــالء طوي  ،وب

ــراهيم ــا إب ــبك ي ــ ،حس ـــيء أس ــت بش ــام رجع ــذا رُّ ـف ــن ه  م

 ٰى ونحــــوه رو  ،»لعينــــي وال أقــــرُّ  ،لقلبــــي]] ٢٢٩ص [[/

 . إبراهيم الكرخي بن أمحد بطريقه إىلٰ  الشيخ عن عيلِّ 

ــد إىلٰ  ــد الواح ــند عب ــيِّ  وأس ــرييالس ــال ،د احلم ــت   :ق كن

ــالغلوِّ  ــ ،أقــول ب ــن احلنفيَّ ــة اب ــحَّ فلــامَّ  ،ةوأعتقــد غيب ــدي   ص عن

ــ عــن ه اإلمــام ســألته بالــدالئل التــي شــاهدت مــن الصــادق أنَّ

ــة ــال ،الغيب ــدي«: فق ــن ول ــادس م ــتقع بالس ــاين  ،س ــو الث وه

ـــعشــ ـ ،ةر مــن األئمَّ  ،»رهــاطهِّ يُ  ٰى مل خيــرج مــن الــدنيا حتـَّ

 ]. عليه[ كنت فرجعت عامَّ 

ــر إىلٰ  ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــر إىلٰ  وأس ــن جعف ــيل ب ــه  ع أخي

 ،اخلــامس مــن ولــد الســابع دَ ِقــإذا فُ «: بــن جعفــر  ٰى موســ

ــانكم ــن أدي ــاهللا اهللا م ــزيلنَّ ال  ،ف ــاي ــد عنه ــ ،كم أح ــدَّ إنَّ  ه ال ب

يرجـع عنـه مـن كـان يقـول  ٰى لصاحب هذا األمر من غيبـة حتـَّ

 .سعيد بن عبد اهللا أيضاً  بن حممد إىلٰ  وأسنده عيلُّ   ،»به

ــداين ــند اهلم ــاظم   وأس ــول الك ــن عبــد  ق ــونس ب لي

ــرمحن ــاحلقِّ «: ال ــائم ب ــذي يُ  الق ــال ــداء اهللا طهِّ ــن أع ر األرض م

ــه غيبــة يطــول أمرهــا خوفــاً  ،ديهــو اخلــامس مــن ولــ  عــىلٰ  ل

 عـيلُّ  ورواه أيضـاً  ،» فيهـا قـوم ويثبـت فيهـا آخـرون يرتدُّ  ،نفسه

 .دبن حممّ 

 د بـن زيـاد الكـاظم وأسند أمحـد بـن زيـاد سـؤال حمّمـ

 : عــن قولــه تعــاىلٰ 
ً
ْم نَِعَمــهُ ظــاِهَرةً َو�اِطنَــة

ُ
ــيْ�

َ
 َعل

َ
ــبَغ سْ

َ
 َوأ

والباطنــة  ،لظــاهرالظــاهرة اإلمــام ا«: فقــال، ]٢٠: لقــامن[

ــ :قلــت ،»اإلمــام الغائــب  ،نعــم«: قــال ؟ة مــن يغيــبويف األئمَّ

يـده  ك عـىلٰ ِلـوُهي  ،ار عنيـدجبّـ يبري اهللا بـه كـلَّ  ،رـهو الثاين عش

 أمحـد بـن عبـد اهللا برجالـه إىلٰ  ورواه أيضـاً  ،»شـيطان مريـد كلَّ 

 . بن إبراهيم بن هاشم عيلِّ 

ــه إىلٰ  ــن بابوي ــند اب ــ وأس ــلالرّي ــن الص ــال ،تان ب ــت   :ق قل

ي ولكنّـ ،نعـم«: قـال ؟أنـت صـاحب هـذا األمـر :للرضا 

ــلِ كــام مُ  هــا عــدالً لســت بالــذي أمأل وكيــف يكــون  ،ت جــوراً ئَ

ــىلٰ  ــك ع ــ ذل ــا ُي ــدين ٰى رم ــعف ب ــن ض ــويٌّ  وإنَّ  ،م ــائم ق يف  الق

ولـو  ،األرض لقلعهـا أعظـم شـجرة عـىلٰ  يـده إىلٰ  لـو مـدَّ  ،بدنه

ــخورها ــدكت ص ــال لتدك ــني اجلب ــاح ب ــك  ،ص ــن ذل ــع م الراب

 .» رهظهِ يُ  به اهللا ثمّ غيِّ يُ  ،ولدي

ــيلُّ  ــ وأســند ع ــن حمّم ــا  د إىلٰ ب ــدَّ «: الرض ــة  ال ب ــن فتن م

الشــيعة الرابــع مــن ]] ٢٣٠ص /[[  ء صــيلم عنــد فقــدانصــّام 

 .» ولدي

ــهصــ(د قــول الرضــا بــن حمّمــ وأســند عــيلُّ  : )لوات اهللا علي

ــ« خــروج  إىلٰ «: قــال ؟ٰى متــ إىلٰ  :قيــل ،»ة لــهال إيــامن ملــن ال تقيَّ

النـاس يف  الرابـع مـن ولـدي هـو الـذي يغيـب ويشـكُّ  ،قائمنا

ــه ــوره ،والدت ــت األرض بن ــرج أرشق ــإذا خ ــزان  ،ف ــع مي ووض

ــووتُ  ،العــدل ــادويُ  ،األرض ٰى ط ــمه ٰى ن ــامء باس   إنَّ أَال  :مــن الس

  .»بعوهة اهللا ظهر عند بيت اهللا فاتَّ حجَّ 
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ــ ٰى ورو ــادحمّم ــن زي ــل :د ب ــ  :قــال دعب ــا  أنشــدت الرامَّ ـل ض

 قلتفلامَّ  :قال ،قصيديت التائية  : 

   خــروج إمــام ال حمالــة خــارج

ــىلٰ   ــوم ع ــاِت  يق ــم اهللا والربك   اس

ـيُ     وباطــل حــقٍّ  ز فينــا كــلَّ ميـِّ

ــىلٰ   ــزي ع ــنقامِت  وجي ــنعامء وال   ال

 نطــق روح القــدس عــىلٰ «: وقــال ،شــديداً  بكــاءً  ٰى بكــ

 ســـمعت  أّين إالَّ  ،ال :قلـــت ،»؟أتـــدري مـــن هـــذا ،لســـانك

ــنكم يُ ب ــام م ــروج إم ــخ ــال ،ر األرضطهِّ ــدي «: فق ــام بع اإلم

وبعـده ابنـه  ،وبعـده ابنـه احلسـن ،وبعـده ابنـه عـيلٌّ  ،د ابنـيحممّ 

ــ وقــد  ،املطــاع يف ظهــوره ،املنتظــر يف غيبتــه ،ة القــائماحلجَّ

 :عـن وقـت خروجـه فقـال َل ئِ ُسـ النبـيَّ  ثني أيب عن آبائـه أنَّ حدَّ 

بـن  وأسـند ذلـك عـيلُّ  ،» هـومثله كالساعة ال جيليها لوقتهـا إالَّ 

 . بن إبراهيم عيلِّ  إىلٰ  د بن عيلٍّ حممّ 

 : فصل )٣(

دلـف  ]أيب[الصـقر بـن  إىلٰ  د بـن عـيلٍّ أسند أبـو جعفـر حمّمـ

ــواد  ــول اجل ــيلٌّ «: ق ــي ع ــدي ابن ــام بع ــري  ،اإلم ــره أم أم

واإلمـام بعـده احلسـن أمـره أمـر  ،وقوله قـويل وطاعتـه طـاعتي

ــه طا ــه وطاعت ــه قول ــه وقول ــهأبي ــكت ،»عت ــت ،وس ــن  :قل فم

يقـوم بعـد  ،القـائم املنتظـر«: وقـال ،شـديداً  بكـاءً  ٰى فبكـ ؟بعده

ي املنتظــر مّ وُســ ،وارتــداد أكثــر القــائلني بإمامتــه ،مــوت ذكــره

 لـه غيبـة يطـول أمـدها ،النتظار املخلصني خروجـه بعـد غيبتـه

ـــــ]] ٢٣١ص /[[ ـــــذب الوّق ـــــاويك ـــــك  ،اتون فيه وهيل

 .»املستعجلون هبا

ــاً  ــند أيض ــيلٍّ  إىلٰ  وأس ــن ع ــن ب ــن احلس ــد ب ــال ، زي   :ق

أهــو  :ريــد أســأله عــن القــائموأنــا أُ  اجلــواد  دخلــت عــىلٰ 

وهـو  ،ا هـو املهـديالقـائم منّـ« فابتـدأين بـأنَّ  ؟املهدي أم غـريه

أفضـل  وإنَّ  ،اهللا يصـلح لـه أمـره يف ليلـة إنَّ  ،الثالث من ولـدي

 .» أعامل شيعتنا انتظار الفرج

ــ ــل حمّم ــيخ اجللي ــند الش ــيلٍّ وأس ــن ع ــيلُّ  د ب ــ وع ــن حمّم د ب

 ،اخللــف مــن بعــدي ابنــي احلســن«: ي قــول اهلــادي القّمــ

: قـال ؟مَ ـولِـ :قلـت ،»؟فكيف لكم بـاخللف مـن بعـد اخللـف

  .»لكم ذكره باسمه وال حيلُّ  ،كم ال ترون شخصهألنَّ «

الصــقر بــن  وأســند أمحــد بــن زيــاد بــن جعفــر اهلمــداين إىلٰ 

ــادي  ــول اهل ــف ق ــام«: أيب دل ــي اإلم ــن ابن ــدي احلس  ،بع

د بطريقــه عــن بــن حمّمــ عــيلُّ  ورواه أيضــاً  ،» وبعــده ابنــه القــائم

 . بن إبراهيم عيلِّ 

يعقــوب بــن  أنَّ   د بــن عــيلوأســند الشــيخ أبــو جعفــر حمّمــ

ــل عــىلٰ  ــر منقــوش دخ ــاحب األم ــأله عــن ص ــكري وس  ،العس

ــدار ــت يف ال ــن بي ــرت ع ــع س ــأمره برف ــل ،ف ــالم  ،ففع ــرج غ فخ

 ثــمّ ، »هــذا صــاحبكم«: فقــال ،ثـامن ر أوـمخـايس لــه نحــو عشــ

فــام  ،فــدخلت ،»انظــر يف البيــت«: فقــال اإلمــام ،دخــل البيــت

 .رأيت أحداً 

ــة العســكري  أنَّ  وأســند أيضــاً  ــ جاري  محلــت قــال امَّ ـل

 .» وهو القائم من بعدي ،دواسمه حممّ  ،لتحملني ذكراً «: هلا

احلمـــد هللا الـــذي مل «  :قولـــه العســـكري  وأســـند إىلٰ 

ــُخي  ــي م ــرجن ــدنيا حتَّ ــدي ٰى ن ال ــن بع ــف م ــبه  ،أراين اخلل أش

ــول اهللا  ــاس برس ــاً لْ َخ  الن ــاً لُ وُخ  ق ــه ،ق ــه اهللا يف غيبت  ،حيفظ

ــمّ  ــيُ  ث ــطاً ظِه ــيمأل األرض قس ــدالً  ره ف ــام مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ  ت ج

 .»وظلامً 

 سـعد بـن عبــد اهللا إىلٰ  اق إىلٰ بـن سـعد الـورّ  عـيلِّ  وأسـند إىلٰ 

ــد أُ  ســكري الع دخلــت عــىلٰ   :قــال ،أمحــد بــن إســحاق ري

يل اهللا ال ُخيـــ إنَّ «: فابتــدأين ،أســأله عــن اخللـــف مــن بعـــده

ــق آدم  ــذ خل ــا إىلٰ وال ُخي ، األرض من ــاعة  له ــوم الس أن تق

فـأرسع  ؟ومـن اخلليفـة بعـدك :قلـت ،»خلقـه ة له عـىلٰ من حجَّ 

ــرج وعــىلٰ  ــل البيــت وخ غــالم ]] ٢٣٢ص /[[  عاتقــه ودخ

ــال ــىلٰ «: وق ــك ع ــوال كرامت ــىلٰ  ل ــت جَ ُح  اهللا وع ــا عرض ــه م ج

ــ ،عليــك ابنــي هــذا ــ رســول اهللا  ه ســميُّ إنَّ مثلــه يف  ،هوكنيِّ

ـهذه األُ  غيبـة ال ينجـو مـن  ليغيـبنَّ  ،ر وذي القـرننيـة كاخلضـمَّ

قـه الـدعاء ووفَّ  ،القـول بإمامتـه تـه اهللا عـىلٰ  من ثبَّ اهللكة فيها إالَّ 

هـذا  ،ويرجع مـن هـذا األمـر أكثـر القـائلني بـه ،بتعجيل فرجه

ــ ــهاهللا رُّ ـس ــذ واكتم ــاكرين ، فخ ــن الش ــن م ــا يف  ،وك ــن معن تك

ــ ــا «: فنطــق الغــالم فقــال ؟هــل مــن عالمــة :فقلــت ،»نيعليِّ أن

 .» واملنتقم من أعدائه ،ة اهللا يف أرضهبقيَّ 

ــ  وأســند ســعد بــن عبــد اهللا : ه خــرج يف توقيــع العســكريأنَّ

ــ« ب فقــد كــذَّ  ،م يريــدون قــتيل ليطفئــوا هــذا النســلزعمــوا أهنَّ

 .» واحلمد هللا ،اهللا قوهلم

ــاً  ــند أيض ــكري  وأس ــول العس ــأّين «: ق ــد ك ــم وق  بك

ــ املقــرَّ  إنَّ  ،ياختلفــتم بعــدي يف اخللــف منّــ ة املنكــر باألئمَّ

 ألنَّ  ،د ة حمّمــجلميــع األنبيـاء واملنكــر لنبـوَّ  كـاملقرِّ  ،لولـدي



 ٦٣  ...................................................................................  إمامته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــا كــاملنكر ألوَّ  ــااملنكــر آلخرن ــاب فيهــا  إنَّ  ،لن ــة يرت لولــدي غيب

ــاس إالَّ  ــمه الن ــن عص ــيلُّ   ،»اهللا م ــ ورواه ع ــن حمّم ــه ب د برجال

 .أيضاً 

أبيــه قــول العســكري  د بــن عــثامن العمــري إىلٰ وأســند حمّمــ

 :»ــ ومــن  ،يــوم القيامــة ة إىلٰ األرض ال ختلــو مــن حجَّ

لـه غيبـة حيـار  ،مات ومل يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة

ويكـــذب فيهـــا  ،وهيلـــك فيهـــا املبطلـــون ،فيهـــا اجلـــاهلون

األعـالم البـيض فتخفـق   أنظـر إىلٰ فكـأّين  ،خيـرج ثـمّ  ،اتونالوقّ 

 .»فوق رأسه بنجف الكوفة

ــاً  ــنده أيض ــيلُّ  وأس ــ ع ــن حمّم ــ د إىلٰ ب ــن ّمه ــند إىلٰ  ،اماب  وأس

د بـن وب بـن نـوح وحمّمـد بـن أّيـحمّمـ وإىلٰ  ،معاوية بـن حكـيم

عــرض علينــا العســكري ابنــه ونحــن  :قــالوا ،عــثامن العمــري

ــالً  ــون رج ــال ،أربع ــامك«: وق ــذا إم ــديه ــال تتفرَّ  ،م بع ــوا ف ق

ــ ،فتهلكــوا يف أديــانكم ، »كــم ال ترونــه بعــد يــومكم هــذاا إنَّ أَم

 ،عــن آبائــه ذَ ِخــوكــالء يأخــذون عنــه مــا أُ  وقــد كــان لــه 

واحلســني بــن  ،دوابنــه حمّمــ ،مــنهم عــثامن بــن ســعيد العمــري

 .د السمريبن حممّ  وعيلُّ  ،روح النوبختي

املـذاهب األربعـة وقد ذكر اجلهضمي يف تارخيه برواية رجال 

ـ]] ٢٣٣ص /[[،  حاهلم وأسـامءهم م كـانوا وكـالء املهـدي وأهنَّ

،  ٰاإلطالة به وأمرهم أشهر من أن حيتاج إىل. 

وأمــره أن ال يوكــل  ،الســمري بيــوم موتــه وأخــرب 

ــ ،مــن بعــده أحــداً  ة التــي يمــتحن اهللا فقــد جــاءت الغيبــة التامَّ

تشـــهد كتـــب ،  هة اهللا يف عبـــادنَّ والغيبـــة ُســـ ،فيهـــا املـــؤمنني

ــا ــواريخ هب ــا ،الت ــر فيه ــا نظ ــن أراده ــديث  ،م ــيأيت يف ح وس

 .السمري زيادة عن هذا

والوصــايف  ،بــه داود بــن القاســم اجلعفــري ومــن اخلــواصِّ 

 . األسدي

ــ رجــالً  وقــد أســند املفيــد أنَّ  ــ مَ دِ َق ة بــامل صــاحب مــن مكَّ

ورجــع  ،فســأله عــن شـــيء فعجــز ،جعفــر رشــد إىلٰ فأُ  ،األمــر

ـــاب إىلٰ  ـــه إىلٰ  ،الب ـــذي مع ـــاب ال ـــع  ،نفـــر وأنفـــذ الكت فرج

ــات«: اجلــواب ــاحبك فقــد م ــزل اهللا أجــرك يف ص ــان  ،»أج فك

إبــراهيم  ]د بــنحمّمــ[ونحــو ذلــك كثــري مــن كتــاب ،  كــام قــال

وقــد ســلف يف بــاب املعــاجز طــرق  ،الــنعامين يف الغيبــة وغــريه

ــ ،مــن ذلــك ــا  ،رورةـوجــوده بالضــ ة عــىلٰ وهــي دالَّ فيســقط م

 .املمطورة ل به الكالبوِّ ُهت 

ــه إىلٰ  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــادم وأس ــانم اخل ــ  غ ــه وُ أنَّ  دَ لِ

 ،أصـحابه يـوم الثالـث وعرضـه عـىلٰ  داً ه حمّمـللحسن ولد سـّام 

ــال ــو  ،وخليفتــي علــيكم ،هــذا صــاحبكم بعــدي«: وق وه

ــدُّ  ــذي متت ــائم ال ــار الق ــاق باالنتظ ــه األعن ــتألت  ،إلي ــإذا ام ف

 .»وعدالً  خرج فمألها قسطاً  وظلامً  األرض جوراً 

: ه قـالسـهل النـوبختي أنَّـ وأسند أمحد بـن عـيل الـرازي إىلٰ 

بـن  ٰى بـن موسـ د بـن عـيلِّ بـن حمّمـ بن احلسن بن عيلِّ ) م ح م د(

بـن أيب طالــب  بــن احلسـني بـن عـيلِّ  د بـن عـيلِّ جعفـر بـن حمّمـ

  ُــأُ  ،ومخســني ومــائتني بســامراء يف ســنة ســّت  دَ لِــو ه مُّ

ـ ،صقيل وقـال إسـامعيل   .الزمـان ة املنتظـر صـاحبوهـو احلجَّ

 ،العســكري يف املـرض الـذي مـات فيــه دخلـت عـىلٰ   :بـن عـيلٍّ 

فـائتني  ،سـاجداً  صـبياً  ٰى ك تـرادخل البيـت فإنَّـ«: فقال خلادمه

ــه ــاجداً  ،»ب ــامء ابته إىلٰ ســبّ  رافعــاً  فــدخلت فوجدتــه س  ،الس

ـــلَّ  ـــالته ،متفس ـــأوجز يف ص ـــت ،ف ـــيِّ  :فقل ـــأمرك س دي ي

ــاخلروج ــفجــاءت أُ  ،ب ــهه فأخرمُّ ــه إلي ر أنــت ـأبشــ«: فقــال ،جت

ــ ،صـاحب الزمــان املهــدي ، يوأنــت وصــيّ  ،ة اهللا يف أرضــهحجَّ

أنــت «: قــال ثــمّ  ، عــيلٍّ  آبــاءه إىلٰ  وعــدَّ ، »)م ح م د(وأنــت 

 .» ة الطاهرينخاتم األئمَّ 

ـــاً  ـــان خليق ـــامء إالَّ  وهـــذا وإن ك ـــاب األس ـــره يف ب   أنَّ ذك

  .ر عليهفآثرنا أن نعث]] ٢٣٤ص /[[  الكالم انجذب إليه

د بــن حمّمــ د بــن عــيل إىلٰ حمّمــ وأســند الشــيخ أبــو جعفــر إىلٰ 

ـ ــ  :قـال ،ريعبـد اهللا املطهَّ  ،ةقصــدت حكيمـة أسـأهلا عـن احلجَّ

ـــت ـــ :فقال ـــامَّ ـل ـــن ـ حض ـــال احلس ـــوالدة ق ـــرجس ال رت ن

 ،فقـــرأت ،»)ا أنزلنـــاهإّنــ(اقرئـــي عليهـــا «: العســكري 

فقــال  ،ففزعــت ،م عــيلَّ وســلَّ  ،فجــاوبني اجلنــني بمثــل قــراءيت

ــ ــو حمّم ــر اهللا«: دأب ــن أم ــني م ــ ،ال تعجب ــة إنَّ ــا باحلكم ه منطقن

ـــ ،صـــغاراً  ـــيِّ فغُ  ،»ة يف األرض كبـــاراً وجيعلنـــا حجَّ ي بـــت عنّ

 ،»ارجعــي فســتجدينها«: فقــال ،رخت إليــهـفصــ ،نــرجس

ــور غشــيني ــإذا هبــا عليهــا ن ــاجداً  ،فرجعــت ف  فــإذا الصــبي س

ــبتو ناطقـاً  ،ابتهالســامء ســبّ  إىلٰ  رافعــاً  ،لوجهـه ه ورســالة حيــد ربِّ

ــ أنجــز  هــمَّ اللّ «: وقــال ،نفســه أن بلــغ إىلٰ  إىلٰ  ،ه وإمامــة آبائــهنبيِّ

ــدي ــري ،يل وع ــم يل أم ــمّ  ،»وأمت ــلَّ  ث ــىلٰ س ــه م ع ــه فتناول  ،أبي

امحلــه «: منهــا فقــال فصــاح طــرياً  ،رأســه والطــري يرفــرف عــىلٰ 

ــه وردَّ  ــاً واحفظ ــني يوم ــد أربع ــا بع ــه ،»ه إلين ــار ب ــت  ،فط فبك

ــرجس ــال ،ن ــ«: فق ــِك س ــ يعود إلي ــاد موس ــام ع ــأُ  إىلٰ  ٰى ك  ،»همِّ
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ــ«: قــال ؟فــام هــذا الطــري :قالــت حكيمــة ل روح القــدس املوكَّ

ـــ ـــمهـــم فُري علِّ يُ  ،ةباألئمَّ  ،الغـــالم دَّ فبعـــد األربعـــني رُ  ،»يهمبِّ

ـــه ـــدخلت علي ـــتفتعجَّ  ،ف ـــوه ،ب ـــال أب ـــاء «: فق أوالد األنبي

 ٰى تـا إذا أمنّـ الصـبيَّ  وإنَّ  ،واألوصياء ينشـئون بخـالف غـريهم

فـام زلـت أراه  :قالـت ،»عليه شـهر كـان كمـن يـأيت عليـه سـنة

: فقـال يل ،قبـل مـوت أبيـه أن رأيتـه رجـالً  أربعـني إىلٰ  بعد كـلِّ 

ــدي« ــي بع ــذا خليفت ــدوين ،ه ــل تفق ــن قلي ــه  ،وع ــمعي ل فاس

ــي ــ ،»وأطيع ــر ، ٰى ـفمض ــام ت ــاس ك ــرتق الن ــوَ  ،ٰى واف اهللا ف

ــداءً  ، ألراه وأســألهإّين  وقــد أخــربين  ،فيجيبنــي عــن مســائيل ابت

د بــن قــال حمّمــ .خــربك بــاحلقِّ وأمــرين أن أُ  ،البارحــة بمجيئــك

 ، اهللالـــع عليـــه إالَّ اهللا لقـــد أخربتنـــي بـــام مل يطَّ فـــوَ  :عبـــد اهللا

ــت عــىلٰ  ــا بصــدقها فحكم ــت أنَّ  ،كالمه لعهــم طَّ ااهللا  وعلم

 . من خلقه لع عليه أحداً ما مل يطَّ  عىلٰ 

عــن  وهــذا احلــديث رواه الشــيخ أبــو جعفــر الطــويس

ــه ــن رجال ــريقني م ــة بط ــة ،حكيم ــايرة قليل ــه مغ ــدمها  ،وفي أح

ــاً  ــا إىلٰ  منتهي ــن زكري ــة ب ــرواألُ  ،حنظل ــيم  إىلٰ  ٰى خ ــة ونس ماري

 . منه وقد أسلفنا يف معاجزه طرفاً  ،خادم احلسن 

 ا دخلت عىلٰ ثتني نسيم أهنَّ وحدَّ   :قال إبراهيم]] ٢٣٥ص /[[

 ،»اهللا يرمحـِك «: فقال ،فعطست ،صاحب الزمان بعد مولده بليلة

: قـال ،بـىلٰ  :قلـت ،»؟رك يف العـاطسـبشِّ  أُ أَال « :فقال ،ففرحت

 .» امثالثة أيّ  أمان من املوت إىلٰ «

بـــن مهزيـــار رآه بجبـــال  عـــيلَّ  أنَّ   ويف خــرائج الراونـــدي

 ٰى متـ :فسـأله ،ةوأمـره بالتقيـَّ ،عليـه وردَّ  ،م عليـهوسلَّ  ،الطائف

 .»كعبةإذا حيل بينكم وبني ال«: قال ؟اخلروج

ــه ــن بابوي ــو جعفــر اب ــة العســكري  أنَّ   وأســند أب  جاري

ــ ــوراً  :اإلمــام قالــت دَ لِــ وُ امَّ ـل ــت ن ــامء إىلٰ  ســاطعاً  رأي  ،الس

ــوراً  ــاً  وطي ــامء بيض ــن الس ــبط م ــه  ،هت ــا برأس ــح أجنحته ومتس

ــري ــده وتط ــائر جس ــه وس ــ ،ووجه ــا حمّم ــأخربت أب ــذلكف  ،د ب

ه عنـد وهـي أنصـار ،ك بـههـذه املالئكـة تتـربَّ «: فضحك وقـال

 .» خروجه

كـان  سـعد بـن عبـد اهللا توقيعـاً  وجـدت بخـطِّ   :قـال ،وعنه

ــان إىلٰ  ــه خــرج مــن صــاحب الزم ــايا  ،العمــري وابن ــه وص وفي

  ،ذكـره الكيـدري يف بصـائره  ،إمامتـه الثبـوت عـىلٰ  أوجبت عـيلَّ 

 .تركناه خوف اإلطالة

ابـن  أنَّ   وذكر الشيخ املوثـوق بـه عـثامن بـن سـعيد العمـري

ـــانم ا ـــالأيب غ ـــي ق ـــه إنَّ  :لقزوين ـــف ل ـــكري ال خل  ،العس

وكــانوا يكتبــون ال  ،الناحيــة وكتبــوا إىلٰ  ،فشــاجرته الشــيعة

 فتكـون علــامً  ،الكاغـذ األبــيض عــىلٰ  بسـواد بـل بــالقلم اجلـافِّ 

ــزاً  ــورد جوابــاً  ،معج بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، «: إلــيهم ف

 شـكُّ إلينـا  ٰى ه انتهـإنَّـ ،اكم مـن الضـالل والفـتنعافانا اهللا وإّيـ

ــدِّ  ــنكم يف ال ــة م ــرهم ويف والدة ويلِّ  ،ينمجاع ــك فغمَّ  ،أم ــا ذل ن

فـال يوحشـنا مـن بعــد  ،معنــا اهللا معنـا واحلـقُّ  ألنَّ  ،لكـم ال لنـا

مـا لكـم يف الريـب  ،نـا واخللـق صـنائعناونحن صنائع ربِّ  ،علينا

ــرتدَّ  ــ ؟دونت ــأَم ــار ممَّ ــه اآلث ــاءت ب ــا ج ــتم م ــا علم تكم ا يف أئمَّ

ــون ــف  ؟يك ــرأيتم كي ــاأف ــأوون إليه ــل ت ــم معاق ــل اهللا لك  ،جع

ـــاً  ـــا وأعالم ـــدون هب ـــدن آدم  ،هتت ـــن ل ـــر  إىلٰ  م أن ظه

 ،وإذا أفـل نجـم طلـع نجـم ،ام غاب علم بـدا علـمكلَّ  ،يـاملاض

وقطـع السـبب بينـه  ،ه أبطـل دينـه قبضـه اهللا إليـه ظننـتم أنَّـفلامَّ 

تقـوم السـاعة  ٰى  مـا كـان ذلـك وال يكـون حتـَّكـالَّ  ؟وبني خلقه

اهللا ]] ٢٣٦ص /[[ قوافــاتَّ أمــر اهللا وهــم كــارهون، ويظهــر 

ــلِّ  ــاوس ــاوردُّ  ،موا لن ــر إلين ــم ،وا األم ــحت لك ــد نص واهللا  ،فق

 .» وعليكم شاهد عيلَّ 

د احلسـن بـن أمحـد ث أبـو حمّمـحـدَّ  :قال الشيخ أبـو جعفـر

 فيهــا عــيل كنــت بمدينــة الســالم يف الســنة التــي تــوّيف   :باملكتَّــ

أعظــم «: فيــه فــأخرج توقيعــاً  ،رتهـفحضــ ،د الســمريبــن حمّمــ

 ،امة أّيـت مـا بينـك وبـني سـتَّ ك ميـِّفإنَّ  ،جور إخوانك فيكاهللا أُ 

ــ ،أحــد فــامجع أمــرك وال تــوص إىلٰ   ،ةفقــد وقعــت الغيبــة التامَّ

ــور إالَّ  ــال ظه ــإذن اهللاف ــد بُ بَ  ، ب ــدع ــول األم ــد ط ــوة  ،ع وقس

ــوب ــوراً  ،القل ــتالء األرض ج ــن  ،وام ــيعتي م ــن ش ــيأيت م وس

ـــدَّ  ـــاهي ـــن ادَّ  ،دةعي املش ـــفياين فم ـــروج الس ـــل خ ـــا قب عاه

ــع ،»ابوالصــيحة فهــو كــذّ  ي يف ـوقضــ ،فنســخت هــذا التوقي

 .ني سنةوستّ  أربعاً  ٰى وقد كان غيبته القرص ،اليوم السادس

قـام بـأمر اهللا يـوم  املهـدي  د بن أيب جعفـر أنَّ وذكر حممّ 

 اني ومائتني رس� ل سنة ستّ ر مضت من ربيع األوَّ ـاجلمعة ألحد عش

 .وله أربع سنني وسبعة أشهر ،أبيه ة عن ثقاته وثقاإالَّ 

ــيمري ــر الص ــن جعف ــن ب ــ :واحلس ــحيح أنَّ ــه وُ الص ــوم  دَ لِ ي

رة خلــت مــن شــعبان ســنة ـاجلمعــة طلــوع الفجــر ألربــع عشــ

مشــاخينا  فقــد كتــب بخــرب مولــده إىلٰ  ،مخــس ومخســني ومــائتني

ــ ــالححمّم ــن ص ــامعيل ب ــن إس ــيلِّ  ،د ب ــ وع ــن حمّم ــادب ــن زي  ،د ب

 .بن إسحاقد وحممّ 
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ــة ٰى ورو ــديث حكيم ــيخ الطــويس يف ح ــاريخ الش  ،هــذا الت

 ه قـد ثبـت باألخبـار الصـحيحة أنَّـ :وقال يف موضـع آخـر

 .ومخسني ومائتني سنة سّت  دَ لِ وُ 

كنـت  :قـال ،غـانم وأسند الشيخ أبـو جعفـر ابـن بابويـه إىلٰ 

 ،امللـك بقشـمري الداخلـة يِّ ـنقعـد حـول كرسـ وأربعون رجـالً 

 ،ويفـزع إلينـا يف العلـم ،راة واإلنجيـل والزبـوروقد قرأنـا التـو

اخلـروج يف  فقنـا عـىلٰ فاتَّ  ،بنـاتُ ه موجـود يف كُ وأنَّـ داً فتذاكرنا حمّمـ

ــه ــيلَّ  ،طلب ــع ع ــت فقط ــلَّ  فخرج ــرتك وش ــت إىلٰ  ،حوينال  فوقع

ـــخ ـــا ،بل ـــت أمريه ـــربيفعرَّ  ،وأتي ـــه خ ـــامء  ،فت ـــع العل فجم

فمـن  :قلـت ،نـاهـو نبيُّ  :فقـالوا ،دفسألتهم عـن حمّمـ ،املناظرين

ــه ــالوا ؟خليفت ــر :ق ــو بك ــبوه إىلٰ  ،أب ــريش ونس ــت ،ق ــذا  :قل ه

ــ النبــيَّ  إنَّ  ،لــيس بنبــيٍّ  ه الــذي نجــده يف كتبنــا خليفتــه ابــن عمِّ

 ،شـكيبافـدعا يل األمـري باحلسـني بـن  ،وزوج ابنته وأبو ولـده

ــ فخــال يب وأعلمنــي أنَّ   ،بــن أيب طالــب ه عــيلُّ خليفتــه ابــن عمِّ

ــلمت ــت ،فأس ــ :وقل ــد يف كُ ]] ٢٣٧ص [/[ اإّن ــتُ نج ــا أنَّ ه ال بن

 ،احلسـن :قـال ؟فمـن خليفتـه ، عـن خليفـةي خليفـة إالَّ ـيمض

ــمّ  ــني ث ــمّ  ،احلس ــ ٰى وس ــن  ة إىلٰ األئمَّ ــمّ  .احلس ــت ث  إّين  :قل

ــاج إىلٰ  ــن حمت ــة احلس ــب خليف ــه ،طل ــت يف طلب ــاين  ،فخرج فأت

ــم يــزل خيــرتق يب املحــالَّ  ،أجــب مــوالك :وقــال آٍت  ــ فل  ٰى حتَّ

 ،منــي باهلنديــةفكلَّ  ،فــإذا مــوالي قاعــد ،وبســتاناً  أدخلنــي داراً 

تريـد «: قـال ثـمّ  ،بأسـامئهم وذكـر األربعـني رجـالً  ،م عيلَّ وسلَّ 

 رف إىلٰ ـوانصــ ،يف هــذه الســنة فــال حتــجَّ  ؟مــع أهــل قــم احلــجَّ 

ا  بشـــيء ممَّــِرب وال ُختــ ،وال تــدخل يف بغــداد دار أحــد ،خراسـان

 ،رأيــت الرجــل :د بــن شــاذان عــن الكــابيلقــال حمّمــ ،»رأيــت

 . ٰى وبه اهتد ،ين يف اإلنجيلة هذا الدِّ ه وجد صحَّ فذكر أنَّ 

ــر أنَّ  ٰى ورو ــو جعف ــيخ أب ــىلٰ  الش ــرج ع ــر خ ــاحب األم  ص

ــذّ  ــر الك ــكري جعف ــرياث العس ــه يف م ــد منازعت  ،اب عن

ــال ــرَّ «: وق ــر تتع ــا جعف ــك ي ــا ل ــوقيم ــريَّ  ،»؟ض يف حق  فتح

 امَّ ـولـ ،هرَ فطلبـه يف النـاس فلـم يـ ،غـاب عنـه ثـمّ  ،جعفر وهبت

 :قـال جعفـر ،ن يف الـداردفَ احلسـن أمـرت أن ُتـ مُّ ة أُ ماتت اجلـدَّ 

ــ ــي داري ال ُت ــادفَ ه ــرج  ،ن فيه ــال فخ ــر«: وق ــا جعف  ،ي

 . بعد ذلك رَ غاب فلم يُ  ثمّ  ،»؟أدارك هي

 : فصل )٤(

ــيخ إىلٰ  ــند الش ــ أس ــمي أنَّ ــل اهلاش ــد اهللا الفض ــمع عب ه س

 ،منهـا ال بـدَّ لصـاحب هـذا األمـر غيبـة «  :يقـول الصادق 

كـام  ، بعـد ظهـورهوال ينكشـف إالَّ  ،ن لنـا يف كشـفهؤذَ ألمر مل ُيـ

ــ ــل اخلض ــم يف فع ــف احلك ـــمل ينكش ــهإالَّ  ٰى ر ملوس ــد فراق  ، عن

م واحلكمـة فيهـا كـام يف غيبـة مـن تقـدَّ  ،مبطـل يرتاب فيهـا كـلُّ 

ــ ٰى ومتــ ،مــن حجــج اهللا أفعالــه  قنا بــأنَّ ه حكــيم صــدَّ علمنــا أنَّ

 .» ها غري منكشفحكمة وإن كان وجه

ـ ة فـيام مجعـه مــن نَّ وأسـند احلـافظ الـدارقطني مـن أهــل السُّ

  ســمع مــن النبــيِّ العبــدي ســأل اخلـدري عــامَّ  مسـند فاطمــة أنَّ 

  ٍّيف فضــائل عــيل ، ــا  دخلــت فاطمــة عــىلٰ  :فقــال أبيه

ــت ــه فبك ــال ،يف مرض ــىلٰ اطَّ «: فق ــع اهللا ع ــةاألرض اطِّ  ل  ،الع

ــف أبــاكِ ]] ٢٣٨ص /[[ فاختــار منهــا فاختــار  وثانيــةً  ،ابعثــه نبي�

ــ إيلَّ  ٰى فــأوح ،بعلــِك  عطينــا أُ «: قــال ثــمّ  ،»اذه وصــي� أن أختَّ

نا ووصـيُّ  ،نـا خـري األنبيـاء وهـو أبـوكِ نبيُّ  :ها أحدعطِ مل يُ  خصاالً 

ــِك  ــو بعل ــياء وه ــري األوص ــو  ،خ ــهداء وه ــري الش ــهيدنا خ وش

ـوسـبطا هـذه األُ  ،أبيـِك  محزة عـمُّ   ا مهـدي هـذهومنّـ ،ة ابنـاكِ مَّ

ــاألُ  منكــب  رب عــىلٰ ـضــ ثــمّ  ،»خلفــه ٰى  عيســصــّيل ة الــذي يُ مَّ

ــني  ــال احلس ــذه األُ «: وق ــدي ه ــذا مه ــن ه ــم ــذا ، »ةمَّ وه

 .فأعدناه استئناساً  ،احلديث قد أسلفناه آنفاً 

د بـن صـالح احلسـن حمّمـ وأسند أبـو جعفـر ابـن بابويـه إىلٰ 

ــالبــزّ  ابنــي هــو القــائم مــن  إنَّ «: ه ســمع العســكري يقــولاز أنَّ

ــ ،ن األنبيــاء مــن التعمــري والغيبــةنَ جتــري فيــه ُســ ،يبعــد  ٰى حتَّ

القـول هبـا  فـال يثبـت عـىلٰ  ،تقسو قلـوب النـاس لطـول األمـد

 .»بروح منه دهوأيَّ  ، من كتب اهللا يف قلبه اإليامنإالَّ 

ســعيد بــن جبــري قــول زيــن العابــدين  وأســند الشــيباين إىلٰ 

 :»ــ ــائم ُس ــرنَّ يف الق ــول العم ــي ط ــوح ه ــن ن ــن  ،ة م وم

ــ ــاس إّي ــزال الن ــوالدة واعت ــاء لل ــراهيم اخلف ــ ،اهإب  ٰى ومــن موس

ــة ــوف والغيب ــ ،اخل ــن عيس ــه ٰى وم ــاس في ــتالف الن ــن  ،اخ وم

ـــ ـــوأّي ـــ ،ٰى وب الفـــرج بعـــد البل ـــروج  د ومـــن حمّم اخل

 .» بالسيف

ـــ ة قـــول وأســـند صـــاحب املقتضـــب مـــن طريـــق العامَّ

ــــيِّ  ــــل للنب ــــ إنَّ «:  جربائي ــــأمرك أن ُت ــــزوِّ اهللا ي  اج علي�

ــة ــال ،»بفاطم ــدعاه وق ــا مزوِّ إّين « :ف ــك هب ــنكام  ،ج ــائن م وك

املقهــورون  ،جونرَّ ـوالشــهداء املضــ ،ةدا شــباب أهــل اجلنَّــســيِّ 

ــدي ــن بع ــدَّ  ،يف األرض م ــدَّ ع ــنةهتم ع ــهر الس ــرهم  ،ة أش آخ

 .»  املسيح خلفهصّيل يُ 

ــ ــن حمّم ــد ب ــل أمح ــيخ الفاض ــند الش ــوأس ــن عيّ  اش إىلٰ د ب
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ران بـن خاقـان الـذي ه لقي يف بيـت املقـدس عمـأنَّ  يـالسدوس

ــىلٰ  ــة ع ــن اليهودي ــلم م ــر  أس ــد أيب جعف ــاجُّ  ،ي ــان حي  وك

واخللفــاء مــن  فــال يســتطيعون جحــد عالمــات النبــيِّ  ،اليهــود

ر ـواثنـي عشــ داً ا نجـد يف التــوراة حمّمـإّنـ :فقـال يل يومــاً  ،بعـده

ــاء ــه خلف ــل بيت ــن أه ــدوي وال  ،م ــي وال ع ــيهم تيم ــيس ف ول

ــم :قلــت ،مــويأُ  ــود اهللا أن ال  :قــال ،فــأخربين هب لتعطينــي عه

ــ ــيلَّ ِرب ُخت ــه ع ــايت فيظهرون ــيعة يف حي ــه الش ــه ، ب ــال ،فأعطيت  :فق

ــــــمعوعيل ــــــيحو ،ش ــــــي ،شمعيش ]] ٢٣٩ص /[[  وهن

ــ ــوا ،يـپرياخش ــوتني ،وت ــذ ،مه ــعا ،بامي ــنيم ،ذي ــون ،ش  ،عوس

ــد ،نيتيتــو ــودل ٰى كفــ ،تولي ــن  إنَّ  :قــال .ك ــمعوعيل خيــرج م ش

ــرين ــ ،ظه ــه وتقديس ــاليت علي ــارك ص ــد ،يـمب ــ يل ــي عش ر ـاثن

 ،وعلـيهم تقـوم السـاعة ،القيامـة إىلٰ  يكـون ذكـرهم باقيـاً  ،ولداً 

ــوب ــتهم ٰى ط ــرفهم بحقيق ــن ع ــىلٰ . مل ــا ع ــاظ أماله ــذه األلف  وه

ــه ــن حفظ ــود م ــض اليه ــاير  ،بع ــاظ تغ ــاب ألف ــد يف الكت ووج

 . ابها من تصحيف الكتّ وأظنُّ  ،هذه

ــوأســند حمّمــ  ة إىلٰ د بــن الحــق بــن ســابق مــن طريــق العامَّ

ووفـد  ،رانية عـام احلديبيـةـأسـلم عـن النصـ ،ود العبـدياجلار

 :وأنشأ ،يف رجل من عبد القيس  النبيِّ  عىلٰ 

ــك رجــال ٰى اهلــد يــا نبــيَّ     أتت

ــــداً   ــــت فدف ــــالال قطع   واألف

 :أن قال إىلٰ 

ـــأ األوَّ  ـــاأنب ـــمك فين ـــون باس    ل

ــــمّ   ــــتألأل ث ــــده ت ــــامء بع   أس

ــال  ــ«: فق ــرف قس� ــن يع ــيكم م ــارود ،»؟اأف ــال اجل  :ق

وهيتــف باســمك وأســامء ال أراهــا  ،كــان ينتظــر زمانــك ،نعــم

 فقــد شــهدته خــرج مــن نــاد مــن أنديــة أيــاد إىلٰ  ،بعــكفــيمن اتَّ 

الســامء وجهــه وإصــبعه  إىلٰ  فوقــف رافعــاً  ،ضحضــح ذي قتــاد

 ،واألرضــني املمرعــة ،هــذه السـبعة األرفعــة ربَّ  هــمَّ اللّ  :وقـال

وســبطيه  ،ألربعــةني اوالعليّـ ،د والثالثــة املحاميـد معــهوبمحّمـ

ــة ــة األرفع ــميِّ  ،لنبع ــة وس ــن الفرع ــيم م ــن ذي  ،الكل واحلس

ــة ــفعة ،الرفع ــاء الش ــك النقب ــة ،أولئ ــق املهيع ــة  ،والطري درس

حمــاة  ،وعــدد نقبــاء بنــي إرسائيــل، وحفظــة التنزيــل ،اإلنجيــل

علــيهم تقــوم  ،الصــادقون القيــل ،ونفــاة األباطيــل ،األضــاليل

وآب يكفكـف  ،شـعره أنشـأ ثـمّ  ،وهلـم فـرض الطاعـة ،الساعة

 : ويقول ،كرنني البكرة ويرنُّ  ،دمعه

ـــــسٌّ  ـــــم ق ـــــامً  أقس   لـــــيس لـــــه مكتـــــتام   قس

ـــر ـــي عم ـــاش ألف ـــو ع ـــــأما مل يلـــــَق    ل ـــــا س   منه

ــــ ــــداً  ٰى حتَّ ــــي أمح ــــــــام   يالق ــــــــاء احلك   والنقب

 ]]٢٤٠ص /[[

  أكـــرم مـــن حتـــت الســـام   هـــــم أوصـــــياء أمحـــــد

ـــــةذرّ  ـــــن فاطم ـــــة م   أكـــرم هبـــا مـــن فطـــام   ي

ــــ ــــنهماأل ٰى يعم ــــام ع ــــ   ن ــــالء للعم ــــم ج   ٰى وه

ـــ    لســــت بنــــاس ذكــــرهم   الرمجــــا لَّ َحــــأُ  ٰى حتـَّ

أخـربين هبـذه األسـامء  ،يـا رسـول اهللا :فقلـت :قال اجلارود

اهللا  ٰى ـأوصــ«: فقــال ،ذكرهــا وأشــهدنا قــسٌّ  ،التــي مل نشــهدها

 اســأل مــن أرســلنا قبلــك مــن رســلنا عــىلٰ  :ليلــة اإلرساء أن إيلَّ 

بــن  وواليــة عــيلِّ  ،تــكنبوَّ  عــىلٰ  :فقــالوا ،فســألتهم ؟عثــتهممــا بُ 

ــ فالتفــت  ،أن التفــت اهللا إيلَّ  ٰى فــأوح ،ة مــنكامأيب طالــب واألئمَّ

 د بـن عـيلٍّ بـن احلسـني وحمّمـ واحلسـن واحلسـني وعـيلُّ  فإذا عيلٌّ 

د وحمّمـ ٰى بـن موسـ بـن جعفـر وعـيلُّ  ٰى د وموسـوجعفر بن حممّ 

ـوا د واحلسـن بـن عـيلٍّ بـن حمّمـ وعيلُّ  بن عيلٍّ   ،ة بـن احلسـنحلجَّ

ــال ــائي :فق ــؤالء أولي ــدائي ،ه ــن أع ــتقم م ــذا املن ــد ، » وه وق

 . من ذلك أسلفنا جانباً 

د بـن إسـامعيل بـن حمّمـ وأسند املفيد يف إرشـاده برجالـه إىلٰ 

ــ ــاظم  ٰى موس ــال ،الك ــ  :ق ــت حمّم ــن رأي ــن احلس  د ب

 . بني املسجدين وهو غالم

ـالـرازي أنَّـ وأسند إىلٰ  ه ر يـذكر أنَّـه سـمع أبـا عـيل بـن مطهَّ

 .هرآه ووصف قدَّ 

ــند إىلٰ  ــابوري وأس ــادم النيس ــاحلات ،خ ــن الص ــت م  ،وكان

وجــاء  ،الصــفا دي ومــوالي عــىلٰ كنــت واقفــة مــع ســيِّ   :قالــت

 .ثه بأشياءوحدَّ  ،كتاب مناسكه صاحب الزمان وقبض عىلٰ 

ــند إىلٰ  ــالح وأس ــن ص ــد اهللا ب ــ عب ــرأنَّ ــذاء احلج  ،ه رآه بح

 .»مرواما هبذا أُ « :يقول وهو ،والناس يتجاذبون عليه

 .ل يدهه رآه فقبَّ أنَّ   إبراهيم بن إدريس عن أبيه وأسند إىلٰ 

 .تنيرآه جعفر مرَّ  : ه قالالعنربي أنَّ  وأسند إىلٰ 

هـذا «: وقـال ،دأرانيـه أبـو حمّمـ  :األهـوازي قـال وأسند إىلٰ 

 .»صاحبك

  .ه رآه أنَّ  طريف اخلادم وأسند إىلٰ ]] ٢٤١ص /[[

ــري ــار كث ــواألخب ــاه ٰى ة يف معن ــا ذكرن ــ ،م ــذي اختص رنا ـوال

 . يف ما قصدناه كاٍف 
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  كــان عــيلٌّ  :مجاعــة قــالوا أســند صــاحب املقتضــب إىلٰ 

وإذا أقبــل  ،»يــا ابــن رســول اهللا مرحبــاً «: إذا أقبـل احلســن قــال

مـن  :قلنـا ،»منـاءيـا أبـا خـري األُ  ،يمّ بأيب أنت وأُ «: احلسني قال

د بـن حمّمـ ،ريدـك الفقيـد الطريـد الشـذلـ« :قـال ؟مناءخري األُ 

بـن جعفـر بـن  ٰى بـن موسـ د بـن عـيلِّ بـن حمّمـ احلسن بـن عـيلِّ 

  .»بن احلسني د بن عيلِّ حممّ 

ــزّ  ــند اخل ــعدة از إىلٰ وأس ــال ،مس ــادق   :ق ــد الص ــت عن كن

 فقـال ،ٰى فبكـ ،عليـه فـردَّ  ،مفسـلَّ  ،ٰى فإذا بشيخ قـد انحنـ: 

 ،ره مائــة ســنةقــائمكم أنتظــ قمــت عــىلٰ  :قــال ،»؟مــا يبكيــك«

 ٰى وال أر ،وقـد اقــرتب أجــيل ،هــذه الســنة ،هــذا الشـهر :أقـول

ــا أُ  ــيكم م ــف ــادق  ،بُّ ِح ــا الص ــدمعت عين ــال ،ف إن «: وق

ــ ــت حتَّ ــر ٰى بقي ــىلٰ  ٰى ت ــنام األع ــت يف الس ــا كن ــا قائمن وإن  ،معن

ــ ــحلَّ فقــال  ،»دة جئــت يــوم القيامــة مــع ثقــل حمّمــت بــك املنيَّ

 ،يــا شــيخ«: قــال ثــمّ  .رببــايل بعــد ســامع هــذا اخلــال أُ  :الشــيخ

قائمنا خيرج مـن صـلب احلسـن، واحلسـن مـن صـلب  اعلم أنَّ 

خيـرج مـن صـلب حمّمـد، وحمّمـد خيـرج مـن صـلب  ، وعـيلٌّ  ٍعيلّ 

، - ٰى موسـ وأشـار إىلٰ  -خيـرج مـن صـلب ابنـي هـذا  ، وعيلٌّ عيلٍّ 

هــذا خــرج مــن صــلبي، نحــن اثنــا عشـــر كلُّهــم معصــومون و

ــرون، واهللا لــو مل يبــَق  ل اهللا مطهَّ مــن الــدنيا إالَّ يــوم واحــد لطــوَّ

ــ ــوم حتَّ ــك الي ــيعتنا  ٰى ذل ــت، أَال إنَّ ش ــل البي ــا أه ــرج قائمن خي

ــىلٰ  ــاك يثبــت ع ــرية يف غيبتــه، هن ــون يف فتنــة وح هــداه  يقع

 .» ذلك أعنهم عىلٰ  املخلصون، الّلهمَّ 

ــ وأســند الــديلمي يف الفــردوس إىلٰ  ــيِّ ابــن عبّ  اس قــول النب

 :» ةنَّ أهل اجل سوطاواملهدي«. 

ــند إىلٰ  ــيِّ  وأس ــول النب  ،املهــدي ولــدي«:  حذيفــة ق

ــدُّ  ــالقمر ال ــه ك ــريب]] ٢٤٢ص /[[  ،يرّ وجه ــون ع ــون ل  ،الل

 ،ت ظلــامً ئَـلِ كـام مُ  يمـأل الــدنيا عـدالً  ،واجلسـم جسـم إرسائـييل

 .»رين سنةـيملك عش ،ه أهل السامء واألرضبُّ ُحيِ 

ــاً  ــافظ كتاب ــيم احل ــو نع ــع أب ــّام  ومج ــدس ــر امله ــاب ذك ي ه كت

 . ونعوته وحقيقة خمرجه

 : يف تفسـري  وأسند الثعلبـي
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 أنــس قــول النبــيِّ  إىلٰ ، ]٢٣: ٰى الشــور[ إِال

 :» َّــد املط ــد عب ــن ول ــنح ــل اجلنَّ ــادة أه ــب س ــر  ،»ةل وذك

 .»يواملهد«: قال ثمّ  ،هم من أهل بيتهنفسه ومخسة سّام 

 . ييهم اهللا للمهديأهل الكهف ُحي  ويف تفسريه أنَّ 

ــول وروي يف اجلمــع بــني الصــحاح الســتَّ  ة عــن اخلــدري ق

يمــأل  ،األنــف ٰى أقنــ ،اجلبهــة أجــىلٰ  ٰى املهــدي فتــ« :  النبــيِّ 

ــلِ كــام مُ  وعــدالً  األرض قســطاً  يملــك ســبع  ،وظلــامً  ت جــوراً ئَ

ـــنني ـــرّ   ،»س ـــام والف ـــة هش ـــابيحويف رواي ـــع «:  اء يف املص تس

 .» سنني

ـ   عـن عـيلٍّ  وفيه أيضـاً  : ابنـه احلسـني وقـال ه نظـر إىلٰ أنَّ

ــيِّ  إنَّ « ــذا س ــي ه ــّام ابن ــام س ــول اهللا د ك ــن  ،ه رس ــرج م خي

ــيِّ  ــم نب ــل باس ــلبه رج ــق ،كمص ــبهه يف اخلل ــأل األرض  ،يش يم

 .»عدالً 

ن البشـــارة كثـــرية تتضـــمَّ  وأســـند ابـــن املغـــازيل أخبـــاراً 

 . باملهدي وذكر فضائل دولته

ــرّ و ــند الف ــيِّ أس ــول النب ــابيحه ق ــيب «:  اء يف مص يص

فيبعـث  ،ال جيـد الرجـل ملجـأ مـن الظلـم ٰى ة بالء حتـَّمَّ هذه األُ 

ــالً  ــرتيت اهللا رج ــن ع ــطاً  ،م ــه األرض قس ــيمأل ب ــدالً  ف ــام  وع ك

ــلِ مُ  ــامً ئَ ــ ،وجــوراً  ت ظل ــامء واألرض ٰى ـيرض ــة الس ــه مالئك  ،عن

ــيئاً  ــا ش ــن قطره ــامء م ــدع الس ــهإالَّ  ال ت ــح ، أخرجت ــ ٰى تَّ  ٰى تتمنّ

ــيش ــوات أن تع ــاء األم ــبع ســنني أو  ،األحي ــك س ــون ذل يك

ــ ،تســع حثــي لــه يف فيُ  ،يــا مهــدي أعطنــي :يقــول الرجــل ٰى حتَّ

 .» ثوبه ما استطاع أن حيمله

ر ـونصـ ،اب احلنـبيل يف تـاريخ أهـل البيـتوذكر ابـن اخلّشـ

ن تســمية اجلهضــمي يف تــاريخ أهــل البيــت مــا يتضــمَّ  بــن عــيلٍّ 

وقـد ذكرنـا يف أخبـار أعـدادهم وأسـامئهم  ،ر ـاالثني عشـ

ــتهم ــدي يف مجل ــون امله ــفَّ  ،وك ــن تص ــاً م ــىلٰ  ح كتاب ــر ع ــه عث  من

ـــارد ـــزالل الب ـــادر ]] ٢٤٣ص /[[، ال ـــداء الص ـــع ص فينتق

 .شيطان مارد ويقمع به رأس كلِّ  ،والوارد

ــد املحمــود ــاً  :قــال عب ــبعض الشــيعة اســمه  وجــدت كتاب ل

رة ـيــه مائــة وعشــروي ف ،املخفــي يف مناقــب املهــدي ]كشــف[

منهــا يف صـــحيح  ،ق املــذاهب األربعـــةرُ أحاديــث مــن ُطـــ

ـــاري  ـــلم  ،)٣(البخ ـــحيحني  ،)١١(ومس ـــني الص ـــع ب واجلم

ــائل  ،)١١(ة ومــن اجلمــع بــني الصــحاح الســتَّ  ،)٢( ومــن فض

ـــي  ،)٩(الصـــحابة  ـــب  ،)٥(ومـــن تفســـري الثعلب ومـــن غري

ــديلمي  ،)٦(احلــديث للــدينوري  ــن  ،)٤(ومــن فــردوس ال وم

ومــن  ،)٢(ومــن املفتقــد للسكســكاين  ،)٩(دارقطني كتــاب الــ

ــن جعفــر  ،)٥(املصــابيح  ــم ألمحــد ب ــن  ،)٣٤(ومــن املالح وم
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ـــ ـــاب احلض ـــة  ،)٣(رمي ـكت ـــل الدراي ـــة أله ـــن الرعاي وم

وخــرب  ،)٢(ومــن كتــاب االســتيعاب للنمــريي  ،)٣(للفرغــاين 

 .سطيح رواه احلميدي

ورأيــت يف كتــاب الســنن ســبعة أحاديــث بأســانيدها  :قــال

 . يف خروج املهدي

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ـــل األوَّ ]] ٧٤٨ص [[ ـــ أنَّ : لاألص ـــىلٰ ة اتَّ اإلماميَّ ـــوا ع  فق

ني والدتـه مـن أبيـه موجـود مـن حـ ر حـيٌّ ـاإلمام الثاين عش أنَّ 

ــكري ــن العس ــني  ، وأنَّ احلس ــّت ومخس ــنة س ــت س ــه كان والدت

ر اخلـاتم ـه اإلمـام الثـاين عشـة، وأنَّـالنبويَّـئتني مـن اهلجـرة اوم

ــ ــده، وأنَّ ــام بع ــال إم ــة ف ــاؤه إىلٰ لإلمام ــب بق ــان  ه جي ــر زم آخ

ــف، وأنَّ  ــ التكلي ــاألئمَّ ـــة منحص ــي عش ــدون ـرة يف اثن ر ال يزي

ــ ــا، وأهنَّ ــون عنه ــا وال ينقص ــعليه ــمُّ م األئمَّ ــد ة املس ــن ُول ون م

ر ـمـام الثـاين عشـهـذا اإل ة فاطمـة دون غـريهم، وأنَّ وذّريَّـ عيلٍّ 

ــد  ــق بع ــار اخلل ــن أبص ــب ع ــه،  ]]٧٤٩ص [/[غائ ــوت أبي م

نـاس قليـل  أُ فلم يشاهده أحـد مـن أوليائـه وال مـن أعدائـه إالَّ 

ــ العهــم عــىلٰ ن يريــد اهللا اطِّ ممَّــ ه ســيظهر بعــد الغيبــة ذلــك، وأنَّ

 .ت ظلًام وجوراً ئَ لِ فيمأل األرض قسطًا وعدالً كام مُ 

*   *   * 

ا ر، وذلـك ممَّـــه اإلمـام الثـاين عشـأنَّـ: الثانيـة]] ٧٥١ص [[

ــ ــه اإلماميَّ ــت علي ــو اجتمع ــن أُ  ]]٧٥٢ص [/[ة وه ــوهلم م ص

ــرَّ  ــاملق ــرة؛ فإنَّ ــامَّ ـه ل ــت باألدلَّ ــنصُّ  ثب ــابقة ال ــىلٰ  ة الس ــ ع ة األئمَّ

 .ه الثاين عرش، وذلك ظاهراألحد عرش قبله ثبت أنَّ 

 :]اخلاتم لإلمامة كونه [

ــة ــ: الثالث ــاتم لإلماأنَّ ــيٌّ ه اخل ــك مبن ــة، وذل ــىلٰ  م ــوب  ع وج

ــ صــول ر، وذلـك أيضــًا مـن األُ ـة يف االثنـي عشــانحصـار األئمَّ

ــاملقــرَّ  ــد اإلماميَّ ــرة عن ــوص القطعيَّ ــة بالنص ــيِّ ة الثابت ــن النب  ة م

 ــ ــائر األئمَّ ــن س ــإهنَّ ة وم ــ؛ ف ــد نصُّ ــىلٰ م ق ــذا  وا ع ه

الزيــادة عليــه وال الــنقص منــه، وذلــك أيضــًا  العـدد وال تصــحُّ 

 .اإلطناب تاج فيها إىلٰ حير الظاهرة التي ال مومن األُ 

 :]آخر زمان التكليف إىلٰ  وجوب بقائه [

ــ: الرابعــة آخــر زمــان التكليــف، وذلــك  ه جيــب بقــاؤه إىلٰ أنَّ

رة عنـدهم؛ ملـا سـبق يف قواعـدهم مـن صـول املقـرَّ أيضًا من األُ 

ــف وأنَّ  أنَّ  ــام لط ــىلٰ  اإلم ــب ع ــف واج ــلِّ  اللط ــان،  اهللا يف ك زم

اإلمامــة  الزمــان مـن إمــام معصــوم، وألنَّ   جيــوز خلــوُّ ه الوألنَّـ

ـــمنحصــ م قــد انــدرج مــنهم أحــد رة يف هــؤالء املســّمون، وأهنَّ

صـــول بقـــاء األُ  ]]٧٥٣ص [/[فيجـــب مـــن هـــذه . رـعشـــ

 آخــر زمــان التكليــف، وإالَّ  ر يف الوجـود إىلٰ ـاإلمـام الثــاين عشــ

ــد ــذه القواع ــت ه ــ. النخرم ــاامَّ ـول ــرام يشء منه ــّح انخ   مل يص

 .وجب احلكم ببقائه بطريق القطع

*   *   * 

ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

  :ويف قول اهللا  ]]٤١ص [[
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وهو أن يعتقدوا طاعته، فاعتقد  ٰى أوجب هبذا اللفظ معن خ

صار بـه منافقـًا،  ٰى عدّو اهللا إبليس هبذه الكلمة نفاقًا وأضمره حتَّ 

استعبد بالطاعة لـه، فكـان نفاقـه  ٰى وذلك أنَّه أضمر أنَّه خيالفه مت

 ٰى هلذا من الشأن صار أخـزأنكر النفاق ألنَّه نفاق بظهر الغيب، و

 .هماملنافقني كلِّ 

ــرف اهللا  ـــامَّ ع ــه  ول ــة ل ــمروا الطاع ــك أض ــه ذل مالئكت

ــه فأضــمروا نقــيض مــا أضــمره الشــيطان فصــار  واشــتاقوا إلي

ــدوُّ  ــتحقَّ ع ــا اس ــعاف م ـــرة أض ــة عش ــن الرتب ــم م ــن  هل اهللا م

ــار ــزي واخلس ــغ يف . اخل ــب أبل ــر الغي ــواالة بظه ــة وامل فالطاع

ــه أبعــد مـن الشــبهة واملغالطــة، وهلــذا ُرِوَي الثـواب واملــدح  ألنَّ

ـُه َقـاَل  َعِن النَّبِيِّ  َمـْن َدَعـا ِألَِخيـِه بَِظْهـِر اْلَغيْـِب َنـاَداُه «: َأنَّ

َامءِ   .» وَلَك ِمثَْالهُ : َمَلٌك ِمَن السَّ

ــاىلٰ  ــارك وتع ــال وإنَّ اهللا تب ــب فق ــاإليامن بالغي ــه ب ــد دين : أكَّ
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ــه ]٣و ٢: البقـرة[ ، فــاإليامن بالغيـب أعظــم مثوبـة لصــاحبه ألنَّ

عيـب وريـب، ألنَّ بيعـة اخلليفـة وقـت املشـاهدة  خلو مـن كـلِّ 

م عـىلٰ  ـه إنَّـام يطيـع رغبـًة يف خـري أو مـال، أو  قد يتـوهَّ املبـايع أنَّ

ات أبنــاء الــدنيا يف رهبــة مــن قتــل، أو غــري ذلــك ممَّــا هــو عــاد

طاعــة ملــوكهم، وإيــامن الغيــب مــأمون مــن ذلــك كّلــه، 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــله، ي ــه بأص ــن معايب ــول اهللا  وحمــروس م : ذلــك ق
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د ما حصل من اإليامن بالغيـب مل حيـرم اهللا ولـامَّ حصل للمتعبِّ 

  ذلك مالئكته، فقد جاء يف اخلرب أنَّ اهللا سبحانه قال هذه املقالة

ة  للمالئكة قبل خلق آدم بسبعامئة عام، وكان حيصـل يف هـذه املـدَّ

قدرها، ولو أنكر منكر هـذا اخلـرب والوقـت  الطاعة ملالئكة اهللا عىلٰ 

من القول بالغيبة ولو سـاعة واحـدة، والسـاعة  اواألعوام مل جيد بد� 

من حكمة ما، وما حصل من احلكمة يف السـاعة  ٰى الواحدة ال تتعرّ 

حصـل يف الســاعتني حكمتـان، ويف الســاعات حكـم، ومــا زاد يف 

ثوبة إالَّ كشـف عـن الرمحـة، املثوبة، وما زاد يف امل  الوقت إالَّ زاد يف

ة ودلَّ عىلٰ   .اجلاللة، فصحَّ اخلرب أنَّ فيه تأييد احلكمة وتبليغ احلجَّ

 ِ�  :ويف قـول اهللا 
ٌ

 جاِعـل
�
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َمالئِ�

ْ
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 َر��ك
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 قال

ْ
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ً
ة

َ
ِليف

َ
رِض خ

َ ْ
ة يف غيبة اإلمام  األ  :من أوجه كثرية حجَّ

ــدها ــود أ :أح ــل الوج ــة قب ــات كلِّ أنَّ الغيب ــغ الغيب هــا، بل

ــطُّ  ــة ق ــك خليف ــل ذل ــهدوا قب ــة مــا ش ــا وذلــك أنَّ املالئك ، وأمَّ

ــه  ــق ب ــد قــد نط ــريين غــري واح ــاء كث ــد شــاهدنا خلف نحــن فق

ـ صــارت كاملشــاهدة،  ٰى القــرآن وتــواترت بــه األخبــار حتـَّ

 .واملالئكة مل يشهدوا واحدًا منهم، فكانت تلك الغيبة أبلغ

ــر ــن اهللا :وآخ ــة م ــت غيب ــا كان ــي  أهنَّ ــة الت ــذه الغيب ، وه

ــام  ــاىلٰ  لإلم ــداء اهللا تع ــل أع ــن ِقبَ ــي م ــان يف ه ــإذا ك ، ف

عبــادة ملالئكتــه فــام الظــّن بالغيبــة  الغيبــة التــي هــي مــن اهللا 

عبـادة خملصـة  ويف غيبـة اإلمـام . التي هـي مـن أعـداء اهللا

ـــب  ـــام الغائ ـــك أنَّ اإلم ـــة، وذل ـــك الغيب ـــن يف تل  مل تك

ــ ــد غلــب قهــرًا، ومقمــوع مقهــور مــزاحم يف حقِّ ــر[ه، ق ] ٰى ج

مـن سـفك الـدماء  ٰى من أعـداء اهللا مـا جـر] قسـراً [شيعته  عىلٰ 

األيتـام وتبـديل  وهنب األمـوال وإبطـال األحكـام واجلـور عـىلٰ 

الصــدقات وغــري ذلــك ممَّــا ال خفــاء بــه، ومــن اعتقــد مواالتــه 

ــه،  ــن أعدائ أ م ــربَّ ــاده وت ــره وجه ــاركه يف أج ]] ٤٣ص /[[ش

ة مواليـه مـن أعدائـه أجـر، ويف واليـة أوليائـه وكان لـه يف بـراء

ــىلٰ  ــو ع ــر يرب ــة اهللا  أج ــر مالئك ــىلٰ  أج ــام  ع ــامن باإلم اإلي

ــام قــصَّ اهللا  نبــأه قبــل وجــوده تــوقريًا  املغيَّــب يف العــدم، وإنَّ

روا لطاعته  .وتعظيًام له ليستعبد له املالئكة ويتشمَّ

رسـول  وإنَّام مثـال ذلـك تقـديم امللـك فـيام بيننـا بكتـاب أو

ــ إىلٰ  ــيهم حتَّ ــادم عل ــه ق ــاد  ٰى أوليائــه أنَّ ــوا الســتقباله وارتي يتهيَّئ

ــروا يف  اهلدايا له مـا يقطـع بـه ومعـه عـذرهم يف تقصـري إن قصَّ

ــدأ اهللا  ــذلك ب ــه، ك ــه  خدمت ــن جاللت ــة ع ــه إبان ــذكر نبئ ب

ورتبتــه، وكــذلك قضــيَّته يف الســلف واخللــف، فــام قــبض 

ف خلقــه اخلليفــة ا ذلــك   لــذي يتلــوه، وتصــديقخليفــة إالَّ عــرَّ
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 ].١٤٢: األعراف[ �َوال ت

  :املالئكة بالسجود آلدم  يف أمره تعاىلٰ  الرسُّ 

ــتعبد اهللا  ــيًام لــه ملــا  واس ــجود آلدم تعظ املالئكــة بالس

ــه  ــك أنَّ ــارهم، وذل ــن أبص ــه ع ــجود  غيَّب ــرهم بالس ــام أم إنَّ

ذكــره، فكــان  ج اهللا تعــاىلٰ َجــمــن أرواح ُح آلدم ملــا أودع صــلبه 

عبوديـــة وآلدم طاعـــة وملـــا يف صـــلبه  ذلـــك الســـجود هللا 

إبلـيس أن يسـجد آلدم حسـدًا لـه إذ جعـل صـلبه  ٰى تعظيًام، فأب

ــتودع أرواح ُح  ــمس ــه، َج ــده وتأّبي ــر بحس ــلبه فكف ج اهللا دون ص

ه، وُطـِرَد عـن جـواره، وُلِعـَن وُسـّمي رجـيًام وفسق عن أمـر ربِّـ

ل إنكـاره للغيبـة ألنَّـه احـتجَّ يف امتناعـه مـن السـجود آلدم ألج
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ــ�ٍ  ــراف[ � ِط ــا غُ ]١٢: األع ــد م ــ، فجح ـــره يِّ ــن بص ب ع

ومل يوقــع التصــديق بــه، واحــتجَّ بالظــاهر الــذي ]] ٤٤ص /[[

ــد آدم  ــو جس ــاهده وه ــر أش ــا يف ، وأنك ــم مل ــون يعل ن يك

ــة  ــة للمالئك ــل قبل ــام جع ــأنَّ آدم إنَّ ــؤمن ب ــودًا، ومل ي ــلبه وج ص

ــلبه ــا يف ص ــيم م ــه لتعظ ــجود ل ــروا بالس ــن . وُأم ــن آم ــل م فمث

ــاعوا اهللا  بالقــائم  ــذين أط ــة ال ــل املالئك ــه مث يف  يف غيبت

ــائم  ــر الق ــن أنك ــل م ــجود آلدم، ومث ــل  الس ــه مث يف غيبت

ـــِن   آلدم، كـــذلكإبلـــيس يف امتناعـــه مـــن الســـجود  ُرِوَي َع

ٍد  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ  .الصَّ

ُد ْبُن ُموَس  َثنَا بَِذلَِك ُحمَمَّ ِل  ٰى َحدَّ َثنَا : ، َقاَل ْبِن اْلـُمتََوكِّ َحدَّ

، َعْن  َمِكيِّ ِد ْبِن إِْسَامِعيَل اْلَربْ ، َعْن ُحمَمَّ ُد ْبُن َأِيب َعبِْد اهللا اْلُكوِيفُّ ُحمَمَّ

، َعنِ َجْعَفِر  ـِد ْبـِن   ْبِن َعبِْد اهللا اْلُكوِيفِّ اْحلََسِن ْبِن َسـِعيٍد، َعـْن ُحمَمَّ

ٍد  اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ َأنَّ اهللا   ِزَياٍد، َعْن َأْيَمَن ْبِن ُحمِْرٍز، َعِن الصَّ

َم آَدَم  َتبَاَرَك وَتَعاَىلٰ  َها ُثـمَّ َعَرَضـُهمْ  َعلَّ  - َأْسَامَء ُحَجِج اهللا ُكلَّ

 : اْلـَمَالِئَكِة َفقاَل  َعَىلٰ  -وُهْم َأْرَواٌح 
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ــتُْم صــاِدِ��َ 
ْ
ن
ُ
َالَفــِة ِيف اْألَْرِض لِتَْســبِيِحُكْم  ك ُكْم َأَحــقُّ بِاْخلِ ــَأنَّ بِ

 مـا  ،وَتْقِديِسُكْم ِمْن آَدَم 
�

ـا إِال
َ

ـَم �
ْ
 ال ِعل

َ
ك

َ
وا ُسـبْحان

ُ
قا�

ْمتَ 
�
َِكيمُ َعل

ْ
َعِليُم ا�

ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
ُم :  ، َقاَل اهللا َتبَاَرَك وَتَعاَىلٰ نا إِن

َ
يا آد

ْسـمائِِهمْ 
َ
ْم بِأ

ُ
ه

َ
بَـأ

ْ
�
َ
ـا أ م�

َ
ل
َ
ْسـمائِِهْم ف

َ
ُهْم بِأ

ْ
ِ�ئ

ْ
ن
َ
َعظِـيِم  َوَقُفـوا َعـَىلٰ   أ

ُْم َأَحقُّ بِ  َتَعاَىلٰ  اهللاَِمنِْزَلتِِهْم ِعنَْد  َأْن َيُكوُنوا ُخَلَفـاَء ِذْكُرُه، َفَعِلُموا َأهنَّ

ــبَُهْم َعــْن َأْبَصــاِرِهْم  ِيف َأْرِضــِه وُحَجَجــُه َعــَىلٰ  اهللاِ ــمَّ َغيَّ ــِه، ُث تِ َبِريَّ

 : واْستَْعبََدُهْم بَِوَالَيتِِهْم وَحمَبَّتِِهْم، وَقاَل َهلُمْ 
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ــال ــان، ق ــن القّط ــن احلس ــد ب ــذلك أمح ثنا ب ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

ــيلٍّ  ــن ع ــني ب ــال احلس ــّكري، ق ــا : الس ــن زكري ــد ب ثنا حمّم ــدَّ ح

ثنا جعفـر بـن حمّمـد بـن عـامرة، عـن أبيـه، : اجلوهري، قال حـدَّ

 . عن الصادق جعفر بن حمّمد 

ـة  اهللا وهذا استعباد  هلـا يف قصَّ للمالئكة بالغيبـة واآليـة أوَّ

ـة،  اخلليفة وإذا كان آخرها مثلها كان للكالم نظم ويف الـنظم حجَّ

ة حمّمد  هلم وآخرهم، وذلـك  ومنه ُيؤَخذ وجه اإلمجاع ألُمَّ أوَّ

ما قاله املخالفون  ها عىلٰ إذا علَّم آدم األسامء كلَّ  أنَّه سبحانه وتعاىلٰ 

ـةأسامء األ فال حمالة أنَّ  ص /[[داخلـة يف تلـك اجلملـة،   ئمَّ

ة]] ٤٥ ومن أصّح الدليل عليه . فصار ما قلناه يف ذلك بإمجاع األُمَّ

السـجود آلدم فإنَّـه حصـل هلـم  أنَّه ال حمالة لـامَّ دلَّ املالئكة عـىلٰ 

عبادة، فلامَّ حصل هلم عبادة أوجب باب احلكمة أن حيصل هلم مـا 

ن يف وقت أو يف غري وقت فـإنَّ األوقـات مـا زه سواء كاهو يف حيِّ 

هلـا، ال بدِّ  احلكمة وال تُ غريِّ تُ  هلا كآخرهـا وآخرهـا كأوَّ ة، أوَّ ل احلجَّ

من معاين املثوبة وال أن يبخل  ٰى جيوز يف حكمة اهللا أن حيرمهم معن

ةبفضل من فضائل األ م كلَّ  ئمَّ  .هم رشع واحدألهنَّ

ــ ــل ذلــك أنَّ الرســل مت ــنهم أو آمــن مــؤمن  ٰى دلي بواحــد م

ة بجامعة وأنكر واحدًا مـنهم مل يقبـل منـه إيامنـه، كـذلك القضـيَّ 

ــةيف األ ــاِدُق   ئمَّ ــاَل الصَّ ــْد َق ــد، َوَق ــرهم واح ــم وآخ هل أوَّ

 :»ـــا لِنَ ــــُمنِْكِر ِألَوَّ ـــا َكاْل ـــاَل »اْلــــُمنِْكُر ِآلِخِرَن : ، َوَق

 .» َر اْألَْمَواَت اْألَْحيَاِء َفَقْد َأْنكَ   َمْن َأْنَكَر َواِحدًا ِمنَ «

*   *   * 

: ولقــد كلَّمنــي رجــل بمدينــة الســالم فقــال يل ]]٤٧ص [[

ت، وقــد رجــع كثــري  إنَّ الغيبــة قــد طالــت، واحلــرية قــد اشــتدَّ

 عن القول باإلمامة لطول األمد، فكيف هذا؟

ــه ــت ل ــذو : فقل ــة ح ــة جاري ــذه األُمَّ ــني يف ه ل ــنَّة األوَّ إنَّ ُس

ــ ــن رس ــام روي ع ــل ك ــل بالنع ــرب،  ول اهللا النع ــري خ يف غ

ــ  أن يرجــع إىلٰ  ه عــىلٰ ميقــات ربِّــ ذهــب إىلٰ   ٰى وأنَّ موس

ــا اهللا  ــة فأمتَّه ــني ليل ــد ثالث ــه بع ـــر  قوم ــاُت بعش ــتَم� ِميق
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ة القصـرية وَقَسـ عشـرة أّيام عـىلٰ  ْت مـا واعـدهم اسـتطالوا املـدَّ
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ـــراف[ ـــيس ]١٥٠: األع ـــهورة، فل ـــك مش ـــة يف ذل ، والقصَّ

ة غيبــة بعجيــب أن يســتطيل اجلُ  ــة مــدَّ ّهــال مــن هــذه األُمَّ

هم عـامَّ كـانوا دخلـوا فيـه ويرجـع كثـري مـن صاحب زماننا 
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 ؟ٰى يف كتابه يف هذا املعن وما أنزل اهللا : فقال

ـد �ا�م  :قوله : قلت
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 .وغيبته بالقائم 

ــُد ْبــُن ُموَســ َثنَا ُحمَمَّ ِل  ٰى َحــدَّ َثنَا : ، َقــاَل ْبــِن اْلـــُمتََوكِّ َحــدَّ

ــ ــُن َحيْيَ ــُد ْب ــاَل  ٰى ُحمَمَّ ــاِر، َق ــِن : اْلَعطَّ ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُد ْب َثنَا َأْمحَ ــدَّ َح

اِحـٍد، َعـْن َداُوَد ، َعْن ُعَمـَر ْبـِن َعبْـِد اْلَعِزيـِز، َعـْن َغـْريِ وَ ٰى ِعيَس 

ـــِد اهللا  ـــْن َأِيب َعبْ ، َع ـــيِّ قِّ ـــٍري الرَّ ـــِن َكثِ ـــْوِل اهللا  ْب : ِيف َق
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ــاَل   ،ا� ــْن «: َق َم

ُه َحٌق  َأَقرَّ بِِقيَاِم اْلَقاِئِم   .» َأنَّ

ــَد ْبــِن ُموَســ َثنَا َعــِيلُّ ْبــُن َأْمحَ ــُد : ، َقــاَل  ٰى َحــدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحــدَّ

ــاَل  ، َق ــوِيفُّ ــِد اهللا اْلُك ــُن َأِيب َعبْ ــ: ْب َثنَا ُموَس ــدَّ ــَراَن  ٰى َح ــُن ِعْم ْب



 ٧١  ...................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ـِه اْحلَُسـْنيِ ْبـِن َيِزيـَد، َعـْن َعـِيلِّ ْبـِن َأِيب َمحْـَزَة،  ، َعـْن َعمِّ النََّخِعيُّ

ــ ــاَل  ٰى َعــْن َحيْيَ ــ  :ْبــِن َأِيب اْلَقاِســِم، َق ــَن َســَأْلُت الصَّ اِدَق َجْعَفــَر ْب

ــٍد  ــْوِل اهللا  ُحمَمَّ ــم  :َعــْن َق ِكتــاُب ال  �ا�
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ــُة  اْلـــُمتَُّقوَن ِشــيَعُة َعــِيلٍّ «: َفَقــاَل  واْلَغيْــُب َفُهــَو اْحلُجَّ
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ـة، وتصـديق ذلـك قـول  اآليـة هـي الغيـب، والغيـب هـو احلجَّ
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َثنَا َأِيب  ــدَّ ــاَل َح ــاَل : ، َق ــِد اهللا، َق ــُن َعبْ ــْعُد ْب َثنَا َس ــدَّ : َح

ــِن  ــِن ْب ــِن اْحلََس ــاِب، َع ــِن َأِيب اْخلَطَّ ــْنيِ ْب ــُن اْحلَُس ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ َح

ـُه َقـاَل  اهللا َحمْبُوٍب، َعْن َعـِيلِّ ْبـِن ِرَئـاٍب، َعـْن َأِيب َعبْـِد  ِيف   َأنَّ
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ــاَل ]١٥٨ ــُم اْأل «: ، َفَق ــاُت ُه ــةاْآلَي ــَو ئمَّ ـــُمنْتََظَرُة ُه ــُة اْل ، واْآلَي

ــْن ، َفيَْومَ اْلَقــاِئُم  ــْت ِم ــُع َنْفســًا إِيَامُهنَــا َملْ َتُكــْن آَمنَ ــٍذ َال َينَْف ِئ

َمُه ِمْن آَباِئِه  يِْف وإِْن آَمنَْت بَِمْن َتَقدَّ   .»َقبِْل ِقيَاِمِه بِالسَّ

ــم ــد س ــف  اهللا  ٰى وق ــته  يوس ــصَّ قصَّ ــني ق ــًا ح غيب

ــىلٰ  ــ ع ــد نبيِّ ــال ه حمّم ــِب  :، فق يْ
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َ
�� ]ــف ــمّ   ،]١٠٢: يوس ــف  ٰى فس ــًا  يوس غيب

ـها كانـت أنبـاء يوسـف فـيام أخـرب بـه مـن  ألنَّ األنباء التـي قصَّ

ته وحاله وما آلت إليه ُأموره  .قصَّ

 ٰى معنــ: ولقـد كلَّمنـي بعـض املخــالفني يف هـذه اآليـة فقـال

ــه  ــِب  :قول يْ
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ــون ِمنُ

ْ
ــَن يُؤ ي ِ

�
ــور   ا� ــث والنش أي بالبع

 .وأحوال القيامة

ــه ــت ل ــك، : فقل ــللت يف قول ــك وض ــت يف تأويل ــد جهل لق

ـــار ـــود والنص ـــإنَّ اليه ــــركني  ٰى ف ـــَرق املش ـــن فِ ـــريًا م وكث

ـــور  ـــث والنش ـــون بالبع ـــالم يؤمن ـــدين اإلس ـــالفني ل واملخ

ــم ي ــاب، فل ــواب والعق ــاب والث ــاىلٰ واحلس ــارك وتع ــن اهللا تب  ك

ليمــدح املــؤمنني بمدحــة قــد رشكهــم فيهــا فِــَرق الكفــر 

ـ   واجلحـود، بـل وصـفهم اهللا ًة، ومـدحهم بـام هـو هلـم خاصَّ

 .مل يرشكهم فيه أحد غريهم

ل اهللا تعاىلٰ (وجوب معرفة املهدي   :)فرجه عجَّ

وال يكـون اإليـامن صـحيحًا مــن مـؤمن إالَّ مـن بعـد علمــه 

ـِهَد :  كـام قـال اهللا تبـارك وتعـاىلٰ  بحال من يؤمن بـه
َ
 َمـْن ش

�
إِال

 
َ
ُمـون

َ
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ْ
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َ
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ُ
َق� وَه

ْ
فلـم يوجـب هلـم   ،]٨٦: الزخـرف[ �بِا�

ة مــا يشــهدون بــه إالَّ مــن بعــد علمهــم، ثــّم كــذلك لــن  صــحَّ

يكـون عارفــًا  ٰى حتـَّ ينفـع إيـامن مــن آمـن باملهـدي القــائم 

ــةبشــأنه يف حــال غيبتــه، وذلــك أنَّ األ ص /[[قــد   ئمَّ

ووصــفوا كوهنــا لشــيعتهم فــيام نقــل  أخـربوا بغيبتــه ]] ٥٠

ــن  ــة م ــب املؤلَّف ن يف الكت ــحف ودوِّ ــتحفظ يف الص ــنهم واس ع

قبــل أن تقــع الغيبــة بامئتــي ســنة أو أقــّل أو أكثــر، فلــيس أحــد 

ــةمــن أتبــاع األ إالَّ وقــد ذكــر ذلــك يف كثــري مــن كتبــه   ئمَّ

نـــه يف مصــنَّ  لكتــب التـــي ُتعـــَرف فاته وهـــي اورواياتــه ودوَّ

ــد  ــيعة آل حمّم ــد ش ــتحفظة عن ــة مس ن ــول مدوَّ ــن  باألُص م

قبل الغيبة بـام ذكرنـا مـن السـنني، وقـد أخرجـت مـا حضــرين 

ــة يف هــذا الكتــاب يف مواضــعها،  مــن األخبــار املســندة يف الغيب

ــؤلِّفني للكُ  ــاع امل ــؤالء األتب ــال ه ــو ح ــال خيل ــف ــوا تُ ب أن يكون

بهم تُـالغيبـة، فـألَّفوا ذلـك يف كُ علموا الغيب بـام وقـع اآلن مـن 

نـوه يف مصــنَّ  فاهتم مــن قبــل كوهنـا، وهــذا حمــال عنــد أهــل ودوَّ

ســوا يف كُ ] قـــد[اللــبِّ والتحصـــيل، أو أن يكونــوا  بهم تُـــأسَّ

ـق كـام وضـعوا مـن  الكـذب فـاتَّفق األمـر هلـم كـام ذكـروا وحتقَّ

بعــد ديــارهم واخــتالف آرائهــم وتبــاين أقطــارهم  كــذهبم عــىلٰ 

ل، فلـم يبـَق يف وحماّهلم ، وهـذا أيضـًا حمـال كسـبيل الوجـه األوَّ

ـ ـم حفظـوا عـن أئمَّ   ةتهم املسـتحفظني للوصـيَّ ذلك إالَّ أهنَّ

ــول اهللا  ــن رس ــام  ع ــا يف مق ــفة كوهن ــة وص ــر الغيب ــن ذك م

ــام إىلٰ  ــد مق ــوه يف بع ــبهم وألَّف ــوه يف كت ن ــا دوَّ ــات م ــر املقام  آخ

ــج احلــقُّ  ــوهلم، وبــذلك وشــبهه فل ــَق ا ُأص ْلباطِــُل، إِنَّ وَزَه

 .اْلباطَِل كاَن َزُهوقاً 

وإنَّ خصــومنا وخمالفينــا مــن أهــل األهــواء املضــلَّة قصــدوا 

لـدفع احلـّق وعنـاده بـام وقـع مـن غيبـة صـاحب زماننـا القــائم 

  ٰــىل ــذلك ع ــوا ب ــاهدين ليلبّس ــار املش ــن أبص ــه ع  واحتجاب

 .من مل تكن معرفته متقنة وال بصريته مستحكمة

 :كمة فيهاإثبات الغيبة واحل

ـــأقول  ـــق  -ف ـــاهللا التوفي ـــت : -وب ـــي وقع ـــة الت إنَّ الغيب

هـــا قـــد لزمـــت حكمتهـــا وبـــان حقُّ  لصـــاحب زماننـــا 

تهـا للـذي شـاهدناه وعرفنـاه مـن آثـار حكمـة اهللا  وفلجت حجَّ
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  مـــة يف األعصـــار جـــه املتقدِّ جَ واســـتقامة تـــدبريه يف ُح

ــع  ــالفة م ــةالس ــتعالء  أئمَّ ــت واس ــاهر الطواغي ــالل وتظ الض

ــذا الف ــا ه ــن بســبيله يف زمانن ــا نح ــة وم ــب اخلالي ــة يف احلق راعن

ــن تظــاهر  ــةم الكفــر بمعونــة أهــل اإلفــك والعــدوان  أئمَّ

 .والبهتان

ــــا بوجــــود ]] ٥١ص /[[ وذلــــك أنَّ خصــــومنا طالبون

ــا  ــاحب زمانن ــن األ ص ــه م م ــن تقدَّ ــود م ــةكوج ،  ئمَّ

 نـا قـولكم مـن عصــر وفـاة نبيِّ  عـىلٰ  ٰى إنَّه قد مضــ: فقالوا

ــ ــلٌّ أح ــًا ك ـــر إمام ــمه  د عش ــًا باس ــودًا معروف ــان موج ــنهم ك م

، فـإن مل يوجـد كـذلك فقـد فسـد والعـامِّ  وشخصه بني اخلـاصِّ 

ــ ــن أئمَّ م م ــدَّ ــن تق ــر م ــيكم أم ــاحب عل ــر ص ــاد أم تكم كفس

 .ر وجودهزمانكم هذا يف عدمه وتعذُّ 

ــأقول  ــق  -ف ــاهللا التوفي ــار : -وب ــوا آث ــد جهل إنَّ خصــومنا ق

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــقِّ وأغ حكم ــع احل ــوا مواق ــبيل يف  فل ــاهج الس ومن

ــات ُح  ــمقام ــاىلٰ َج ــع  ج اهللا تع ــةم ــل  أئمَّ ــالل يف دول الباط الض

 ج اهللا تعــاىلٰ َجـعصـــر وزمـان، إذ قــد ثبـت أنَّ ظهــور ُح  يف كـلِّ 

ــاهتم يف دول الباطــل عــىلٰ  ــبيل اإلمكــان والتــدبري  يف مقام س

ــدبري  ــتقامة ت ــة يف اس ــال ممكن ــت احل ــإن كان ــان، ف ــل الزم أله

ة بـني اخلـاصِّ األ ـة  والعـامِّ  ولياء لوجود احلجَّ كـان ظهـور احلجَّ

ــدبري  ــتقامة ت ــن اس ــة م ــري ممكن ــال غ ــت احل ــذلك، وإن كان ك

ـة بـني اخلـاصِّ  ا  والعـامِّ  األولياء لوجود احلجَّ وكـان اسـتتاره ممـَّ

ــدبري حجبــه اهللا وســرته إىلٰ  وقــت  توجبــه احلكمــة ويقتضــيه الت

ج اهللا َجــذلــك يف ُح  بلــوغ الكتــاب أجلــه، كــام قــد وجــدنا مــن

حـني زماننـا هـذا مـنهم  إىلٰ  مـة مـن عصــر وفـاة آدم املتقدِّ 

ــار ونطــق  ــذلك جــاءت اآلث املســتخفون ومــنهم املســتعلنون، ب

 . الكتاب

ــِه َأِيب  َثنَا بِ ــا َحــدَّ ــَك َم ــاَل َفِمــْن َذلِ ــُن : ، َق َثنَا َســْعُد ْب َحــدَّ

ـ: َعبِْد اهللا، َقـاَل  َثنَا َأْمحَـُد ْبـُن ُحمَمَّ ، َعـْن َحـدَّ ِقـيُّ ِد ْبـِن َخالِـٍد اْلَربْ

ـِد ْبـِن ِسـنَاٍن، َعـْن إِْسـَحاَق ْبـِن َجِريـٍر، َعـْن َعبْـِد  َأبِيِه، َعْن ُحمَمَّ

ْيَلِم، َقــاَل  ــٍد : اْحلَِميــِد ْبــِن َأِيب الــدَّ ــاِدُق َجْعَفــُر ْبــُن ُحمَمَّ َقــاَل الصَّ

 :» ِـــتَْعِلن ـــِد، إِنَّ هللا ُرُســـالً ُمْس ـــَد اْحلَِمي ـــا َعبْ ـــالً َي َني وُرُس

ُمْســـتَْخِفَني، َفـــإَِذا َســـَأْلتَُه بَِحـــقِّ اْلــــُمْستَْعِلنَِني َفَســـْلُه بَِحـــقِّ 

 . »اْلـُمْستَْخِفنيَ 

ــاىلٰ  ــه تع ــاب قول ــن الكت ــك م ــديق ذل  : وتص
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ــُح  ــاىلٰ َج ــاة آدم ]] ٥٢ص /[[ ج اهللا تع ــت وف ــن وق ــذلك م ك

  ٰـــراهيم  إىل ـــور إب ـــت ظه ـــتعلنني  وق ـــياء مس أوص

ــراهيم  ــون إب ــت ك ــان وق ــامَّ ك ــتخفني، فل ــرت اهللا  ومس س

ــة كــان  ٰى شخصــه وأخفــ والدتــه، ألنَّ اإلمكــان يف ظهــور احلجَّ

يف ســلطان نمــرود  إبــراهيم رًا يف زمانــه، وكــان متعــذِّ 

ــل أوالد  مســترتًا ألمــره وكــان غــري مظهــر نفســه، ونمــرود يقت

ــه إىلٰ  ــه يف طلب ــل مملكت ــه وأه ــراهيم  رعيَّت ــم إب ــىلٰ  أن دهلَّ  ع

نفسه، وأظهـر هلـم أمـره بعـد أن بلغـت الغيبـة أمـدها ووجـب 

ــامل  ــه وإك ت ــات حجَّ ــذي أراده اهللا يف إثب ــره لل ــا أظه ــار م إظه

ــان ــامَّ ك ــه، فل ــراهيم  دين ــاة إب ــت وف ــياء  وق ــه أوص ــان ل ك

ــيَّ  جــًا هللا جَ ُح  ــون الوص ــه يتوارث ــتعلنني يف أرض ــذلك مس ة ك

، فكــان فرعــون يقتــل  ٰى وقــت كــون موسـ ومسـتخفني إىلٰ 

الـذي قـد شـاع مـن   ٰى أوالد بني إرسائيـل يف طلـب موسـ

ـ  ه يف الـيمِّ ذكره وخرب كونه، فسـرت اهللا والدتـه، ثـّم قـذفت بـه ُأمُّ

ــــرب ا ــــام أخ ــــه هللا ك  : يف كتاب
َ
ــــْون  فِرَْع

ُ
ــــهُ آل َط

َ
َق ا�ْ

َ
 ف

ــصالقَ [ ــ  ،]٨: ص ــان موس ــون يُ   ٰى وك ــر فرع ــه ربِّ يف حج ي

ــه،  ــي إرسائيــل يف طلب ــل أوالد بن ــون يقت وهــو ال يعرفــه، وفرع

ـم عـىلٰ  نفسـه مـا قـد  ثّم كان من أمره بعد أن أظهـر دعوتـه ودهلَّ

ه اهللا  كـان   ٰى وفـاة موسـ  يف كتابـه، فلـامَّ كـان وقـت قصَّ

 جـــًا هللا كـــذلك مســـتعلنني ومســـتخفني إىلٰ جَ لـــه أوصـــياء ُح 

ــ ــور عيس ــت ظه ــ ٰى وق ــر عيس ــه،   ٰى ، فظه يف والدت

معلنــًا لدالئلــه، مظهــرًا لشخصــه، شــاهرًا لرباهينــه غــري خمــٍف 

ة كذلك  .لنفسه، ألنَّ زمانه كان زمان إمكان ظهور احلجَّ

ــياء ُح  ــده أوص ــن بع ــه م ــان ل ــّم ك ــًا هللا جَ ث ــذلك  ج ك

ــتع ــتخفني إىلٰ مس ــور نبيِّ  لنني ومس ــت ظه ــا وق ــال اهللا ن ، فق

 له يف الكتاب : ِلر�ُسـِل ِمـْن� 
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� ]فكــان ممَّــا قيــل لــه ولــزم ]٧٧: اإلرساء ،

ــنَّته  ــن ُس ــىلٰ م ــة  ع ــل إقام ــن الرس ــه م م ــن تقدَّ ــنن م ــاب س إجي

ــول  ــام رس ــيائهم، فأق مــه ألوص ــة مــن تقدَّ ــه كإقام األوصــياء ل

ــةأوصــياء كــذلك وأخــرب بكــون املهــدي خــاتم األ اهللا   ئمَّ

 ًكــام ]] ٥٣ص /[[، وأنَّــه يمــأل األرض قســطًا وعــدال

ــلِ مُ  ــه، وأنَّ ئَ ــا عن ــك بأمجعه ــة ذل ــت األُمَّ ــًام، نقل ــورًا وظل ت ج

ــزل يف وقــت ظهــوره فيُصــّيل خلفــه، فحفظــت   ٰى عيســ ين
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ــام إىلٰ  ــد مق ــام بع ــاهتم يف مق ــياء ومقام ــت  والدات األوص وق

املنتظــر للقســط والعــدل، كــام  والدة صــاحب زماننــا 

ج َجـأوجبت احلكمة باسـتقامة التـدبري غيبـة مـن ذكرنـا مـن احلُ 

 .مة بالوجوداملتقدِّ 

مــن أهــل  عــامِّ وال وذلــك أنَّ املعــروف املتســامل بــني اخلــاصِّ 

ــة َأنَّ اْحلََســَن ْبــَن َعــِيلٍّ َوالِــَد َصــاِحِب َزَمانِنَــا  َقــْد  هــذه امللَّ

ــِه إَِىلٰ  ــُة َزَمانِ ــِه َطاِغيَ ــَل بِ َ  َكــاَن َوكَّ ــِه، َفَلــامَّ ُتــُويفِّ ــِت َوَفاتِ  َوْق

ـَل بَِحاِشـيَتِِه وَأْهِلـِه وُحبَِســْت َجَواِريـِه وُطِلـَب َمْوُلـوُدُه َهــَذا  َوكَّ

ــ ــو َأَش ــٌر َأُخ ــُه َجْعَف ــِه َعمُّ ــوّليني َعَليْ ــَد املت ــاَن َأَح ــِب وَك دَّ الطََّل

َماَمـِة وَرَجـا َأْن َيـتُمَّ َلـُه  َعـاُه لِنَْفِسـِه ِمـَن اْإلِ اْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ بِـَام ادَّ

َمـاِن  ـنَّة َذلَِك بُِوُجـوِد اْبـِن َأِخيـِه َصـاِحِب الزَّ ، فجـرت السُّ

ــر ــام ج ــه ب ــنن ٰى يف غيبت ــن س ــن احلُ  م ــا م ــن ذكرن ــة م ــغيب ج َج

ــه املتقدِّ  ــن حكمــة غيبت ــزم م ــة  مــة، ول ــزم مــن حكم ــا ل م

 .غيبتهم

 :إشكال ردُّ 

ـــَم أوجبــتم يف : وكــان مــن معارضــة خصــومنا أن قــالوا ولِ

ــةاأل ــًا يف األنبيــاء، فــام أنكــرتم أنَّ ذلــك كــان  ئمَّ مــا كــان واجب

ــائز يف األ ــري ج ــاء وغ ــائزًا يف األنبي ــةج ــإنَّ األ ئمَّ ــف ــوا  ةئمَّ ليس

ــال األ ــبه ح ــائز أن يش ــري ج ــاء فغ ــةكاألنبي ــاء  ئمَّ ــال األنبي بح

ـةأنَّـه جـائز يف األ فأوجدونا دليالً مقنعـًا عـىلٰ  مـا كـان جـائزًا  ئمَّ

ـةل فـيام شـبَّهتم مـن حـال األُس يف األنبياء والرُّ  الـذين ليسـوا  ئمَّ

ل، وإنَّـام يقـاس الشـكل بالشـكل واملثـل ُسـبأشباه األنبيـاء والرُّ 

ــم بامل ــتقيم لك ــن يس ــك، ول ــواكم يف ذل ــت دع ــن تثب ــل، فل ث

ــال األ ــبيهكم ح ــكم يف تش ــةقياس ــاء  ئمَّ ــال األنبي إالَّ  بح

 .بدليل مقنع

ــأقول  ــدي  -ف ــاهللا أهت ــيام : -وب ــوا ف ــد جهل ــومنا ق إنَّ خص

ــز  ــل التميي ــانوا مــن أه ــم ك ــو أهنَّ ــك، ول ــه مــن ذل عارضــونا ب

ــ ــر والتفكُّ ــةر والتــدبُّ والنظ ــإطراح العنــاد وإزال العصــبية  ر ب

م مــن أســالفهم لعلمــوا أنَّ كــلَّ  مــا كــان  لرؤســائهم ومــن تقــدَّ

ــو  ــاء فه ــائزًا يف األنبي ــب الزم يف األ]] ٥٤ص /[[ج ــةواج  ئمَّ

ــم  ــاء ه ــك أنَّ األنبي ة، وذل ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل والق ــل بالنع ــذو النع ح

ـــةُأصـــول األ ـــةومغيضـــهم واأل ئمَّ هـــم خلفـــاء األنبيـــاء  ئمَّ

ــة ا ــائمون بحجَّ ــياؤهم والق ــاىلٰ وأوص ــىلٰ  هللا تع ــون  ع ــن يك م

ــل ُح  ــيال تبط ــدهم ك ــبع ــدودَج ــا دام ]ه و[ج اهللا وح ــه م رشائع

ــت  التكليــف عــىلٰ  ــو وجب ــًا، ول ــم الزم ــائًام واألمــر هل ــاد ق العب

ــول ــل أن يق ــاز لقائ ــة جل ــم ُح : املعارض ــاء ه ــإنَّ األنبي ج اهللا َج

ــةفغــري جــائز أن يكــون األ ج اهللا إذ ليســوا باألنبيــاء وال َجــُح  ئمَّ

ـةوا فغـري جـائز أن يسـمُّ : ء، وله أن يقـول أيضـاً كاألنبيا ألنَّ  أئمَّ

ــانوا  ــاء ك ــةاألنبي ــوا  أئمَّ ــاء فيكون ــوا بأنبي ــؤالء ليس ــةوه  أئمَّ

ــه  ــوم ب ــان يق ــام ك ــوا ب ــًا أن يقوم ــائز أيض ــري ج ــاء، وغ كاألنبي

 الرسـول مــن اجلهــاد واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر إىلٰ 

كالرســول وال هــم  غــري ذلــك مــن أبــواب الشـــريعة إذ ليســوا

ا يكثـر تعـداده ويطـول ُس برُ  ل، ثّم يأيت بمثل هـذا مـن املحـال ممـَّ

ه كانـت هـذه املعارضـة مـن الكتاب بذكره، فلـامَّ فسـد هـذا كلُّـ

 .خصومنا فاسدة كفساده

ــن نُ  ــّم نح ــنيِّ اآلن ونُ ث ــاكل ب ــه أنَّ التش ــذا كّل ــد ه ــح بع وضِّ

ــاء واأل ــةبــني األنبي ــنيِّ  ئمَّ ــب ــم ُح  واضــح، فيلــزمهم أهنَّ ج اهللا َج

العبــاد، وفــرض  اخللــق كــام كانــت األنبيــاء حججــه عــىلٰ  عــىلٰ 

ــول اهللا  ــاء، وذلــك ق ــة األنبي طــاعتهم الزم كلــزوم فــرض طاع
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ــوالة األمــر هــم األوصــياء واأل]٨٣ ــة، ف بعــد الرســول  ئمَّ

 ٰوقــد قــرن اهللا طــاعتهم بطاعــة الرســول، وأوجــب عــىل ، 

العباد من فرضهم مـا أوجبـه مـن فـرض الرسـول، كـام أوجـب 

لرســول مــا أوجبـه علــيهم مــن طاعتــه العبــاد مــن طاعـة ا عـىلٰ 
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ـــت األ ـــةكان ـــُح ]] ٥٥ص /[[  ئمَّ ـــىلٰ َج ـــن مل  ج اهللا ع م

مــن خلفــه مــن بعــده كــام  يلحــق بالرســول ومل يشــاهده وعــىلٰ 

ــة عــىلٰ كــ مــن مل يشــاهده يف عصـــره لــزم مــن  ان الرســول حجَّ

ــة األ ــةطاع ــد  ئمَّ ــول حمّم ــة الرس ــن طاع ــزم م ــا ل ــد  م فق

تشاكلوا واسـتقام القيـاس فـيهم وإن كـان الرسـول أفضـل مـن 

ـةاأل ــة واالسـم والفعــل والفــرض، إذ  ئمَّ فقــد تشـاكلوا يف احلجَّ

ـةل ُسـالرُّ  ٰى قـد سـمّ  )ثنـاؤه جـلَّ (كان اهللا  : لـه إلبـراهيمبقو أئمَّ
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ــهم ]٥٥: اإلرساء[ ــان بعض ة وإن ك ــوَّ ــاء يف النب ــاكل األنبي ، فتش

أفضل من بعـض، وكـذلك تشـاكل األنبيـاء واألوصـياء، فمـن 

ةقاس حال األ  بحـال األنبيـاء واستشـهد بفعـل األنبيـاء عـىلٰ  ئمَّ

ــل األ ــةئفع ــهاده  مَّ ــه استش ــتقام ل ــه واس ــاب يف قياس ــد أص فق

 .بالذي وصفناه من تشاكل األنبياء واألوصياء 

 :وجه آخر إلثبات املشاكلة

حقيقـة مـا رشحنـا مـن تشـاكل  ووجه آخر من الـدليل عـىلٰ 

ــةاأل ــاء  ئمَّ ــاىلٰ  واألنبي ــارك وتع ــه أنَّ اهللا تب ــول يف كتاب : يق
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 عـىلٰ ] اجلاريـة[ونجـري األُمـور  رسـول اهللا  ٰى هنتـدي هبـد

مـن قـول أو فعـل، َفَكـاَن ِمـْن  حدِّ مـا أجراهـا رسـول اهللا 

ــ ــاء  ْوِل َرُســوِل اهللا َق ــا مــن تشــاكل األنبي ــا ذكرن ــق مل املحّق

ــةواأل ِمنِّــي َكَمنِْزَلــِة َهــاُروَن ِمــْن  َمنِْزَلــُة َعــِيلٍّ «: أن قــال ئمَّ

ــ ــِدي ٰى ُموَس ــيَّ َبْع ــُه َال َنبِ ــول اهللا » إِالَّ َأنَّ ــا رس أنَّ  ، فأعلمن

ورسـوالً  اوقـد شـبَّهه هبـارون وكـان هـارون نبيـ� ليس بنبيٍّ  اعلي� 

  .كذلك شبَّهه بجامعة من األنبياء ]و[

ــُد ْبــُن ُموَســ]] ٥٦ص [[/ َثنَا ُحمَمَّ ِل  ٰى َحــدَّ ْبــِن اْلـــُمتََوكِّ

، َقـاَل : ، َقـاَل  ـْعَدآَباِديُّ َثنَا َعـِيلُّ ْبـُن اْحلَُسـْنيِ السَّ َثنَا : َحـدَّ َحـدَّ

، َعـْن َأبِيـِه ُحمَ  ِقـيُّ ـِد ْبـِن َخالِـٍد، َقـاَل َأْمحَُد ْبُن َأِيب َعبْـِد اهللا اْلَربْ : مَّ

، َعـْن َأبِيـِه،  ـيْبَاِينُّ َة الشَّ َثنَا َعبُْد اْلـَمِلِك ْبـُن َهـاُروَن ْبـِن َعنْـَرتَ َحدَّ

ــاٍس، َقــاَل  ــِن َعبَّ ــِد اهللا ْب ِه، َعــْن َعبْ ــَد   :َعــْن َجــدِّ ُكنَّــا ُجُلوســًا ِعنْ

ــوِل اهللا  ــاَل  َرُس ــَر إَِىلٰ «: َفَق ــْن َأَراَد َأْن َينُْظ ــِه، آ َم َدَم ِيف ِعْلِم

ــْلِمِه، وإَِىلٰ  وإَِىلٰ  ــوٍح ِيف ِس ــِه، وإَِىلٰ  ُن ــَراِهيَم ِيف ِحْلِم ــ إِْب ِيف  ٰى ُموَس

ــِه، وإَِىلٰ  ــْر إَِىلٰ  فَِطاَنتِ ــِدِه، َفْليَنُْظ ــَذا َداُوَد ِيف ُزْه ــاَل »َه ــا : ، َق َفنََظْرَن

َام َينْ  فـإذا .  َحـِدُر ِمـْن َصـبٍَب َفإَِذا َعِيلُّ ْبُن َأِيب َطالٍِب َقـْد َأْقبَـَل َكـَأنَّ

ـــةأحـــدًا مـــن األ ه رســـول اهللا شـــبِّ اســـتقام أن يُ    ئمَّ

ــاء والرُّ  ــباألنبي ــا أن نُ ُس ــتقام لن ــبِّ ل اس ــع األش ــةه مجي ــع  ئمَّ بجمي

ل، وهـذا دليـل مقنـع وقـد ثبـت شـكل صـاحب ُس األنبياء والرُّ 

ــا  ــ زمانن ــة موس ــه بغيب ــت   ٰى يف غيبت ــن وقع ــريه ممَّ وغ

أنَّ غيبـة صـاحب زماننـا وقعـت مـن جهـة هبم الغيبـة، وذلـك 

ــل  ــره يف الفص منا ذك ــدَّ ــذي ق ــن ال ــدبري م ــة الت ــت لعلَّ الطواغي

ل  .األوَّ

ــاكل األ ــي تش ــومنا يف نف ــة خص ــد معارض ــا يفس ــةوممَّ  ئمَّ

موا قبـل عصــر نبيِّ ُس واألنبياء أنَّ الرُّ  كـان  نـا ل الـذين تقـدَّ

ــة تققــام بوصــيَّ  ويصٍّ  أوصــياؤهم أنبيــاء، فكــلُّ  مــه مــن ة حجَّ دَّ

ــاة آدم  ــت وف ـــر نبيِّ  إىلٰ  وق ــا عص ــ ن ــان نبي� ــك اك ، وذل

آدم كـان شـيث ابنـه، وهـو هبـة اهللا يف علـم آل حمّمـد  مثل ويصِّ 

 نــوح  ، ومثـل ويصِّ اوكـان نبي�ــ  كـان ســام ابنـه وكــان

، اكـان وصـيّه إسـامعيل ابنـه وكـان نبيـ� ، ومثل إبراهيم انبي� 

ــا وأوصــياء نبيِّ  ــوا أ ن ــاء ألنَّ اهللا مل يكون ــدًا  نبي جعــل حمّم

ــ]] ٥٧ص /[[ ــذه األَُم ــًا هل ــد خامت ــيالً، فق ــه وتفض ــًة ل م كرام

ــةتشــاكلت األ ــاء بالوصــيَّ  ئمَّ منا واألنبي ــدَّ ــيام ق ــاكلوا ف ة كــام تش

ــالنبيُّ  ــاكلهم، ف ــن تش ــره م ــام ويصٌّ  ويصٌّ  ذك ــويصُّ واإلم  ، وال

ــيُّ  ــام والنب ــيُّ  إم ــام، والنب ــيس إم ــة، فل ــام حجَّ ــة واإلم يف  حجَّ

ةاألشكال أشبه من تشاكل األ  .واألنبياء ئمَّ

ــــا رســــول اهللا  بتشــــاكل أفعــــال  وكــــذلك أخربن

ـة يوشـع بـن نـون ويصِّ  ر مـن قصَّ م وتـأخَّ  األوصياء فـيمن تقـدَّ

ــة  ٰى مــع صــفراء بنــت شــعيب زوجــة موســ  ٰى موســ وقصَّ

ــؤمنني  ــري امل ــول اهللا  ويصِّ  أم ــت  رس ــة بن ــع عائش م

 .ياء أوصياءهم بعد وفاهتمأيب بكر، وإجياب غسل األنب

اُق  قَّ ــَد الــدَّ َثنَا َعــِيلُّ ْبــُن َأْمحَ ــُن : ، َقــاَل َحــدَّ ــَزُة ْب َثنَا َمحْ َحــدَّ

، َقـاَل : اْلَقاِسِم، َقاَل  اِزيُّ َثنَا َأُبو اْحلََسـِن َعـِيلُّ ْبـُن اْجلُنَيْـِد الـرَّ : َحدَّ

ــاَل  ــَة، َق ــو َعَواَن َثنَا َأُب ــدَّ ــنُ : َح ــُن ْب َثنَا اْحلََس ــدَّ ــِد  َح ــْن َعبْ ، َع ــِيلٍّ َع

اِق، َعْن َأبِيِه، َعـْن ِمينَـا َمـْوَىلٰ  زَّ ْمحَِن ْبـِن َعـْوٍف، َعـْن  الرَّ َعبْـِد الـرَّ

ــيِّ   :َعبْــِد اهللا ْبــِن َمْســُعوٍد، َقــاَل   ،َيــا َرُســوَل اهللا: ُقْلــُت لِلنَّبِ

؟ َقـاَل  ـُلَك إَِذا ِمـتَّ : ُقْلـُت ، »َيْغِسـُل ُكـلَّ َنبِـيٍّ َوِصـيُّهُ «: َمْن ُيَغسِّ

ــاَل  ــوَل اهللا؟ َق ــا َرُس ــيَُّك َي ــْن َوِص ــٍب «: َفَم ــُن َأِيب َطالِ ــِيلُّ ْب ، »َع

ــَني َســنًَة، «: َكــْم َيِعــيُش َبْعــَدَك َيــا َرُســوَل اهللا؟ َقــاَل : ُقْلــُت  َثَالثِ

ــَني  ٰى َعــاَش َبْعــَد ُموَســ ٰى َفــإِنَّ ُيوَشــَع ْبــَن ُنــوٍن َوِيصَّ ُموَســ َثَالثِ

ــهِ  ــْت َعَليْ ــنًَة، وَخَرَج ــ َس ــُة ُموَس ــَعيٍْب َزْوَج ــُت ُش ــْفَراُء بِنْ  ٰى َص

 َأَنـا َأَحـقُّ ِمنـْـَك بِـاْألَْمِر، َفَقاَتَلَهـا َفَقتَـَل ُمَقاتِِليَهــا : ، َفَقاَلـْت

َهـا، وإِنَّ اْبنَـَة َأِيب َبْكـٍر َسـتَْخُرُج َعـَىلٰ  َها َفَأْحَسـَن َأْرسَ َعـِيلٍّ  وَأَرسَ

تِـي فَ  َهـا ِيف َكَذا وَكـَذا َأْلفـًا ِمـْن ُأمَّ تَُقاتُِلـُه َفيَْقتُـُل ُمَقاتِِليَهـا وَيْأِرسُ

ــَزَل اهللا  ــا َأْن ــا، وفِيَه َه ــُن َأْرسَ ن�  :َفيُْحِس
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، فهـذا الشــكل » ، َيْعنِـي َصـْفَراَء بِنْــَت ُشـَعيٍْب ]٣٣: األحـزاب[

ــت ــد ثب ــني األ ق ــةب ــت  ئمَّ ــفة والنع ــم والص ــاء باالس واألنبي

والفعـل، وكــل مــا كــان جـائزًا يف األنبيــاء فهــو جــائز جيــري يف 
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ةاأل ة، ولـو جـاز أن جتحـد  ئمَّ ة بالقـذَّ حذو النعـل بالنعـل والقـذَّ

مـه مـن  إمامة صـاحب زماننـا هـذا لغيبتـه بعـد وجـود مـن تقدَّ

ــةاأل ــ  ئمَّ ة موس ــوَّ ــدفع نب ــب أن ت ــر ٰى لوج ــن عم  ان ب

ــلُّ  ــن ك ــه إذ مل يك ة  لغيبت ــوَّ ــقط نب ــامَّ مل تس ــذلك، فل ــاء ك األنبي

ــ ة  ٰى موس ــوَّ ت نب ــحَّ ــام ص ــة ك ــع الغيب ــه م ت ت نبوَّ ــحَّ ــه وص لغيبت

ــة  ت إمام ــحَّ ــذلك ص ــة فك ــم الغيب ــع هب ــذين مل تق ــاء ال األنبي

مـه  ت إمامـة مـن تقدَّ صاحب زماننـا هـذا مـع غيبتـه كـام صـحَّ

ةمن األ  .ةالذين مل تقع هبم الغيب ئمَّ

ــه ربِّ يف حجــر فرعــون يُ   ٰى وكــام جــاز أن يكــون موســ ي

ــذلك  ــه، فك ــل يف طلب ــي إرسائي ــل أوالد بن ــه ويقت وهــو ال يعرف

جائز أن يكـون صـاحب زماننـا موجـودًا بشخصـه بـني النـاس 

ي يف أسـواقهم وهـم ال ـيـدخل جمالسـهم ويطـأ بسـطهم ويمشـ

 . َيبُْلَغ اْلِكتاُب َأَجَلهُ   أن يعرفونه إىلٰ 

ــْد رُ  ــٍد َفَق ــِن ُحمَمَّ ــِر ْب ــاِدِق َجْعَف ــِن الصَّ ــاَل  ِوَي َع ــُه َق : َأنَّ

ــْن ُموَســ« ــاِئِم ُســنٌَّة ِم ــْن ٰى ِيف اْلَق ــْن ُيوُســَف، وُســنٌَّة ِم ــنٌَّة ِم ، وُس

ــ ــٍد ٰى ِعيَس ــْن ُحمَمَّ ــنٌَّة ِم ــ، وُس ــنَُّة ُموَس ــا ُس ــاِئٌف  ٰى ، َفَأمَّ َفَخ

ــا ُســنَُّة ُيوُســَف َفــإِنَّ إِْخ  قَّــُب، وَأمَّ َوَتــُه َكــاُنوا ُيبَاِيُعوَنــُه َيَرتَ

ــ ــنَُّة ِعيَس ــا ُس ــُه، وَأمَّ ــُه وَال َيْعِرُفوَن ــا  ٰى وُخيَاطِبُوَن ــيَاَحُة، وَأمَّ َفالسِّ

ٍد  يُْف  ُسنَُّة ُحمَمَّ  .» َفالسَّ

 :إشكال ردُّ 

ــالوا ــادة خلصــومنا أن ق ــد : فكــان مــن الزي ــا أنكــرتم إذ ق م

عيـتم مـن الغيبـة كغيبـة موسـ ومـن حـلَّ   ٰى ثبت لكم ما ادَّ

ــ ــن األحملَّ ــةه م ــة  ئمَّ ــون حجَّ ــة أن تك ــم الغيب ــت هب ــذين وقع ال

ــه ودلَّ عــىلٰ  ٰى موســ  مل تلــزم أحــدًا إالَّ مــن بعــد أن أظهــر دعوت

ــه  ــاء مكان ــذا خلف ــامكم ه ــة إم ــزم حجَّ ــذلك ال تل ــه، وك نفس

ــ ــه حتَّ ــدلُّ  ٰى وشخص ــه وي ــر دعوت ــىلٰ  يظه ــه  ع ــذلك[نفس ، ]ك

تــه وجتــب طاعتــه، ومــا  ــٍذ تلــزم حجَّ ــة فــال فحينئ بقــي يف الغيب

ته وال جتب طاعته  .تلزم حجَّ

إنَّ خصـــومنا : -وبـــاهللا أســـتعني  -فـــأقول ]] ٥٩ص /[[

ـة ُح  ج اهللا يف ظهـورهم واسـتتارهم َجـغفلوا عـامَّ يلـزم مـن حجَّ

ــاىلٰ  ــزمهم اهللا تع ــد أل ــرتكهم  وق ــه ومل ي ــة يف كتاب ــة البالغ احلجَّ

ــال : طهم ولكــنَّهم كــام قــال اهللا يف جهلهــم وختــبُّ  ٰى ســد
َ
ف
َ
أ

 ٰ
َ

ْم �
َ
 أ

َ
ــْرآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ــَدب�ُرون تَ

َ
ــا  �

ُ
فا�

ْ
ق
َ
ــوٍب أ

ُ
ل
ُ
ــد[ �ق ، ]٢٤: حمّم

ــة موســ إنَّ اهللا  أنَّـه كــان لــه شــيعة   ٰى قـد أخربنــا يف قصَّ

ــ كون ولدعوتــه منتظــرون وهــم بــأمره عــارفون وبواليتــه متمسِّ

: نفسـه حيـث يقـول قبل إظهار دعوتـه، ومـن قبـل داللتـه عـىلٰ 
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ــه قــد كــان ملوســ فأعلمنــا اهللا  شــيعة مــن   ٰى يف كتابــه أنَّ

ــوة  ــه دع ــر ل ــل أن يظه ة، وقب ــوَّ ــه نب ــن نفس ــر م ــل أن يظه قب

ـــدعوة ومل  ٰى يعرفونـــه ويعـــرفهم بمـــواالة موســـ صـــاحب ال

بعينـه، وذلــك  ٰى يكونـوا يعرفــون أنَّ ذلـك الشــخص هـو موســ

ة موس إنَّـام ظهـرت مـن بعـد رجوعـه مـن عنـد شـعيب  ٰى أنَّ نبوَّ

فيهــا لشــعيب  ٰى حــني ســار بأهلــه مــن بعــد الســنني التــي رعــ

استوجب هبا أهلـه فكـان دخولـه املدينـة حـني وجـد فيهـا  ٰى حتَّ 

نــا شــعيب، وكــذلك وجــدنا مثــل نبيِّ  الــرجلني قبــل مســريه إىلٰ 

والدتــه وبعـد والدتــه،  قـد عــرف أقـوام أمــره قبـل حمّمـد 

ــل أن يظهــر مــن  ــه مــن قب وعرفــوا مكــان خروجــه ودار هجرت

ــلامن  ــل س ــك مث ــه وذل ــور دعوت ــل ظه ــن قب ة، وم ــوَّ ــه نب نفس

ــاريس  ــع الف ــل تبَّ ــادي، ومث ــاعدة األي ــن س ــس ب ــل ق ، ومث

ك، ومثـل عبـد املطَّلـب، وأيب طالـب، ومثـل سـيف بـن ذي لِ املَ 

بــان يف طريــق الراهــب، ومثــل كبــري الره ٰى يــزن، ومثــل بحــري

ــاهن،  ــطيح الك ــل َس ــب، ومث ــب الراه ــل أيب موهي ــام، ومث الش

ومثـل يوسـف اليهـودي، ومثـل ابـن حـّواش احلـرب املقبـل مــن 

ن  الشام، ومثل زيد بن عمـرو بـن نفيـل، ومثـل هـؤالء كثـري ممـَّ

بصـفته ونعتـه واسـمه ونسـبه قبـل مولـده   قد عرف النبـيُّ 

 اخلــاصِّ وبعــد مولــده، واألخبــار يف ذلــك موجــودة عنــد 

، وقـــد أخرجتهـــا مســـندة يف هـــذا والعـــامِّ ]] ٦٠ص /[[

ـــة اهللا  وال  نبـــيٌّ  الكتـــاب يف مواضـــعها، فلـــيس مـــن حجَّ

ــوا  ويصٌّ  ــه وعرف ــه ووالدت ــت كون ــون وق ــظ املؤمن ــد حف إالَّ وق

مل يشـتبه علـيهم يشء  ٰى عصــر وزمـان حتـَّ أبويه ونسـبه يف كـلِّ 

ـــر ُح  ـــن أم ـــم ـــتتارهم ج اهللا َج ـــني اس ـــورهم وح ، يف ظه

ــن  ــم يك ــود فل ــالل والكن ــود والض ــل اجلح ــك أه ــل ذل وأغف

ــدهم  ــم[عن ــاحب ] عل ــبيل ص ــذلك س ــرهم، وك ــن أم يشء م

املعرفـة والعلــم   حفــظ أوليـاؤه املؤمنــون مـن أهــل زماننـا 

وقتــه وزمانــه وعرفــوا عالماتــه وشــواهد أّيامــه وكونــه ووقــت 

ــىلٰ  ــم ع ــبه، فه ــه ونس ــه  والدت ــني غيبت ــره يف ح ــن أم ــني م يق
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ذلـك أهـل اجلحـود واإلنكـار والعنــود، ويف  ومشـهده، وأغفـل

ــا  ــال اهللا  صــاحب زمانن ــاِت  :ق  آي
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ـــاِدُق ]١٥٨: األنعـــام[ ـــِة  ، َوُســـِئَل الصَّ َعـــْن َهـــِذِه اْآلَي

ــاَل  ــُم اْأل «: َفَق ــاُت ُه ــاْآلَي ــاِئُم ةئمَّ ــَو اْلَق ـــُمنْتََظَرُة ُه ــُة اْل ، واْآلَي

ــْت   ، َفــإَِذا َقــامَ اْلـــَمْهِديُّ  ــُع َنْفســًا إِيامُهنــا َملْ َتُكــْن آَمنَ ال َينَْف

ــِه  ــْن آَباِئ َم ِم ــدَّ ــْن َتَق ــْت بَِم ــيِْف وإِْن آَمنَ ــِه بِالسَّ ــِل ِقيَاِم ــْن َقبْ ِم

« ثنا بـذلك أمحـد بـن زيـاد بـن جعفـر اهلمـداين  ،، حدَّ

ثنا عــيلُّ : قــال بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن حمّمــد بــن أيب  حــدَّ

بـن رئــاب وغـريه، عــن  عمـري واحلســن بـن حمبــوب، عـن عــيلِّ 

 .الصادق جعفر بن حمّمد 

ــك  ــم احلُ (وتصــديق ذل ــات ه ــأنَّ اآلي ــاب اهللا ) جَج ــن كت م

  ٰقـــول اهللا تعـــاىل  : 
ً
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ــ]٥٠: املؤمنــون[ ــة ٰى ، يعن ــه . حجَّ ــاه  وقول لعزيــر حــني أحي

ـــنة ـــة س ـــه مائ ـــد أن أمات ـــْر إِ�ٰ : اهللا مـــن بع ظُ
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ـــة،   ،]٢٥٩: البقـــرة[ َوِ�َج يعنـــي حجَّ

ة عىلٰ  فجعله   .اخللق وسّامه آية حجَّ

*   *   * 

 :جواب عن اعرتاض]] ٧٥ص [[

احلكمــة، غافــل عــن  وقــد يعــرتض معــرتض جاهــل بآثــار

مـا بـال الغيبـة وقعـت : مستقيم التـدبري ألهـل امللَّـة بـأن يقـول

م مــن آبائــه األ ــاحب زمــانكم هــذا دون مــن تقــدَّ ــةبص  ئمَّ

ــيعة آل حمّمــد  ــد نجــد ش ــزعمكم، وق ــا هــذا  ب يف زمانن

ة، إذ كـانوا أحسـن حـاالً وأرغـد عيشـًا مـنهم يف زمـن بنـي ُأميـَّ

 إىلٰ  مــن أمــري املــؤمنني  يف ذلــك الزمــان مطــالبني بــالرباءة

غـري ذلـك مـن أحـوال القتــل والتشــريد، وهـم يف هـذا احلــال 

ــارهم  ــوافرت أنص ــيعتهم وت ــرت ش ــد كث ــاملون، ق ــون س وادع

ــم وذوي  ــة هل ــل الدول ــرباء أه ــواالة ك ــتهم بم ــرت كلم وظه

 .السلطان والنجدة منهم

ــأقول  ــق  -ف ــاهللا التوفي ــن : -وب ــدوم م ــري مع ــل غ إنَّ اجله

م مــن قولنــا ذوي الغفلــة وأهــل : التكــذيب واحلــرية وقــد تقــدَّ

ــور ُح  ــإنَّ ظه ــر ج اهللا َج ــتتارهم ج ــة   يف وزن ٰى واس احلكم

ــك  ــان ذل ــامن، وإذا ك ــل اإلي ــدبري أله ــان والت ــب اإلمك حس

وإن كــان  -إنَّ األمــر اآلن : كــذلك فليقــل ذوو النظــر والتمييــز

م مـن أزمنـة  -احلال كام وصفت  ا تقـدَّ أصـعب واملحنـة أشـّد ممـَّ

ـــةاأل ـــة، وذلـــك أنَّ األالســـالفة  ئمَّ وا يف املاضـــية أرسُّ  ئمَّ

شــيعتهم والقــائلني بــواليتهم واملــائلني مــن  مجيــع مقامــاهتم إىلٰ 

ــ ــيهم حتَّ ــاس إل ــاحب  ٰى الن ــدائهم أنَّ ص ــني أع ــك ب ــاهر ذل تظ

ـةالسيف هو الثـاين عشــر مـن األ ال يقـوم  ، وأنَّـه  ئمَّ

بيــه واألنفــس جتــيء صــيحة مــن الســامء باســمه واســم أ ٰى حتَّــ

ـت، فكـان ذلـك  منيته عـىلٰ  نشــر مـا سـمعت وإذاعـة مـا أحسَّ

ـــد  ـــيعة آل حمّم ـــني ش ــــرًا ب ـــد  منتش ]] ٧٦ص /[[وعن

ـ تهم مـن خمـالفيهم مـن الطواغيـت وغـريهم وعرفـوا منزلـة أئمَّ

ــم والفضــل، وكــانوا يتوقَّفــون عــن الصــدق وحملَّ  هــم مــن العل

املكــروه هبــم  إتالفهــم ويتحــامون القصــد إلنــزال ع إىلٰ التســـرُّ 

ــذلك  ــورهم ك ــاب ظه ــدبري يف إجي ــال الت ــن ح ــزم م ــا يل ــع م م

ه مـن هدايـة أو ضـاللة، مـا يسـتحقُّ  امـرئ مـنهم إىلٰ  ليصل كلُّ 
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ــه كــلَّ  وهــذا الزمــان قــد اســتوىفٰ  ــار  إشــارة مــن نــصٍّ  أهل وآث

ــار إىلٰ  ــم اآلث ــلت هب ــار واتَّص ــم األخب ــت هب ــ فتناه احب أنَّ ص

 هــو صــاحب الســيف واألنفــس منيتــه عــىلٰ  هــذا الزمــان 

مـا سـمعت وذكـر مـا رأت وشـاهدت، ] وصفنا مـن نشــر[ما 

لنشـــر  ظــاهرًا موجــوداً  فلــو كــان صــاحب هــذا الزمــان 

ــّداهم إىلٰ  ــك ولتع ــيعته ذل ــنِّ  ش ــن ظ ــالفيهم بحس ــهم  خم بعض

ــدال  ــات اجل ــيهم ويف أوق ــل إل ــر املي ــيهم ويظه ــدخل ف ــن ي بم

ــِن   مكانــه كفعــل شخصــه واإلشــارة إىلٰ  بالداللــة عــىلٰ  ِهَشــاِم ْب

ــ ــاَظَرُه بَِحْض ــْد َن ــاِميِّ وَق ــَع الشَّ ــِم َم ــاِدِق ـاْحلََك ، َرِة الصَّ

َشـامٍ  ـاِميُّ ِهلِ َمـْن َهـَذا الَّـِذي ُتِشـُري إَِليْـِه وَتِصـُفُه ِهبَـِذِه : َفَقاَل الشَّ

ــامٌ  ــاَل ِهَش ــَفاِت؟ َق ــِدِه : الصِّ ــاَر بِيَ ــَذا وَأَش ــَو َه ــاِدِق  إَِىلٰ ُه الصَّ

 فكــان يكـــون ذلـــك منتشــــرًا يف جمالســـهم كانتشـــاره ،

بينهم مع إشـارهتم إليـه بوجـود شخصـه ونسـبه ومكانـه، ثـّم مل 

ــل  ــون يف قت ــل فرع ــرون كفع ــون وال ينظ ــٍذ يمهل ــوا حينئ يكون

أوالد بنــي إرسائيــل للــذي قــد كــان ذاع مــنهم وانتشـــر بيــنهم 

ــ ــون موس ــن ك ــون ومم  ٰى م ــالك فرع ــنهم وه ــىلٰ بي ــه ع  لكت

ــه  ــل أوالد رعيَّت ــه يف قت ــرود قبل ــل نم ــان فع ــذلك ك ــه، وك يدي

ــراهيم  ــب إب ــه يف طل ــل مملكت ــرب  وأه ــار اخل ــان انتش زم

 بوقـت والدتــه وكــون هـالك نمــرود وأهــل مملكتـه ودينــه عــىلٰ 
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والــد   يديــه، كــذلك طاغيــة زمــان وفــاة احلســن بــن عــيلٍّ 

وطلــب ولــده والتوكيــل بــداره وحــبس  صــاحب الزمــان 

اريه وانتظاره هبـنَّ وضـع احلمـل الـذي كـان هبـنَّ فلـوال أنَّ جو

ــراهيم  ــال إب ــن ح ــا م ــا ذكرن ــت م ــم كان ]] ٧٧ص /[[إرادهت

ــ ــف   ٰى وموس ــد خلَّ ــنهم، وق ــك م ــان ذل ــا ك ــه  مل أهل

وولــده وقــد علمــوا مــن مذهبــه ودينــه أن ال يــرث مــع الولــد 

ــذا  م غــري ه ــوهَّ ــا يت ــوين أحــد إالَّ زوج أو زوجــة، كــالَّ م واألب

قل وال فهـم غـري هـذا مـع مـا وجـب مـن التـدبري واحلكمـة عا

ة يف الظهــور واالســتتار، فــإذا كــان  املســتقيمة ببلــوغ غايــة املــدَّ

وا عـن ذلك كذلك وقعت الغيبـة فاسـترت عـنهم شخصـه وضـلُّ 

معرفة مكانـه، ثـّم نشــر ناشــر مـن شـيعته شـيئًا مـن أمـره بـام 

ــن ــة م ــوردت عادي ــتتار ف ــال االس ــاحبكم يف ح ــفناه وص  وص

ـص عـامَّ ورد  طاغوت الزمـان أو صـاحب فتنـة مـن العـواّم تفحَّ

من االسـتتار وذكـر مـن األخبـار فلـم جيـد حقيقـة يشـار إليهـا 

ـــرت العاديــة وســكنت الفتنــة  وال شــبهة يتعلَّــق هبــا انكس

ــ ــت احلميَّ ــىلٰ وتراجع ــٍذ ع ــون حينئ ــال يك ــىلٰ  ة، ف ــيعته وال ع  ش

المهم اصـــط يشء مـــن أشـــيائهم ملخـــالفيهم متســـّلق وال إىلٰ 

ــ ــبيل متعلِّ ــة، س ــدع العادي ــائرة وترت ــد الن ــك ختم ــد ذل ق، وعن

ــ ــح للمتأمِّ ــأهنم، ويتَّض ــاظر يف ش ــد الن ــواهلم عن ــاهر أح ل فتظ

ــ ــق املــؤمن املفكِّ ــاء أمــرهم، ويتحقَّ ر يف مــذهبهم، فيلحــق بأولي

ـة مـن كـان يف حـرية اجلهـل وينكشـف عـنهم ران الظلمـة  احلجَّ

ــ ــة التأمُّ ــد مهل ــقِّ عن ــه وبيِّ  ل للح ــال نات ــه كح ــواهد عالمات ش

ـل كتابنـا هـذا مريـدًا للنجـاة، اتِّ  ضاحه وانكشـافه عنـد مـن يتأمَّ

هاربــًا مــن ســبل الضــاللة، ملتحقــًا بمــن ســبقت هلــم مــن اهللا 

 .ٰى الضاللة اهلد ، فآثر عىلٰ ٰى احلسن

 :جواب عن اعرتاض آخر

ا سـأل عنـه ُج  أخربونــا : أن قـالوا ّهــال املعانـدين للحـقِّ وممـَّ

عيها ونحـن عن اإلمام يف هـ عي اإلمامـة أم ال يـدَّ ذا الوقـت يـدَّ

عي نصري إليـه فنسـأله عـن معـامل الـدِّ  ين، فـإن كـان جييبنـا ويـدَّ

ــة وال  عي اإلمام ــدَّ ــان ال ي ــام، وإن ك ــه اإلم ــا أنَّ ــة علمن اإلمام

 .جييبنا إذا صـرنا إليه فهو ومن ليس بإمام سواء

ـــم]] ٧٨ص /[[ ـــل هل ـــىلٰ : فقي ـــد دلَّ ع ـــا  ق ـــام زمانن إم

عي هـو أنَّـه  ق الـذي قبلـه، وليسـت بـه حاجـة إىلٰ الصاد أن يـدَّ

ــىلٰ  ــك ع ــول ذل ــام إالَّ أن يق ــا  إم ــد، فأمَّ ــار والتأكي ــبيل اإلذك س

برهـان فـال، ألنَّ الصـادق  التـي حتتـاج إىلٰ  ٰى سـبيل الـدعو عىلٰ 

عــاء، الــذي قبلــه قــد نــصَّ عليــه وبــنيَّ أمــره وكفــاه مئونــة االدِّ 

ــيلِّ  ــا يف ع ــري قولن ــك نظ ــول يف ذل ــب  والق ــن أيب طال يف  ب

عي هـو لنفسـه أنَّـه إمـام،   النبيِّ  نصِّ  واستغنائه عـن أن يـدَّ

ا إجابتـه إّيـاكم عـن معـامل الـدِّ  ين فـإن جئتمـوه مسرتشـدين فأمَّ

ـــرِّ متعلِّ  ـــعه، مق ـــارفني بموض ـــني، ع فكم م ـــرَّ ـــه ع ين بإمامت

ــعاية إىلٰ  ــدين بالس ــه، مرص ــداًء ل ــوه أع ــم، وإن جئتم  وعلَّمك

ــوين عــ ــه، منط ــداء احلــقِّ  ىلٰ أعدائ ــد أع ــة عن ــرفني مكروه ، متع

نفسـه  ين لتـذيعوه مل جيـبكم، ألنَّـه خيـاف عـىلٰ مستور ُأمـور الـدِّ 

 .منكم

ــواب قل ــه هــذا اجل ــيِّ فمــن مل يقنع ــؤال يف النب ــه الس ــا علي  بن

  ــامل ــن مع ــألوه ع ــاس أن يس ــو أراد الن ــار أن ل ــو يف الغ وه

ــدِّ  ــاال ــإن ك ــه أم ال؟ ف ــلون إلي ــه ويص ــانوا يلقون ــل ك نوا ين ه

يصـلون إليـه فقـد بطـل أن يكـون اسـتتاره يف الغـار، وإن كـانوا 

ــتكم،  ال يصـلون إليــه فسـواء وجــوده يف العـامل وعدمــه عـىلٰ  علَّ

وكــذلك اإلمــام : يــًا، قيــلكــان متوقِّ   إنَّ النبــيَّ : فــإن قلــتم

  ٍّــوق ــت مت ــذا الوق ــتميف ه ــإن قل ــيَّ : ، ف ــد   إنَّ النب بع

ومـا يف ذلـك مـن الفـرق، : نفسـه، قلنـا ذلك قد ظهر ودعـا إىلٰ 

يظهــر وهــو يف قبــل أن خيــرج مــن الغــار و األــيس قــد كــان نبي�ــ

ــنق ــون  ضِ الغــار مســترت ومل ي ــه، وكــذلك اإلمــام يك ت ذلــك نبوَّ

نفســه، ويقــال  إمامــًا وإن كــان يســترت بإمامتــه ممَّــن خيافــه عــىلٰ 

ــم ــد : هل ــحاب حمّم ــل أص ــون يف أفاض ــا تقول ــدِّ م م ؟ واملتق

ــة املشـــركني يطلبــون نفــس يف الصــدق مــنهم لــو لق ــتهم كتيب ي

فلم يعرفوه فسألوهم عنـه هـل هـو هـذا؟ وهـو بـني   النبيِّ 

ــالوا ــو؟ فق ــن ه ــي؟ وأي ــف ُأخف ــدهيم أو كي ــرف : أي ــيس نع ل

ــك كــاذبني  ــل كــانوا يف ذل ــو هــذا، ه ــعه، أو لــيس ه موض

: مـــذمومني غـــري صـــادقني وال حممـــودين أم ال؟ فـــإن قلـــتم

 يبكم أصـحاب النبـيِّ كاذبني خـرجتم مـن ديـن اإلسـالم بتكـذ

ــتم ــد : ، وإن قل ــون ق ــم يكون ــذلك ألهنَّ ــك ك ــون ذل ال يك

فــوا كالمهــم وأضــمروا معنــ أخــرجهم مــن الكــذب وإن  ٰى حرَّ

ـــون ]] ٧٩ص /[[ ـــال يكون ـــذب، ف ـــاهر ك ـــاهره ظ ـــان ظ ك

ــيِّ  ــم دفعــوا عــن نفــس النب ــل حممــودين ألهنَّ   مــذمومني ب

 .القتل

مل جيــب لســت بإمــام و: وكــذلك اإلمــام إذا قــال: قيــل هلــم

 أعداَءه عامَّ يسألونه عنه ال يزيـل ذلـك إمامتـه ألنَّـه خـائف عـىلٰ 

ــه إمــام يف حــال اخلــوف  ــه أنَّ نفســه، وإن أبطــل جحــده ألعدائ
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ــىلٰ  ــل ع ــه أبط ــيِّ  إمامت ــحاب النب ــادقني   أص ــوا ص أن يكون

يف إجــابتهم املشـــركني بخــالف مــا علمــوه عنــد اخلــوف، وإن 

سـرت اإلمـام نفســه  مل يـزل ذلـك صـدق الصـحابة مل يــزل أيضـاً 

إمامته، وال فـرق يف ذلـك، ولـو أنَّ رجـالً مسـلًام وقـع يف أيـدي 

هــل : ّفـار وكــانوا يقتلـون املســلمني إذا ظفـروا هبــم فسـألوهالكُ 

ال، مل يكــن ذلــك بمخـــرج لــه مـــن : أنــت مســلم؟ فقـــال

اإلســالم، فكــذلك اإلمــام إذا جحــد عنــد أعدائــه ومــن خيافــه 

 .ذلك من اإلمامة نفسه أنَّه إمام مل خيرجه عىلٰ 

ــالوا ــإن ق ــيُ : ف ــامل ل ــل يف الع ــلم مل جيع ــاس إنَّ املس علِّم الن

ويقــيم احلــدود، فلــذلك افــرتق حكاممهــا ووجــب أن ال يســرت 

 .اإلمام نفسه

ــم ــل هل ــرت نفســه : مل نقــل: قي ــام يس ــن مجيــع [إنَّ اإلم ع

ــاس ــول  ألنَّ اهللا ] الن ــه بق ــق مكان ف اخلل ــرَّ ــبه وع ــد نص ق

ــام قلنــا الصــادق الــذي قبلــه فيــه إنَّ اإلمــام ال : ونصــبه لــه، وإنَّ

ـا أن يكـون  يقرُّ عنـد أعدائـه بـذلك خوفـًا مـنهم أن يقتلـوه، فأمَّ

مجيع اخللـق فـال، ألنَّ النـاس مجيعـًا لـو سـألوا عـن   مستورًا عن

فـالن بـن فـالن مشـهور عنـد : إمـام اإلماميـة مـن هـو؟ لقـالوا

ــه هــل يقــ ــام تكلَّمنــا يف أنَّ ــة، وإنَّ ــه أم ال مجيــع األُمَّ ــد أعدائ رُّ عن

يف الغــار وهــو مبعــوث   ، وعارضــناكم باســتتار النبــيِّ يقــرُّ 

رشع قبلـه  بشــرع مبتـدع ونسـخ كـلَّ  ٰى معه املعجـزات وقـد أتـ

وأريناكم أنَّه إذا خاف كـان لـه أن جيحـد عنـد أعدائـه أنَّـه إمـام 

وال جييــبهم إذا ســألوه، وال خيرجــه ذلــك مــن أن يكــون إمامــًا، 

 .كوال فرق يف ذل

زتم لإلمــام أن جيحــد إمامتــه أعــداَءه : فــإن قــالوا فــإذا جــوَّ

ــيِّ  ــوز للنب ــل جي ــوف، فه ــد اخل ــد   عن ــه عن ت ــد نبوَّ أن جيح

ــل هلــم ق قــوم : اخلــوف مــن أعدائــه؟ قي ــد فــرَّ ]] ٨٠ص /[[ق

ــقِّ  ــل احل ــيِّ  مــن أه ــني النب ــالوا  ب ــأن ق ــام ب ــني اإلم إنَّ : وب

نــاس ذلــك  للرســالته واملبــنيِّ  هــو الــداعي إىلٰ   النبــيَّ 

ــ ــك وأنكــره للتقيَّ ــد ذل ــإذا جح ــه، ف ــة، ومل بنفس ــت احلجَّ ة بطل

تـه    عنـه، واإلمـام قـد قـام لـه النبـيُّ يكن أحـد يبـني بحجَّ

قــد كفــاه   وأبــان أمــره، فــإذا ســكت أو جحــد كــان النبــيُّ 

  إنَّ حكـم النبـيِّ : ولـيس هـذا جوابنـا، ولكنّـا نقـول. ذلك

 ن قــد صـدع بــأمر اهللا ة إذا كـاوحكـم اإلمـام ســيّان يف التقيـَّ

ـا قبـل ذلـك فـال، َوَقـْد َحمَـا  وبلَّغ رسالته وأقـام املعجـزات، فأمَّ

ـِحيَفِة ِيف ُصـْلِح اْحلَُدْيبِيَـِة ِحـَني َأْنَكـَر  النَّبِيُّ  اْسـَمُه ِمـَن الصَّ

ــِيلٍّ  ــاَل لَِع ــُه، َفَق َت ــِف ُنبُوَّ ــُن اْألَْحنَ ــُص ْب ــٍرو وَحْف ــُن َعْم ــَهيُْل ْب ُس

 :»ـُد ْبـُن َعبْـِد اهللا: اْكتُْب اْحمُُه و ، »َهَذا َمـا َصـاَلَح َعَليْـِه ُحمَمَّ

ــْد  ــِني َق اِه ــَالُم ِيف اْلَربَ ــِت اْألَْع ــُه إَِذا َكاَن َت ــَك ُنبُوَّ ـــرَّ َذلِ ــْم ُيِض َفَل

ٍر ِحــَني  َقاَمـْت َلـُه بِـَذلَِك ِمــْن َقبْـُل، َوَقـْد َقبِــَل اهللا  ُعـْذَر َعـامَّ

وَأَراُدوا َقتَْلــُه  َســبِّ َرُســوِل اهللا  َمحََلــُه املشـــِرُكوَن َعــَىلٰ 

ــَع إَِىلٰ  ــامَّ َرَج ــبَُّه، َفَل ــيِّ  َفَس ــاَل  النَّبِ ــا «: َق ــُه َي ــَح اْلَوْج ــْد َأْفَل َق

رُ  : َمـا َأْفَلـَح وَقـْد َسـبَبْتَُك َيـا َرُسـوَل اهللا، َفَقـاَل : ، َقاَل »َعامَّ

يَامِن؟« ــاْإلِ ــِئنٌّ بِ ــَك ُمْطَم ــيَْس َقْلبُ ــاَل »َأَل ــَىلٰ  :، َق ــوَل اهللا،  َب ــا َرُس َي

ــاَىلٰ  ــاَرَك وَتَع ــَأْنَزَل اهللاُ َتبَ ــِ�� :  َف ــُه ُمْطَم بُ
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مــن إجــازة ذلــك يف وقــت وحظــره يف وقــت آخــر، وإذا جــاز 

ســرت شخصــه لإلمــام أن جيحــد إمامتــه ويســرت أمــره جــاز أن ي

ــة  ٰى متــ ــًا لعلَّ ــه، وإذا جــاز أن يغيــب يوم أوجبــت احلكمــة غيبت

موجبــة جــاز ســنة، وإذا جــاز ســنة جــاز مائــة ســنة، وإذا جــاز 

ــك إىلٰ  ــن ذل ــر م ــاز أكث ــنة ج ــة س ــب  مائ ــذي توج ــت ال الوق

َة إِالَّ باهللا  . احلكمة ظهوره كام أوجبت غيبته، وال ُقوَّ

مجيــع مــا يأتيــه إنَّ اإلمــام ال يــأيت : ونحــن نقــول مــع ذلــك

من اختفاء وظهـور وغريمهـا إالَّ بعهـد معهـود إليـه مـن رسـول 

 .تنا كام قد وردت به األخبار من أئمَّ  اهللا 

ــُن ُموَســ ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــِل  ٰى َحــدَّ ــِن املتََوكِّ ــاَل ْب َثنَا : ، َق ــدَّ َح

ــ ــِن َص ــَالِم ْب ــِد السَّ ــْن َعبْ ــِه، َع ــْن َأبِي ــَراِهيَم، َع ــُن إِْب ــِيلُّ ْب الٍِح َع

ــِن ُموَســ ، َعــْن َأِيب اْحلََســِن َعــِيلِّ ْب َضــا، َعــْن َأبِيــِه،  ٰى اْهلَــَرِويِّ الرِّ

ــِيلٍّ ]] ٨١ص /[[ ــْن َع ــِه، َع ــْن آَباِئ ــاَل َع ــيُّ : ، َق ــاَل النَّبِ َق

 :» والَّـِذي َبَعثَنـِـي بِــاْحلَقِّ َبِشــريًا َليَِغيــبَنَّ اْلَقــاِئُم ِمــْن ُوْلــِدي

َمــا هللا ِيف آِل : َيُقــوَل َأْكثَـُر النَّــاسِ  ٰى ِه ِمنِّــي َحتـَّبَِعْهـٍد َمْعُهــوٍد إَِليْـ

ــُه  ــْن َأْدَرَك َزَماَن ــِه، َفَم ــُروَن ِيف ِوَالَدتِ ــكُّ آَخ ــٌة، وَيُش ــٍد َحاَج ُحمَمَّ

ِه  ــيَْطاِن إَِليْــِه َســبِيالً بَِشــكِّ ــْك بِِدينِــِه، وَال َجيَْعــْل لِلشَّ َفْليَتََمسَّ

تِـي وُخيْ  ِرَجـُه ِمـْن ِدينِـي، َفَقـْد َأْخـَرَج َأَبـَوْيُكْم ِمـَن َفيُِزيَلُه َعْن ِملَّ

ــُل، وإِنَّ اهللاَ  ــْن َقبْ ــِذيَن ال   َجَعــَل  اْجلَنَّــِة ِم ــاَء لِلَّ ــياطَِني َأْولِي الشَّ

  .»ُيْؤِمنُونَ 

 :اعرتاضات البن بّشار

ــم علينــا أبــو احلســن عــيلُّ  بــن أمحــد بــن بّشــار يف  وقــد تكلَّ

ــ ــر حمّم ــو جعف ــه أب ــة، وأجاب ــة الغيب ــن قب ــرمحن ب ــد ال ــن عب د ب

الرازي، وكان من كالم عـيل بـن أمحـد بـن بّشـار علينـا يف ذلـك 

 :أن قال يف كتابه



 ٧٩  ...................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

عون املبطلـني أغنيـاء عـن تثبيـت إّنيـَّ إنَّ كلَّ : أقول ة مـن يـدَّ

ــود  ــكون، وعليــه يعكفــون ويعطفــون، لوج ــه، وبــه يتمسَّ ل

ــاهتم، وهــؤالء   ىلٰ فقــراء إ) يعنــي أصــحابنا(أعيــاهنم وثبــات إّنيّ

عون مبطـل سـلف مـن تثبيـت إّنيـَّ ما قد غني عنه كـلُّ  ة مـن يـدَّ

مــا قــد غنــي عنــه ســائر  لــه وجــوب الطاعــة، فقــد افتقــروا إىلٰ 

ــ ــوا بخاصَّ ــني واختلف ــاملبطل ــًا وانحطُّ ــا بطالن ــا ة ازدادوا هب وا هب

والزيـادة مـن  عن سائر املبطلـني، ألنَّ الزيـادة مـن الباطـل حتـطُّ 

 .  َربِّ اْلعاملَِنيَ اخلري تعلو، واْحلَْمُد هللا

اإلنصـاف منّـا  وأقول قـوالً تعلـم فيـه الزيـادة عـىلٰ : ثّم قال

إنَّـه معلـوم أنَّـه لـيس : وإن كان ذلك غري واجـب علينـا، أقـول

ع كــلُّ  ٍع ومــدَّ ٍع تصــحيح  ، وإنَّ كــلَّ لــه بمحــقٍّ  ٰى مــدَّ ســائل ملــدَّ

عــوا أنَّ هلــم مــن قــد صــحَّ  دعــواه بمنصــف، وهــؤالء القــوم ادَّ

ــه عــىلٰ ]] ٨٢ص /[[م أمــره عنــده ــاد  ووجــب ل ــاس االنقي الن

منا أنَّـه لـيس كـلُّ  ع والتسليم، وقد قدَّ ٍع ومـدَّ لـه بواجـب  ٰى مـدَّ

 ونقــرُّ عــىلٰ  ٰى لــه التســليم، ونحــن نســلِّم هلــؤالء القــوم الــدعو

ــة املحــال  -أنفســنا باإلبطــال  بعــد أن  -وإن كــان ذلــك يف غاي

ــ عيوجــدونا إّنيَّ ــه، وال نســأهل ٰى ة املــدَّ ، فــإن ٰى م تثبيــت الــدعول

كان معلومًا أنَّ يف هذا أكثـر مـن اإلنصـاف فقـد وفينـا بـام قلنـا، 

فإن قدروا عليـه فقـد أبطلـوا، وإن عجـزوا عنـه فقـد وضـح مـا 

عون عـىلٰ   عجـز كـلِّ  قلناه من زيادة عجزهم عـن تثبيـت مـا يـدَّ

ــ ــم خمتصُّ نــوع مــن  ون مــن كــلِّ مبطــل عــن تثبيــت دعــواه، وأهنَّ

ــ يــزدادون هبــا انحطاطــًا عــن املبطلــني أمجعــني  ةالباطــل بخاصَّ

عون لـه تثبيـت دعـواه إّنيـَّ مبطل سلف عـىلٰ  لقدرة كلِّ  ة مـن يـدَّ

مبطـل إالَّ مـا يرجعـون إليـه  وعجز هـؤالء عـامَّ قـدر عليـه كـلُّ 

ـة اهللا : من قـوهلم ن جتـب بـه حجَّ وأجـل ال بـدَّ  إنَّـه ال بـدَّ ممـَّ

ة مـن دون إجيـاد ّنيـَّمن وجوده فضـالً عـن كونـه، فأوجـدونا اإل

 .ٰى الدعو

ـُه َقـاَل لِـبَْعِض  ُت َعـْن َأِيب َجْعَفـِر ْبـِن َأِيب َغـانٍِم َأنَّ ْ َوَلَقْد ُخـربِّ

ـِذيَن ُكنْـَت َتُقـوُل وَيُقوُلـونَ : َمْن َسَأَلُه َفَقـاَل  ـاجُّ الَّ ـُه َال : بِـَم ُحتَ إِنَّ

: َأُقـوُل َهلُـمْ : َلـهُ   ُبدَّ ِمْن َشْخٍص َقاِئٍم ِمْن َأْهِل َهـَذا اْلبَيْـِت؟ َقـاَل 

 .َهَذا َجْعَفرٌ 

فيــا عجبــًا أخيصــم النــاس بمــن لــيس هــو بمخصــوم وقــد 

ــة  ــذه الناحي ــيخ يف ه ــان ش ــول ك ــؤالء : يق ــمت ه ــد وس ق

ــ ــه ال مرجــع هلــم وال معتمــد إالَّ إىلٰ بالالبّديَّ ــدَّ  ة، أي إنَّ ــه ال ب أنَّ

يف الكائنــات، فوسـمهم مــن ] لـيس[مـن أن يكـون هــذا الـذي 

ـم دون كـلِّ أجل ذلك  مـن لـه بـدٌّ  ، ونحـن نسـّميهم هبـا، أي إهنَّ

ــدُّ  ــدها الب ــي أح ــنام الت ــل األص ــان أه ــه إذ ك ــف علي ــد  يعك ق

موجــود وإن كــان بــاطالً، وهــم قــد تعلَّقــوا بعــدم  عكفــوا عــىلٰ 

ــلــيس وباطــل حمــض وهــم الالبّديَّــ ، أي ال بــدَّ هلــم اة حق�

وقــد ]] ٨٣ص /[[مطــاع معبــود،  يعكفــون عليــه إذ كــان كــلُّ 

ـ وضح ما قلنـا مـن اختصاصـهم مـن كـلِّ  ة نـوع الباطـل بخاصَّ

 .يزدادون هبا انحطاطًا واحلمد هللا

ــام ننــاظر : نخــتم اآلن هــذا الكتــاب بــأن نقــول: ثــّم قــال إنَّ

أنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام  ونخاطب مـن قـد سـبق منـه اإلمجـاع عـىلٰ 

ــة اهللا ويســدُّ  بــه فقــر  قــائم مــن أهــل هــذا البيــت جتــب بــه حجَّ

ذلـك فقـد خـرج مـن  قتهم ومـن مل جيتمـع معنـا عـىلٰ اخللق وفا

ــلِّ  ــول لك ــه، ونق ــا ب ــن مطالبتن ــالً ع ــا فض ــر يف كتابن ــن  النظ م

ــىلٰ  ــا ع ــع معن ــذا  اجتم منا يف ه ــدَّ ــذي ق ــن ال ــل م ــذا األص ه

ــا عــىلٰ : املوضــع ــد أمجعن ــاكم ق ــا وإّي ــه ال خيلــو أحــد مــن  كنّ أنَّ

بيــوت هــذه الــدار مــن رساج زاهــر، فــدخلنا الــدار فلــم نجــد 

ــا ــت  فيه ــك البي ــحَّ أنَّ يف ذل ــب وص ــد وج ــدًا، فق ــًا واح إالَّ بيت

 . رساجًا، واْحلَْمُد هللا َربِّ اْلعاملَِنيَ 

فأجابه أبـو جعفـر حمّمـد بـن عبـد الـرمحن بـن قبـة الـرازي 

ــال ــأن ق ــول : ب ــا نق ــق  -إّن ــاهللا التوفي ــيس اإلرساف يف : -وب ل

عاء والتقوُّ  ـة،  ل عـىلٰ االدَّ ا يثبـت هبـام حجَّ ولـو كـان اخلصـوم ممـَّ

ــلُّ  ــد ك ــني واعتم ــني املختلف ــاج ب ــع احلج ــذلك الرتف ــك ك  ذل

خمالفــه  إضــافة مـا خيطــر ببالـه مـن ســوء القـول إىلٰ  واحـد عـىلٰ 

 هــذا بنــي احلجــاج ووضــع النظــر واإلنصــاف أوىلٰ  ضــدِّ  وعــىلٰ 

لـيس لنــا : ين، ولـيس قـول أيب احلسـنمـا يعامـل بـه أهـل الـدِّ 

ــيِّ  ــه وال ق ــع إلي ــأ نرج ــه والملج ــف علي ــك ًام نعط ــندًا نتمسَّ  س

د مــن الربهــان، والــدعو ــة، ألنَّ دعــواه هــذا جمــرَّ  ٰى بقولــه حجَّ

إذا انفـــردت عـــن الربهـــان كانـــت غـــري مقبـــول عنـــد ذوي 

ــول ــن أن نق ــز ع ــنا نعج ــاب، ولس ــول واأللب ــىلٰ : العق ــا  ب  -لن

من نرجع إليـه ونقـف عنـد أمـره ومـن كـان ثبتـت  -واحلمد هللا 

تــه، فــإن قلـت تـه وظهــرت أدلَّ ونــا عليــه، ن ذلــك؟ دلُّ فــأي: حجَّ

ــا ــف ُحتِ : قلن ــكي ــدلَّ بُّ ــأمره أن ون أن ن ــألوننا أن ن ــه؟ أتس كم علي

ض نفســه علــيكم، أو تســألونا أن يركــب ويصــري إلــيكم ويُ  عــرِّ

ــه دارًا ونُ  ــي ل ـــرق حوِّ نبن ــل الش ــذلك أه ــم ب ــا وُنعِل ــه إليه ل

ــدر عليــه وال ذلــك  ــتم ذلــك فلســنا نق ــرب؟ فــإن رم والغ

 .بواجب عليه
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ــتم ــإن قل ــن : ف ــا م ــب علين ــه وجت ت ــا حجَّ ــه تلزمن أّي وج

إّنا نقـرُّ أنَّـه ال بـدَّ مـن رجـل مـن ولـد أيب احلسـن : طاعته؟ قلنا

ـة اهللا دللنـاكم عـىلٰ  بن حمّمد العسـكري  عيلِّ   جتـب بـه حجَّ

ل مـا  ٰى ذلك حتـَّ نضـطّركم إليـه إن أنصـفتم مـن أنفسـكم، وأوَّ

وعلـــيكم أن ال نتجـــاوز مـــا قـــد ]] ٨٤ص /[[جيــب علينـــا 

به أهـل النظـر واسـتعملوه ورأوا أنَّ مـن حـاد عـن ذلـك ريض 

ــا ال نــتكلَّم يف فــرع مل يثبــت  فقــد تــرك ســبيل العلــامء، وهــو أّن

ــه  أصــله وهــذا الرجــل الــذي جتحــدون وجــوده فــإنَّام يثبــت ل

 ٰى بعد أبيه وأنـتم قـوم ال ختالفونـا يف وجـود أبيـه فـال معنـ احلقُّ 

معكـم يف وجــوده  أبيـه واالشـتغال بـالنظر لـرتك النظـر يف حـقِّ 

ــقُّ  ــت احل ــه إذا ثب ــك  فإنَّ ــد ذل ــت رضورة عن ــذا ثاب ــه، فه ألبي

مـا  ألبيـه فقـد آل األمـر إىلٰ  بإقراركم، وإن بطل أن يكـون احلـقُّ 

ــقُّ  ــزداد احل ــن ي ــات ل ــا، وهيه ــد أبطلن ــون وق ًة وال  تقول ــوَّ إالَّ ق

 .الباطل إالَّ وهنًا، وإن زخرفه املبطلون

ة أمـر أبيـه أ والدليل عىلٰ  أنَّـه  ّنـا وإّيـاكم جممعـون عـىلٰ صـحَّ

ــة اهللا  ــه حجَّ ــت ب ــن تثب ــد أيب احلس ــن ول ــل م ــن رج ــدَّ م ال ب

تــه مــن  وينقطــع بــه عــذر اخللــق، وأنَّ ذلــك الرجــل تلــزم حجَّ

ــأ ــه  ٰى ن ــاهده وعاين ــن ش ــزم م ــام تل ــالم ك ــل اإلس ــن أه ــه م عن

ـة مـن غـري مشـاهدة  ن قـد لزمتنـا احلجَّ ونحن وأكثـر اخللـق ممـَّ

ـة مـا هـي، ثـّم ننظـر مـن  فننظر يف الوجه الذي لزمتنا منـه احلجَّ

مــن الــرجلني اللــذين ال عقــب أليب احلســن غريمهــا فــأّهيام  أوىلٰ 

ـة واإلمـام وال حاجـة بنـا إىلٰ  كان أوىلٰ    التطويـل، ثـمّ  فهـو احلجَّ

ـة مـن نـأ ـةل واألُسـعـن الرُّ  ٰى نظرنا من أّي وجـه تلـزم احلجَّ  ئمَّ

 ــة ــب احلجَّ ــي توج ــار الت ــك باألخب ــإذًا ذل ــن  ف ــزول ع وت

صـها ووضـعها خترُّ  ناقليها هتمـة التواطـؤ عليهـا واإلمجـاع عـىلٰ 

ثّم فحصـنا عـن احلـال فوجـدنا فـريقني نـاقلني يـزعم أحـدمها 

ــصَّ عــىلٰ  ــن  أنَّ املــايض ن ــع  احلس ــروون م ــه وي ــار إلي وأش

ــيَّ  ــالوص ــن خاصَّ ــه م ــا ل ــًام ة وم ــذكروهنا وعل ــة ي ــرب أدلَّ ة الك

وون مثــل ذلــك جلعفــر ال يثبتونــه، ووجــدنا الفريــق اآلخــر يــر

بنـا نظرنـا فـإذًا الناقـل ألخبـار جعفـر  يقول غري هـذا فإنَّـه أوىلٰ 

مجاعة يسـرية واجلامعـة اليسـرية جيـوز عليهـا التواطـؤ والتالقـي 

ـة وُح  ج َجـوالرتاسل، فوقـع نقلهـم موقـع شـبهة ال موقـع حجَّ

ـــر  ـــق اآلخ ـــل الفري ـــا يف نق ـــبهات، ونظرن ـــت بالش اهللا ال تثب

متباعــدي الــديار واألقطــار، خمتلفــي  فوجــدناهم مجاعــات

ــوز علــيهم لنــأي  ــم واآلراء، متغــايرين، فالكــذب ال جي اهلم

ــتامع  ــل واالج ــؤ وال الرتاس ــض، وال التواط ــن بع ــهم ع بعض

ــىلٰ  ــرُّ  ع ــعه، خت ــرب ووض ــل ]] ٨٥ص /[[ص خ ــا أنَّ النق فعلمن

هـؤالء، وألنَّـه إن بطـل مـا قـد  الصحيح هو نقلهـم وأنَّ املحـقَّ 

ــىلٰ  ــؤالء ع ــه ه ــرب يف  نقل ــّح خ ــأهنم مل يص ــن ش ــفنا م ــا وص م

ـــار كلُّ  ـــت األخب ـــل األرض وبطل ـــا فتأمَّ ـــك اهللا  -ه يف  -وفَّق

ــار  ــالن األخب ــفت، ويف بط ــام وص ــدهم ك ــك جت ــريقني فإنَّ الف

هــدم اإلســالم ويف تصــحيحها تصــحيح خربنــا، ويف ذلــك 

ة أمرنا، واحلمد هللا ربِّ  دليل عىلٰ   .العاملني صحَّ

يف إمامــة جعفــر مــن أّي وجــه ثــّم رأيــت اجلعفريــة ختتلــف 

بعــد أخيــه : بعــد أخيــه حمّمــد، وقــال قــوم: جتــب؟ فقــال قــوم

ورأينـاهم ال يتجـاوزون ذلـك، . بعـد أبيـه: احلسن، وقـال قـوم

 ورأينا أسالفهم وأسـالفنا قـد رووا قبـل احلـادث مـا يـدلُّ عـىلٰ 

إَِذا «: َقــاَل  إمامــة احلســن، وهــو مــا ُرِوَي َعــْن َأِيب َعبْــِد اهللا 

ــُة َأْســَامءٍ َتَوا ــْت َثَالَث ــاِئمُ : َل ابُِع اْلَق ــالرَّ ــُن َف ــِيلٌّ واْحلََس ــٌد وَع ، » ُحمَمَّ

ــة  ــب اإلمام ــدها توج ــذه وح ــات، وه ــن الرواي ــك م ــري ذل وغ

ــر ــن وجعف ــيس إالَّ احلس ــن، ول ــر . للحس ــت جلعف ــإذا مل تثب ف

ة عـىلٰ  ـة  حجَّ مـن شـاهده يف أّيـام احلسـن، واإلمـام ثابـت احلجَّ

ــىلٰ  ــ ع ــن مل ي ــن رآه وم ــت م ــطرارًا، وإذا ثب ــن اض ــو احلس َره فه

أ  احلســن  أ منــه واإلمــام ال يتــربَّ أ تــربَّ وجعفــر عنــدكم مــربَّ

  وال بــدَّ عنــدنا وعنــدكم مــن ٰى مــن اإلمــام واحلســن قــد مضـــ

ـة اهللا، فقــد وجــب  رجـل مــن ولـد احلســن  تثبـت بــه حجَّ

 .باالضطرار للحسن ولد قائم 

ــل ــر : وق ــا جعف ــا أب ــعدك اهللا  -ي ــن أليب احل -أس ه (س ــزَّ أع

عقـد أوجـدناك إّنيـَّ: يقول حمّمـد بـن عبـد الـرمحن: )اهللا  ٰى ة املـدَّ

نفسـك باإلبطـال كـام ضـمنت  له فأين املهـرب؟ هـل تقـرُّ عـىلٰ 

 :  مــن ذلــك فتكــون كــام قــال اهللا تعــاىلٰ  ٰى أو يمنعــك اهلــو
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ا ما وسم به أهل احلـقِّ  ن : ة لقـوهلممـن الالبّديَّـ فأمَّ ال بـدَّ ممـَّ

ة اهللا، فيا عجبـًا فـال يقـول أبـو احلسـن ن : جتب به حجَّ ال بـدَّ ممـَّ

ــة اهللا؟ وكيــف ال يقــول وقــد قــال  ]] ٨٦ص /[[جتــب بــه حجَّ

أجـل ال بـدَّ مـن وجـوده فضـالً : عند حكايته عنّا وتعيـريه إّيانـا

ة قـول ذلـك فهـو وأصـحابه مـن الالبّديَّـعن كونـه، فـإن كـان ي

وإنَّام وسم نفسـه وعـاب إخوانـه، وإن كـان ال يقـول ذلـك فقـد 

ــا م ــون ؤكفين ــه بالبيــت والســـراج، وكــذا يك ــة تنظــريه ومثل ون

ــه  ٰى حــال مــن عانــد أوليــاء اهللا يعيــب نفســه مــن حيــث يــر أنَّ
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تـه يعيب خصمه، واحلمـد هللا املؤيِّـد للحـقِّ  ونحـن نسـّمي . بأدلَّ

مـا ال يسـمع  قـد عكفـوا عـىلٰ  ة إذ كانوا عبـدة البـدِّ ء بالبّديَّ هؤال

يـا : وهكـذا هـؤالء، ونقـول. وال يبصـر وال يغنـي عـنهم شـيئاً 

ــة اهللا عــىلٰ  -هــداك اهللا  -أبــا احلســن  واإلنــس  اجلــنِّ  هــذا حجَّ

تـه عـىلٰ  اخللـق إالَّ بعـد الـدعاء والبيـان حمّمـد  ومن ال تثبت حجَّ

 ــ ــ شخصــه يف الغــار ٰى قــد أخف ــن  ٰى حتَّ ــه ممَّ مل يعلــم بمكان

 .احتجَّ اهللا عليهم به إالَّ مخسة نفر

 إنَّ تلــك غيبــة بعــد ظهــوره وبعــد أن قــام عــىلٰ : فــإن قلــت

ــك ــه، قلــت ل ــوم مقام ــن يق ــتجُّ : فراشــه م ــنا نح ــك يف  لس علي

حال ظهوره وال اسـتخالفه ملـن يقـوم مقامـه مـن هـذا يف قبيـل 

ــك ــول ل ــام نق ــري، وإنَّ ــت ح: وال دب ــيس تثب ــه يف أل ــه يف نفس ت جَّ

ــة مــن  عــىلٰ ]] ٨٧ص /[[حــال غيبتــه  مــن مل يعلــم بمكانــه لعلَّ

ـة اإلمـام : نعـم، قلنـا: العلل؟ فال بدَّ مـن أن تقـول ونثبـت حجَّ

وهـذا : وإالَّ فـام الفـرق؟ ثـّم نقـول ٰى وإن كان غائبـًا لعلَّـة ُأخـر

ــ ــه  مــأل آبــاؤه  ٰى أيضــًا مل يغــب حتَّ ــأنَّ غيبت آذان شــيعتهم ب

 .فوهم كيف يعملون عند غيبتهتكون، وعرَّ 

ة طلــب   ٰى فــإن قلــت يف والدتــه، فهــذا موســ مــع شــدَّ

ــ ــه حتَّ ــل بالنســاء واألوالد ملكان ــا فع ــاه وم أذن اهللا  ٰى فرعــون إّي

ــا  َض ــاَل الرِّ ــْد َق ــوره، َوَق ــِفه يف ظه ــي «: ِيف َوْص ــَأِيب وُأمِّ بِ

ي وَشبِيُه ُموَس   .ْبِن ِعْمَرانَ  ٰى َشبِيِهي وَسِميُّ َجدِّ

ة ُأخـرو يـا أبـا احلسـن، أتقـّر أنَّ الشـيعة : نقـول لـك ٰى حجَّ

ال، أوجــدناه األخبــار، : قــد روت يف الغيبــة أخبــارًا؟ فــإن قــال

فكيـف تكـون حالـة النـاس إذا غـاب : نعـم، قلنـا لـه: وإن قال

ــه؟ فــإن قــال ــة يف وقــت غيبت ــزمهم احلجَّ : إمــامهم؟ فكيــف تل

ــدكم  ــدنا وعن ــوم عن ــيس يق ــه، فل ــوم مقام ــن يق ــيم م ــام يق مق

اإلمــام إالَّ اإلمــام، وإذا كــان إمامــًا قــائًام فــال غيبــة، وإن احــتجَّ 

تنـا يف وقتنـا ال فـرق  بشـي ء آخر يف تلـك الغيبـة فهـو بعينـه حجَّ

 .فيه وال فصل

ــىلٰ  ــدليل ع ــن ال ــه  وم ــه وتزكيت ــر مواالت ــر جعف ــاد أم فس

وقـد بـرئ منـه أبـوه، وشـاع ذلـك  )لعنـه اهللا(فارس بن حـاتم 

 .وقف عليه األعداء فضالً عن األولياء ٰى يف األمصار حتَّ 

ــىلٰ  ــدليل ع ــن ال ــتعان يف  وم ــن اس ــتعانته بم ــره اس ــاد أم فس

ــن ُأّم احلســن  ــيعة أنَّ طلــب املــرياث م ــد أمجعــت الش ، وق

 .أمجعوا أنَّ األخ ال يرث مع األُمِّ  آباءه 

ــدليل عــىلٰ  ــه ومــن ال إّين إمــام بعــد أخــي : فســاد أمــره قول

بـت إمامـة أخيـه وقـد مـات قبـل تث ٰى حمّمد، فليـت شـعري متـ

ــ ــه حتَّ ــد  ٰى أبي ــان حمّم ــًا إذا ك ــا عجب ــه؟ وي ــة خليفت ــت إمام تثب

ــوه حــيٌّ  ــًا بعــده وأب ــ يســتخلف ويقــيم إمام ــائم وهــو احلجَّ ة ق

ــنع  ــام يص ــام، ف ــ]] ٨٨ص /[[واإلم ــوه، ومت ــذه  ٰى أب ــرت ه ج

ــنَّة يف األ ــةالسُّ ــ ئمَّ  ونا عــىلٰ نقبلهــا مــنكم؟ فــدلُّ  ٰى وأوالدهــم حتَّ

ــمــا يوجــب إ . إذا ثبتــت قبلنــا إمامــة خليفتــه ٰى مامــة حمّمــد حتَّ

مؤيَّـدًا والباطــل مهتوكـًا ضــعيفًا  واحلمـد هللا الــذي جعـل احلــقَّ 

 .زاهقاً 

ــانم  ــن أيب غ ــن اب ــي ع ــا حك ــا م ــل  فأمَّ ــرد الرج ــم ي فل

ــام أراد أن يعلــم الســائل  بقولــه عنــدنا يثبــت إمامــة جعفــر، وإنَّ

 .وجد منهم أحداً ال ي ٰى أنَّ أهل هذه البيت مل يفنوا حتَّ 

ا قولـه ، فهـو خطـأ عظـيم، ألّنـا )مطـاع معبـود وكـلُّ : (وأمَّ

وال  ال نعــرف معبــودًا إالَّ اهللا ونحــن نطيــع رســـول اهللا 

 .نعبده

ــه ــا قول ــول: (وأمَّ ــأن نق ــاب ب ــذا الكت ــتم اآلن ه ــام : نخ إنَّ

نناظر ونخاطب من قد سـبق منـه اإلمجـاع بأنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام 

ــة اهللاقـائم مــن أهــل هــذه ا : قولــه ، إىلٰ ...)لبيــت جتــب بــه حجَّ

ـــا إىلٰ ( ـــة بن ـــًا، وال حاج ـــت رساج ـــك البي ـــحَّ أنَّ يف ذل  وص

ــه ــنحن )دخول ــك اهللا  -، ف ــن  -وفَّق ــدَّ م ــه ال ب ــه وأنَّ ال نخالف

ــام  ــة اهللا، وإنَّ ــه حجَّ ــب ب ــت جت ــذا البي ــل ه ــن أه ــائم م ــام ق إم

 .نخالفه يف كيفية قيامه وظهوره وغيبته

ا ما مثَّل به : ، وقـد قيـلٰى نـمن البيـت والســراج فهـو مُ  وأمَّ

ــإنَّ املُ  ــىلٰ  ٰى ن ــثالً ع ـــرب م ــا نض ــاليس، ولكنّ ــوال املف  رأس أم

، بـل ضـدٍّ  خصـم وال نحيـف فيـه عـىلٰ  احلقيقة ال نميل فيه عـىلٰ 

 كنّـا ومـن خالفنـا قـد أمجعنـا عـىلٰ : نقصد فيه الصـواب فنقـول

ـــ ــًا مض ــ ٰى أنَّ فالن ــدار يس ــه دار وأنَّ ال ــدان ول ــه ول ها تحقُّ ول

يديــه ألــف رطــل وأنَّ  ٰى أن حيمــل بإحــد مــنهام مــن قــدر عــىلٰ 

يــوم القيامــة، ونعلــم  الــدار ال تــزال يف يــدي عقــب احلامــل إىلٰ 

ــن  ــم م ــا أن نعل ــّم احتجن ــز، ث ــر يعج ــل واآلخ ــدمها حيم أنَّ أح

احلامل مـنهام فقصـدنا مكـاهنام ملعرفـة ذلـك فعـاق عـنهام عـائق 

ــا مج ــا رأين ــدان منــع عــن مشــاهدهتام غــري أّن اعــات كثــرية يف بل

ــم رأوا أنَّ  نائيــة متباعــدة بعضــها عــن بعــض يشــهدون أهنَّ

األكرب مـنهام قـد محـل ذلـك، ووجـدنا مجاعـة يسـرية يف موضـع 

واحــد يشــهدون أنَّ األصــغر مــنهام فعــل ذلــك، ومل نجــد هلــذه 

ــ ة يــأتوا هبــا، فلــم جيــز يف حكــم النظــر وحفيظــة اجلامعــة خاصَّ
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ــرت ]] ٨٩ص /[[ ــا ج ــاف وم ــه اإلنص ت ب ــحَّ ــادة وص ــه الع ب

شــهادة تلـــك اجلامعــات وقبـــول شــهادة هـــذه  التجربــة ردُّ 

 .اجلامعة والتهمة تلحق هؤالء وتبعد عن ُأولئك

 فــام تقولــون يف شــهادة ســلامن وأيب ذرٍّ : فــإن قــال خصــومنا

، وشـهادة تلـك اجلامعـات وعـّامر واملقـداد ألمـري املـؤمنني 

 ام كان أصوب؟وُأولئك اخللق لغريه أهيُّ 

وأصـحابه ُأمــور خـصَّ هبــا  ألمـري املــؤمنني : قلنـا هلــم

ــ وا هبــا دون مــن بــإزائهم، فــإن أوجــدمتونا مثــل ذلــك أو وخصُّ

ـ هلـا أنَّ أعـداَءه كـانوا يقـرُّ : ونما يقاربـه لكـم فـأنتم املحقُّ ون أوَّ

ينَـا وَرَوْوا َلـُه َمَعنَـا َأنَّـُه   بفضله وطهارتـه وعلمـه، َوَقـْد ُروِّ

 َ ، فوجــب »هللاَ ُيـَواِيل َمــْن ُيَوالِيـِه وُيَعـاِدي َمــْن ُيَعاِديـهِ َأنَّ ا«: َخـربَّ

نحـن : هلذا أن يتَّبـع دون غـريه، والثـاين أنَّ أعـداَءه مل يقولـوا لـه

ــيَّ  ــهد أنَّ النب ــار إىلٰ   نش ــة  أش ــبه حجَّ ــة ونص ــالن باإلمام ف

ــام نصــبوه هلــم عــىلٰ  جهــة االختيــار كــام قــد بلغــك،  للخلـق وإنَّ

أحــد أصــحاب أمــري  ه كــانوا يشــهدون عــىلٰ والثالــث أنَّ أعــداءَ 

ـــؤمنني  ـــذب امل ـــه ال يك ـــِه   أنَّ ـــِت «: لَِقْولِ ـــا َأَظلَّ َم

ــَىلٰ  اُء َع ــْربَ ــِت اْلَغ ـــَراُء وَال َأَقلَّ ــْن َأِيب  اْخلَْض ــَدَق ِم ــٍة َأْص ِذي َهلَْج

ــع »َذرٍّ  ــهادهتم، والراب ــن ش ــل م ــده أفض ــهادته وح ــت ش ، فكان

ـة وذهبـوا أنَّ أعداَءه قد نقلوا ما نقله أو ا جتـب بـه احلجَّ ليـاؤه ممـَّ

ــداَءه ــامس أنَّ أع ــل، واخل ــاد التأوي ــه بفس َرَوْوا ِيف اْحلََســِن   عن

ـُه  ِة، َوَرَوْوا َأْيضـًا َأنَّ ُـَام َسـيَِّدا َشـبَاِب َأْهـِل اْجلَنـَّ  واْحلَُسْنيِ َأهنَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمنَ «: َقاَل  دًا َفْليَتَبَوَّ  .»النَّارِ  َمْن َكَذَب َعَيلَّ ُمتََعمِّ

ــة  ــل اجلنَّ ــن أه ــام م ــحَّ أهنَّ ــذلك وص ــيهام ب ــهدا ألب ــامَّ ش فل

ــام لــو كــذبا يف هــذا مل  بشــهادة الرســول وجــب تصــديقهام ألهنَّ

ني يكونا من أهل اجلنَّة وكانـا مـن أهـل النـار وحاشـا هلـام الـزكيَّ 

ــالطيَّ  ــر خاصَّ ــحاب جعف ــدنا أص ــادقني، فليوج ــني الص ــي ب ة ه

ــ لــرتك  ٰى بــل ذلــك، وإالَّ فــال معنــيق ٰى هلــم دون خصــومهم حتَّ

ــىلٰ  ــه وال ع ــة يف نقل ــواتر ال هتم ــرب مت ــرب ال  خ ــول خ ــه وقب ناقلي

ــىلٰ  ــؤمن ع ــ ي ــه، وال خاصَّ ــؤ علي ــة التواط ــه هتم ــم ناقلي ة معه

ـل . يثبتون هبا ولـن يفعـل ذلـك إالَّ تائـه حـريان أسـعدك  -فتأمَّ

ا ينظـر بـه النـاظر لدينـه -اهللا  ، يف النظر فـيام كتبـت بـه إليـك ممـَّ

ــذار إىلٰ  ــة واحل ــني اخليف ــل بع ــاده، املتأمِّ ــر يف مع ص /[[ املفكِّ

قـًا إن شـاء اهللا تعـاىلٰ ]] ٩٠ أطـال  عواقـب الكفـر واجلحـود موفَّ

ــقِّ  ــل احل ــن أه ــك م ــك وجعل ــدك وثبَّت ك وأيَّ ــزَّ ــاءك وأع  اهللا بق

ـِذيَن َضـلَّ َسـْعيُُهْم ِيف   وهداك لـه وأعـاذك مـن أن تكـون مـن الَّ

ْنيا  ُـْم ُحيِْسـنُوَن ُصـنْعًا، ومـن الـذين اْحلَياِة الـدُّ وُهـْم َحيَْسـبُوَن َأهنَّ

ـــويله، يســـتزهلُّ  ـــه وتس ـــروره وإمالئ ـــه وغ ـــيطان بخدع م الش

دك ٰى وأجر  .لك أمجل ما عوَّ

*   *   * 

ـــة ليســـت هـــي ]] ٩١ص [[ واجلـــواب يف ذلـــك أنَّ الغيب

بلــد يكـــون معروفــًا فيـــه  العــدم فقــد يغيـــب اإلنســان إىلٰ 

ن غائبــًا عــن بلــد آخــر، وكــذلك قــد ومشــاهدًا ألهلــه، ويكــو

يكون اإلنسان غائبـًا عـن قـوم دون قـوم، وعـن أعدائـه ال عـن 

ــال ــه، فيق ــل: أوليائ ــام قي ــترت، وإنَّ ــه مس ــه غائــب وإنَّ ــب : إنَّ غائ

ــه  ــن ال يوثــق بكتامنــه مــن أوليائــه، وأنَّ لغيبتــه عــن أعدائــه وعمَّ

ــ لـيس مثــل آبائـه  ـظــاهرًا للخاصَّ ة، وأوليــاؤه مــع ة والعامَّ

ــب  ــن جت ــدنا ممَّ ــم عن ــه، وه ــره وهني ــوده وأم ــون وج ــذا ينقل ه

ــة إذا كــانوا يقطعــون العــذر لكثــرهتم واخــتالفهم  بــنقلهم احلجَّ

يف مهمهــم ووقــوع االضــطرار مــع خــربهم، ونقلــوا ذلــك كــام 

ــه  ــة آبائ ــوا إمام ــام  نقل ــا وك ــالفوهم فيه ــالفهم خم وإن خ

ة آيــات النبــيِّ  القــرآن  ٰى ســو  جتــب بنقــل املســلمني صــحَّ

ـــالفهم ـــوس   وإن خ ـــاب واملج ـــل الكت ـــن أه ـــداؤهم م أع

ــا ــة يف كوهن ــة والدهري ــتبه . والزنادق ــألة تش ــذه مس ــت ه وليس

  .لكمثلك مع ما أعرفه من حسن تأمُّ  عىلٰ 

*   *   * 

 :الزيدية عىلٰ  كالم ألحد املشايخ يف الردِّ ]] ٩٣ص [[

ة خمالفينا قـد إنَّ عامَّ : ةمي مشايخ اإلماميَّ وقال غريه من متكلِّ 

سألونا يف هذا الباب عن مسائل وجيب عليهم أن يعلموا أنَّ القول 

، القـول بإمامـة آبائـه  عـىلٰ  مبنيٌّ  بغيبة صاحب الزمان 

 القـول بتصـديق حمّمـد  عـىلٰ  مبنيٌّ  والقول بإمامة آبائه 

وإمامته، وذلك أنَّ هذا باب رشعي وليس بعقيل حمـض والكـالم 

نَّة كـام قـال اهللا  الكتاب عىلٰ  يف الشـرعيات مبنيٌّ    :والسُّ
ْ
ـإِن

َ
ف

ءٍ  ْ َ
تُْم ِ� �

ْ
ـــاَز� ن

َ
ــــرعيات ت ـــي يف الش ٰ   يعن

َ
وُه إِ�

�
ـــُرد

َ
اِهللا  ف

ـة  ٰى فمت  ،]٥٩: النساء[ َوا�ر�ُسولِ  ـنَّة وحجَّ شهد لنا الكتاب والسُّ

إنَّ مجيــع طبقـات الزيديــة : ، ونقـولٰى العقـل فقولنــا هـو املجتبــ

َماِميَُّة َقِد اتَّ  إِينِّ َتاِرٌك فِـيُكُم «: َقاَل  َرُسوَل اهللا   َأنَ  َفُقوا َعَىلٰ واْإلِ

ـا اْخلَِليَفتَـاِن ِمـْن َبْعـِدي  ِيت َأْهـَل َبيْتِـي وُمهَ الثََّقَلْنيِ ِكتَاَب اهللا وِعْرتَ

َقا َحتَّ  َُام َلْن َيْفَرتِ ، وتلّقـوا هـذا احلـديث » َيِرَدا َعـَيلَّ اْحلَـْوَض  ٰى وإِهنَّ

الكتاب ال يزال معه مـن العـرتة مـن يعـرف  بالقبول، فوجب أنَّ 

كـام كـان رسـول  التنزيل والتأويل علًام يقينًا خيرب عن مراد اهللا 
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ــاب  اهللا  ــه بتأويــل الكت خيــرب عــن املــراد، وال يكــون معرفت

بـذلك  استنباطًا وال استخراجًا كام مل تكـن معرفـة الرسـول 

ما جتوز عليه اللغـة  استخراجًا وال استنباطًا وال استدالالً وال عىلٰ 

ص /[[ عن اهللا بنيِّ وجتري عليه املخاطبة، بل خيرب عن مراد اهللا ويُ 

ة عىلٰ ]] ٩٤ الناس، كـذلك جيـب أن يكـون  بيانًا تقوم بقوله احلجَّ

يقـني ومعرفـة وبصـرية،  بالكتاب عـىلٰ  معرفة عرتة الرسول 

ُعـ :يف صفة رسول اهللا  قال اهللا 
ْ
د
َ
 هِذهِ َسِ�يِ� أ

ْ
ل

ُ
ٰ ق

َ
 وا إِ�

 ٰ
َ

بََعِ�  اِهللا �
�
ا َوَمِن ا�

َ
ن
َ
فأتباعـه مـن   ،]١٠٨: يوسـف[ بَِصَ�ةٍ أ

مراده من كتابـه  ربون عن اهللا ته وعرتته هم الذين ُخي أهله وذّريَّ 

مـراده  مل يكن املخرب عـن اهللا  ٰى يقني ومعرفة وبصرية، ومت عىلٰ 

كتـاب ال خيلـو مـن ظاهرًا مكشوفًا فإنَّه جيب علينا أن نعتقد أنَّ ال

يعـرف التأويـل والتنزيـل إذ  مقرون به مـن عـرتة الرسـول 

 .احلديث يوجب ذلك

َط�ٰ  :قال اهللا : ةوقال علامء اإلماميَّ   اَهللا اصْ
�
  إِن

ً
وحا

ُ
َم َون

َ
آد

 ٰ
َ َ

� 
َ
 ِعمْـران

َ
 إِبْراِهيَم َوآل

َ
ِمَ�  َوآل

َ
عـا�

ْ
ـها ِمـْن  �ال ضُ

ْ
 َ�ع

ً
ة �ـ� ر�

ُ
ذ

ٍض 
ْ
، فوجب بعموم هـذه اآليـة أن ال ]٣٤و ٣٣: آل عمران[ َ�ع

جـنَّس النـاس يف  ، وذلـك أنَّ اهللا ٰى يزال يف آل إبراهيم مصطف

ل ُسـجنسًا منهم وهم األنبيـاء والرُّ  ٰى هذا الكتاب جنسني فاصطف

باعهم، فـام دام يف األرض مـن بـه ُأمروا باتِّ  وجنساً  واخللفاء 

م جيـبمدبِّ  حاجة إىلٰ  أن يكـون بـإزائهم  ر وسائس ومعلِّـم ومقـوِّ

من آل إبراهيم  ٰى من آل إبراهيم وجيب أن يكون املصطف ٰى مصطف

ـٍض  :ة بعضها من بعض لقوله ذّريَّ 
ْ
ـها ِمـْن َ�ع ضُ

ْ
 َ�ع

ً
��ة ر�

ُ
  ،ذ

وأمـري املـؤمنني واحلسـن واحلسـني  وقد صحَّ أنَّ رسول اهللا 

أن يكـون   املصطفون من آل إبراهيم فوجب )صلوات اهللا عليهم(

ُضـها ِمـْن  :منه لقولـه  بعد احلسني  ٰى طفاملص
ْ
 َ�ع

ً
ة �ـ� ر�

ُ
ذ

ٍض 
ْ
ة بعضـها مـن ة منـه ال تكـون الذّريَّـمل تكن الذّريَّـ ٰى ومت  ،َ�ع

بعــض إالَّ أن تكــون يف بطــن دون مجــيعهم وكانــت اإلمامــة قــد 

وجـب أن يكـون منـه  أخيه احلسـني  انتقلت عن احلسن إىلٰ 

 :  قولـه تعـاىلٰ  ٰى نـومن صلبه من يقوم مقامـه، وذلـك مع
ً
ة �ـ� ر�

ُ
ذ

ـٍض َواُهللا َسـِميٌع َعِلـيٌم 
ْ
ُضها ِمْن َ�ع

ْ
  ،]٣٤: آل عمـران[ �َ�ع

نَّة عليه فدلَّت اآلية عىلٰ   .ما دلَّت السُّ

*   *   * 

ــال]] ١١١ص [[ ــإن ق ــ: ف ــف التمسُّ ــدي فكي ــه وال هنت ك ب

 إتيانه؟ مكانه وال يقدر أحد عىلٰ  إىلٰ 

ــه ــل ل ــاإلقرار: قي ــك ب ــاء  نتمسَّ ــه وبالنجب ــه وبإمامت بكون

األخيــار والفضــالء األبــرار القــائلني بإمامتــه، املثبتــني لوالدتــه 

ـــةواأل قني للنبـــيِّ وواليتـــه، املصـــدِّ  عليـــه  يف الـــنصِّ   ئمَّ

ــنَّة،  ــاب والسُّ ــيعته، العــاملني بالكت ــرار ش ــبه مــن أب باســمه ونس

ثني ذكـره، النـافني عنـه شـبه املحـدِّ  العارفني بوحدانية اهللا تعـاىلٰ 

ــرِّ  ــاس، املســلِّ املح ــا يصــحُّ مني للقي ــن النبــيِّ  مني مل  وروده ع

ةواأل  . ئمَّ

ـك هبـؤالء الـذين : فإن قال قائـل فـإن جـاز أن يكـون نتمسَّ

ــ ــوصــفتهم ويكــون متسُّ كًا باإلمــام الغائــب فِلــَم ال كنا هبــم متسُّ

ــول اهللا  ــوت رس ــوز أن يم ــوال ُخي  جي ــلِّ ــدًا فيقتص ر ـف أح

ته عىلٰ  نَّة؟ج اجَ ُح  ُأمَّ  لعقول والكتاب والسُّ

علينـا وإنَّـام علينـا فعـل  اهللا  لـيس االقـرتاح عـىلٰ : قيل له

ـةفـرض طاعـة هـؤالء األ ما نؤمر به وقد دلَّت الـدالئل عـىلٰ   ئمَّ

ـــر  ــد عش ــم إذا  األح ــود معه ــب القع ــوا ووج ــذين مض ال

قعـــدوا والنهـــوض معهـــم إذا هنضـــوا، واإلســـامع مـــنهم إذا 

أنَّ  مـا دلَّـت الـدالئل عـىلٰ  وقـٍت  يف كـلِّ نطقوا، فعلينا أن نفعـل 

 .علينا أن نفعله

 :اعرتاض آخر لبعضهم

فــــإنَّ للواقفــــة ولغــــريهم أن : قــــال بعــــض الزيديــــة

مــات  بــن جعفــر  ٰى عــائكم أنَّ موســيعارضــوكم يف ادِّ 

ذلـك بـالعرف والعـادة واملشـاهدة، وذلــك  وأنَّكـم وقفـتم عـىلٰ 

ــوُه : الفقــ قــد أخــرب يف شــأن املســيح  أنَّ اهللا 
ُ
تَل

َ
َومــا �

ُهـمْ 
َ
ـب�هَ �

ُ
بُوُه َولِ�ـْن ش

َ
وكـان عنـد   ،]١٥٧: النسـاء[ َوما َصـل

ــم قــد رأوه  القــوم يف حكــم املشــاهدة والعــادة اجلاريــة أهنَّ

ــائر األ ــك يف س ــل ذل ــر مث ــيس بمنك ــوالً، فل ــلوبًا مقت ــةمص  ئمَّ

 .الذين قال بغيبتهم طائفة من الناس

ــم ــال هل ــواب يق ــبيل األ: اجل ــيس س ــل ــك   ةئمَّ يف ذل

ــ ــبيل عيس ــريم  ٰى س ــن م ــب ــك أنَّ عيس ــريم  ٰى ، وذل ــن م ب

ــاىلٰ  هبم اهللا تع ــذَّ ــه فك ــود قتل ــت اليه ــه ادَّع ــره بقول ــا : ذك َوم

ُهــمْ 
َ
ــب�َه �

ُ
بُوُه َولِ�ــْن ش

َ
ــوُه َومــا َصــل

ُ
تَل

َ
�،   َّتنــا وأئم  مل يــرد

ـم ُشـ هوا وإنَّـام قـال ذلـك قـوم مـن بِّ يف شأهنم اخلـرب عـن اهللا أهنَّ

ــف ال ــيُّ طوائ ــَربَ النَّبِ ــْد َأْخ ــالة، َوَق ــْؤِمنَِني  غ ــِري امل ــِل َأِم بَِقتْ

  ِــُه َستُْخَضــُب َهــِذِه ِمـْن َهــَذا«: بَِقْولِـه يعنــي حليتــه مــن » إِنَّ

ــةدم رأســه، وأخــرب مــن بعــده مــن األ بقتلــه، وكــذلك   ئمَّ

ــني  ــن واحلس ــيُّ  احلس ــرب النب ــد أخ ــل   ق ــن جربئي ع

ــن أن ــربا ع ــيقتالن، وأخ ام س ــأهنَّ ــيجري ب ــك س ــأنَّ ذل ــهام ب فس
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ـةعليهام، وأخـرب مـن بعـدمها مـن األ بقـتلهام، وكـذلك   ئمَّ

 احلسـن بـن عـيلٍّ  بـن احلسـني إىلٰ  إمام بعدمها من عـيلِّ  سبيل كلِّ 

ــكري  ــىلٰ  العس ــري ع ــام جي ل ب ــرب األوَّ ــد أخ ــده  ق ــن بع م

مـن قبلـه، فـاملخربون بمـوت  عـىلٰ  ٰى وأخرب مـن بعـده بـام جـر

ــةاأل ــةواأل هــم النبــيُّ   ئمَّ واحــد بعــد واحــد،   ئمَّ

إنَّ : كانـت اليهـود، فلـذلك قلنـا  ٰى واملخربون بقتـل عيسـ

ــر ــك ج ــىلٰ  ٰى ذل ــيهم ع ــىلٰ  عل ة ال ع ــحَّ ــة والص ــبان  احلقيق احلس

ـــىلٰ  ـــة وال ع ـــكِّ  واحليلول ـــىلٰ  الش ـــذب ع ـــبهة، ألنَّ الك  والش

ــىلٰ  ــو ع ــومون وه ــم معص ــائز ألهنَّ ــري ج ــوهتم غ ــربين بم  املخ

 .اليهود جائز

 :شبهات من املخالفني ودفعها ]]١١٣ص /[[

ــا ــال خمالفون ــولكم : ق ــدفع ق ــاهدات ت ــادات واملش إنَّ الع

إنَّ الربامهـة تقـدر أن تقـول مثـل ذلـك يف آيـات : بالغيبة، فقلنـا

إنَّكــم بــأمجعكم مل تشــاهدوها : ، وتقــول للمســلمني النبــيِّ 

ــع  ــربًا مل يقط ــتم خ ــده أو قبل ــب تقلي ــن مل جي ــدتم م ــم قلَّ فلعلَّك

ـالعذر  عـىلٰ  -ة املعتزلـة ، ومـن أجـل هـذه املعارضـة قالـت عامَّ

ــ ــا حيك ــنهم  ٰى م ــول : -ع ــن للرس ــه مل تك ــري  إنَّ ــزة غ معج

ة اآليـات التـي هـي غـري القـرآن  ا من اعـرتف بصـحَّ القرآن، فأمَّ

 أن يطلــق الكــالم يف جــواز كوهنــا بوصــف اهللا تعــاىلٰ  احتــاج إىلٰ 

ة وجـود كوهنـ ُأمـور قـد  ا عـىلٰ ذكره بالقدرة عليها، ثـّم يف صـحَّ

 .وقفنا عليها وهي غري كثرية الرواة

ـــ فارضـــوا منّـــا بمثـــل ذلـــك وهـــو أن : ةفقالـــت اإلماميَّ

دنـا بنقلهـا عـن أئمَّ صحِّ نُ  بـأن  تنـا ح هذه األخبـار التـي تفرَّ

ذكـره بالقـدرة عليهـا  جـواز كوهنـا بوصـف اهللا تعـاىلٰ  عـىلٰ  تدلَّ 

ــة وا ــة والكتابي ــة العقلي ــا باألدلَّ ة كوهن ــحَّ ــوص ــار املرويَّ ة ألخب

 .ةاملقبولة عند نقلة العامَّ 

ــه لــيس بإزائنــا مجاعــة تــروي عــن : فنقــول: قــال اجلــديل إنَّ

ــا نبيِّ  عون أنَّ  ضــدَّ  ن ــدَّ ــه ويناقضــه، أو ي مــا نــروي ممَّــا يبطل

لنا ليس كآخرنا؟  أوَّ

إنَّ العــادات : مــا أنكــرت مــن برمهــي قــال لــك: فيقــال لــه

ـــ ـــع أن ي ـــات متن ـــاهدات والطبيعي ـــموم واملش تكلَّم ذراع مس

مشوي ومتنع من انشـقاق القمـر وأنَّـه لـو انشـقَّ القمـر وانفلـق 

 لبطل نظام العامل؟

ــه ــا قول ــيس : (وأمَّ ــا ل لن ــدفع أنَّ أوَّ ــن ي ــإزائهم م ــيس ب ل

إنَّكـم تـدفعون عـن ذلـك أشـّد الـدفع : ، فإنَّه يقـال لـه)كآخرنا

ــم  ــه حك ــان حكم ــري لك ــق الكث ــات اخلل ــذه اآلي ــهد ه ــو ش ول

قد بـان أنَّ اجلـديل مسـتعمل للمغالطـة، مسـتفرق فـيام القرآن، ف

 .مل يستفرق

ــال اجلــديل ــا: ق ــدفعونا عــن قولن ــه كــان لنبيِّ : أوت ــا إنَّ  ن

ــه  ــاع يف حيات ــن األتب ــة ال ]] ١١٤ص /[[م ــه مجاع ــد وفات وبع

 حوهنا؟صحِّ حيصـرهم العدد يروون آياته ويُ 

إنَّ مجاعــة مل حيصـــرهم العــدد قــد عــاينوا آيــات : فيقــال لــه

ــول اهللا  ــالم الــذراع رس ــل الغاممــة وك ــي هــي تظلي   الت

ــ ــة املسـمومة وحنــني اجلـذع ومــا يف بابـه ولكــن هـذه عامَّ ة األُمَّ

إنَّ هذه آيـات رواهـا نفـر يسـري يف األصـل فِلـَم ادَّعيـت : تقول

 ؟ٰى أنَّ أحدًا ال يدفعك عن هذه الدعو

ــال اجلــديل ــن : ق ــا ع ــذا كانــت أخبارن ـــامَّ كــان هــذا هك ول

ــا يِّ آيــات نب ــار عــن آيــات موســ ن واألخبــار عــن  ٰى كاألخب

عتهـا النصـار هلـا ومـن أجلهـا مـا ادَّعـوا  ٰى آيات املسيح التـي ادَّ

 .وكأخبار املجوس والربامهة عن أّيام آبائهم وأسالفهم

ــا أنَّ الربامهــة تــزعم أنَّ آلبــائهم وأســالفهم : قلنــا قــد عرفن

ــىلٰ  ــوه ع ــذلك قبل ــاهدة فل ــائر مش ــودة ونظ ــاالً موج ــق  أمث طري

ا تنكـره، وإنَّـام عرفنـاه للوجـه الـذي مـن  اإلقناع، وليس هذا ممـَّ

أجلــه عــورض بــام عــورض بــه، فلــيكن مــن وراء الفصــل مــن 

 .حيث طولب

ــديل ــال اجل ــات : ق ــة مجاع ــن القطعي ــة م ــذه الفرق ــإزاء ه وب

ــه  ــن يســندون إلي تفضــلها ومجاعــات يف مثــل حاهلــا تــروي عمَّ

 .ما يروون ضدَّ  اخلرب خربهم يف النصِّ 

ومـن هـذه اجلامعـات التـي تفضـلها؟ وأيـن هـم : فيقال لـه

يف ديار اهللا؟ وأيـن يسـكنون مـن بـالد اهللا؟ أَومـا وجـب عليـك 

أن تعلم أنَّ كتابك ُيقـرأ؟ ومـن لـيس مـن أهـل الصـناعة يعلـم 

 .استعاملك للمغالطة

ــديل ــال اجل ــمح : ق ــلًام تس ــب أنَّ امــرءًا مس ــت أحس ــا كن وم

عروضــًا  رســول اهللا نفسـه بــأن جيعــل األخبــار عـن آيــات 

بــن  بــن حمّمــد بــن عــيلِّ  لألخبـار يف غيبــة ابــن احلســن بــن عــيلِّ 

ــ ــر  ٰى موس ــن جعف ــيهام، واهللا  ب ــواتر ف ــافؤ الت عي تك ــدَّ وي

 .املستعان

ــه ــال ل ــ: فيق ــد بيَّنّ ــا ق ــه إّن ــن أجل ــذي م ــه ال ــا ا الوج عين ادَّ

ــاب  ــذا الب ــاوي يف ه ــذي ]] ١١٥ص [[/التس ــاك أنَّ ال فن وعرَّ

املتـواتر هـو الـذي يرويـه ثالثـة أنفـس فـام فـوقهم، سّميه اخلرب نُ 
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ـــات رســـول اهللا  ـــ وأنَّ األخبـــار عـــن آي ام يف األصـــل إنَّ

 يروهيــا العــدد القليــل، واملحنــة بيننــا وبينــك أن نرجــع إىلٰ 

ــن رو ــنهم م ــب م ــديث فنطل ــحاب احل ــر  ٰى أص ــقاق القم انش

ــإن  ــه، ف ــن آيات ــك م ــانس ذل ــا جي ــمومة وم ــذراع املس وكــالم ال

آيـة مـن هـذه اآليـات عـن عشــرة أنفـس  ي كـلَّ أمكنه أن يـرو

ــحاب رســول اهللا  ــن أص ــاهدوا فــالقول  م ــاينوا أو ش ع

عـ  قوله، وإالَّ فإنَّ املوافق التكـافؤ فـيام مهـا مـثالن ونظـريان  ٰى ادَّ

 .ومشبهان، واحلمد هللا

ــول  ــق  -وأق ــاهللا التوفي ــاإلقرار : -وب ــتعبدنا ب ــد اس ــا ق إّن

بـه، والعصـمة ليســت يف  بعصـمة اإلمـام كـام اسـتعبدنا بـالقول

وتشـاهد ولـو أقررنـا بإمامـة إمـام وأنكرنـا  ٰى ظاهر اخلليقة فـرت

ــون  ــاز أن نك ــإذا ج ــه، ف ــا ب ــن أقررن ــومًا مل نك ــون معص أن يك

إمـام بـاإلقرار بشــيء غائـب عـن أبصـارنا  مستعبدين من كـلِّ 

فيه جـاز أن نسـتعبد بـاإلقرار بإمامـة إمـام غائـب عـن أبصـارنا 

ـــ ـــن رضوب احلكم ـــاىلٰ لضــــرب م ـــارك وتع ـــه اهللا تب  ة يعلم

 .وال فرق وجهه أو مل هنتدِ  اهتدينا إىلٰ 

ــا : وأقــول أيضــاً  ــال  إنَّ حــال إمامن ــه ح اليــوم يف غيبت

ــيِّ  ــه   النب ــك أنَّ ــوره، وذل ــ يف ظه ــان بمكَّ ـــامَّ ك ة مل ل

ـ ة، ولــامَّ سـافر مل يكن باملدينـة، ولــامَّ كـان باملدينـة مل يكـن بمكَّ

ـــامَّ  ـــر، ول ــان  يكــن باحلض ــفر، وك ــن يف الس ـــر مل يك  حض

يف مجيع أحواله حـارضًا بمكـان غائبـًا عـن غـريه مـن األمـاكن، 

تــه  عــن أهــل األمــاكن التــي غــاب عنهــا،  ومل تســقط حجَّ

تـه وإن كـان غائبـًا عنّـا كـام مل  فهكذا اإلمـام  ال تسـقط حجَّ

ـة النبـيِّ  ـن غــاب عنـه، وأكثـر مـا اســتعبد   تسـقط حجَّ عمَّ

ــاس مــن رش ــه الن ــل مــا ب ــو مث ــالم ورشائعــه فه ــط اإلس ائ

ــارك  اســتعبدوا بــه مــن اإلقــرار بغيبــة اإلمــام، وذلــك أنَّ اهللا تب

 إيامهنـم بالغيـب قبـل مدحـه هلـم عـىلٰ  مدح املؤمنني عـىلٰ  وتعاىلٰ 

ــزل اهللا   إقامــة الصــالة وإيتــاء الزكــاة واإليــامن بســائر مــا أن

ــىلٰ  ــ ع ــىلٰ نبيِّ ــاء  ه وع ــن األنبي ــه م ــن قبل ــلوات اهللا ع(م ــيهم ص ل
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عليــه وهــو  ٰى كــان يكــون بــني أصــحابه فيغمــ  وإنَّ النبــيَّ 

كـذا وكـذا، أمـركم  قـال اهللا : عرقـًا فـإذا أفـاق قـال يتصابُّ 

كـان  إنَّ ذلـك: وأكثـر خمالفينـا يقولـون. بكذا، وهناكم عن كـذا

ــل  ــد نــزول جربئي ــاِدُق  يكــون عن ــِئَل الصَّ ــه، َفُس  علي

تِـي َكاَنـْت َتْأُخـُذ النَّبِـيَّ  َأَكاَنـْت َتُكـوُن ِعنْـَد  َعِن اْلَغْشـيَِة الَّ

ِئيـــَل  ِئيـــَل َكـــاَن إَِذا َأَتـــ«: َفَقـــاَل  ُهبُــوِط َجْربَ  ٰى َال إِنَّ َجْربَ

تَْأِذَنُه وإَِذا َدَخـَل َعَليْـِه َقَعـَد َيْسـ ٰى َملْ َيـْدُخْل َعَليْـِه َحتـَّ النَّبِيَّ 

إِيَّـاُه بَِغـْريِ  َبْنيَ َيَدْيِه ِقْعـَدَة اْلَعبْـِد وإِنَّـَام َذلِـَك ِعنْـَد ُخمَاَطبَـِة اهللا 

 .»َتْرُمجَاٍن وَواِسَطةٍ 

ــَس  ــِن إِْدِري ــَد ْب ــُن َأْمحَ ــُن ْب ــَذلَِك اْحلََس َثنَا بِ ــدَّ ــْن َح ، َع

ـِد ْبـِن اْحلَُسـْنيِ ْبـِن  َأبِيِه، َعْن َجْعَفِر ْبنِ  ِد ْبِن َمالِـٍك، َعـْن ُحمَمَّ ُحمَمَّ

ــِن  ــٍت، َع ــِن َثابِ ــِرو ْب ــْن َعْم ــَواَن، َع ــِن ُعْل ــْنيِ ْب ــِن اْحلَُس ــٍد، َع َزْي

ــٍد  ــاِدِق َجْعَفــِر ْبــِن ُحمَمَّ ـاُس َملْ ُيَشــاِهُدوا اهللا «: الصَّ َفالنـَّ

ــاَىلٰ  ــاَرَك وَتَع ــوَل اهللا  َتبَ ــاِجي َرُس ــاَهُدوا وُخيَ  ُينَ ــُه وَال َش بُ
اطِ

ــاِهُدوُه  ــِذي َملْ ُيَش ــِب الَّ ــَراُر بِاْلَغيْ ْق ــيِْهُم اْإلِ ــَب َعَل ــَوْحَي وَوَج اْل

ـــا اهللا  وَتْصـــِديُق َرُســـوِل اهللا  َن ِيف  ِيف َذلِـــَك وَقـــْد َأْخَربَ

ــُه َلــيَْس ِمنَّــا َأَحــدٌ  يـْـهِ : ُحمَْكــِم ِكتَابِــِه إِنَّ َ َ� 
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ــار[ ــْو َملْ   ،]١٢ - ١٠: االنفط ــاِهْدُهْم وَل ــَرُهْم وَملْ ُنَش ــُن َملْ َن وَنْح

ــنَ  ــاِرِجَني ِم ــا َخ ــَذلَِك َلُكنَّ ــِديَق بِ ــِع التَّْص ــَن  ُنوِق ي ــَالِم، َرادِّ ْس اْإلِ

َرَنا اهللا َتبَــاَرَك وَتَعـاَىلٰ  اهللاَِّ َتَعـاَىلٰ  َعـَىلٰ  ِمــْن  ِذْكــُرُه َقْوَلـُه، وَقــْد َحـذَّ

ــاَل  ــيَْطاِن َفَق ــِة الشَّ  : فِتْنَ
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يــَامُن بَِكْونِـِه واْحلَــَذُر ِمنْــُه، وَقــاَل النَّبِــيُّ  َال َنـَراُه وَجيِــُب َعَليْنَــا اْإلِ

  إِنَّـــُه إَِذا «: اْلَقـــْربِ ]] ١١٧ص /[[ِيف ِذْكـــِر املَســـاَءَلِة ِيف

ــًة  َب َبــُه ُمنَْكــٌر وَنِكــٌري َرضْ ــَواِب َرضَ ــْب بِالصَّ ــُت َفَلــْم ُجيِ ُســِئَل امليِّ

ــٍة إِالَّ ُتــْذَعُر َهلـَـا َمــا َخــَال ِمــْن َعــَذاِب  ــْن َدابَّ اهللا، َمــا َخَلــَق اهللا ِم

ــْنيِ  ــرَ »الثََّقَل ــُن َال َن ــاِهُدُه وَال  ٰى ، وَنْح ــَك، وَال ُنَش ــْن َذلِ ــيْئًا ِم َش

َنا َعنُْه  ـُه ُعـِرَج بِـِه إَِىلٰ  َنْسَمُعُه، وَأْخَربَ ـَامِء وَنْحـُن َملْ َنـَر  َأنَّ السَّ

ــا ]. وَال ُنَشــاِهُدُه وَال َنْســَمُعهُ [ َذلِــَك ] َشــيْئًا ِمــنْ [ َن : وَأْخَربَ

ــاُه ِيف اهللا « ــْن َزاَر َأَخ ــونَ  َم ــٍك َيُقوُل ــَف َمَل ــبُْعوَن َأْل ــيََّعُه َس : َش

ــةُ  ــَك اْجلَنَّ ــْت َل ــَت وَطاَب بْ
ــَمُع »َأَال طِ ــَراُهْم وَال َنْس ــُن َال َن ، وَنْح

ــ ــاَر اْل ِم اْألَْخبَ ــلِّ ــْو َملْ ُنَس ــْم وَل ــيَام َكَالَمُه ــَك وفِ ــِل َذلِ َواِرَدَة ِيف ِمثْ

ــَن  ــاِرِجَني ِم ــا، َخ ــافِِريَن ِهبَ ــا َك ــَالِم َلُكنَّ ْس ــوِر اْإلِ ــْن ُأُم ــبُِهُه ِم ُيْش

ْسَالمِ   . اْإلِ
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ــعيد  ــري الس ــس األم ــدين يف جمل ــض امللح ــي بع ــد كلَّمن ولق

ــة  ــن الدول ــال يلرك ــىلٰ : ، فق ــب ع ــامك وج ــرج إم م أن خي

ــه. املســلمني فقــد كــاد أهــل الــروم يغلبــون عــىلٰ  إنَّ : فقلــت ل

ــا أهــل الكفــر كــانوا يف أّيــام نبيِّ  أكثــر عــددًا مــنهم اليــوم  ن

 )جـلَّ ذكـره(أمـره وكتمـه أربعـني سـنة بـأمر اهللا  وقد أرسَّ 

ــن مل  وبعــد ذلــك أظهــره ملــن وثــق بــه وكتمــه ثــالث ســنني عمَّ

ــّم آل األمــر إىلٰ  ــه، ث ــق ب ــران  تعاقــدوا عــىلٰ  أن يث ــه وهج هجران

 مجيـــع بنـــي هاشـــم واملحـــامني عليـــه ألجلـــه، فخرجـــوا إىلٰ 

قــال يف تلــك  الشــعب وبقــوا فيــه ثــالث ســنني، فلــو أنَّ قــائالً 

ــه واجــب عليــه اخلــروج  لِـــَم ال خيــرج حمّمــد : الســنني فإنَّ

إِالَّ   مـا كـان يكـون جوابنـا لـه ؟املسـلمني لغلبة املشــركني عـىلٰ 

ــُه  ــ َأنَّ ــاَىلٰ بِ ــْعِب ِحــَني َخــَرَج  ِذْكــُرُه َخــَرَج إَِىلٰ  َأْمِر اهللا َتَع الشِّ

ــ ــاَب وَمتَ ــِه َغ ــَر،  ٰى وبِإِْذنِ ــَرَج وَظَه ــُروِج َخ ــالظُُّهوِر واْخلُ ــَرُه بِ َأَم

ــيَّ  ــ ِألَنَّ النَّبِ َة َحتَّ ــدَّ ــِذِه امل ــْعِب َه ــَي ِيف الشِّ ــ ٰى َبِق اهللا  ٰى َأْوَح

  ُه َقْد َبَعَث ـِحيَفِة املْكتُوَبـِة َبـْنيَ ُقـَرْيٍش  َأَرَضـًة َعـَىلٰ إَِليِْه َأنَّ الصَّ

ــيِّ  ــَراِن النَّبِ ــَأْرَبِعَني  ِيف ِهْج ــِة بِ ــٍم املْختُوَم ــي َهاِش ــِع َبنِ وَمجِي

َلِة ِعنَْد َزَمَعَة ْبِن اْألَْسـَوِد، َفَأَكَلـْت َمـا َكـاَن فِيَهـا ِمـْن  َخاَمتًا، املَعدَّ

، َفَقـاَم َأُبـو َكـاَن فِيَهـا ِمـِن اْسـِم اهللا َقطِيَعِة َرِحٍم وَتَرَكـْت َمـا 

ُروا ]] ١١٨ص [[/َطالِــٍب  ــَة، َفَلــامَّ َرَأْتــُه ُقــَرْيٌش َقــدَّ َفــَدَخَل َمكَّ

َم إَِلـيِْهُم النَّبِـيَّ  ُه َقْد َجـاَء لِيَُسـلِّ َيْقتُُلـوُه َأْو ُيْرِجُعـوُه  ٰى َحتـَّ َأنَّ

ــو ــتَْقبَُلوُه وَعظَُّم ــِه، َفاْس تِ ــْن ُنبُوَّ ــمْ َع ــاَل َهلُ ــَس َق ــامَّ َجَل ــا : ُه َفَل َي

ــِذبًا َقــطُّ  ــِه َك ْب َعَليْ ــَرْيٍش إِنَّ اْبــَن َأِخــي حمّمــد َملْ ُأَجــرِّ َمْعَشـــَر ُق

ُه َأْوَح  ِين َأنَّ َربَّ ُه َقْد َأْخَربَ ـُه َقـْد َبَعـَث َعـَىلٰ  ٰى وإِنَّ ـِحيَفِة  إَِليْـِه َأنَّ الصَّ

َكَلـْت َمـا َكـاَن فِيَهـا ِمـْن َقطِيَعـِة َرِحـٍم املْكتُوَبِة َبيْنَُكْم اْألََرَضَة َفأَ 

ــِحيَفَة . وَتَرَكـْت َمــا َكــاَن فِيَهــا ِمــْن َأْســَامِء اهللا  َفــَأْخَرُجوا الصَّ

وَهــا َفَوَجــُدوَها َكــَام َقــاَل، َفــآَمَن َبْعــٌض وَبِقــَي َبْعــٌض َعــَىلٰ   وَفكُّ

ـةَ  وَبنُـو َهاِشـٍم إَِىلٰ  ُكْفِرِه، وَرَجـَع النَّبِـيُّ  هكـذا اإلمـام . َمكَّ

 إذا أذن اهللا له يف اخلروج خرج. 

ــو أنَّ اهللا  ــر وه ــاىلٰ (ويشء آخ ــره تع ــىلٰ  )ذك ــدر ع ــه  أق أعدائ

لِــَم يمهـل اهللا أعـداَءه : ّفار مـن اإلمـام، فلـو أنَّ قـائالً قـالالكُ 

ــا لــهـوال يبيــدهم وهــم يكفــرون بــه ويشــ   ركون؟ لكــان جوابن

ــة، ذكــره ال خيــاف الفــوت فيعــ أنَّ اهللا تعــاىلٰ  ال اجلهم بالعقوب
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اهللا الــذي  لِـــَم وال كيــف، وهكــذا إظهــار اإلمــام إىلٰ : يقــال لــه

 .أراده أذن فيه فظهر ٰى غيَّبه فمت

لســـت ُأومـــن بإمـــام ال أراه وال تلزمنـــي : فقـــال امللحـــد

ــه ــت ل ــا مل أَره، فقل ــه م ت ــول: حجَّ ــب أن تق ــك : جي ــه ال تلزم إنَّ

ــة اهللا تعــاىلٰ  ـــة  حجَّ ـــك ال تــراه، وال تلزمــك حجَّ ذكــره ألنَّ

 .ألنَّك مل تَره الرسول 

ــ: فقــال لألمــري الســعيد ركــن الدولــة   عِ ا األمــري راأهيُّ

 ٰى إنَّ اإلمـام إنَّـام غـاب وال يـر: ما يقول هذا الشـيخ فإنَّـه يقـول

لقـد وضـعت كالمـه : مـري ، فقـال لـه األٰى ال ير ألنَّ اهللا 

ــرار  ــك وإق ــاع من ــذا انقط ــه، وه ــت علي ل ــعه وتقوَّ ــري موض غ

 .بالعجز

ــا  ــاحب زمانن ــر ص ــا يف أم ــادلني لن ــع املج ــبيل مجي وهــذا س

  ـــذيان ـــوده إالَّ باهل ـــك وجح ـــع ذل ـــون يف دف ـــا يلفظ م

 .هةوالوساوس واخلرافات املموِّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــامعيل ب ــهل إس ــو س ــر أب ــر  وذك ــوبختي يف آخ الن

لــو : يقـول خصـومنا]] ١١٩ص /[[وكثـريًا مـا : بيـهكتـاب التن

عون مـن الـنصِّ  ـ كان ما تدَّ  بعـد مضــيِّ   الدَّعـاه عـيلٍّ  احق�

 . النبيِّ 

ع حيتـاج إىلٰ : فيقال هلم عيـه فيقـيم نفسـه مقـام مـدَّ  كيـف يدَّ

ــىلٰ  ــهود ع ــيِّ  ش ــول النب ــوا ق ــم مل يقبل ــواه وه ة دع ــحَّ ،  ص

بيعـة أيب بكـر ودفنـه  فـه عـنفكيف يقبلون دعـواه لنفسـه، وختلُّ 

ــري أن يُ  فاطمــة  ــعــرِّ مــن غ ــا حتَّ ــا  ٰى فهم مجيعــًا خربه دفنه

 .أنَّه مل يرض بام فعلوه أدّل دليل عىلٰ  اسـر� 

أعطـوه بعـض : فِلَم قبلهـا بعـد عـثامن؟ قيـل هلـم: فإن قالوا

حـني قبـل   ما وجب له فقبلـه، وكـان يف ذلـك مثـل النبـيِّ 

 .فة قلوهبماملنافقني واملؤلِّ 

ـــهم احلّجــاج ولـــزمتهم  -ام قـــال خصــومنا وربَّــ إذا عضَّ

ــه ال بــدَّ مــن إمــام منصــوص عليــه، عــامل بالكتــاب  ـة يف أنَّ احلجَّ

ــنَّة، مــأمون علــيهام، ال ينســامها وال يغلــط فــيهام، وال  والسُّ

ل عليـه  جتـوز خمالفتـه، واجـب الطاعــة بـنصِّ  فمـن هــو : -األوَّ

 ونا عليه؟وه لنا ودلُّ هذا اإلمام سمُّ 

هـذا كـالم يف األخبـار وهـو انتقـال مـن املوضـع : ل هلمفيقا

ــول إذا  ــه العق ــا فــيام توجب ــام تكلَّمن ــا إنَّ ــه، ألّن ــا في الــذي تكلَّمن

 عــىلٰ  ، وهــل جيــوز أن ال يســتخلف ويــنصَّ  النبــيُّ  ٰى مضـــ

ــا  ــة فعلين إمــام بالصــفة التــي ذكرناهــا؟ فــإذا ثبــت ذلــك باألدلَّ

ــلِّ  ــني اإلمــام يف ك ــن ع ــيش ع ــيهم التفت ــل ع وعل ــن ِقبَ ـــر م ص
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وهــم اآلن مــن   عــيلٍّ  عــىلٰ  األخبــار ونقــل الشــيعة الــنصَّ 

مـا هـم عليـه يوجـب  الكثـرة واخـتالف األوطـان واهلمـم عـىلٰ 

ــنصَّ  عي ال ــدَّ ــة ت ــإزائهم فرق ــيس ب ــيّام ول ــل الس ــم والعم  العل

ــيِّ  ــد النب ــل بع ــيلٍّ   لرج ــري ع ــام  غ ــونا ب ــإن عارض ، ف

ــني ــن املبطل ــريهم م ــت وغ ــحاب زرادش ــه أص عي ص /[[، يدَّ

ــم]] ١٢٠ ــل هل ــيِّ : قي ــات النب ــزمكم يف آي ــة تل ــذه املعارض  ه

  فــإذا انفصــلتم بشـــيء فهــو فصــلنا ألنَّ صــورة الشــيع يف

ــارفون  م ال يتع ــإهنَّ ــرة ف ــلمني يف الكث هــذا الوقــت كصــورة املس

ــيعة  ــار الش ــل أخب ــذلك ب ــوا ك ــب أن يكون ــالفهم جي وإنَّ أس

ــه لــيس معهــم دولــة وال ســيف وال رهبــة  وال رغبــة أوكــد ألنَّ

ــا  ــل عليه ــة أو مح ــة أو رهب ــة لرغب ــار الكاذب ــل األخب ــام تنق وإنَّ

ــار الشــيعة يشء مــن ذلــك، وإذا صــحَّ  ــيس يف أخب بالــدول، ول

صـحَّ بمثـل   عـيلٍّ  عـىلٰ   مـن النبـيِّ  بنقل الشيعة النصَّ 

 احلســن ومــن احلســن عــىلٰ  عــىلٰ  مــن عــيلٍّ  ذلــك نقلهــا الــنصَّ 

الغائـب  ، ثـّم عـىلٰ سـن بـن عـيلٍّ احل إمام إمـام إىلٰ  احلسني ثّم عىلٰ 

الثقـــات  ، ألنَّ رجـــال أبيــه احلســن اإلمــام بعــده 

ــاب كلَّ  ــة، وغ ــه باإلمام ــهدوا ل ــد ش ــم ق ــلطان  ه ألنَّ الس

ل بمنازله وحرمه سنتني  .طلبه طلبًا ظاهرًا، ووكَّ

يف هــذا العصـــر مــن أدّل  إنَّ غيبــة اإلمــام : فلــو قلــت

ــىلٰ  ــة ع ــت األدلَّ ــة، قل ة اإلمام ــحَّ ــار  :ص ــدق األخب ــدقًا لص ص

 .مة يف ذلك وشهرهتااملتقدِّ 

ن كـان يف خدمـة احلسـن بـن عـيلٍّ   وقد ذكر بعض الشيعة ممـَّ

  ٍّوأحــد ثقاتــه أنَّ الســبب بينــه وبــني ابــن احلســن بــن عــيل 

  ٰيــده إىلٰ  متَّصــل وكــان خيــرج مــن كتبــه وأمــره وهنيــه عــىل 

ر فقــام رجــل مـن الشــيعة مســتو إىلٰ  وّيف وأوٰىص أن ُتــ شـيعته إىلٰ 

 .مقامه يف هذا األمر

ــالوا ــة وق ــذه الغيب ــألونا يف ه ــد س ــب : وق ــاز أن يغي إذا ج

اإلمام ثالثني سنة وما أشـبهها فـام تنكـرون مـن رفـع عينـه عـن 

ـة مـن األرض : العامل؟ فيقـال هلـم يف ارتفـاع عينـه ارتفـاع احلجَّ

ـا إذا اسـترت ـوسـقوط الشـ رائع إذا مل يكـن هلـا مـن حيفظهـا، وأمَّ

ــام لل ــىلٰ اإلم ــوف ع ــأمر اهللا  خ ــه ب ــه ســبب  نفس ــان ل وك

ــه  ــت عين ــة إذ كان ــة قائم ــت احلجَّ ــه وكان ــل ب ــروف متَّص مع

ــه  ــدم إفتائ ــام ع ــان وإنَّ ــببه معروف ــه وس ــامل وباب ــودة يف الع موج

ــة، ولــذلك  وأمــره وهنيــه ظــاهرًا ولــيس يف ذلــك بطــالن للحجَّ

ــام  ــد أق ــائر ق ــيُّ ]] ١٢١ص /[[نظ ة   النب ــدَّ ــعب م يف الش

ــان  ــة وك ـــر� طويل ــره س ل أم ــاس يف أوَّ ــدعو الن ــن  إىلٰ  اي أن أم

ل فلــم مبعـوث مرَسـ ذلـك نبـيٌّ  وصـارت لـه فئـة وهـو يف كـلِّ 

ــيُ  ــرتُّ ل توقِّ بطِ ــه وتس ــه وال ي ت ــه نبوَّ ــاس بدعوت ــض الن ــن بع ه م

ــّم دخــل  ــه، ث ت ــك حجَّ ــال  أدحــض ذل ــه ف ــام في ــار فأق الغ

تـه ولـو ارتفعـت عينـه  يعرف أحـد موضـعه ومل يبطـل ذلـك نبوَّ

ة لبطلت  تـه، وكـذلك اإلمـام جيـوز أن حيبسـه السـلطان املـدَّ نبوَّ

ــ ــال يفتــي وال يُ  ٰى الطويلــة ويمنــع مــن لقائــه حتَّ ، بــنيِّ م وال يُ علِّ

ـة قائمـة ثابتــة واجبـة وإن مل يفـت ومل يُ   ألنَّـه موجــود بــنيِّ واحلجَّ

ــ ــو أنَّ نبي� ــذات، ول ــت ال ــامل، ثاب ــني يف الع ــًا مل يُ  االع ــنيِّ أو إمام  ب

ــويُ  ــعلِّ ــو م ويف ــه، ول ت ــه وال حجَّ ــه وال إمامت ت ــل نبوَّ ت مل تبط

ـة، وكـذلك جيـوز أن يسـترت اإلمـام   ارتفعت ذاتـه لبطلـت احلجَّ

ة اهللا  ة الطويلة إذا خاف وال تبطل حجَّ  .املدَّ

ــالوا ــإن ق ــاج إىلٰ : ف ــن احت ــنع م ــف يص ــن  فكي ــأل ع أن يس

ــه يف الغــار مــن   كــام كــان يصــنع والنبــيُّ : مســألة؟ قيــل ل

ــ ــه ليس ــاء إلي ــتعلَّ ج ــائغًا يف لم ولي ــك س ــان ذل ــإن ك ــه، ف م من

 .احلكمة كان هذا مثله سائغاً 

ــىلٰ  ــة ع ــح األدلَّ ــن أوض ــة أنَّ اهللا  وم ــة  اإلمام ــل آي جع

ــيِّ  ــ  النب ــه أت ــني بقَ  ٰى أنَّ ــاء املاض ــص األنبي ــلِّ  ص  وبك

ــم  ــم ] مــن[عل ــري أن يكــون يعل ــور مــن غ ــل وزب ــوراة وإنجي ت

ـــرانيًا أو  ــي نص ــة ظــاهرًا، أو لق ــًا، فكــان ذلــك الكتاب هيودي

ــن عــيلٍّ  ــه، وقتــل احلســني ب ــف عــيلَّ   أعظــم آيات ــن  وخلَّ ب

ــّل مــن عشـــرين كانــت ســنُّ  متقــارب الســنِّ  احلســني  ه أق

أحـدًا وال كـان يلقـاه إالَّ  سنة، ثّم انقبض عـن النـاس فلـم يلـَق 

ــن  ــه م ــرج عن ــادة ومل خي ــة العب ــان يف هناي ــحابه وك ــواّص أص خ

ــالعلــم إالَّ يســريًا لصــعوبة ال ة، ثــّم ظهــر زمــان وجــور بنــي ُأميَّ

مـن  ٰى لفتقـه العلـم فـأت بالبـاقر  ٰى املسـمّ  ابنه حمّمد بن عـيلٍّ 

ـنَّة والسـري واملغـازي بـأمر عظـيم، علوم الـدِّ  ين والكتـاب والسُّ

مـن بعـده مـن ذلـك بـام كثـر وظهـر  جعفر بن حمّمـد  ٰى وأت

ــنٌّ  ــَق ف ــم يب ـــر، فل ــ وانتش ــم إالَّ أت ــون العل ــي ٰى يف فن ــه بأش اء في

ـ ــر القـرآن والسُّ ن، ورويـت عنـه املغـازي وأخبـار نَ كثرية، وفسَّ

بـن  أو عـيلُّ  هـو وأبـوه حمّمـد بـن عـيلٍّ  ٰى األنبياء من غـري أن يـر

ــني  ــن  احلس ــد م ــد أح ــ]] ١٢٢ص /[[عن ة أو رواة العامَّ

ــم  فقهـائهم يتعلَّمـون مـنهم شــيئًا، ويف ذلـك أدّل دليـل عـىلٰ  أهنَّ

،  ، ثــّم عــن عــيلٍّ  لنبــيِّ إنَّـام أخــذوا ذلــك العلــم عــن ا

ـةثّم عن واحـد واحـد مـن األ ـة، وكـذلك مجاعـة األئمَّ   ئمَّ
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هـذه ســنَّتهم يف العلــم ُيســئلون عــن احلــالل واحلــرام فيجيبــون 

ــن  ــد م ــن أح ــك م ــوا ذل ــري أن يتعلَّم ــن غ ــة م ــات متَّفق جواب

  إمـامتهم وأنَّ النبـيَّ  الناس، فـأّي دليـل أدّل مـن هـذا عـىلٰ 

قبلــه،  وأودعهـم علمــه وعلـوم األنبيــاء نصـبهم وعلَّمهــم 

مـن ظهـر عنـه مثـل مـا ظهـر عـن حمّمـد   وهل رأينا يف العادات

مـن غـري أن يتعلَّمـوا ذلـك مـن  وجعفر بـن حمّمـد  بن عيلٍّ 

 أحد من الناس؟

، قيــل العلَّهــم كــانوا يتعلَّمــون ذلــك ســـر� : فــإن قــال قائــل

كـان يـتعلَّم  أنَّـه  قد قال مثـل ذلـك الدهريـة يف النبـيِّ : هلم

ـــر�  ــاب س ــرأ الكت ــة ويق ــنَّ . االكتاب ــوز أن يظ ــف جي ــك  وكي ذل

وأكثـر مـا أتـوا   وجعفر بـن حمّمـد بـن عـيلٍّ  بمحّمد بن عيلٍّ 

 به ال يعرف إالَّ منهم، وال سمع من غريهم؟

ــالوا ــألونا فق ــد س ــ: وق ــورًا تام� ــر ظه ــن مل يظه ــن احلس  ااب

ـ ــللخاصَّ العــامل؟ وهــل ة، فمــن أيــن علمـتم وجــوده يف ة والعامَّ

ــة  ــربتكم مجاع ــوه أو أخ ــا ] قــد[رأيتم ــا أهنَّ ــواترت أخباره ت

 شاهدته وعاينته؟

ــإنَّ أمــر الــدِّ : فيقــال هلــم ه باالســتدالل يعلــم، فــنحن ين كلِّ

ـــا اهللا  ـــن  عرفن ـــه م ـــا عن ـــاهده، وال أخربن ـــة ومل نش باألدلَّ

ـــيَّ  ـــا النب ـــار،   شـــاهده، وعرفن ـــه يف العـــامل باألخب وكون

ــ ــه وص ت ــا نبوَّ ــتخلف وعرفن ــه اس ــا أنَّ ــتدالل، وعرفن دقه باالس

ــيَّ  بــن أيب طالــب  عــيلَّ  ــا أنَّ النب   باالســتدالل، وعرفن

ــةوســائر األ ــنَّة وال جيــوز   ئمَّ ــاب والسُّ بعــده عــاملون بالكت

ـــ د علـــيهم يف يشء مـــن ذلـــك الغلـــط وال النســـيان وال تعمُّ

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــا أنَّ احلس ــذلك عرفن ــتدالل، وك ــذب باالس  الك

 ــرت ــن إمــام مف ــواترة ع ــار املت ــا باألخب ــة، وعلمن ض الطاع

ــةاأل ــادقني  ئمَّ ــد كوهنــا يف  الص ــون بع ــة ال تك أنَّ اإلمام

إالَّ يف ولــد اإلمــام وال يكـــون يف أخ  احلســن واحلســني 

وال قرابــة، فوجــب مــن ذلــك أنَّ اإلمــام ال يمضـــي إالَّ أن 

ــُخي  ت لِّ ــحَّ ــامَّ ص ــًا، فل ــده إمام ــن ول ــة ]] ١٢٣ص /[[ف م إمام

ــف مــن ولــده  ن احلســ ــه قــد خلَّ ت وفاتــه ثبــت أنَّ وصــحَّ

 .إمامًا، هذا وجه من الداللة عليه

ــر ــه آخ ــن : ووج ــو أنَّ احلس ــن  وه ــة م ــف مجاع خلَّ

ؤّدي كتــب شــيعته ثقاتــه ممَّــن يــروي عنــه احلــالل واحلــرام وُيــ

ــرت  ــن الس ــع م ــانوا بموض ــات وك ــون اجلواب ــواهلم وخيرج وأم

أمجعــوا مجيعــًا  ٰى لــامَّ مضـــوالعدالــة بتعديلــه إّيــاهم يف حياتــه، ف

ــىلٰ  ــاس أن ال  ع ــروا الن ــام وأم ــو اإلم ــدًا ه ــف ول ــد خلَّ ــه ق أنَّ

ــه  ــه، وطلب ــن أعدائ ــك م ــرتوا ذل ــمه وأن يس ــن اس ــألوا ع يس

ــاىلٰ  ــدور واحلب ــل بال ــب ووكَّ ــّد طل ــلطان أش ــواري  الس ــن ج م

ــن  ــمّ احلس ــرج إىلٰ  ، ث ــده خت ــف بع ــه اخلل ــب ابن ــت كت  كان

رجـال أبيـه الثقـات أكثـر مـن  أيـدي الشيعة باألمر والنهي عـىلٰ 

ـــ ــة ومض ــت املكاتب ــّم انقطع ــنة، ث ـــرين س ــال  ٰى عش ــر رج أكث

ــن  ــي  احلس ــده وبق ــام بع ــأمر اإلم ــهدوا ب ــانوا ش ــذين ك ال

عدالتـه وثقتـه فـأمر النـاس  منهم رجـل واحـد قـد أمجعـوا عـىلٰ 

ــت  ــام، وانقطع ــر اإلم ــن أم ــيئًا م ــذيعوا ش ــالكتامن وأن ال ي ب

اإلمـام بـام ذكـرت مـن الـدليل،  املكاتبة، فصـحَّ لنـا ثبـات عـني

ــن  ــحاب احلس ــن أص ــفت ع ــام وص ــم  وب ــه ونقله ورجال

ة غيبتــه باألخبـار املشــهورة يف غيبــة اإلمــام   خـربه، وصــحَّ

 .ٰى وأنَّ له غيبتني إحدامها أشّد من األُخر

ــذهب  ــت ال يشــبه م ــام يف هــذا الوق ــة اإلم ومــذهبنا يف غيب

ظــاهرًا ورآه  مــات ٰى بــن جعفــر، ألنَّ موســ ٰى املمطـورة يف موســ

ــاس ميِّ  ـــالن ــوفًا ومض ــًا مكش ــَن دفن ــًا وُدفِ ]] ١٢٤ص /[[ ٰى ت

عي أحـد أنَّـه يـراه  ملوته أكثر من مائـة سـنة ومخسـني سـنة ال يـدَّ

فيــه إكــذاب  وال يكاتبــه وال يراســله، ودعــواهم أنَّــه حــيٌّ 

ة التي شاهدته ميِّ  احلواسِّ  ـةتًا وقـد قـام بعـده عـدَّ فـأتوا مـن  أئمَّ

ولـيس يف دعوانـا هـذه .  ٰى بـه موسـ ٰى أتـ العلوم بمثـل مـا

ـــام  - ـــة اإلم ـــسِّ  -غيب ـــذاب للح ـــو إك ـــال وال دع  ٰى وال حم

هــذا الوقــت  تنكرهــا العقــول وال ختــرج مــن العــادات ولــه إىلٰ 

عي من شـيعته الثقـات املسـتورين أنَّـه بـاب إليـه وسـبب  من يدَّ

ة يف الغيبـة طـو  شـيعته أمـره وهنيـه ومل تطـل ؤّدي عنه إىلٰ يُ  الً املـدَّ

ــب  ــار يوج ــديق باألخب ــاب، فالتص ــن غ ــادات م ــن ع ــرج م خي

مـا رشحـت وأنَّـه قـد غـاب  عـىلٰ  اعتقاد إمامة ابن احلسـن 

ــا جــاءت مشــهورة متــواترة  كــام جــاءت األخبــار يف الغيبــة فإهنَّ

وكانـت الشـيعة تتوقَّعهـا وترتّجاهـا كــام ترجـون بعـد هـذا مــن 

  ونســـأل اهللا. وإظهـــار العـــدل بـــاحلقِّ  قيـــام القـــائم 

 .توفيقًا وصربًا مجيالً برمحته

*   *   * 

ثّم مل خيل اختالفهم مـن : قال صاحب الكتاب]] ١٣٩ص [[

دًا من أنفسهم أو من عند الناقلني إليهم أو من عنـد أن يكون مولِّ 

ـأئمَّ  تهم فاإلمـام مـن مجـع تهم، فإن كان اختالفهم مـن ِقبَـل أئمَّ

ة السيّام وهم أولياؤه الكلمة، ال من كان سببًا لالختالف بني األُ  مَّ
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ة ة بيـنهم وبينـه، ومـا الفـرق بـني املؤمتـَّدون أعدائه، ومن ال تقيـَّ

ة إذ كانوا مع أئمَّ   ج اهللا عليهم يف أكثر ما عابوا عىلٰ جَ تهم وُح واألُمَّ

ة التي ال إمام هلا من املخالفة يف الدِّ  ين وإكفار بعضهم بعضًا، األُمَّ

قلني إليهم دينهم فام يـؤمنهم مـن وإن يكن اختالفهم من قبل النا

أن يكون هذا سبيلهم معهم فيام ألقوا إليه من اإلمامة، السـيّام إذا 

ع له اإلمامة معدوم العني غـري مرئـي الشـخص، وهـو  ٰى كان املدَّ

عون إلمامهم من علم الغيب إذا كـان خريتـه  ة عليهم فيام يدَّ حجَّ

ه، وال علم له هبـم، والرتامجة بينه وبني شيعته كّذابني يكذبون علي

ص /[[ة يف دينهـا مـن ِقبَـل أنفسـها دون وإن يكن اختالف املؤمتَّ 

ــةاأل تهــا فــام حاجــة املؤمتـّـة إىلٰ أئمَّ ]] ١٤٠ إذ كــانوا بأنفســهم  ئمَّ

مستغنني وهو بني أظهرهم وال ينهاهم وهو الرتمجان هلـم مـن اهللا 

ة عليهم؟ هذا أيضًا من أدلَّ الدليل عىلٰ  ع عدمـه ومـا واحلجَّ  ٰى يـدَّ

ه لو كان موجودا مل يسعه ترك البيان لشيعته  من علم الغيب له، ألنَّ
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ْ
 ، فكـام بـنيَّ الرسـول ]٦٤: النحـل[اآلية  ... اخ

ته وجب عىلٰ   .هاإلمام مثله لشيعت ألُمَّ

ة إنَّـام هـو مـن إنَّ اخـتالف اإلماميـَّ: -وبـاهللا الثقـة  -فأقول 

ــت،  ــد الوق ــت بع ــيهم يف الوق ــهم ف ــوا أنفس ــّذابني دلَّس ــل ك ِقبَ

عظـم الـبالء، وكـان أسـالفهم قـوم  ٰى والزمان بعد الزمان، حتـَّ

ـــون إىلٰ  ـــوا  يرجع ـــة، ومل يكون ـــالمة ناحي ـــاد وس ورع واجته

ــ ــر ومتيُّ ــحاب نظ ــانوا إذا رأوا أص ــروي ز فك ــتورًا ي ــالً مس رج

 وقبلـوه، فلـامَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إىلٰ  خربًا أحسنوا به الظـنَّ 

ـةأئمتهم فـأمرهم األ بـأن يأخـذوا بـام جيمـع عليـه فلـم   ئمَّ

عـادهتم، فكانـت اخليانـة مـن ِقـبَلهم ال مـن  يفعلوا وجروا عـىلٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  تهم، واإلمــام أيضــًا مل يقــف عــىلٰ ِقبَــل أئمَّ

رويـت ألنَّـه ال يعلـم الغيـب وإنَّـام هـو عبـد صـالح يعلـم التي 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ٰى الكتاب والسُّ

ا قولـه فـام يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فـيام ألقـوا : (وأمَّ

، فــإنَّ الفصــل بــني ذلــك أنَّ اإلمامــة )إلــيهم مــن أمــر اإلمامــة

عــن كــذب وهــذه تنقــل إلــيهم بــالتواتر، والتــواتر ال ينكشــف 

ــام خــرب واحــد ال يوجــب خــربه  األخبــار فكــلُّ  واحــد منهــا إنَّ

العلـم وخــرب الواحــد قـد يصــدق ويكــذب ولـيس هــذا ســبيل 

 .هذا فهو ساقط ٰى به سو ٰى ما أت التواتر، هذا جوابنا وكلُّ 

ــة هــل ختلــو مــن : ثــّم يقــال لــه أخربنــا عــن اخــتالف األُمَّ

ــمتها؟ فــإذا قــال ــام التــي قس ــل : األقس أفلــيس : لــهال، قي

: الرسول إنَّام بعث جلمـع الكلمـة، فـال بـدَّ مـن نعـم، فيقـال لـه

ــال اهللا  ــد ق ــيس ق   :أَول
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م، ؟ فـال بـدَّ مـن نعـفهـل بـنيَّ : فال بدَّ من نعم، فيقـال لـه  ،]٦٤

 .فناه واقنع منّا بمثلهفام سبب االختالف عرِّ : فيقال له

ا قوله ـةاأل ة إىلٰ فـام حاجـة املؤمتـَّ: (وأمَّ إذ كـانوا بأنفسـهم  ئمَّ

. آخــر الفصــل إىلٰ ...) مســتغنني وهــو بــني أظهــرهم ال ينهــاهم

ين اإلنصـاف أّي قـول قلنـاه األشـياء بأهـل الـدِّ  أوىلٰ : فيقال لـه

يقرعنـا بـه صـاحب  ٰى نفسـنا مسـتغنني حتـَّأّنـا بأ وأومأنـا بـه إىلٰ 

هـت لــه علينــا توجــب  الكتـاب وحيــتجُّ  ــة توجَّ علينــا أو أّي حجَّ

ــالِ  ــن مل يب ــه؟ وم ــا أوجب ــرت  م ــومه كث ــل خص ــأّي يشء قاب ب

 .مسائله وجواباته

ا قوله عدمـه ألنَّـه لـو كـان  وهـذا مـن أدّل دليـل عـىلٰ : (وأمَّ

َومــا  :هللا موجــودًا مل يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــام قــال ا

ـوا ِ�يـهِ 
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ف
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أخربنــا عــن العــرتة اهلاديــة يســعهم : فيقــال لصــاحب الكتــاب

ة احلقَّ بيِّ أن ال يُ  نعـم حـجَّ نفسـه وعـاد : ه؟ فـإن قـالكلَّـ نوا لألُمَّ

ــد اخ ــة ق ــه، ألنَّ األُمَّ ــاالً علي ــه وب ــر كالم ــت وكفَّ ــت وتباين تلف

ــل: بعضــها بعضــًا، فــإن قــال  هــذا مــن أدّل دليــل عــىلٰ : ال، قي

عيـه الزيديـة، ألنَّ العـرتة لـو كـانوا كـام  عدم العرتة وفساد ما تدَّ

ـة ومل يسـعهم السـكوت واإلمسـاك، تصف الزيديـة لبيَّ  نـوا لألُمَّ

 ِ�ُ  :كام قـال اهللا 
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ــا� ع ــإن ادَّ ــد بيَّ  ٰى ، ف ــرتة ق ــقَّ أنَّ الع ــوا احل  ن

ـة مل تقبـل ومالـت إىلٰ  ة غـري أنَّ األُمَّ هـذا : ، قيـل لـهٰى اهلـو لألُمَّ

 .بعينه قول اإلمامية يف اإلمام وشيعته، ونسأل اهللا التوفيق

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــم: ث ــال هل ـــمَ : [ويق ــترت ] لِ اس

: نفسـه، قيـل هلـم ة عـىلٰ تقيـَّ: امكم عن مسرتشده؟ فإن قـالواإم

ة مـن طلبــه الســيّام فاملسرتشـد أيضــًا جيـوز لــه أن يكـون يف تقيَّــ

إذا كان املسرتشد خياف ويرجـو وال يعلـم مـا يكـون قبـل كونـه 

ة لإلمـام فهـي للمـأموم أجـوز، ة، وإذا جـازت التقيـَّفهو يف تقيـَّ

ة مـن شـادهم ولـيس هـو يف تقيـَّة مـن إروما بـال اإلمـام يف تقيـَّ

ْم : تنـــاول أمـــواهلم، واهللا يقـــول
ُ
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ــكون  ــذين يتمسَّ ــون، وال ــدنيا يطلب ــرض ال ــل ع ــل الباط أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب ال يس ــُدونَ   بالكت ــْم ُمْهتَ ــرًا وُه ــال.  َأْج ــّم ق : ث

 .وإن قالوا كذا قيل كذا فيشء ال يقوله إالَّ جاهل منقوص

إنَّـام أنَّ اإلمـام مل يسـترت عـن مسرتشـده : واجلواب عامَّ سـأل

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـاملني استرت خوفًا عىلٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة لإلمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ٰى أنَّ املأموم جيوز له أن يتَّقـي مـن الظـامل وهيـرب عنـه متـ

ــت  عــىلٰ  ــذا لعمــري جــائز، وإن كن ــام جــاز لإلمــام فه نفســه ك

ــوز  ــأموم جي ــد أنَّ امل ــتري ــام للتقيَّ ــة اإلم ــد إمام ــه أن ال يعتق ة ل

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت األخب ــوز إذا قرع ــذلك ال جي ف

ــيس عــىلٰ  ــان ول القلــوب  ألنَّ اخلــرب الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، وال يعلم ما فيها إالَّ اهللاتقيَّ 

ا قوله ة مـن إرشـادهم ولـيس ومـا بـال اإلمـام يف تقيـَّ: (وأمَّ

ـ ِبُعــوا َمــْن ال : واهللا يقــولة مــن تنــاول أمــواهلم يف تقيـَّ
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آخـر الفصـل يقـال  ، فـاجلواب عـن ذلـك إىلٰ �َْسئَل

ــ: لــه ــد اإلرشــاد، إنَّ اإلمــام لــيس يف تقيَّ ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون يف تقيَّ ــف يك ــه وكي ــثَّهم علي ــّق وح ــم احل ــنيَّ هل ــد ب ة وق

شـهروا بــذلك  ٰى ودعـاهم إليـه، وعلَّمهــم احلـالل واحلـرام حتَّــ

ــس وع ــأهلم اخلم ــام يس ــواهلم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب رف

ــه اهللا  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث ُأم ــعه حي ليض

جاء بـاخلمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذلك، قـال اهللا 

 : َُُســه  ِهللاِ �ُ
�
ن

َ
ــأ

َ
ٍء ف ْ َ

ــْن � ــتُْم ِم ِنمْ
َ
مــا غ

�
ن
َ
ــوا � ُم

َ
ل
ْ
 ... َواع

 : ، وقـال]٤١: األنفـال[اآلية 
ْ
ـذ

ُ
 خ

ً
ة
َ
ـوا�ِِهْم َصـَدق

ْ
�
َ
 ... ِمـْن أ

، فــإن كــان يف أخــذ املــال عيــب أو طعــن ]١٠٣: التوبــة[اآليــة 

 .من ابتدأ به، واهللا املستعان فهو عىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال لص ــنكم إذا : ويق ــام م ــن اإلم ــا ع أخربن

خرج وغلـب هـل يأخـذ اخلمـس؟ وهـل جيبـي اخلـراج؟ وهـل 

ومــا ]] ١٤٣ ص/[[مــن الفــيء واملغــنم واملعــادن  يأخــذ احلــقَّ 

ال فقــد خــالف حكــم اإلســالم، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول اهللا : نعــم، قيــل لــه: قــال
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ْ
ح

َ ْ
ــَن األ ــ ... ِم ــه حتَّ ــأّي يشء جتيب ــة، ب  ٰى اآلي

ماميـة بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم اهللا يشء كـان امللحــدون جتيبـك اإل

ــىلٰ  ــه ع ــون ب ــؤالء يطعن ــه هل ــن دلَّس ــا أدري م ــلمني، وم . املس

ــم  ــه  -واعل ــك مــن أهل ــري وجعل ــك اهللا اخل ــل  -علَّم ــام يعم إنَّ

ـــنَّة وال خيـــالفهام، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــىلٰ  ــدّلونا ع ــ ي ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف يف أخ ــه خ نَّة أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ احلجَّ ـــحة هلـــم، وإن مل يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس يف العمـل بـام يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بنيِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــم: ث ــال هل ــز : ويق ــن ال نجي نح

معرفـــة  اإلمامـــة ملـــن ال يعـــرف فهـــل توجـــدونا ســـبيالً إىلٰ 

ــ عون حتَّ ــدَّ ــذي ت ــه ٰى صــاحبكم ال ــز ل ــوِّ اإلمامــة كــام نُ  نجي ز ج

ــبيل إىلٰ  ــال س ــرتة، وإالَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م ــويز  للموج جت

مـن مل يكـن موجـودًا فهـو معـدوم،  اإلمامة للمعـدومني، وكـلُّ 

عون  .وقد بطل جتويز اإلمامة ملن تدَّ

هــل : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاهللا أســتعني  -فــأقول 

ــكُّ  ــيلِّ  تش ــود ع ــده  يف وج ــني وول ــن احلس ــأ ب ــذين ن تّم ال

ـةفهـل جيـوز أن يكونـوا : ال، قيـل لـه: هبم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــىلٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت ال ت ــواب يف  فأن ص

ــة عليــك ٰى خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــىلٰ  . هبــذا حجَّ

وجـود  فـام ينفـع مـن إقامـة الـدليل عـىلٰ : ال، قيل لـه: وإن قال

مـع  بـن احلسـني  إمامنا وأنت ال تعـرتف بإمامـة مثـل عـيلِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد املخـالف واملوافـق، ثـّم يقـال لـهحملِّ 

إّنــا إنَّــام علمنــا أنَّ يف العــرتة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  ــا إىلٰ   األحكــام بخــرب النب مناه، وبحاجتن ــدَّ ــذي ق مــن  ال

فنا املراد مـن القـرآن ومـن يفصـل بـني أحكـام اهللا وأحكـام عرِّ يُ 

يف هـذه الطائفـة مـن ولـد احلسـني  علمنا أنَّ احلـقَّ  الشيطان، ثمّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــرتة يعتمــد يف احلكــم  ملــا رأينــا كــل

ـ والتأويل عىلٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـامء العامَّ

ــي ال ]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس يف الف ــاد والقي واالجته

ــ ــة يف التعبُّ ــذلعلَّ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إالَّ املص ــالفني د هب ك أنَّ املخ

ــاحلالل . هلــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــّم ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــّم م ــريهم، ث ــن غ ــر م ــا مل يظه ــام م ــرام واألحك واحل

 بلـغ احلسـن بـن عـيلٍّ  ٰى آخـر حتـَّ عـىلٰ  واحـدٍ  األخبار ترد بنصِّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ومل يظه ــامَّ م ــا إىلٰ  ، فل ــده رجعن ــف بع  واخلل

هـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا الكتب التي كـان أسـالفنا روو

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر اخللـف مـن بعـد احلسـن  يدلُّ عىلٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة ختتلــف، وأنَّ النــاس  ٰى النــاس وخيفــ

يقعــون يف حــرية مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســالفنا مل يعلمــوا 
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ــب، وأنَّ األ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــرب الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

هبــذه الداللــة كونــه ووجــوده وغيبتــه،  عنــدنا مــن هــذا الوجــه

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــام  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر هللا بيننا وبني احلقِّ 

عيـه الواقفـة  ثّم رجع صاحب الكتاب إىلٰ  أن يعارضـنا بـام تدَّ

أحـد ونسـأل الفصـل  بن جعفر ونحن فلم نقف عـىلٰ  ٰى موس عىلٰ 

قد مات بمثل مـا   ٰى يَّنا أّنا علمنا أنَّ موسبني الواقفني، وقد ب

 علمنا أنَّ جعفرًا مـات، وأنَّ الشـكَّ يف مـوت أحـدمها يـدعو إىلٰ 

قـوم  جعفـر  الشكِّ يف مـوت اآلخـر، وأنَّـه قـد وقـف عـىلٰ 

عليهم، وكذلك أنكرت قـول الواقفـة  ٰى موس أنكرت الواقفة عىلٰ 

 .أمري املؤمنني  عىلٰ 

ــا هلــم ــ: فقلن ــا هــؤالء حجَّ ــا  تكم عــىلٰ ي تن ُأولئــك هــي حجَّ

 .وا أنفسكمعليكم، فقولوا كيف شئتم حتجُّ 

إنَّ اإلمـام ال يكــون : عنـّـا أّنـا كنـّـا نقـول للواقفــة ٰى ثـّم حكـ

ــوداً  ــاهرًا موج ــل . إالَّ ظ ــرف أقاوي ــن ال يع ــة م ــذه حكاي وه

ــون إالَّ  ــام ال يك ــد أنَّ اإلم ــة تعتق ــت اإلمامي ــا زال ــمه، وم خص

مغمــورًا، وأخبــارهم يف ذلــك أشــهر  ظــاهرًا مكشــوفًا أو باطنــاً 

ــ ــن أن ختف ــر م ــوم ٰى وأظه ــدة للخص ــول الفاس ــع األُص ، ووض

ــذي  ــيح ب ــه قب ــد، ولكنَّ ــه أح ــز عن ــر ال يعج ]] ١٤٥ص /[[أم

إالَّ خــرب  ٰى ين والفضــل والعلــم، ولــو مل يكــن يف هــذا املعنــالــدِّ 

 .ٰى كميل بن زياد لكف

، -ولـه ء ال نق لشــي -فإن قالوا كذا قيـل هلـم كـذا : ثّم قال

تنا ما سمعتم وفيها كفاية واحلمد هللا  .وحجَّ

*   *   * 

ــاب]] ١٤١ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــّم ق ــم: ث ــال هل : ويق

ــ: اســترت إمــامكم عــن مسرتشــده؟ فــإن قــالوا] لِـــمَ [  ة عــىلٰ تقيَّ

ة فاملسرتشـد أيضــًا جيــوز لـه أن يكــون يف تقيَّــ: نفسـه، قيــل هلــم

و وال يعلـم مـا من طلبه السيّام إذا كـان املسرتشـد خيـاف ويرجـ

ة لإلمـام فهـي ة، وإذا جـازت التقيـَّيكون قبل كونـه فهـو يف تقيـَّ

ة مـن إرشـادهم ولـيس للمأموم أجوز، ومـا بـال اإلمـام يف تقيـَّ

ــ ــْن ال : ة مــن تنــاول أمــواهلم، واهللا يقــولهــو يف تقيَّ ِبُعــوا َم
�
ات
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ــدلُّ عــىلٰ  ــا ي ــون،  فهــذا ممَّ ــدنيا يطلب ــرض ال ــل الباطــل ع أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب ال يس ــكون بالكت ــذين يتمسَّ ــْم   وال ــرًا وُه َأْج

يء ال يقولــه ـوإن قـالوا كــذا قيـل كـذا فشـ: ثـّم قـال.  ُمْهتَـُدونَ 

 .إالَّ جاهل منقوص

أنَّ اإلمـام مل يسـترت عـن مسرتشـده إنَّـام : واجلواب عامَّ سـأل

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـاملني استرت خوفًا عىلٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة لإلمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ٰى وز له أن يتَّقـي مـن الظـامل وهيـرب عنـه متـأنَّ املأموم جي

ــت  عــىلٰ  ــذا لعمــري جــائز، وإن كن ــام جــاز لإلمــام فه نفســه ك

ــ ــام للتقيَّ ــة اإلم ــد إمام ــه أن ال يعتق ــوز ل ــأموم جي ــد أنَّ امل ة تري

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت األخب ــوز إذا قرع ــذلك ال جي ف

ــيس عــىلٰ  ــان ول القلــوب  ألنَّ اخلــرب الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، وال يعلم ما فيها إالَّ اهللاتقيَّ 

ا قوله ة مـن إرشـادهم ولـيس ومـا بـال اإلمـام يف تقيـَّ: (وأمَّ

ـ ِبُعــوا َمــْن ال : ة مــن تنــاول أمــواهلم واهللا يقــوليف تقيـَّ
�
ات
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ُ
آخـر الفصـل يقـال  ، فـاجلواب عـن ذلـك إىلٰ �َْسئَل

ــ: لــه ــد إنَّ اإلمــام لــيس يف تقيَّ اإلرشــاد، ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون يف تقيَّ ــف يك ــقَّ وكي ــم احل ــنيَّ هل ــد ب ــه  ة وق ــثَّهم علي وح

شـهروا بــذلك  ٰى ودعـاهم إليـه، وعلَّمهــم احلـالل واحلـرام حتَّــ

ــس  ــأهلم اخلم ــام يس ــواهلم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب وعرف

ــه اهللا  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث ُأم ــعه حي ليض

ك، قـال اهللا جاء بـاخلمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذل
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، فــإن كــان يف أخــذ املــال عيــب أو طعــن ]١٠٣: التوبــة[اآليــة 

 .من ابتدأ به، واهللا املستعان فهو عىلٰ 

ــاحب ا ــال لص ــابويق ــنكم إذا : لكت ــام م ــن اإلم ــا ع أخربن

خرج وغلـب هـل يأخـذ اخلمـس؟ وهـل جيبـي اخلـراج؟ وهـل 

ومــا ]] ١٤٣ص / [[مـن الفــيء واملغـنم واملعـادن  يأخـذ احلـقَّ 

ال فقــد خــالف حكــم اإلســالم، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول اهللا : نعــم، قيــل لــه: قــال
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ــَن األ ــ ... ِم ــه حتَّ ــأّي يشء جتيب ــة، ب  ٰى اآلي

ة بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم اهللا يشء كـان امللحــدون جتيبـك اإلماميـَّ

ــىلٰ  ــه ع ــون ب ــؤالء يطعن ــه هل ــن دلَّس ــا أدري م ــلمني، وم . املس

ــم  ــك مــ -واعل ــري وجعل ــك اهللا اخل ــه علَّم ــل  -ن أهل ــام يعم إنَّ
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ـــنَّة وال خيـــالفهام، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــدلُّ  ــىلٰ ي ــنَّة  ونا ع ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف يف أخ ــه خ أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ احلجَّ ـــحة هلـــم، وإن مل يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس يف العمـل بـام يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بنيِّ 

   **   * 

لــيس هــذا : قــال مصــنِّف هــذا الكتــاب]] ٦٦٧ص [[

ا أعتمـده  احلديث وما شـاكله مـن أخبـار املعّمـرين وغـريهم ممـَّ

ت يل بــام صــحَّ  ــام صــحَّ ــة إنَّ ــة ووقوعهــا، ألنَّ الغيب يف أمــر الغيب

ـةواأل  عن النبيِّ  مـن ذلـك باألخبـار التـي بمثلهـا   ئمَّ

الغيبــة لكثــري  ٰى صــحَّ اإلســالم ورشائعــه وأحكامــه، ولكنّــي أر

ولكثــري مــن  )صــلوات اهللا علــيهم(له ُســمــن أنبيــاء اهللا ورُ 

ــل  ج بعــدهم َجــاحلُ  ولكثــري مــن امللــوك الصــاحلني مــن ِقبَ

وال أجـد هلـا منكـرًا مـن خمالفينـا، ومجيعهـا يف  اهللا تبارك وتعـاىلٰ 

ة من طريـق الروايـة دون مـا قـد صـحَّ باألخبـار الكثـرية  الصحَّ

ــةواأل النبــيِّ الــواردة الصــحيحة عــن   )صــلوات اهللا علــيهم( ئمَّ

ــن األ ـــر م ــاين عش ــائم الث ــر الق ــةيف أم ــ  ئمَّ ــه حتَّ  ٰى وغيبت

يطــول األمــد وتقســو القلــوب ويقــع اليــأس مــن ظهــوره، ثــّم 

ــع الظلــم واجلــور  ــوره ويرتف ــه اهللا وتشـــرق األرض بن يطلع

ــائره إالَّ  ــرار بنظ ــع اإلق ــذلك م ــذيب ب ــيس يف التك ــه، فل بعدل

مَّ  ٰى وَيــْأبَ   فــاء نــور اهللا وإبطــال دينــه،إط القصــد إىلٰ 
اهللاُ إِالَّ َأْن ُيــتِ

ــوَرهُ  ــَق  ُن ــقَّ اْحلَ ــه، وُحيِ ــَل،  ، ويعــيل كلمت ــَل اْلباطِ ولــو كــره   وُيبْطِ

ــالفون  ــاحلني ]] ٦٦٨ص /[[املخ ــد اهللا الص ــام وع ــّذبون ب املك

ـــ عـــىلٰ  ـــه وعـــىلٰ لســـان خـــري النبيِّ ـــه  ني صـــلوات اهللا علي آل

 .الطاهرين

ــرادي  ــاب وإلي ــذا الكت ــاكله يف ه ــا يش ــديث وم ــذا احل ه

 آخـر، وهـو أنَّ مجيـع أهـل الوفـاق واخلـالف يميلــون إىلٰ  ٰى معنـ

مثله من األحاديث، فإذا ظفـروا بـه مـن هـذا الكتـاب حرصـوا 

سـائر مـا فيـه، فهـم بـالوقوف عليـه مـن بـني  الوقوف عـىلٰ  عىلٰ 

 يــزداد بــه بصــرية، واملنكــر ، فــاملقرُّ ومقــرٍّ  منكــر ونــاظر وشــاكٍّ 

ــة، والواقــف الشــاكُّ  ــه مــن اهللا احلجَّ ــد علي ــه  تتأكَّ ــدعوه وقوف ي

ــار إىلٰ  ــرار واإلنك ــني اإلق ــب إىلٰ  ب ــث والتنقي ــب  البح ــر الغائ أم

لـه اهلدايـة ألنَّ الصـحيح مـن األُمـور ال يزيـده  ٰى وغيبته، فرتج

البحث والتنقيـب إالَّ تأكيـدًا كالـذهب الـذي كلَّـام دخـل النـار 

 .ازداد صفاًء وجودةً 

ــد ــاىلٰ  وق ــارك وتع ــب اهللا تب ــذي إذا  غيَّ ــم ال ــمه األعظ اس

ــ ــه أعط ــِئَل ب ــاب وإذا ُس ــه أج ــي ب ــن  ٰى ُدع ــور م ــل س يف أوائ

 .القرآن

ــال  ــص،  امل،  :فق ــر، وامل ــر، وال ــيعص،  وامل وحــم   وكه

 :وما أشبه ذلك، لعلَّتني  ويس،  وطس،  وطسم،  عسق،

ــدامها أنَّ الكُ  ــاء إح ــنهم يف غط ــت أعي ـــركني كان ــار واملش ّف

ــيُّ  ــو النب ــر اهللا وه ــن ذك ــه   ع ــدليل قول  اُهللا  :ب
َ

ــَزل
ْ
ن
َ
أ

 
ً
ــرا

ْ
ــْم ِذك

ُ
�ْ

َ
  �إِ�

ً
ــوال ــالق[ رَُس ــانوا ال ]١١و ١٠: الط ، وك

ــأنزل اهللا  ــمعًا، ف ــرآن س ــتطيعون للق ــه  يس ــور من ــل س أوائ

ــم  ــروف كالمه ــن ح ــي م ــة ه ــروف مقطوع ــم بح ــم األعظ اس

ــمعو ــامَّ س ــة، فل ــذكرها مقطوع ــادهتم ب ــر ع ــتهم ومل جت ها ولغ

بوا منهـا، وقـالوا  بـًا، فاسـتمعوا إىلٰ نسـمع مـا بعـدها تعجُّ : تعجَّ

ــة عــىلٰ  ــدت احلجَّ املنكــرين وازداد أهــل اإلقــرار  مــا بعــدها فتأكَّ

ـة هلـم إالَّ البحـث عـامَّ  به بصرية وتوقَّـف البـاقون شـّكاكًا ال مهَّ

 .احلقِّ  وا فيه، ويف البحث الوصول إىلٰ شكُّ 

ــر ــة األُخ ــزال  ٰى والعلَّ ــاحلروف يف إن ــور ب ــذه الس ــل ه أوائ

ـــيخصَّ  ـــة ل ـــارة،  املقطوع ـــمة والطه ـــل العص ـــا أه بمعرفته

ص /[[فيقيمــون هبـــا الــدالئل ويظهـــرون هبــا املعجـــزات، 

ــاىلٰ ]] ٦٦٩ ــمَّ اهللا تع ــو ع ــان يف  ول ــاس لك ــع الن ــا مجي بمعرفته

احلكمــة وفســاد التــدبري، وكــان ال يــؤمن مــن غــري  ذلــك ضــدَّ 

ل أو مــؤمن ممــتحن، ثــّم َســمر نبـيٍّ  املعصـوم أن يــدعو هبــا عــىلٰ 

ال ُخيِْلـُف   صـافه بأنَّـهال جيوز أن يقع اإلجابـة هبـا مـع وعـده واتِّ 

ــه  املِْيعــاَد، عــىلٰ  ــة ببعضــها مــن جيعل ــه جيــوز أن يعطــي املعرف أنَّ

ه كــبلعم بــن بــاعوراء حــني فيهــا حــدَّ  ٰى تعــدّ  ٰى عـربة خللقــه متــ

فُأنســـي  بــن عمــران  ٰى كلــيم اهللا موســ أراد أن يــدعو عــىلٰ 

 مــا كــان ُأويت مــن االســم، فانســلخ منهــا، وذلــك قــول اهللا 

هـا :  يف كتابه
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ــل ]١٧٥ ــام فع ــتصَّ  ، وإنَّ ــا اخ ــه م ــاس أنَّ ــيعلم الن ــك ل ذل

إالَّ من علـم أنَّـه مسـتحّق للفضـل، وأنَّـه لـو عـمَّ جلـاز  بالفضل

 .منهم وقوع ما وقع من بلعم

ـــوإذا جـــاز أن يُ  اســـمه األعظـــم يف احلـــروف  ب اهللا غيِّ

تــه وكالمــه، فكــذلك جــائز  املقطوعــة يف كتابــه الــذي هــو حجَّ

ــأن يُ  ــريهم، غيِّ ــؤمنني وغ ــاده امل ــن عب ــاس ع ــه يف الن ت ب حجَّ

ــه  ــ لعلم ــه مت ــ ٰى أنَّ ــّدي أظه ــاس التع ــر الن ــن أكث ــع م ره وق
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ــتحقُّ  ــأنه، فيس ــتلهم مل حلــدود اهللا يف ش ــإن ق ــل، ف ــذلك القت ون ب

ـــد  ـــز وق ـــتلهم مل جي ـــون، وإن مل يق ـــالهبم مؤمن ـــز ويف أص جي

 .وا القتلاستحقُّ 

لــوا فاحلكمــة للغيبــة يف مثــل هــذه احلالــة موجبــة، فــإذا تزيَّ 

ــره اهللا  ــؤمن أظه ــالهبم م ــَق يف أص ــه  ومل يب ــف بأعدائ فخس

ــر ــادهم، أال ت ــبىلٰ  ٰى وأب ــي ح ــت وه ــنة إذا زن ــرجم  املحص مل ت

ـل برضـاعه رجـل مـن  ٰى حتَّ  تضـع ولـدها وترضـعه إالَّ أن يتكفَّ

ــه  ــب علي ــلبه مــؤمن إذا وج ــن يف ص ــذا ســبيل م املســلمني، فه

ـة  ٰى القتل مل ُيقتَل حتَّ  يزايلـه وال يعلـم ذلـك إالَّ مـن يكـون حجَّ

م الغيـوب، وهلـذا ال يقـيم احلـدود إالَّ هـو، وهـذه  من ِقبَل عـالَّ

ــة التــي مــن أجلهــا تــرك أمــري املــؤمنني  جماهــدة  هــي العلَّ

 .أهل اخلالف مخسًا وعرشين سنة بعد رسول اهللا 

ِد ْبِن َمْسـُروٍر  َثنَا َجْعَفُر ْبُن ُحمَمَّ َثنَا اْحلَُسـْنيُ : ، َقاَل َحدَّ َحدَّ

ِد ْبِن  هِ ]] ٦٧٠ص /[[ْبُن ُحمَمَّ َعبْـِد اهللا ْبـِن َعـاِمٍر،  َعاِمٍر، َعْن َعمِّ

ْن َذَكَرُه، َعْن َأِيب َعبْـِد اهللا  ، َعمَّ ِد ْبِن َأِيب ُعَمْريٍ   :، َقـاَل َعْن ُحمَمَّ

ِل؟ َقاَل  َما َباُل َأِمِري املْؤِمنَِني : ُقْلُت َلهُ  : َملْ ُيَقاتِْل ُخمَالِِفيِه ِيف اْألَوَّ

 : ِآلَيٍة ِيف ِكتَاِب اهللا َتَعاَىلٰ «
َ
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وَما َيْعنِي بِتَـَزاُيِلِهْم؟ : ُقْلُت : ، َقاَل »]٢٥: الفتح[ �َعذابا

َوَداِئُع ُمْؤِمنُوَن ِيف َأْصَالِب َقـْوٍم َكـافِِريَن، وَكـَذلَِك اْلَقـاِئُم «: َقاَل 

  ََّوَداِئـُع اهللا  َختُْرَج  ٰى َملْ َيْظَهْر َأَبدًا َحت َفـإَِذا َخَرَجـْت َظَهـَر ،

 .» َفَقتََلُهمْ  َمْن َظَهَر ِمْن َأْعَداِء اهللا  َعَىلٰ 

ــِر اْلَعَلــِويِّ  ــِر ْبــِن املَظفَّ ــُن َجْعَف ــُر ْب َثنَا املَظفَّ ــاَل َحــدَّ :  ، َق

ــِد ْبـِن َمْســُعوٍد، َعـْن َأبِيــِه، َعـْن َعــِيلِّ ْبــ َثنَا َجْعَفــُر ْبـُن ُحمَمَّ ِن َحـدَّ

ــْن  ــوٍب، َع ــِن َحمْبُ ــِن ْب ــِن اْحلََس ــٍد، َع ــِن ُحمَمَّ ــَد ْب ــْن َأْمحَ ــٍد، َع ُحمَمَّ

، َقـاَل  َأْو َقـاَل َلـُه  - ُقْلـُت ِألَِيب َعبْـِد اهللا   :إِْبَراِهيَم اْلَكْرِخـيِّ

ــٌل  ــِيلٌّ : -َرُج ــْن َع ــَلَحَك اهللا َأَملْ َيُك ــ َأْص ــِن اهللا  اَقِوي� ِيف ِدي

 ــاَل ــَىلٰ «: ؟ َق ــاَل ، »َب ــَف َملْ : َق ــِه اْلَقــْوُم؟ وَكيْ ــَف َظَهــَر َعَليْ َفَكيْ

ــاَل  ــُه ِمــْن َذلِــَك؟ َق ــْدَفْعُهْم؟ وَمــا َيْمنَُع ــاِب اهللا «: َي  آَيــٌة ِيف ِكتَ

ــهُ  ــاَل »َمنََعتْ ــُت : ، َق ــاَل : ُقْل ــَي؟ َق ــٍة ِه ــُة آَي ــُه «: وَأيَّ ــْو  :َقْوُل
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ـــاَن هللا  ـــافِِريَن  َك ـــْوٍم َك ـــَالِب َق ـــوَن ِيف َأْص ـــُع ُمْؤِمنُ َوَداِئ

ــِيلٌّ  ــْن َع ــْم َيُك ــافِِقَني، َفَل ــ وُمنَ ــاَء َحتَّ ــَل اْآلَب ــُرَج  ٰى لِيَْقتُ َخيْ

ــَىلٰ  ــُع َظَهــَر َع ــِت اْلَوَداِئ ــامَّ َخَرَج ــُع، َفَل ــ اْلَوَداِئ ــَر َفَقاَتَل ــْن َظَه ُه، َم

َتْظَهـَر َوَداِئـُع  ٰى وَكَذلَِك َقاِئُمنَا َأْهـَل اْلبَيْـِت َلـْن َيْظَهـَر َأَبـدًا َحتـَّ

 .» َمْن َيْظَهُر َفَقتََلهُ  ، َفإَِذا َظَهَرْت َظَهَر َعَىلٰ اهللا 

ــَمْرَقنِْديُّ اْلَعَلــِويُّ  ــِر السَّ ــُر ْبــُن َجْعَفــِر ْبــِن املَظفَّ َثنَا املَظفَّ َحــدَّ

ــاَل  ــِن َمْســُعوٍد، َعــْن َأبِيــِه، َحــدَّ : ، َق ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُر ْب َثنَا َجْعَف

ِئيُل ْبـُن َأْمحَـَد، َقـاَل : َقاَل  َثنَا َجْربَ ـُد ْبـُن ِعيَسـ: َحدَّ َثنِي ُحمَمَّ  ٰى َحـدَّ

ْمحَِن، َعـْن َمنُْصـوِر ْبـِن َحـاِزٍم،  ْبِن ُعبَيٍْد، َعْن ُيوُنَس ْبـِن َعبْـِد الـرَّ

ــِد اهللا  ــْن َأِيب َعبْ ــْوِل اهللا   َع �ْنَا  :ِيف َق
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َمـــا ِيف َأْصـــَالِب املـــْؤِمنَِني ِمـــَن اْلَكـــافِِريَن وَمـــا ِيف َأْصـــَالِب 

ِذيَن َكَفُروا َب الَّ  .»اْلَكافِِريَن ِمَن املْؤِمنَِني َلَعذَّ

ــِن وَ ]] ٦٧١ص [/[ ــِد اهللا ْب ــو اْحلََســِن َعــِيلُّ ْبــُن َعبْ َثنَا َأُب َحــدَّ

ــَد اْلَفِقيــُه اْألَْســَواِريُّ بِــإِيَالَق، َقــاَل  ــَد : َأْمحَ ــيُّ ْبــُن َأْمحَ َثنَا َمكِّ َحــدَّ

ــاَل  ، َق ــيُّ َذِع ــوِيسَّ : اْلَربْ ــَراِهيَم الطََّرُس ــَن إِْب ــَحاَق ْب ــِمْعُت إِْس َس

ــْد أَ  -َيُقــوُل  ــوَكــاَن َق ــِه َســبٌْع وتِْســُعوَن َســنًَة َعــَىلٰ  ٰى َت ــاِب  َعَليْ َب

نْـِد ِيف َبْلـَدٍة   :، َقـاَل -ْبِن َمنُْصـوٍر  ٰى َحيْيَ  َباَنـَك َمِلـَك اْهلِ َرَأْيـُت َرسْ

ــنَِني؟ َفَقــاَل  ٰى َفَســَأْلنَاُه َكــْم َأَتــ) َقنُّــوَج ( ٰى ُتَســمَّ  ــَك ِمــَن السِّ : َعَليْ

ُروَن َسـنًَة، وُهـَو ُمْسـِلٌم، وَزَعـَم َأنَّ تِْسُعِامَئِة َسـنٍَة وَمخْـٌس وِعْشــ

ــيِهْم ُحَذْيَفــُة ْبــُن  النَّبِــيَّ  ــِه َعَشـــَرًة ِمــْن َأْصــَحابِِه فِ َأْنَفــَذ إَِليْ

ــ ــو ُموَس ــٍد وَأُب ــُن َزْي ــاَمُة ْب ــاِص وُأَس ــُن اْلَع ــُرو ْب ــيََامِن وَعْم  ٰى اْل

ُهمْ  ــْريُ ــِفينَُة وَغ ــيُّ وَس وِم ــَهيٌْب الرُّ ــَعِريُّ وُص ــُه إَِىلٰ  اْألَْش  َيْدُعوَن

ــيِّ  ــاَب النَّبِ ــَل ِكتَ ــَلَم، وَقبَّ ــاَب وَأْس ــَالِم، َفَأَج ْس ــُت اْإلِ ، َفُقْل

ـْعِف؟ َفَقـاَل ِيل : َلـهُ  : َقـاَل اهللاُ َتَعــاَىلٰ : َكيْـَف ُتَصـيلِّ َمـَع َهــَذا الضَّ
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ــ ــران[َة اْآلَي ــهُ ]١٩١: آل عم ــُت َل ــاَل : ، َفُقْل ــَك؟ َفَق ــا َطَعاُم : وَم

اَث، وَســَأْلتُهُ  ْحــِم واْلُكــرَّ ــاَء اللَّ ٌء، : آُكــُل َم ــُرُج ِمنْــَك َيشْ َهــْل َخيْ

ــاَل  ــاَل : َفَق ــٌري، َق ٌء َيِس ًة َيشْ ــرَّ ــبُوٍع َم ــلِّ ُأْس ــْن : ِيف ُك ــَأْلتُُه َع وَس

ًة، وَرَأْيــُت َلــُه ِيف إِْصــَطبِْلِه َأْبــَدْلتَُها ِعْشـــ: َأْسـنَانِِه، َفَقــاَل  ِريَن َمــرَّ

َوابِّ َأْكـَربَ ِمــَن اْلِفيـِل ُيَقـاُل َلـهُ  َزْنـَدفِيُل، َفُقْلــُت : َشـيْئًا ِمـَن الـدَّ

ـاِر،  ُحيَْمـُل ِهبَـا ثِيَـاُب اْخلَـَدِم إَِىلٰ : وَما َتْصنَُع ِهبَـَذا؟ َقـاَل : َلهُ  اْلَقصَّ

َني ِيف ِمثِْلَهـا، وَمِدينَتُــُه ُطوُهلـَـا َمخُْســوَن وَممَْلَكتُـُه َمِســَريُة َأْرَبــِع ِســنِ 

ُكــلِّ َبــاٍب ِمنَْهــا َعْســَكٌر ِيف ِماَئــِة َأْلــٍف  َفْرَســخًا ِيف ِمثِْلَهــا، وَعــَىلٰ 

ــَدٌث  ــَواِب َح ــَك اْألَْب ــْن تِْل ــٍد ِم ــَع ِيف َأَح ــًا، إَِذا َوَق وِعْشـــِريَن َأْلف

ــْرِب َال  َخَرَجــْت تِْلــَك اْلِفْرَقــُة إَِىلٰ  َهــا، وُهــَو ِيف اْحلَ  ُيْســتََعاُن بَِغْريِ

ــوُل  ــِمْعتُُه َيُق ــِة، وَس ــِط املِدينَ ــُت إَِىلٰ : َوَس ــِرَب َفبََلْغ ــُت املْغ  َدَخْل

ـــِل  ْم ـــالِِج  -الرَّ ـــِل اْلَع ُت إَِىلٰ  -َرْم ـــ وِرصْ ـــْوِم ُموَس ،  ٰى َق

َقْرَيـِة، َفَرَأْيُت ُسـُطوَح ُبيُـوِهتِْم ُمْسـتَِوَيًة، وَبيْـَدَر الطََّعـاِم َخـاِرَج الْ 

ــوُرُهْم ِيف  ــاَك، وُقبُ ــُه ُهنَ ُكوَن ــاِقي َيْرتُ ــوَت واْلبَ ــُه اْلُق ــُذوَن ِمنْ َيْأُخ



 الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ....................................................................................  ٩٤

ــَىلٰ  ــِة َع ــَن املِدينَ ــاتِينُُهْم ِم ــْم، وَبَس ــيِهْم  ُدوِرِه ــيَْس فِ ، َل ــَخْنيِ َفْرَس

ـــًة، وَال َيْعتَلُّـــوَن إَِىلٰ  ـــيَْخٌة، وَملْ َأَر فِـــيِهْم ِعلَّ ـــيٌْخ وَال َش َأْن  َش

ــ ــَواٌق إَِذا َأَراَد َيُموُت ــْم َأْس ــنُْهْم ]] ٦٧٢ص /[[وا، وَهلُ ــاٌن ِم إِْنَس

ــاَر إَِىلٰ  ٍء َص اَء َيشْ ــيبُُه  ِرشَ ــا ُيِص ــَذ َم ــِه وَأَخ ــَوَزَن لِنَْفِس ــوِق، َف السُّ

ــَالَة َحَضـــُروا َفَصــلُّوا  ــْريُ َحاِضـــٍر، وإَِذا َأَراُدوا الصَّ وَصــاِحبُُه َغ

ــ ــنَهُ ـواْنَص ــوُن َبيْ ــَرُه َرُفوا، َال َيُك ــَالٌم ُيْك ــدًا، وَال َك ــوَمٌة َأَب ْم ُخُص

َالَة وِذْكَر املْوِت  إِالَّ ِذْكَر اهللا   .والصَّ

ــاب  ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص ــد : ق ــاز عن ــان ج ــإذا ك ف

خمالفينــا مثــل هــذه احلــال لســـربانك ملــك اهلنــد فينبغــي أن ال 

َة إِالَّ باهللا ة اهللا يف التعمري، وال ُقوَّ  .حييلوا مثل ذلك يف حجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

: مـــا وجــه اســتتاره؟ فـــاجلواب: فــإن قيــل]] ٤٥ص [[

ــدوِّ  ــرة الع ــتتاره لكث ــه اس ــون  وج ــاز أن يك ـــر وج ــة الناص وقلَّ

 .بعلمها ة استأثر اهللا تعاىلٰ ملصلحة خفيَّ 

م أنَّ اإلمـام لطـف واللطـف واجـب عـىلٰ : فإن قيل  قـد تقـدَّ

 خمــال�  ، فــإذا كــان اإلمــام مســترتًا كــان اهللا تعــاىلٰ اهللا تعــاىلٰ 

اللطـف : فـاجلواب. كبـرياً  ااهللا عـن ذلـك علـو�  بالواجب تعـاىلٰ 

يف اإلمـام هـو نصـبه وتكليفـه باإلمامـة  اهللا تعـاىلٰ  الواجب عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــال�  واهللا تع ــن خم ــم يك ــك فل ــل ذل ــد فع ــام  ق ــب، وإنَّ بالواج

ــ ــل الرعيَّ ــن ِقبَ ــب م ــالل بالواج ــاإلخ ــيهم أن ة ف ــب عل م جي إهنَّ

ــه ويُ  ــره ونواهي نــوه مــن أنفســهم مكِّ يتــابعوه ويمتثَّلــوا أوام

ــ الواجــب فهالكهــم مــن ني بفحيــث مل يفعلــوا ذلــك كــانوا خملِّ

 .ِقبَل أنفسهم

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

يناه مـن أصـحاب ]] ٨٢ص [[ ـا بعـد انقـراض مـن سـمَّ فأمَّ

ــ ــه وأص ــن حابه أبي م م ــدَّ ــن تق ــار عمَّ ــت األخب ــد كان ، فق

ــ ــه ال بــدَّ للقــائم املنتظــر مــن : متناصـــرة ة آل حمّمــد أئمَّ بأنَّ

 ، يعــرف خــربه اخلــاصُّ ٰى غيبتــني، إحــدامها أطــول مــن األُخــر

، إالَّ مــن يف الطــوىلٰ  الــه مســتقر�  وال يعــرف العــامُّ  ٰى يف القصـــر

االشــتغال  عنـه إىلٰ خدمتــه مـن ثقــات أوليائـه، ومل ينقطــع  تـوّىلٰ 

 .بغريه

ــ ــيعة اإلماميَّ ــنَّفات الش ــودة يف مص ــذلك موج ــار ب ة واألخب

ــّده  ــه وج ــد وأبي ــد أيب حمّم ــل مول ــر حقُّ قب ــد ، وظه ــا عن ه

يناهم  مضـيِّ  ، وبـان صـدق الـوكالء والسـفراء الـذين سـمَّ

، فكــان ذلــك مــن اآليــات البــاهرات يف رواهتــا بالغيبــة الطــوىلٰ 

ــه اإلم ــت إلي ــا ذهب ة م ــحَّ ــص ــه يف اميَّ ــت ب ]] ٨٣ص /[[ة ودان

 .معناه

وليس يمكـن أن خيـرج عـن عـادة أزماننـا هـذه غيبـة بشــر 

، يف اســتتاره تــدبري ملصــالح خلقــه ال يعلمهــا إالَّ هــو، هللا تعــاىلٰ 

 وامتحان هلـم بـذلك يف عبادتـه، مـع أّنـا مل نحـط علـًام بـأنَّ كـلَّ 

ــ كــام  -ه عــنهم غائــب عــن اخللــق مســترتًا بــأمر دينــه ألمــر يؤمُّ

عــاه اخلصــوم  ــربون  -ادَّ ــه وخي ــاس مكان يعــرف مجاعــة مــن الن

 .هعن مستقرِّ 

ـــاىلٰ  وكـــم ويلٌّ  ـــهللا تع ـــادة ربِّ ـــع األرض بعب ـــاىلٰ ، يقط  ه تع

بــذلك عــن دار املجــرمني  ٰى د مــن الظــاملني بعملــه، ونــأوالتفــرُّ 

د بدينه عن حمـلِّ  الفاسـقني، ال يعـرف أحـد مـن اخللـق لـه  وتبعَّ

عي إنسا  .ن له لقاًء وال معه اجتامعاً مكانًا وال يدَّ

وقتنـا  إىلٰ   ٰى ، موجود قبل زمان موسـوهو اخلضـر 

فاق أصحاب السري واألخبار، سـائحًا هذا، بإمجاع أهل النقل واتِّ 

عي له اصـطحابًا، إالَّ  ايف األرض، ال يعرف له أحد مستقر�  وال يدَّ

ته مع موس  ، وما يـذكره بعـض ٰى ما جاء يف القرآن به من قصَّ

بعـض مـن رآه أنَّـه  الناس من أنَّه يظهر أحيانًا وال ُيعَرف، ويظـنُّ 

باخلضـر، وإن مل يكن  ٰى ه املسمّ بعض الزّهاد فإذا فارق مكانه تومهُّ 

ظنَّه، بل اعتقد أنَّه بعـض ]] ٨٤ص /[[ُيعَرف بعينه يف احلال وال 

 .أهل الزمان

ــن عمــران  ٰى وقــد كــان مــن غيبــة موســ ــه  ب عــن وطن

ــاب، ومل يظهــر وفــراره مــن ف ــه الكت رعــون ورهطــه مــا نطــق ب

ة غيبتـه عـنهم فيعـرف لـه مكانـًا، حتـَّ ناجـاه اهللا  ٰى عليه أحد مدَّ

  إذ ذاك والعدوُّ  ، فدعا إليه وعرفه الويلُّ اوبعثه نبي�. 

ــة يوســف بــن يعقــوب  مــا جــاءت بــه  وكــان مــن قصَّ

نت ذكــر اسـتتار خـربه عـن أبيــه،  سـورة كاملـة بمعنـاه، وتضـمَّ

يأتيـه الـوحي منـه سـبحانه صـباحًا ومسـاًء،  اهللا تعـاىلٰ  يُّ وهو نب

ــه  ــه ويبايعون ــم يعاملون ــه، وه ــن إخوت ــه وع ــويٌّ عن ــره مط وأم

ــه،  ــرفهم وال يعرفون ــاهدونه فيع ــه ويش ــه ويلقون ــاعون من ويبت

ذلـك السـنون وانقضـت فيـه األزمـان، وبلـغ  مضت عـىلٰ  ٰى حتَّ 

ه لفقــده، ويأســه مــن لقائــه، وظنِّــ -عليــه  مــن حــزن أبيــه 

لـه ظهـره، وأهنـك بــه  ٰى مـا انحنـ -خروجـه مـن الـدنيا بوفاتـه 

 .جسمه، وذهب لبكائه عليه برصه
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ولــيس يف زماننــا اآلن مثــل ذلــك، وال ســمعنا بنظــري لــه يف 

 .سواه

ــيِّ ]] ٨٥ص /[[ ــونس نب ــر ي ــن أم ــان م ــع  اهللا  وك م

ــه  ــم علي ة يف خالفه ــدَّ ــاول امل ــد تط ــنهم عن ــراره ع ــه وف قوم

أحـد مـن  غيبته عـنهم لـذلك عـن كـلِّ واستخفافهم بحقوقه، و

ه ومكانــه إالَّ اهللا مل يعلـم بشـــر مــن اخللـق مســتقرَّ  ٰى النـاس حتَّــ

ــاىلٰ  ــر،  تع ــرار بح ــوت يف ق ــوف ح ــه يف ج ــوّيل حلبس ــان املت إذ ك

، ثـّم أخرجـه مـن ذلـك ابقـي حيـ� ٰى وقد أمسك عليه رمقـه حتـَّ

حتـت شـجرة مـن يقطـني، بحيــث مل يكـن لـه معرفـة بــذلك  إىلٰ 

 .من األرض ومل خيطر له ببال سكناه املكان

وهــذا أيضــًا خــارج عــن عادتنــا وبعيــد مــن تعارفنــا، وقــد 

نطق به القـرآن وأمجـع عليـه أهـل اإلسـالم وغـريهم مـن أهـل 

 .امللل واألديان

وأمر أصحاب الكهـف نظـري ملـا ذكرنـاه، وقـد نـزل القـرآن 

يف فـــرارهم بـــدينهم مـــن قـــومهم : بخـــربهم ورشح أمـــرهم

ــاٍء عــن بلــدهم، فأمــاهتم اهللا فيــه وبقــي وحصــوهلم يف كهــ ف ن

ـــر أمـــرهم يف بقـــاء  كلـــبهم باســـطًا ذراعيـــه بالوصـــيد، ودبَّ

، حـال أجسـاد احليـوان ال يلحقهـا بـاملوت تغـريُّ  أجسامهم عىلٰ 

ـــفكـــان  يُ  ـــذي  بهم ذات اليمـــني وذات الشـــامل كـــاحليِّ قلِّ ال

ــرَّ  ــيهم ح ــار، ويق ــالطبع واالختي ــه ب ــب يف منام ــمس  يتقلَّ الش

 ق األجسـاد، فبقـوا عـىلٰ زِّ  األلـوان، والريـاح التـي ُمتـغـريِّ التي تُ 

مــا جــاء بــه الــذكر  ذلــك ثــالث مائــة ســنة وتســع ســنني عــىلٰ 

 .احلكيم

معاملـــة قـــومهم  ثـــّم أحيـــاهم فعـــادوا إىلٰ ]] ٨٦ص /[[

ــلَّ  ــنهم أح ــاعوا م ــورقهم ليبت ــيهم ب ــذوا إل ــايعتهم، وأنف ومب

ن القــرآن مــ ن رشح الطعــام وأطيبــه وأزكــاه بحســب مــا تضــمَّ

تهم، مع اسـتتار أمـرهم عـن قـومهم وطـول غيبـتهم عـنهم  قصَّ

 .وخفاء أمرهم عليهم

ولــيس يف عادتنــا مثــل ذلــك وال عرفنــاه، ولــوال أنَّ القــرآن 

ــاهلم  ــن ح ــاه م ــا ذكرن ــربهم وم ــوم وخ ــؤالء الق ــذكر ه ــاء ب ج

ــبة إىلٰ  عت الناص ـــرَّ ع إىلٰ  لتس ـــرَّ ــام يتس ــك ك ــار ذل ــاره  إنك إنك

ــة وا ــدون والزنادق ــه، امللح ــرب ب ة اخل ــحَّ ــون ص ــدهريون وحييل ل

 .لن يكون يف املقدور: وقد تقول

ـته  وقد كان مـن أمـر صـاحب احلـامر الـذي نـزل بـذكر قصَّ

، وقـد كـان اهللا تعـاىلٰ  القرآن، وأهـل الكتـاب يزعمـون أنَّـه نبـيُّ 
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 .]٢٥٩: البقرة[

ــان ال  ــذكر والبي وهــذا منصــوص يف القــرآن مشـــروح يف ال

خيتلف فيه املسـلمون وأهـل الكتـاب، وهـو خـارج عـن عادتنـا 

ــر ــا، منك ــن تعارفن ــد م ــىلٰ  وبعي ــتحيل ع ــدين ومس ــد امللح  عن

ـــدهرين واملنجِّ  ـــذهب ال ـــن م ـــائع م ـــحاب الطب ـــني وأص م

عني الفلسفة واملتطبِّ   .بنياليونانيني وغريهم من املدَّ

ة يف متـام اسـتتار صـاحبها مـا يـذهب إليـه اإلماميـَّ] أنَّ [ عىلٰ 

ــىلٰ  ــه ع ــه ومقام ــول  وغيبت ــرب يف العق ــه أق ت ــول مدَّ ــك ط ذل

 .ن أخبار املذكورين يف القرآنأوردناه م] ممَّا[والعادات 

إنكار مذهبنا يف  باإلسالم إىلٰ  فأّي طريق للمقرِّ ]] ٨٨ص /[[

م بعداء من التوفيق مستاملون باخلذالن  .ذلك، لوال أهنَّ

ــاه  ــا ذكرن ــال م ــرآن  -وأمث ــه الق ــاء ب ــد ج ــن ق  -وإن مل يك

ـــحف  ـــطره يف الص ـــار وس ـــحاب األخب ـــد رواه أص ـــري، ق كث

 :أصحاب السري واآلثار

ــن  ــويالً م ــرًا ط ــاهم ده ــن رعاي ــرس ع ــوك الف ــات مل غيب

ــتقر�  ــا مس ــم فيه ــد هل ــرف أح ــدبريات، مل يع ــن الت ـــروب م  الض

ــّم ظهــروا بعــد ذلــك  وال عثــر هلــم عــىلٰ  موضــع وال مكــان، ث

ملكهـم بأحسـن حـال، وكـذلك مجاعـة مـن حكـامء  وعادوا إىلٰ 

 .الروم واهلند وملوكهم
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ــن  ــرج ع ــأحوال خت ــار ب ــات وأخب ــم غيب ــت هل ــم كان فك

 .لعاداتا

ــــرُّ  ـــا بتس ـــك ، لعلمن ـــن ذل ـــذكر يشء م ض ل ـــرَّ ع مل نتع

ــوم إىلٰ  ــه  اخلص ــار ب ة اإلخب ــحَّ ــم ص ــم ودفعه ــاره، جلهله إنك

 .بعده من عاداهتم وعرفهم وتعويلهم يف إبطاله عىلٰ 

ــه منــه، وإمجــاع أهــل  ــدنا القــرآن فــيام حيتــاج إلي فاعتم

ــد اهللا  ــن عن ــه م ــك وأنَّ ة ذل ــحَّ ــم بص ــرار اخلص ــالم، إلق اإلس

ة اإلمجاعتعاىلٰ   .، واعرتافهم بحجَّ

ــق  ــري مــنهم نفــاقهم بــذلك، ونتحقَّ ــا نعــرف مــن كث وإن كنّ

ــدِّ  ــادهم يف ال ــا بإحل ــه، لعلمن ــتبطاهنم بخالف ــتهزائهم اس ين واس

ــون  ــانوا ينحل ــم ك ــه، وأهنَّ ــن ]] ٨٩ص /[[ب ــًا م ــاهره خوف بظ

ــنُّ  ــيف وتص ــدنيا، الس ــن ال ــه م ــام ب ــاب احلط ــًا، الكتس عًا أيض

حو ا بـــام ينتمـــون وظـــاهروا بمـــذاهب ولـــوال ذلـــك لصــــرَّ

 .الزنادقة التي هبا يدينون وهلا يعتقدون

ــيِّ  ــن س ــاهللا م ــوذ ب ــن االتِّ  ئونع ــمة م ــأله العص ــاق، ونس ف

 .الضالل

*   *   * 

 :الكالم يف الفصل السابع ]]١٠٥ص /[[

ــوم ــول اخلص ــا ق ــىلٰ : فأمَّ ــام ع ــة اإلم ت غيب ــتمرَّ ــه إذا اس  إنَّ

ــ لــم يظهــر لــه شــخص، وال ف -ة الوجــه الــذي تعتقــده اإلماميَّ

ــوّىلٰ  ــدٍّ  ت ــة ح ــوة إىلٰ إقام ــم، وال دع ــاذ حك ــقٍّ  ، وال إنف ، وال ح

ــة، ـبطلــت احلاجــة إليــه يف حفــظ الشــ - جهــاد العــدوِّ  رع وامللَّ

 .وكان وجوده يف العامل كعدمه

وه، وذلـك إنَّ األمـر بخـالف مـا ظنـُّ: فإّنا نقـول فيـه :فصل

مــن حفــظ الشـــرع  بــام صــدقت احلاجــة إليــه أنَّ غيبتــه ال ختــلُّ 

 وقــٍت  ف يف كــلِّ وامللَّــة، واســتيداعها لــه، وتكليفهــا التعــرُّ 

ـــ ـــة، ومتسُّ ـــذلك إن ألحـــوال األُمَّ ـــا ل ـــة أو فراقه كها بالديان

ــ ــو الش ــه، وه ـــفارقت ــن كافَّ ــريه م ــه دون غ ــرد ب ــذي ينف ة يء ال

 .رعيَّته

هـــا  ٰى أَال تـــر]] ١٠٦ص /[[ ـــام يتوالَّ أنَّ الـــدعوة إليـــه إنَّ

ــوم احل ــيعته وتق ــو إىلٰ ش ــاج ه ــك، وال حيت ــم يف ذل ــة هب ــوّيل  جَّ ت

تظهـر نايبـًا عـنهم  ذلك بنفسـه، كـام كانـت دعـوة األنبيـاء 

ــتهم  ٰى هــم، وينقطــع العــذر هبــا فــيام يتــأتّ ين بحقِّ واملقــرِّ  عــن علَّ

ــذا( ــتقرِّ ) ك ــاجون إىلٰ ومس ــذلك  هم، وال حيت ــافات ل ــع املس قط

وتثبــت بأنفسـهم، وقـد قامـت أيضـًا نايبــًا عـنهم بعـد وفـاهتم، 

ــوهتم ــد م ــاهتم وبع ــاهنم يف حي ــوهتم  بامتح ــم يف ثب ــة هل . احلجَّ

هــا ُأمــراء  وكــذلك إقامــة احلــدود وتنفيــذ األحكــام، وقــد يتوالَّ

ــ ــاء  ّامهلــم دوهنــم، كــام كــان يتــوّىلٰ ة وعُ األئمَّ ذلــك ُأمــراء األنبي

  ٰـــوهنم إىل ـــم وال خيرج ـــهم ووالهت ـــك بأنفس ـــوّيل ذل . ت

ــه يقــوم بــه الــوالة مــن  ٰى وكــذلك القــول يف اجلهــاد، أَال تــر أنَّ

ــ ــاء واألئمَّ ــل األنبي ــن تولِّ ِقبَ ــذلك ع ــتغنون ب ــم، ويس ــه ة دوهن ي

 .بأنفسهم

وجــود اإلمــام ومنــع  فُعِلــَم بــام ذكرنــاه أنَّ الــذي أحــوج إىلٰ 

مـا اخـتصَّ بـه مـن حفـظ الشـــرع، ]] ١٠٧ص /[[مـن عدمـه 

ــا  ــق يف أداء م ــاة اخلل ــه ومراع ــريه علي ــتامن غ ــوز ائ ــذي ال جي ال

 ).آدابه(وه من أدائه كلَّف

فمــن وجــد مــنهم قــائًام بــذلك فهــو يف ســعة مــن االســتتار 

ــ ــموت، ومت ــىلٰ  ٰى والص ــوا ع ــد أطبق ــدهم ق ــلُّ  وج ــه وض وا ترك

فـيام كلَّفـوه مـن نقلـه ظهـر لتـوّيل ذلـك بنفسـه  عن طريق احلـقِّ 

ـة العقـل  ومل يسعه إمهـال القيـام بـه، فلـذلك مـا وجـب يف حجَّ

ن لوجــوده أو موتــه املــانع لــه وجــوده وفســد منهــا عدمــه املبــاي

 .ين وحفظهمن مراعاة الدِّ 

 . ملن تدبَّرهوهذا بنيِّ 

ــو ــر، وه ــىلٰ : ويشء آخ ــوف ع ــام للخ ــاب اإلم ــه إذا غ  أنَّ

نفسـه مـن القــوم الظـاملني، فضـاعت لــذلك احلـدود واهنملــت 

ــع بــه يف األرض الفســاد، فكــان الســبب  ــه األحكــام ووق ب

، وكــانوا املــأخوذين )هعــزَّ اســم(لــذلك فعــل الظــاملني دون اهللا 

 .بذلك املطالبني به دونه

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــو أمات ــاد  فل ــذلك الفس ــع ل ــه، فوق ــدم ذات وأع

وارتفع بذلك الصـالح، كـان سـببه فعـل اهللا دون العبـاد، ولـن 

 .سبب الفساد وال رفع ما يرفع الصالح جيوز من اهللا تعاىلٰ 

ـــذلك الفـــرق بـــني  ـــه ] مـــوت[فوضـــح ب اإلمـــام وغيبت

بوتــه، وســقط مــا اعــرتض املستضــعفون فيــه مــن واســتتاره وث

  .الشبهات، واملنَّة هللا

*   *   * 

 :الكالم يف الفصل الثامن ]]١٠٩ص /[[

ــالفني ــول املخ ــا ق ــة : فأمَّ ــذهبنا يف غيب ــاوينا بم ــد س ــا ق إّن

مل  إنَّ أمـــري املـــؤمنني : الســـبائية يف قوهلـــا صـــاحبنا 

ــيٌّ  ــل وإنَّــه ح ــول الكيســانية يف حم ُيقتَ ــد بــن موجــود، وق ّم

احلنفيــة، ومــذهب الناووســية يف أنَّ الصــادق جعفــر بــن حمّمــد 
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 بــن جعفــر  ٰى مل يمـت، وقــول املمطــورة يف موســ  ــه أنَّ

ـــه حـــيٌّ  أن خيـــرج بالســـيف، وقـــول أوائـــل  إىلٰ  مل يمـــت وأنَّ

اإلسامعيلية وأسالفها أنَّ إسـامعيل بـن جعفـر هـو املنتظـر وأنَّـه 

ــيٌّ  ــهم]] ١١٠ص /[[مل  ح ــول بعض ــت، وق ــك يف  يم ــل ذل مث

حمّمد بـن إسـامعيل، وقـول الزيديـة مثـل ذلـك فـيمن ُقتِـَل مـن 

 .بن عمر املقتول بشاهي ٰى قالوه يف حيي ٰى تها حتَّ أئمَّ 

ة، وقوهلــا يف وإذا كانــت هــذه األقاويــل باطلــة عنــد اإلماميَّــ

ــة  ــًا ]] ١١١ص /[[غيب ــت أيض ــد بطل ــا، فق ــاحبها نظريه ص

 .ووضح فسادها

ظـوا ذا تـوهُّ إنَّ هـ: فإّنـا نقـول :فصل م مـن اخلصـوم لـو تيقَّ

ــقِّ  ــل احل ــاج أه ــا اعتمــدوه يف حج ــاد م ــ لفس وه نظــريًا وظنُّ

وه قــد كــان حمسوســًا مــدركًا ملقــاهلم، وذلــك أنَّ قتــل مــن ســمُّ 

ــ ة قــاموا بعــدهم ثبتــت إمــامتهم بالعيــان، وشــهد بــه أئمَّ

مهم، واإلنكــار  ــدَّ ــة مــن تق ــت إمام ــذي بــه ثبت ـــيء ال بالش

ــد ك ــل عن ــات باط ــللمحسوس ــافَّ ــهادة األئمَّ ــالء، وش ة ة العق

ــلِّ  ــة لك ــنهم مزيل ــني م ــوت املاض ة م ــحَّ ــومني بص ــة،  املعص ريب

 .اهما بيَّنّ  فبطلت الشبهة فيه عىلٰ 

ــ وجــود صــاحبهم  ٰى ة يف دعــوولــيس كــذلك قــول اإلماميَّ

وجـــود صـــاحبهم  ٰى ، ألنَّ دعـــو  ن دفـــع ال تتضـــمَّ

 عشــر املشاهد، وال لـه إنكـار املحسـوس، وال قـام بعـد الثـاين

 ٰى إمـام عـدل معصـوم يشـهد بفسـاد دعـو  ٰى ة اهلدمن أئمَّ 

 .ة أو وجود إمامها وغيبتهاإلماميَّ 

ــوال التحريــف يف الكــالم،  ــني األمــرين، ل ــبة ب ــأّي نس ف

ل خـاطر خيطـر لإلنسـان مـن غـري فكـر فيـه وال  والعمل عىلٰ  أوَّ

 .إثبات

ــة مــن ســّامه  :فصــل ]]١١٢ص /[[ ونحــن فلــم ننكــر غيب

ـة علينـا يف تطـاول اخلصوم لتطـا ول زماهنـا، فيكـون ذلـك حجَّ

ــة  ــن املعرف ــاه م ــام ذكرن ــا ب ــام أنكرناه ــاحبنا، وإنَّ ــة ص ة غيب ــدَّ م

واليقـني بقتـل مـن ُقتِــَل مـنهم ومـوت مــن مـات مـن مجلــتهم، 

 .وحصول العلم بذلك من جهة اإلدراك باحلواسِّ 

ــة مــن  ــت لــه إمام ــروه مــن مل يثب ــة مــن ذك وألنَّ يف مجل

لــذلك  حــال، فــال يضـــرُّ  ها عــىلٰ ت ملســتحقِّ اجلهــات التــي تثبــ

ع ٰى دعو  .له الغيبة واالستتار ٰى من ادَّ

منـه، ووضـح لـه الفـرق  ومن تأمَّل مـا ذكرنـاه عـرف احلـقَّ 

ــالَّ  ــني الض ــا وب ــبني إىلٰ بينن ــن املنتس ــ ة م ــة ومل اإلماميَّ ة والزيدي

ـــاحبنا  ـــذهبنا يف ص ـــني م ـــل ب ـــف الفص ـــذاهبهم  خي وم

مناه، وا  .ملنَّة هللالفاسدة بام قدَّ

ا الكالم يف الفصل التاسع ]]١١٣ص /[[  :وأمَّ

ـــ: وهـــو قـــول اخلصـــوم ة تنـــاقض مـــذهبها يف إنَّ اإلماميَّ

ــود  ــام بوج ــلحة لألن ــمول املص ــوهلم بش ــة، وق ــاهبم اإلمام إجي

ــىلٰ  ــهادهم ع ــدبريه، واستش ــه وت ــره وهني ــوره وأم ــام وظه  اإلم

ــر الســلطان  ــالح بنظ ــادات يف عمــوم املص ــم الع ــك بحك ذل

 .نه من البالد والعبادومتكُّ  العادل

قـد أبـاح لإلمـام الغيبـة عـن  إنَّ اهللا تعـاىلٰ : وقوهلم مع ذلـك

ــلحة  ــو املص ــك ه ــنهم، وأنَّ ذل ــتتار ع ــه االس غ ل ــوَّ ــق وس اخلل

 .وصواب التدبري للعباد

 .العقالء عىلٰ  ٰى وهذه مناقضة ال ختف

ــل ]]١١٤ص /[[ ــول :فص ــة : وأق ــبهة الداخل ــذه الش إنَّ ه

ــام اســتولت عليــه لبعــده عــن ســبيل االعتبــار املخــالف إ عــىلٰ  نَّ

ووجـــوه الصـــالح وأســـباب الفســـاد، وذلـــك أنَّ املصـــالح 

ختتلف بـاختالف األحـوال، وال تتَّفـق مـع تضـاّدها، بـل يتغـريَّ 

 آراء تـــدبري احلكـــامء يف حســـن النظـــر واالستصـــالح بتغـــريُّ 

 .املستصلحني وأفعاهلم وأغراضهم يف األعامل

م مـن البشــر يـدّبر ولـده وأحبَّتـه وأهلـه أنَّ احلكـي ٰى أَال تر

ــثهم يف  ــة واآلداب، ويبع ــبهم املعرف ــام يكس ــمه ب ــده وحش وعبي

ــاء  ــن الثن ــدح وحس ــذلك امل ــتثمروا ب ــنات، ليس ــامل احلس األع

ــلِّ  ــاجر مكِّ واإلكــرام، ويُ  أحــدٍ  واإلعظــام مــن ك ــوهم مــن املت ن

ــارُّ  ــل مس ــوال، لتتَّص ــب لألم ــام واملكاس ــالوا ب ــذلك، وين هم ب

مــن األربــاح امللــّذات، وذلــك هــو األصــلح هلــم،  حيصــل هلــم

 .ما دبَّرهم به من أسباب ما ذكرناه رهم عىلٰ مع توقُّ 

فيـه، أدامـوا هلـم مـا  العمـل بـذلك واجلـدِّ  أقبلوا عـىلٰ  ٰى فمت

ــه  ــون ب ن ــبيله، ]] ١١٥ص /[[يتمكَّ ــيهم س لوا عل ــهَّ ــه، وس من

، ومــا أخــذوا بتــدبريهم إليــه وكــان ذلــك هــو الصــالح العــامُّ 

 .وه هلموه منهم وأبرُّ وأحبُّ 

ــك إىلٰ  ــن ذل ــدلوا ع ــوء األدب  وإن ع ــم، وس ــفه والظل الس

ــة عــىلٰ  اخلــريات يف  والبطالــة، واللهــو واللعــب، ووضــع املعون

ــوادِّ  ــع م ــم قط ــلحة هل ــت املص ــاد، كان ــنهم يف  الفس ــعة ع الس

 .األموال، واالستخفاف هبم، واإلهانة والعقاب

ــاقض بــني أغــراض العاقــل، وال ــيس يف ذلــك تن   تضــادٌّ ول

 .يف صواب التدبري واالستصالح
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ــىلٰ  ــ وع ــذي بيَّنّ ــه ال ــاىلٰ الوج ــدبري اهللا تع ــان ت ــه،  اه ك خللق

 .وإرادته عمومهم بالصالح

ــر ــامل  ٰى أَال ت ــم األع ــوهلم وكلَّفه ــل عق ــم فأكم ــه خلقه أنَّ

الصاحلات، ليكسـبهم بـذلك حـاالً يف العاجلـة، ومـدحًا وثنـاًء 

 اآلجـل، ويــدوم نعــيمهم يف حسـنًا وإكرامــًا وإعظامـًا وثوابــًا يف

 .دار املقام

ـــم  ـــب يف احلك ـــه وج ـــأوامر اهللا ونواهي ـــكوا ب ـــإن متسَّ ف

ـ ل علـيهم سـبيله، ويسَّ ره ـإمدادهم بـام يـزدادون بـه منـه، وسـهَّ

 .هلم

ـــه،  وإن خـــالفوا ذلـــك وعصـــوه تعـــاىلٰ  ـــوا نواهي وارتكب

ت احلـال فـيام يكـون فيـه استصـالحهم، وصـواب التـدبري  تغريَّ

التوفيــق عــنهم، ]] ١١٦ص /[[ مــوادِّ  هلــم، يوجــب قطــع

ــه ذمُّ  ــن من ــاب، وحس ــه العق ــيهم ب ــب عل ــرهبم، ووج ــم وح ه

ا كـان  وكان ذلك هـو األصـلح هلـم واألصـوب يف تـدبريهم ممـَّ

 .جيب يف احلكمة لو أحسنوا ولزموا السداد

يف قــول أهــل  فلـيس ذلــك بمتنــاقض يف العقـل وال متضــادٍّ 

 .فاقاملناسب واالتِّ  العدل، بل هو ملتئم عىلٰ 

ــل ــر :فص ــاىلٰ  ٰى أَال ت ــق إىلٰ  أنَّ اهللا تع ــا اخلل ــه  دع ــرار ب اإلق

ــامن برُ  ــد واإلي ــار التوحي ــوإظه ــه ال  له ُس ــلحتهم، وأنَّ ملص

 وا إىلٰ اضـــطرُّ  ٰى يشء أصـــوب يف تـــدبريهم مـــن ذلـــك، فمتـــ

دمــائهم كــان األصــلح هلــم  إظهــار كلمــة الكفــر للخــوف عــىلٰ 

ــاهللا وا ــرار ب ــرك اإلق ــدبريهم ت ــوب يف ت ــدول عــن واألص لع

ــالكفر بالرُّ  ــاهرة ب ــد واملظ ــار التوحي ــإظه ت ُس ــريَّ ــام تغ ل، وإنَّ

 األحـوال، وكـان يف تغيـري التـدبري الـذي دبَّـرهم املصلحة بتغريُّ 

اهللا به فـيام خلقهـم لـه مصـلحة للمتَّقـني، وإن كـان مـا اقتضـاه 

ون بـه العقـاب من فعل الظـاملني قبيحـًا مـنهم ومفسـدة يسـتحقُّ 

 .األليم

ــرض ا ــد ف ــاىلٰ وق ــجَّ  هللا تع ــالحًا  احل ــام ص ــاد وجعله واجله

ــت بــه املصــلحة، وإذا منعــوا منــه  نــوا منــه عمَّ للعبــاد، فــإذا متكَّ

ــفُّ  ــه والك ــم ترك ــلحة هل ــت املص ــرمني كان ــاد املج ــه،  بإفس عن

 .وكانوا يف ذلك معذورين وكان املجرمون به ملومني

ــ وتــدبريهم  ة فهـذا نظــري ملصــلحة اخللــق بظهــور األئمَّ

 أطــــاعوهم وأنطــــووا عــــىلٰ  ٰى متــــ]] ١١٧ص [/[إّيــــاهم 

ـــفك  ـــعوا يف س ـــوهم وس ـــة، وإن عص ـــم واملعون النصــــرة هل

ــون بــه تــدبري مصــاحلهم،  ت احلــال فــيام يك دمــائهم تغــريَّ

وصارت املصـلحة لـه وهلـم غيبتـه وتغييبـه واسـتتاره، ومل يكـن 

عليه يف ذلك لوم، وكـان امللـوم هـو املسـبَّب لـه بإفسـاده وسـوء 

 .اعتقاده

ـــ ـــوده ومل يمن ـــوب وج ـــتتاره وج ـــالح باس ـــون الص ع ك

وظهــوره، مــع العلــم ببقائــه وســالمته وكــون ذلــك هــو 

ـــه األصــل  الــذي أجـــر األصــلح واألوىلٰ   ٰى يف التــدبري، وأنَّ

 .فوا من أجله حسبام ذكرناهلِّ بخلق العباد إليه وكُ 

خصـومنا يف هـذا البـاب،  فإنَّ الشـبهة الداخلـة عـىلٰ  :فصل

ة يف غيبــة إمامهــا مــع عقــدها يف ميَّــواعتقادهــا أنَّ مــذهب اإلما

وجــوب اإلمامــة متنــاقض، حســبام ظنّــوه يف ذلــك وختيَّلــوه، ال 

مـنهم مضـعوف بعيـد عـن معرفـة مـذهب  ٰى عم يدخل إالَّ عىلٰ 

ســلفه وخلفــه يف اإلمامــة، ال يشــعر بــام يرجــع إليــه يف مقــاهلم 

م بني رجلني  :به، وذلك أهنَّ

هــــم يوجــــب اإلمامــــة عقــــالً وســــمعًا، و: أحــــدمها

 .املعتزلة وكثري من املرجئة]] ١١٨ص /[[البغداديون من 

يعتقــد وجوهبــا ســمعًا وينكــر أن تكــون العقــول : واآلخــر

ة توجبهــا، وهــم البصـــريون مــن املعتزلــة ومجاعــة املجــربِّ 

 .ومجهور الزيدية

ـــوكلُّ   عـــىلٰ  ة يف وجـــوب الـــنصِّ هـــم وإن خـــالف اإلماميَّ

ـــ ـــار أو ااألئمَّ ـــال باالختي ـــاهنم، وق ـــيف ة بأعي ـــروج بالس خل

م يقولـــون والـــدعوة إىلٰ  إنَّ وجـــوب اختيـــار : اجلهـــاد، فـــإهنَّ

ــ ــة األئمَّ ــن املعتزل ــداديون م ــق، والبغ ــالح اخلل ــو ملص ــام ه ة إنَّ

ـــ ـــدِّ خاصَّ ـــلح يف ال ـــه األص ـــون أنَّ ـــًا، ة يزعم ـــدنيا مع ين وال

ويعرتفــون بــأنَّ وقــوع االختيــار وثبــوت اإلمامــة هــو املصــلحة 

ه متـالعامَّ  ر ذلـك بمنـع الظـاملني منـه كـان الـذين تعـذَّ  ٰى ة، لكنـَّ

إلــيهم العقــد والنهــوض بالــدعوة يف ســعٍة مــن تــرك ذلــك ويف 

عنـه، وأنَّ تـركهم لـه حينئـٍذ يكـون هـو  غري حـرج مـن الكـفِّ 

ــاىلٰ  ــة اهللا تع ــلح، وإباح ــ األص ــم التقيَّ ــو هل ــه ه ــدول عن ة يف الع

 .ينيف احلكمة وصواب التدبري يف الدنيا والدِّ  األوىلٰ 

ــــره ]] ١١٩ص /[[ ــــذي أنك ــــول ال ــــو الق ــــذا ه وه

ــىلٰ  ــنهم ع ــعفون م ــ املستض ــه، اإلماميَّ ــام وغيبت ــور اإلم ة يف ظه

ـ ه عنـه وتقيَّتـه، وإباحـة شـيعته عنـد ذلـك والقيام بالسـيف وكفُّ

اإلعــالن،  أنفســهم تــرك الــدعوة إليــه عــىلٰ  اخلــوف عــىلٰ 

رورة إليـه، واإلمسـاك عـن الـذكر ـواإلعراض عـن ذلـك للضـ

 .له باللسان



 ٩٩  ...................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

 ٰى ّهـال مـن خصـومنا، حتـَّاجلُ  ي األمـر فيـه عـىلٰ فكيف خفـ

ــ ــادُّ ظنُّ ــاه التض ــذهبنا يف معن ــة وبم ــا املناقض ــوهلم وا بن ــو ق ، وه

الســواء، لــوال عــدم التوفيــق هلــم وعمــوم الضــاللة  بعينــه عــىلٰ 

 .لقلوهبم باخلذالن، واهللا املستعان

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ـــن ح]] ١١٠ص [[ ـــيخ وم ـــات الش ه(كاي ـــزَّ  )أدام اهللا ع

ــال ــة، ق ــه يف الغيب ــ: وكالم ــن ُح ــيخ م ــال يل ش ــة ق ّذاق املعتزل

ــديُّ  ــل الت ــنهموأه ــه م ــألة : ن بمذهب ــن مس ــألك ع ــد أن أس ُأري

ــن  ــت م ــن لقي ــة ممَّ ــا مجاع ــألت عنه ــايل وس ــرت بب ــت خط كان

ــ ــي اإلماميَّ ــوا متكلِّم ــم جييب ــراق فل ــارس والع ــان وف ة بخراس

 .فيها بجواب مقنع

 .اسم اهللا إن شئت عىلٰ  ْل َس  :فقلت

ــال ــربِّ : فق ــخ ــو يف تقيَّ ــدكم أه ــب عن ــام الغائ ــن اإلم ة ين ع

ة مـن أعدائــه ة مـن أعدائـه؟ أم هـو يف تقيـَّمنـك كـام هـو يف تقيـَّ

 ة؟خاصَّ 

ــه ــت ل ــ: فقل ــدي يف تقيَّ ــام عن ــة، اإلم ــه ال حمال ــن أعدائ ة م

ن ال يعرفـه والوهو أيضًا يف تقيَّ   ة مـن كثـري مـن اجلـاهلني بـه ممـَّ

والعــرف،  غالـب الظـنِّ  سـمع بـه فيعاديـه أو يواليـه، هــذا عـىلٰ 

ــ ة مــن مجاعــة ممَّــن يعتقــد إمامتــه ولســت أنكــر أن يكــون يف تقيَّ

ــ ــه ال تقيَّ ــا فإنَّ ــا أن ــىلٰ اآلن، فأمَّ ــه يب ع ــد معرفت ــي بع ــه منّ  ة علي

 .حقيقة املعرفة واحلمد هللا

هــذا واهللا جــواب طريــف مل أســمعه مــن أحــد : فقــال

ـأن تُ  بُّ ِحـقبلك، فأُ  ن ل يل وجوهـه وكيـف صـار يف تقيـَّفصِّ ة ممـَّ

ة مـن مجاعـة تعتقـد إمامتـه اآلن ولـيس هـو يف ال يعرفه ويف تقيـَّ

 ة منك إذ عرفك؟تقيَّ 

ـا تقيَّتـه مـن أعدائـه فـال حاجـة يل إىلٰ : فقلـت لـه الكـالم  أمَّ

 .فيها لظهور ذلك

ا تقيَّته ممَّن ال يعرفـه فـإنَّام قلـت ذلـك عـىلٰ   لظـنِّ غالـب ا وأمَّ

وظاهر احلـال، وذلـك أنَّـه لـيس يبعـد أن لـو ظهـر هلـم لكـانوا 

ــور ــني ُأم ــهم لينــالوا : ب ــه بأنفس ــفكوا دم ــا أن يس ص /[[إمَّ

ــ]] ١١١ ــد املتغلِّ ــه  ب عــىلٰ بــذلك املنزلــة عن الزمــان وحيــوزوا ب

هــذا الفعــل بــه أو  مــن حيــلُّ  املــال والرياســة، أو يســعوا بــه إىلٰ 

كـون يف ذلـك عطبـه ويف عطبـه موه إليـه فيسـلِّ يقبضـوا عليـه ويُ 

 .وهالكه عظيم الفساد

ــام غلــب يف الظــنِّ  ــ وإنَّ ه لــيس يكــون ذلــك ألنَّ اجلاهــل حلقِّ

ــىلٰ  ــعي ع ــه مــن الس ــي متنع ــة الت ــد يف  معــه املعرف ــه وال يعتق دم

الـدنيا مقبلـة  ٰى ن بواليتـه وهـو يـرعنه مـا يعتقـده املتـديِّ  الكفِّ 

فناه بـل قـرب من أوقع الضــرر بـه فلـم يبعـد منـه مـا وصـ إىلٰ 

 .وبعد منه خالفه

ــا وجــه تقيَّتــه مــن بعــض مــن يعتقــد إمامتــه اآلن، فــإنَّ  وأمَّ

ــًا  ــط وال مأمون ــن الغل ــومني م ــوا بمعص ــذلك ليس ــدين ب املعتق

علـيهم اخلطــأ بـل لــيس مأمونـًا علــيهم العنـاد واالرتــداد، فــال 

أو  ينكر أن يكـون املعلـوم مـنهم أنَّـه لـو ظهـر هلـم اإلمـام 

ــه أ ــوا مكان ــيطان إىلٰ عرف ــي الش ــدعوهم دواع ــه  ن ت ــراء ب اإلغ

ــًة  ــة ورغب ــًا يف العاجل ــه طمع ــار بمكان ــه واإلخب ــعي علي والس

م اآلجلـة كـام دعـت دواعـي الشـيطان ُأَمـ فيها وإيثـارًا هلـا عـىلٰ 

هــا مجاعــة مــنهم  ٰى االرتــداد عــن رشايعهــم حتَّــ األنبيــاء إىلٰ  غريَّ

ــ ــوم موس ــد ق ــام عان ــرهم، وك هلا أكث ــدَّ ــ ٰى وب ــيّهم وإم امهم نب

 ٰى وا عـن رشعـه الـذي جـاء بـه هـو وأخـوه موسـهارون وارتدُّ 

  ٰــوا إىل ــم يلتفت ــامري، فل ــوا الس بع ــه  واتَّ ــارون وهني ــر ه أم

روا يف وعظـه وزجـره، وإذا كـان ذلـك عـىلٰ  مـا وصـفت  وال فكَّ

يف هــذا  مل ينكــر أن تكــون هــذه حــال مجاعــة مــن منــتحيل احلــقِّ 

 .الزمان الرتفاع العصمة عنهم

ــا حكمــي ــ وأمَّ ــه لــيس خيتصُّ ــه يعــمُّ لنفســـي فإنَّ  كــلَّ  ني ألنَّ

ــ ــاركني يف املعن ــن ش ــام  ٰى م ــت، وإنَّ ــه حكم ــن أجل الــذي م

ــًا عــىلٰ   خصصــت نفســـي بالــذكر ألنَّنــي ال أعــرف غــريي عين

 .اليقني مشاركًا يل يف الباطن فُأدخله معي يف الذكر

الــذي مــن أجلــه نفيــت أن يكــون صــاحب األمــر  ٰى واملعنــ

  ــي ــًا منّ ــي ]] ١١٢ص /[[متَّقي ــايل ألنَّن ــة بح ــد املعرف عن

ـــاهللا  ـــ وبرســـوله  أعلـــم أّين عـــارف ب ، ة وباألئمَّ

 وهذه املعرفة متنعني مـن إيقـاع كفـر غـري مغفـور والسـعي عـىلٰ 

 .، بل إخافته عندي كفر غري مغفوردم اإلمام 

ثقـة تعصـمني مـن ذلـك ملـا أذهـب إليـه يف  وإذا كنـت عـىلٰ 

ــو ــت أن يك ــد أمن ــاة، فق ــاملواف ــام يف تقيَّ ــن ن اإلم ــي أو ممَّ ة منّ

ـق ُأمورنـا عـىلٰ  مـا  شاركني فـيام وصـفت مـن إخـواين، وإذا حتقَّ

ــ حقيقــة  ة منّــي بعــد معرفتــه أّين عــىلٰ ذكــرت فــال يكــون يف تقيَّ

الـنفس واإلخافـة لإلمـام  ة إنَّـام هـي اخلـوف عـىلٰ املعرفة إذ التقيَّ 

مت عىلٰ  ال تقع من عارف باهللا   .ما قدَّ

ــفكأ: فقــال زت تقيَّ ــام جــوَّ ــك إنَّ ة اإلمــام مــن أهــل النفــاق نَّ
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ــا املعتقــدون للتشــيُّ  ــاهلم مــن الشــيعة، فأمَّ ــًا فح ع ظــاهرًا وباطن

املناقضــة ألنَّ املنــافق لــيس بمعتقــد  ؤّدي إىلٰ كحالــك، وهــذا ُيــ

بعـض الشـيعة  ع يف احلقيقة، وأنت قـد أجـزت ذلـك عـىلٰ للتشيُّ 

 يف احلقيقة، فكيف يكون هذا؟

س األمــر كــام ظننــت، وذلــك أنَّ مجاعــة مــن لــي: فقلــت لــه

ـــام معتقـــدي التشـــيُّ  ـــدي غـــري عـــارفني يف احلقيقـــة وإنَّ ع عن

ــىلٰ  ــة ع ــدون الديان ــال  يعتق ــد واالسرتس ــول بالتقلي ــاهر الق ظ

ــىلٰ  ــل ع ــة والعم ــر يف األدلَّ ــذه  دون النظ ــان هب ــن ك ــة، وم احلجَّ

ــدائم املســتحقُّ  ــواب ال ــه الث ــل ل ــة مل حيص ــانع  املنزل ــة امل للمعرف

ــتحقُّ بد ــاحبه فيس ــن ص ــر م ــاع كف ــن إيق ــه ع ــرب ب ــة اخل ــه  الل ب

 .اخللود يف اجلحيم، فتأمَّل ذلك

فقــد اعــرتض اآلن هاهنــا ســؤال يف غــري الغيبــة : قــال

املسـألة يف الغيبـة،  معرفـة جوابـك عنـه ثـّم أرجـع إىلٰ  أحتاج إىلٰ 

ــم كُ خــربِّ  ــدين مــن الشــيعة اإلماميــة أهنَّ ّفــار ين عــن هــؤالء املقلِّ

ة مـن ون ايستحقُّ  خللود بالنـار؟ فـإن قلـت ذلـك فلـيس يف اجلنـَّ

ــىلٰ  ــنهم ع ــدًا م ــرف أح ــا ال نع ــريك ألّن ــة إذًا غ ــيعة اإلمامي  الش

ــون  ــم ال يكون ــيهم فلعلَّه ــان ف ــل إن ك ــواك، ب ــر س ــق النظ حتقي

ك تـذهب إليــه، هـا، وهــذا مـا أظنُّــعشــرين نفسـًا يف الــدنيا كلِّ 

ــــم ليســــوا بكُ : وإن قلــــت]] ١١٣ص /[[ ــــار وهــــم إهنَّ ّف

ع ظــاهرًا وباطنــًا فهــم مثلــك وهــذا مبطــل ملــا عتقــدون التشــيُّ ي

مت  .قدَّ

ــدة كُ : لســت أقــول: فقلــت لــه ّفــار ألنَّ فــيهم إنَّ مجيــع املقلِّ

ــة لنقصــان عقــوهلم كلَّ مجاعــة مل يُ  فــوا املعرفــة وال النظــر يف األدلَّ

الــذي بــه جيــب تكليــف ذلــك، وإن كــانوا مكلَّفــني  عــن احلــدِّ 

ــذ ــل، وه ــول والعم ــدي للق ــل عن ــن أه ــة م ــذهبي يف مجاع ا م

ــم  ــراب والعج ــوادي واألع ــة والب ــواحي الغامض ــواد والن الس

ــ ــىلٰ والعامَّ ــواهبم ع ــان ث ــوا ك ــالوا وعمل ــؤالء إذا ق ــك  ة، فه ذل

كعوض األطفال والبهـائم واملجـانني وكـان مـا يقـع مـنهم مـن 

ــتحقُّ  ــيان يس ــآب عص ــوم امل ــدنيا ويف ي ــاب يف ال ــه العق ون علي

 حمـلِّ  نـار أحقابـًا، ثـّم خيرجـون إىلٰ طول زمـان احلسـاب أو يف ال

 .الثواب

ة عـىلٰ ومجاعة مـن املقلِّـدة عنـدي كُ   ّفـار ألنَّ فـيهم مـن القـوَّ

ــه إىلٰ  ــلون ب ــا يص ــتدالل م ــن  االس ـــرفوا ع ــإذا انص ــارف ف املع

ــا قولــك. وا اخللــود يف النــارقهــا فقــد اســتحقُّ رُ النظــر يف طُ  : فأمَّ

ــقَّ  ــر ح ــيعة ينظ ــن الش ــد م ــدنيا أح ــيس يف ال ــه ل ــر إالَّ  إنَّ النظ

عشـرون نفسًا أو نحـوهم فإنَّـه لـو كنـت صـادقًا يف هـذا املقـال 

ــ ــارفني ألنَّ ُط ــيعة ع ــور الش ــون مجه ــع أن يك ــا من ــة رُ م ق املعرف

ن  قريبة يصـل إليهـا كـلُّ  مـن اسـتعمل عقلـه وإن مل يكـن يـتمكَّ

من العبـارة عـن ذلـك ويسـهل عليـه اجلـدل ويكـون مـن أهـل 

ــدم ــيس ع ــر، ول ــق يف النظ ــة  التحقي ــدل وإحاط ــذق يف اجل احل

ــف  ــه ولطي ــالم ودقيق ــوامض الك ــة بغ ــدوده واملعرف ــم بح العل

 .اجلهل باهللا  القول يف املسألة، دليالً عىلٰ 

ــال ــيس أر: فق ــاب  ٰى ل ــذا الب ــالم يف ه ــك الك ــل مع أنَّ أص

ــت  ـــامَّ تعلَّق ــن ل ــة ولك ــول يف الغيب ــو الق ــرض ه اآلن ألنَّ الغ

مسـألتي  عـود إىلٰ بمذهب غريـب أحببـت أن أقـف عليـه وأنـا أ

أخـربين . مك يف هـذا املـذهب بعـد هـذا يومـًا آخـروُأكلِّ  األُوىلٰ 

ــ ــام يف تقيَّ ــن اإلم ــك اآلن إذا مل يك ــر ل ــه ال يظه ــام بال ــك ف ة من

 لـك كثـريًا مـن بـنيِّ فك نفسه باملشاهدة ويريـك معجـزة ويُ عرِّ فيُ 

ــه ويُ  ــك بقرب ــكالت ويؤنس ــاملش ــده عظِّ ــدرك بقص ص /[[م ق

مكانــه إذا كــان قــد أمــن منــك اإلغــراء بــه فك بشـــرِّ ويُ ]] ١١٤

ن واليتك له ظاهرة وباطنة؟  وتيقَّ

ــه ل مــا يف هــذا البــاب أنَّنــي ال أقــول لــك: فقلــت ل إنَّ : أوَّ

ــ اإلمــام  ــا ال خيف ــه ممَّ ــامئر  ٰى يعلــم الســـرائر وإنَّ ــه الض علي

ــن  ــه م ــا أعرف ــي م ــم منّ ــه يعل ــي بأنَّ ــذت رهن ــد أخ ــون ق فتك

ــذهب ــك م ــن ذل ــولنفســـي، وإذا مل يك ــم : ي وكنــت أق ــه يعل إنَّ

لــه  الظــواهر كــام يعلــم البشـــر وإن علــم باطنــًا فبــإعالم اهللا 

ــ ـ ة عــىلٰ خاصَّ مــن  بــام أودعــه آبــاؤه  ه لســان نبيـِّ

ذلــك أو باملنــام الــذي يصــدق وال خيلــف أبــدًا  النصــوص عــىلٰ 

أو بسبب أذكره غـري هـذا، فقـد سـقط سـؤالك مـن أصـله ألنَّ 

أجـاز عـيل مـا جييـزه  جهـة اهللا  اإلمام إذا فقد علم ذلـك مـن

ــىلٰ  ــام  ع ــي وإنَّ ــه منّ ــة تقيَّت ــت احلكم ــرت فأوجب ــن ذك ــريي ممَّ غ

ــىلٰ  ــي ع ــه منّ ــىلٰ  تقيَّت ــع ع ــًا ومل أقط ــرت آنف ــذي ذك ـــرط ال  الش

ــل ــة، ومل أق ــوله ال حمال ــىلٰ  إنَّ اهللا : حص ــام ع ــع اإلم ــد أطل  ق

فه حقيقة حايل قطعًا فتفرغ الكالم عليه  .باطني وعرَّ

ــىلٰ  ــىلٰ أنَّ  ع ــت ع ــو قطع ــي ل ــوره يل  ن ــرتك ظه ــان ل ــك لك ذل

قــد علــم  ة، وهــو أنَّـه فـه إيلَّ وجــه واضــح غـري التقيَّــوتعرُّ 

ــه وال  ــن معرفت ــزول ع ــة ن ــاركني يف املعرف ــن ش ــع م ــي ومجي أنَّن

ــًا،  ــا دام غائب ــره م ــاب يف أم ــه وال نرت ــاد إمامت ــن اعتق ــع ع نرج

ــدم  ــع ع ــتدالل، وم ــة االس ــن جه ــك م ــا ذل ــم أنَّ اعتقادن وعل

ــظهــ ــوِّ وره حلواسِّ ــاظم الثــواب وعل ــا يف تع ــة  نا أصــلح لن املنزل
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ــل باملشــاقِّ  ــن العم ــع م ــا يق ــان م ــامل، إذ ك ــاب األع  باكتس

ا يقـع بالسـهولة مـع الراحـة، فلـامَّ علـم  الشديدة أعظم ثوابـًا ممـَّ

  ٰــا لنصــل إىل  ذلــك مــن حالنــا، وجــب عليــه االســتتار عنّ

ا يكسـبنا يكسـبنا مـن املثوبـة  حـدٍّ  معرفته وطاعتـه عـىلٰ  أكثـر ممـَّ

ــي  ــبهة الت ــاع الش ــاهدة وارتف ــع املش ــه م ــة ل ــه والطاع ــم ب العل

 .ما ظننت تكون يف حال الغيبة واخلواطر، وهذا ضدُّ 

ــمـع أنَّ أصــلك يف اللطـف يُ  د مـا ذكرنــاه ويوجـب ذلــك ؤيِّ

ــور  ــع الظه ــامن م ــة واإلي ــع الغيب ــون م ــر يك ــم أنَّ الكف وإن عل

ــه ال جيـب عــىلٰ : ألنَّـك تقـول ]] ١١٥ص /[[فعــل  تعـاىلٰ  اهللا إنَّ

اللطف الذي يعلم أنَّ العبـد إن فعـل الطاعـة مـع عدمـه كانـت 

ــن  ــام م ــع اإلم ــذلك يمن ــه، فك ــا مع ــا إذا فعله ـــرف منه أش

ــه أرشف  ــد غيبت ــام تكــون عن ــم أنَّ الطاعــة لإلم الظهــور إذا عل

منها عند ظهوره ولـيس يكفـر القـوم بـه يف كـال احلـالني، وهـذا 

 . ال إشكال فيهبنيِّ 

ــامَّ  ــالفل ــّم ق ــة، ث ــكت هنيئ ــواب س ــه اجل ــذا :  ورد علي ه

 أوىلٰ  األُصـول التـي ذكرهتـا واحلـقُّ  عـىلٰ  لعمري جواب يسـتمرُّ 

 .ما استعمل

ــه ــر : فقلــت ل ــواب آخ ــواب بج ــذا اجل ــد ه ــك بع ــا ُأجيب أن

 .أظنّه ممَّا قد سمعته ألنظر كالمك عليه

ــال ــذه : فق ــا يف ه ــتويف م ــبُّ أن أس ــإّين ُأِح ــك ف ــات ذل ه

 .املسألة

ة ممَّــن ة منـّـي ويف تقيَّــإنَّ اإلمــام يف تقيـَّ: إن قلــت: لـت لــهفق

 خالفني، ما يكون كالمك عليه؟

ــال ــ: ق ــه يف تقيَّ ــق أنَّ ــأفتطل ــو يف تقيَّ ــام ه ــك ك ــن ة من ة ممَّ

 خالفك؟

 .ال: قلت

 فام الفرق بني القولني؟: قال

ة منّـي كـام هـو إنَّـه يف تقيـَّ: الفرق بينهام أنَّني إذا قلـت: قلت

خوفــه  حــدِّ  ة ممَّــن خــالفني، أومهـت أنَّ خوفــه منـّـي عـىلٰ يف تقيـَّ

ــه أو مــن عــدوِّ  ــذي حيــذره من ــي هــو ال ــذي حيــذره منّ ه، وأنَّ ال

ن خـالفني ارتفـع : مثله يف القبح، فإذا قلـت إنَّـه يتَّقـي منّـي وممـَّ

 .هذا اإلهيام

مـن  ٰى منـك؟ ومـن أّي وجـه اتَّقـ ٰى فمن أّي وجـه اتَّقـ: قال

 .أعرفهام ٰى ين حتَّ ل يل األمرعدّوه؟ فصِّ 

تقيَّته من عـدّوه هـي ألجـل خوفـه مـن ظلمـه لـه : فقلت له

دمـه، وتقيَّتـه منّـي  وقصده اإلرضار بـه وحـذره مـن سـعيه عـىلٰ 

ــىلٰ  ــي ع ــن إذاعت ــه م ــل خوف ــ ألج ــهو أو للتجمُّ ــبيل الس ل س

ـــرُّ  ــه باملشــاهدة، أو عــىلٰ والتش ـ ف بمعرفت ــي بمــن التقيـَّ ة منّ

هر فيعقبــه ذلــك رضرًا عليــه، أوعــزه إليــه مــن إخــواين يف الظــا

 .فبان الفرق بني األمرين

مــا أنكــرت أن يكــون هــذا يوجــب ا ملســاواة بينــك : فقــال

 .هه، ألنَّه ليس يثق بك كام ال يثق بعدوِّ وبني عدوِّ 

 قـد بيَّنـت الفـرق وأوضـحته، وهـذا سـؤال بـنيِّ : فقلت لـه

 قـد ســلف جوابــه وتكـراره ال فائــدة فيــه، عــىلٰ ]] ١١٦ص /[[

ــي  ن ــأقول لــكأنَّ ــه عليــك ف ــيس قــد هــرب رســول اهللا : ُأقلب أل

  ٰــىل ــًا ع ــار خوف ــنهم يف الغ ــترت ع ــه واس ــن أعدائ ــه  م نفس

 منهم؟

 .بىلٰ : قال

ــه ــت ل ــه : قل ــال هرب ــاب ح ــن اخلّط ــر ب ــرف عم ــل ع فه

 ه ومكانه كام عرف ذلك أبو بكر لكونه معه؟ومستقرِّ 

 .ال أدري: قال

فهــب عــرف عمــر ذلــك، أعــرف ذلــك مجيــع : قلــت

 املؤمنني به؟أصحابه و

 .ال: قال

فأّي فـرق كـان بـني أصـحابه الـذين مل يعلمـوا هبربـه : قلت

ــالَّ  ــنهم، وه ــرب م ــذين ه ــه ال ــني أعدائ ــه وب ــوا بمكان وال عرف

ـــَم ســرت ذلــك  أبــاهنم مــن املشـــركني بإيقــافهم عــىلٰ  أمــره، ولِ

عــنهم كــام ســرته عــن أعدائــه؟ ومــا أنكــرت أن يكــون ال فــرق 

ــ ــه وأن يك ــه وأعدائ ــوّ بــني أوليائ ــوف  ٰى ون قــد س ــنهم يف اخل بي

يء ـة وإالَّ فـام الفصـل بـني األمـرين، فلـم يـأِت بشـمنهم والتقيَّ 

معتمـدي يف الفـرق بيـنام ألـزم ومل  أكثر من أنَّـه جعـل يـؤمي إىلٰ 

 .وجهه وعلم من نفسه العجز عن ذلك يأِت به عىلٰ 

ــيلُّ  ــم ع ــو القاس ـــريف أب ــال الش ــوي ق ــني املوس ــن احلس : ب

هأد(واســتزدت الشــيخ  هــذا الفصــل مــن هــذا  عــىلٰ  )ام اهللا عــزَّ

ــام  املجلــس حيــث اعتــلَّ بــأنَّ غيبــة االمــام  عــن أوليائــه إنَّ

وجــه يكــون بــه  هــي لطــف هلــم يف وقــوع الطاعــة مــنهم عــىلٰ 

ــه ــد مشــاهدته، فقلــت ل فكيــف يكــون حــال : أرشف منهــا عن

ــوره  ــد ظه ــاء عن ــؤالء األولي ــون ه ــب أن يك ــيس جي ، أل

ــاىلٰ  ــديم تع ــنعهم ا الق ــد م ــادة ق ــاهتم وزي ــف يف رشف طاع للط

 ثواهبم؟
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ه(فقــال الشــيخ  لــيس يف ذلــك منــع هلــم مــن : )أدام اهللا عــزَّ

ــىلٰ  ــف ع ــم اهللا  اللط ــر أن يعل ــه ال ينك ــل أنَّ ــن ِقبَ ــرت م ــا ذك م

ــه لـو أدام ســرته عـنهم وإباحــة الغيبــة  سـبحانه وتعــاىلٰ  مـنهم أنَّ

ــاء  ــؤالء األولي ــق ه ــور، لفس ــن الظه ــدالً م ــان ب ــك الزم يف ذل

ون به من العقـاب مـا ال يفـي أضـعاف مـا يفـوهتم يستحقُّ  فسقاً 

ــبحانه  ــأظهره س ــواب ف ــن الث ــذه العلَّــة، ]] ١١٧ص /[[م هل

وكان ما يقتطعهم بـه عنـه مـن العـذاب، أرد علـيهم وأنفـع هلـم 

م به الكالم ممَّا كانوا يكتسبونه من فضل الثواب عىلٰ   .ما تقدَّ

ــده اهللا(قـال الشــيخ  ــ: )أيَّ ه ال يســتحيل ووجــه آخـر وهــو أنَّ

قـد علـم مـن حـال كثـري مـن أعـداء اإلمـام  أن يكون اهللا تعـاىلٰ 

  ِّـــم يؤمنـــون عنـــد ظهـــوره ويعرتفـــون بـــاحلق عنـــد  أهنَّ

ــاهدته ويُ  مون لــه األمــر، وأنَّــه إن مل يظهــر يف ذلــك ســلِّ مش

ــىلٰ  ــاموا ع ــان أق ــبهة  الزم ــادة الش ــًا بزي ــرهم وازدادوا طغيان كف

 .ه لعموم الصالحإظهار عليهم فوجب يف حكمته تعاىلٰ 

ــع مــن  ــد خــصَّ بالصــالح ومن ــة لكــان ق ولــو أباحــه الغيب

مـذهبنا يف األصــلح  اللطـف يف تــرك الكفـر، ولــيس جيـوز عــىلٰ 

بالصــالح، وال جيــوز أيضــًا أن يفعــل لطفــًا  اهللا تعــاىلٰ  أن خيــصَّ 

ــد عــىلٰ  ــافع تزي منافعــه إذ كــان يف  يف اكتســاب بعــض خلقــه من

يف تـــرك القـــبح فعـــل ذلـــك اللطـــف، رفـــع لطفـــه جلامعـــة 

ــوق  ــه ســبحانه واالســتخفاف بحق واالنصـــراف عــن الكفــر ب

إنقــاذ العبــاد مــن  ، ألنَّ األصــل واملــدار عــىلٰ أوليائــه 

املهالــك، وزجــرهم مــن القبــائح، ولــيس الغــرض زيــادهتم يف 

ــ ــافع خاصَّ ــب دوام املن ــامَّ يوج ــاف ع ــان االقتطــاع باأللط ة إذ ك

بـه مـن الثـواب ألنَّـه من فعل اللطـف فـيام يسـتزاد  العقاب أوىلٰ 

نفـع  أن يفعـل بعبـده مـا يصـل معـه إىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ليس جيب عىلٰ 

 .يمنعه من أضعافه من النفع

ــام  ــه يف النفــع ب ــه أن يفعــل اللطــف ل وكــذلك ال جيــب علي

ــذا  ــلبه ه ــو إذا س ــع، وه ــك النف ــعاف ذل ــن أض ــريه م ــع غ يمن

فعلـه حـال بـني  ٰى فعـل القبـيح، ومتـ اللطف مل يستدرجه بـه إىلٰ 

ــن  ــه ع ـــرف ب ــا ينص ــف م ــن لط ــه م ــه ومنع ــني منافع ــريه وب غ

ــاه كــان هــذان الفصــالن  القبــيح، وإذا كــان األمــر عــىلٰ  مــا بيَّن

 .يسقطان هذه الزيادة

*   *   * 

ــيخ ]] ٣٢٧ص [[ ــِئَل الش ــده اهللا(ُس ــه)أيَّ ــل ل ــيس : ، فقي أل

ــول اهللا  ــا إىلٰ  رس ــتتاره ودع ــل اس ــر قب ــد ظه ــل  ق ــه قب نفس

ـــه معر ـــت والدت ـــه وكان ـــهورًا وداره هجرت ـــبه مش ـــة ونس وف

والبشـارة بــه يف  معلومـة، هـذا مــع اخلـرب عنـه يف الكتــب األُوىلٰ 

ـــريش وأهـــل   ٰى صـــحف إبـــراهيم وموســـ وإدراك ق

تــه وأعــالم عواقبــه،  الكتــاب عالماتــه ومشــاهدهتم لــدالئل نبوَّ

ــىلٰ  ــك ع ــع ذل ــَف م ــف مل خي ــرت  فكي ــاه بس ــر اهللا أب ــه وال أم نفس

كـام زعمـتم أنَّـه فـرض ذلـك والدته وفرض عليـه إخفـاء أمـره 

ـ عىلٰ  ة واملشـار أيب اإلمام ملـا كـان املنتظـر عنـدكم مـن بـني األئمَّ

ــىلٰ  ــك ع ــب ذل ــه، فأوج ــام بالســيف دون آبائ ــه بالقي مــا  إلي

ــور  ــه يف الظه ــه وبين ــني آبائ ــرق ب ــه يف الف ــتم ب عيتمــوه واعتلل ادَّ

خــربه وكــتم والدتــه والســرت عــن األنــام شخصــه؟ وهــل  عــىلٰ 

ــ ــولكم يف الغيب ــيِّ ق ــال النب ــن ح ــفناه م ــا وص ــع م إالَّ   ة م

 متناقض؟]] ٣٢٨ص /[[فاسد 

ــواب ــال: ج ــاس : يق ــة القي ــن جه ــون م ــلحة ال تك إنَّ املص

ـــالتوهُّ  ـــًا ب ـــَرف أيض ـــائر وال ُتع ـــا بالنظ ـــل إليه م وال يتوصَّ

ــىلٰ  م الغيــوب املطَّلــع ع ــم مــن جهــة عــالَّ ــام ُتعَل ــال، وإنَّ  واألمث

ــذي ال خت ــامل بالعواقــب ال ــامئر الع ــه الســ ٰى فــالض رائر، ـعلي

فلـيس ننكــر أن يكــون اهللا ســبحانه قـد علــم مــن حــال رســول 

مع مجيع مـا رشحـتم أنَّـه ال يقـدم عليـه أحـد وال يـؤثر  اهللا 

ـا خلـوف مـن اإلقـدام عـىلٰ  فـيام قـد  ذلـك أو لشـكٍّ  ذلك منه إمَّ

ــه،  ــرأي في ــم يف ال ــت هل ــبهة عرض ــفه أو لش ــن وص ــمعوه م س

ــ ــه يف الظه ــبحانه ل ــدبري اهللا س ــام  ور عــىلٰ فت ــدبري اإلم ــالف ت خ

 .املنتظر الختالف احلالني

ض  ويــدلُّ عــىلٰ  ــه مل يتعــرَّ ــاه أنَّ ــاه ويوّضــح عــامَّ ذكرن مــا بيَّن

أحد من عبـدة األوثـان وال أهـل الكتـاب وال أحـد مـن ملـوك 

ــالنبيِّ   العــرب والفــرس مــع مــا قــد اتَّصــل هبــم مــن البشــارة ب

  ــــاء رســــول اهللا باإلخافــــة، وال  ألحــــد مــــن آب

ــدوا  ــه، وال قص ــل ب ــه ملعرفــة احلم هات ــن ُأمَّ الســترباء واحــدة م

ــه إىلٰ  ــول زمان ــوالدة وال ط ــال ال ــه يف ح ــدع  اإلرضار ب أن ص

 .بالرسالة

ــىلٰ  ــوا ع ــاس مل يزال ــد العبّ ــن ول ــوك م ــالف أنَّ املل  وال خ

ــ ــام وخاصَّ ــة آلبــاء اإلم ــا جــراإلخاف ــن أيب جعفــر  ٰى ة م م

 احلســن ، ومــا صــنعه هــارون بــأيباملنصــور مــع الصــادق 

هلـك يف حبسـه ببغـداد،  ٰى حتـَّ بن جعفـر الكـاظم  ٰى موس

ــ اإلمــام  جــدِّ  ل بــأيب احلســن العســكري ومــا قصــد املتوكِّ

ــ ــن رأ ٰى حتَّ ـــرَّ م ــده بُس ــه عن ــاز فحبس ــن احلج ــه م ، ٰى أشخص
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ــر ــذلك ج ــن  ٰى وك ــد احلس ــر أيب حمّم ــه إىلٰ  أم ــد أبي أن  بع

 .قبضه اهللا تعاىلٰ 

مــا مل  فــاة أيب حمّمــد ثــّم كــان مــن أمــر املعتمــد بعــد و

أحــد مــن حبســه جلواريــه واملســاءلة عــن حــاهلنَّ يف  خيــَف عــىلٰ 

ـــدما اتَّفقـــت  ]] ٣٢٩ص /[[احلمـــل، واســـترباء أمـــرهنَّ عن

ــ ــة اإلماميَّ ــىلٰ كلم ــن  ة ع ــن احلس ــو اب ــائم ه ــنَّ  أنَّ الق فظ

ــم  ــك فل ــم يف ذل ــل طمعه ــه ويزي ــه فيقتل ــر ب ــه يظف ــد أنَّ املعتم

ــض ــي بع ــراده وبق ــن م ن م ــتمكَّ ــد  ي ــواري أيب حمّم يف  ج

 الفـرق بـني حـال النبـيِّ  احلبس أشهرًا كثـرية، فـدلَّ بـذلك عـىلٰ 

  يف مولــده وبــني اإلمــام  ٰــاه  عــىل مناه بــام ذكرن ــدَّ مــا ق

 .ورشحناه

رســول  وهــو أنَّ اخلــوف قــد كــان مأمونــًا عــىلٰ : ويشء آخــر

مـن بنـي هاشــم وبنـي عبـد املطَّلــب ومجيـع أهـل بيتــه  اهللا 

ة كـان رشفهـم واملنزلـة  وأقاربه، ألنَّ  الشـرف املتوقَّـع لـه بـالنبوَّ

هبـم، وعلمهـم هبـذه احلـال  التي حتصل لـه بـذلك فهـي ختـتصُّ 

ــىلٰ  ــثهم ع ــي  يبع ــة الت ــغ الرتب ــه ليبل ــه وكالءت ــيانته وحفظ ص

ــىلٰ  ــا أع ــالون هب ــه فين ــا ل ــع  يرجوهن ــا مجي ــون هب ــازل ويملك املن

 .العامل

ــا البعــداء مــنهم يف النســب فيعجــزون عــن إيقــاع  وأمَّ

الضـــرر بــه ملوضــع أهــل بيتــه ومــنعهم منــه وعلمهــم بحــاهلم 

ــًا وأشــّدهم بأســًا وأعــّزهم عشــريًة،  ــع العــرب جانب ــم أمن وأهنَّ

ض لــه ويمنـع مــن خطـوره ببــاهلم، هم ذلـك عــن التعـرُّ فيصـدُّ 

ــيِّ  ــني حــال النب ــع   وهــذا فصــل ب ــب ظهــوره م ــيام يوج ف

ــوز ــيام جي ــام ف ــني اإلم ــه، وب ــارة ب ــار ذكــره والبش ــتتاره  انتش اس

 . ملن تدبَّرهوكتم أمر والدته، وهذا بنيِّ 

مل   وهو أنَّ ملوك العجم يف زمان مولد النبيِّ : ويشء آخر

شــرع مسـتأنف وال خيـافون  يدعو إىلٰ  يكونوا يكرهون جميء نبيٍّ 

م كانوا ينوون اإليامن بـه  أنفسهم وال عىلٰ  بمجيئه عىلٰ  ملكهم ألهنَّ

العـرب وترجـو  هود تسـتفتح بـه عـىلٰ باع له، وقد كانت اليواالتِّ 

ـُروا بِـهِ  :ظهوره كام قال اهللا 
َ
ف

َ
ـوا �

ُ
ْم مـا َعَرف

ُ
ا جاَءه م�

َ
ل
َ
 ف

ة ]٨٩: البقرة[ ، وإنَّام حصل للقوم اخلـالف عليـه واإلبـاء لـه بنيـَّ

دت هلم عند مبعثه  .جتدَّ

، بـل املعلـوم ٰى هـذا املجـر ومل جير أمـر اإلمـام املنتظـر 

ــع  ــال مجي ــن ح ــد ]] ٣٣٠ص /[[م ــده ومول ــان مول ــوك زم مل

 آبائه خـالف ذلـك مـن اعتقـادهم فـيمن ظهـر مـنهم يـدعو إىلٰ 

إمامــة نفســه أو يــدعو إليــه داع، ســفك دمــه واستئصــال أهلــه 

 .وعشريته وهذا أيضًا فرق بني األمرين

ـــر ـــول اهللا : ويشء آخ ـــو أنَّ رس ـــالث  وه ـــث ث مك

ــ ــدعو بمكَّ ــنة ي ـــرة س ــة ة إىلٰ عش ــرتاف بالوحداني ــه واالع  دين

ــه ويُ  ت ــع مــن خالفــه ويُ ســفِّ وبنبوَّ ــتهم،  لهم ويســبُّ ضــلِّ ه مجي آهل

قتلـه وال رام ذلـك وال اسـتقام هلـم  فلم يقـدم أحـد مـنهم عـىلٰ 

ــن  ــه، ونح ــن دعوت ــه م ــه وال منع ــم وال حبس ــن بالده ــه ع نفي

بأنَّـه لـو ظـنَّ أحـد مـن  نعلم علًام يقينـًا ال يتخاجلنـا فيـه الشـكُّ 

ــبعض آل أيب ط ــان ب ــذه األزم ــوك ه ــه مل ث نفس ــدِّ ــه حي ــب أنَّ ال

ــم بادِّ  ة طويلــة، لســفك دمــه دون أن يعل عــاء اإلمامــة بعــد مــدَّ

قه فضالً عن أن يراه وجيده  .ذلك ويتحقَّ

ة أنَّ أكثـر مـن ُحـبَِس يف السـجون وقد علم أهل العلـم كافَّـ

 وُقتِـَل بالغيلـة إنَّـام ُفِعـَل بـه ذلـك عـىلٰ  من ولد رسـول اهللا 

ة والتهمــة دون اليقـني  واحلقيقــة، ولــو مل يكـن أحــد مــنهم الظنـَّ

لكــان كافيــًا، ومــن  بــن جعفــر  ٰى حــلَّ بــه ذلــك إالَّ موســ

ـر فـيام ذكرنـاه وتبيَّنـه انكشـف  تأمَّل هـذه األُمـور وعرفهـا وفكَّ

وبـني اإلمـام فـيام سـأل عنـه هـؤالء القـوم  له الفرق بـني النبـيِّ 

 .ق للصوابومل يتخاجله فيه ارتياب، واهللا املوفِّ 

ــذا ال ــالوهب ــأل فق ــن س ــاب م ــب أن جي ــو جي ــيس : نح أل

ــ ــت العامَّ ــره وعرف ل أم ــر يف أوَّ ــد ظه ــول ق ــالرس ة ة واخلاصَّ

نفسـه، فقـد كـان  وجوده ثّم استرت بعـد ذلـك عنـد اخلـوف عـىلٰ 

مـع . جيب أن يكـون تـدبري اإلمـام يف ظهـوره واسـتتاره كـذلك

فاقـــات لـــيس عليهـــا قيـــاس، واأللطـــاف واملصـــالح أنَّ االتِّ 

ها وال ُتـدَرك حقائقهـا إالَّ بسـمع يـرد عـن عـامل ختتلف يف أنفسـ

ــا  ــلك يف معرفته ــب أن نس ــال جي ــه، ف ــت عظمت ــات جلَّ اخلفيّ

 .طريق االعتبار

ــالنظر  ولــيس يســترت هــذا البــاب إالَّ عــىلٰ  مــن قــلَّ علمــه ب

  .سبيل الرشاد وبعد عنه الصواب، واهللا نستهدي إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد الشيخ امل/ يف الغيبة الرسالة األُوىلٰ 

 وصالته عىلٰ بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا ]] ١١ص /[[

 .ٰى عباده الذين اصطف

ــيِّ : ســأل ســائل فقــال: وبعــد  أخــربوين عــامَّ روي عــن النب

 ــه قــال ــه مــات «: أنَّ مــن مــات وهــو ال يعــرف إمــام زمان

 سقيم؟  ، هل هو ثابت صحيح أم هو معتلٌّ »ميتة جاهلية



 الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   .................................................................................. ١٠٤

ــواب  ــاهللا ا -اجل ــة وب ــق والثق ــل ]] ١٢ص : /[[-لتوفي قي

قـّوي بل هـو خـرب صـحيح يشـهد لـه إمجـاع أهـل اآلثـار ويُ : له

ــول  ــث يق ــرآن، حي ــح الق ــاه رصي ــمه(معن ــلَّ اس ــْوَم : )ج يَ
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ــُؤالِء ش ــاء[ �ه ــن ]٤١: النس ــرية م ، وآي كث

 . القرآن

فـإذا كـان اخلـرب صـحيحًا كيـف يصـحُّ قـولكم يف : فإن قال

الوصــول  الكــلِّ  عــىلٰ بـه واســتتاره غيبـة إمــام هــذا الزمــان وتغيُّ 

 إليه وعدم علمهم بمكانه؟ 

ــه ــل ل ــا : قي ــع م ــني مجي ــام وب ــة باإلم ــني املعرف ة ب ــادَّ ال مض

 ذكــرت مــن أحوالــه، ألنَّ العلــم بوجــوده يف العــامل ال يفتقــر إىلٰ 

ــن  ـــيء م ــه بش ــحُّ إدراك ــا ال يص ــا م ــاهدته، ملعرفتن ــم بمش العل

ــواسِّ  ــن جيــوز إدراكــه وإحاطــة العلــم بــاحل ام ، فضــالً عمَّ

ـن خيفـ مكانـه والظفـر بمعرفـة املعـدوم  ٰى المكان له، فضالً عمَّ

 .واملايض واملنتظر، فضالً عن املستخفي املسترتِّ 

ــاىلٰ  ـــر اهللا تع ــد بشَّ ــدِّ  وق ــاء املتق ــد مني بنبيِّ األنبي ــا حمّم  ن

 : قبــل وجــوده يف العــامل، فقــال ســبحانه
َ
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ـــراف[ َواإل ـــان نبيُّ ]] ١٣ص /[[، ]١٥٧: األع ـــا فك ن

ـــه واهللا الســـالم( ـــًا مـــذكورًا يف كُ  )علي ـــمكتوب ، ب اهللا األُوىلٰ تُ

األُمـــم املاضـــية معرفتـــه واإلقـــرار بـــه  وجـــب عـــىلٰ وقـــد أ

 وديعـــة يف صـــلب آبائـــه مل خيـــرج إىلٰ  وانتظـــاره، وهـــو 

 .الوجود

ــو  ــاب وه ــث واحلس ــة والبع ــارفون بالقيام ــوم ع ــن الي ونح

معـــدوم غـــري موجـــود، وقـــد عرفنـــا آدم ونوحـــًا وإبـــراهيم 

ــ ــ ٰى وموس ــرب   ٰى وعيس ــن أخ ــاهدنا م ــاهدهم وال ش ومل نش

ـــل عـــن مشـــاهدهتم، ونعـــر ف جربئيـــل وميكائيـــل وإرسافي

ولسـنا نعـرف هلـم شخصـًا وال نعـرف هلـم  ك املـوت لَ ومَ 

مكانــًا، فقــد فــرض اهللا علينــا معــرفتهم واإلقــرار هبــم وإن كنّــا 

املعرفــة (الوصــول إلــيهم ســبيالً، ونعلــم أنَّ فــرض  ال نجــد إىلٰ 

ا ال يتعلَّـق لوجـود مشـاهدة ) لشخص يف نفسه مـن املصـالح ممـَّ

ــروف وال ــتقرَّ  املع ــَرف مس ــه، ُيع ــه يف مكان ــول إلي ه وال الوص

 .  ملن تدبَّرهوهذا بنيِّ 

النتفـاع بـه مـن فـام ينفعنـا مـن معرفتـه مـع عـدم ا: فإن قال

 الوجه الذي ذكرنا؟

نفـس معرفتنـا بوجـوده وإمامتـه وعصـمته وكاملـه : قيل لـه

نفـــع لنـــا يف اكتســـاب الثـــواب، وانتظارنـــا لظهـــوره عبـــادة 

نــا ؤّدي هبــا فرضــًا ألزمنــاه ربُّ اب، وُنــنســتدفع هبــا عظــيم العقــ

دناه مــن األنبيــاء  املالــك للرقــاب، كــام كانــت املعرفــة بمــن عــدَّ

واملالئكة من أجـل النفـع لنـا يف مصـاحلنا، واكتسـابنا املثوبـة يف 

، وكـام أنَّ معرفـة حـالٍ  كـلِّ  أجلنا وإن مل يصّح املعرفـة هلـم عـىلٰ 

ــ ــم املاضــية نبيَّ األَُم ــل وجــوده مــع أهنَّ ــا قب ا كانــت مــن أوكــد ن

ــاري  ــة الب ــافعهم، ومعرف ــل من ــهم ألج ــمه(فرائض ــلَّ اس  )ج

يء مـن ـهـا، وهـو أعظـم مـن أن ُيـدَرك بشـأصل الفـرائض كلِّ 

 .احلواسِّ 

إذا كـان اإلمــام عنـدكم غائبــًا، ومكانـه جمهــوالً، : فـإن قــال

ــنع  ــف يص ــىلٰ ]] ١٤ص /[[فكي ــد؟ وع ــد  املسرتش ــاذا يعتم م

مـن  ال يعـرف لـه حكـًام؟ وإىلٰ املمتحن فيام ينزل به مـن حـادث 

 يرجع املتنازعون، السيّام واإلمام إنَّام نصب ملا وصفناه؟ 

م، وال : قيـل لـه هـذا السـؤال مســتأنف ال نسـبة لـه بـام تقــدَّ

ل يف معنـ ٰى وصـلة بينـه وبينــه، وقـد مضــ اخلــرب  ٰى الســؤال األوَّ

انتظـام، ونحـن نجيـب عـن هـذا  وفرض املعرفـة وجوابـه عـىلٰ 

 :التامم منقول وباهللا التوفيق ٰى جز ال خيلُّ بمعناملستأنف بمو

 :إنَّام اإلمام ُنِصَب ألشياء كثرية

 . الفصل بني املختلفني: أحدها

 . بيان احلكم للمسرتشدين: الثاين

ـــدنيا  ـــالح ال ـــن مص ـــا م ـــذين دون غريمه ـــب هل ومل ُينَص

ــام جيــب عليــه القيــام فــيام ُنِصــَب لــه مــع والــدِّ  ــه إنَّ ين، غــري أنَّ

ــتمكُّ  ــه يشء ال ال ــب علي ــيس جي ــار، ول ــك واالختي ــن ذل ن م

ــؤَت  ــطرار، ومل ي ــع االض ــار م ــل اإليث ــه فع ــتطيعه، وال يلزم يس

وال مـن جهـة نفسـه وأوليائــه  ة مـن ِقبَــل اهللا اإلمـام يف التقيـَّ

ــاحوا دمــه  ــل الظــاملني الــذين أب ــام ُأيت ذاك مــن ِقبَ املــؤمنني، وإنَّ

ــ عداوتــه  ور عــىلٰ ه، ومحلــوا اجلمهــودفعــوا نســبه، وأنكــروا حقَّ
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ــه ــائلني بإمامت ــبة الق ــن . ومناص ــيع م ــيام يض ــة ف ــت البلي وكان

ــن احلــدود، ويفــوت مــن الصــالح،  األحكــام، ويتعطَّــل م

 .متعلِّقة بالظاملني، وإمام األنام بريء منها ومجيع املؤمنني

ــاج إىلٰ  ــادث حيت ــتحن بح ــا املم ــد  فأمَّ ــه فق ــم في ــم احلك عل

ــه أن يرجــع يف ذلــك إىلٰ  ء مــن شــيعة اإلمــام العلــام وجــب علي

ــ ــن أئمَّ ــتودعوه م ــام اس ــتهم ب ــن جه ــك م ــيعلم ذل ــدول  ٰى ة اهل

ــدِّ  ــك املتق ــِدَم ذل ــاهللا  -مني، وإن ُع ــاذ ب ــه  -والعي ــن في ومل يك

ــىلٰ  ــوص ع ــم منص ــىلٰ  حك ــه ع ــيعلم أنَّ ــال ف ــل،  ح ــم العق حك

ــمعي ]] ١٥ص /[[ ــم س ــه بحك ــد في ــو أراد اهللا أن يتعبَّ ــه ل ألنَّ

ل ال  .سبيل إليهلفعل ذلك، ولو فعله لسهَّ

مـا اختلفـوا  وكـذلك القـول يف املتنـازعني، جيـب علـيهم ردُّ 

ـنَّة عـن رسـول اهللا  فيه إىلٰ  مـن جهـة خلفائـه  الكتاب والسُّ

ــك  ــة ذل ــتعينوا يف معرف ــاهرين، ويس ــه الط ــن عرتت الراشــدين م

مل يوجــد  -والعيــاذ بـاهللا  -بعلـامء الشـيعة وفقهــائهم، وإن كـان 

ا  عـىلٰ  فيام اختلفـوا فيـه نـصٌّ  حكـم سـمعي فلـيعلم أنَّ ذلـك ممـَّ

أنَّ مــن : كــان يف العقــول ومفهــوم أحكــام العقــول، مثــل

ــه ردُّ  ــيئًا فعلي ــانًا ش ــب إنس ــة، غص ــه قائم ــت عين ــه إن كان ه بعين

فإن مل تكـن عينـه قائمـة كـان عليـه تعويضـه منـه بمثلـه، فـإن مل 

يوجد له مثـل كـان أن يـريض خصـمه بـام تـزول معـه ظالمتـه، 

ــ ــتطع ذل ــه إىلٰ فــإن مل يس ت ــان يف ذمَّ ــارًا ك ــه خمت ــوم  ك أو مل يفعل ي

 . القيامة

ــ ــا  عــىلٰ  ٰى وإن كــان جــاٍن جن ــة ال يمكــن تالفيه غــريه جناي

ــرب إىلٰ  ــًا بالص ــه ممتحن ــي علي ــان املجن ــه، وك ت ــت يف ذمَّ أن  كان

 .يوم احلساب ينصفه اهللا تعاىلٰ 

ا ال ُيعَلـم بالسـمع إباحتـه مـن خطـره،  فإن كان احلـادث ممـَّ

 . خطره اإلباحة إالَّ أن يقوم دليل سمعي عىلٰ  فإنَّه عىلٰ 

ــه  ــتامد علي ــف االع ــاز للمكلَّ ــام ج ــفناه إنَّ ــذي وص ــذا ال وه

والرجوع إليـه عنـد الضــرورة بفقـد اإلمـام املرشـد، ولـو كـان 

قولــه،  إليــه، والعمــل عــىلٰ  اإلمــام ظــاهرًا مــا وســعه غــري الــردِّ 

ــ م بعــد النــاس يف نــوازهل إنَّ عــىلٰ : ةوهــذا كقــول خصــومنا كافَّ

ـــيِّ ]] ١٦ص /[[ ـــدهم   النب ـــد فق ـــا عن ـــدوا فيه أن جيته

ــنصَّ  عليهــا، وال جيــوز هلــم االجتهــاد واســتعامل الــرأي  ال

 .  بحرضة النبيِّ 

بـام وصـفتموه مـع غيبـة  فإذا كانـت عبـادتكم تـتمُّ : فإن قال

 . اإلمام فقد استغنيتم عن اإلمام

 ىلٰ لــيس األمــر كــام ظننــت يف ذلــك، ألنَّ احلاجــة إ: قيــل لــه

ها، ولـوال ذلـك مـا الشـيء قد تكـون قائمـة مـع فقـد مـا يسـدُّ 

 املـال مـع فقـده، وال املـريض حمتاجـًا إىلٰ  كان الفقـري حمتاجـًا إىلٰ 

العلــم وإن  الــدواء وإن َبُعــَد وجــوده، واجلاهــل حمتاجــًا إىلٰ 

 . الدليل وإن يظفر به  حمتاجًا إىلٰ ُعِدَم الطريق إليه، واملتحريِّ 

ــا مــا ادَّ  تمــوه للــزم مجيــع املســلمني ولــو لزمن عيتمــوه وتومهَّ

للهجــرة   إنَّ النــاس كـانوا يف حــال غيبـة النبــيِّ : أن يقولـوا

ويف الغار أغنياء عنـه، وكـذلك كانـت حـاهلم يف وقـت اسـتتاره 

ــب  ــعب أيب طال ــوم بش ــان ق ــ(، وك ــاء   ٰى موس أغني

ــ ــات ربِّ ــنهم مليق ــه ع ــال غيبت ــه يف ح ــحابعن ــذلك أص ) ه، وك

ــاء  يــونس  ـــامَّ ذهــب مغضــبًا والتقمــه احلــوت أغني ــه ل عن

فــيُعَلم . وهــو ملــيم، وهــذا ممَّــا ال يــذهب إليــه مســلم وال مــّيل 

وه عىلٰ   . الظنَّة والرجوم بذلك بطالن ما ظنَّه اخلصوم وتومهَّ

 .وباهللا التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الرسالة الثانية يف الغيبة

ــيخ امل]] ١١ص [[ ــائل الش ــأل س ــد س ــال في ــا : فق م

، فقـد اختلـف وجـود اإلمـام صـاحب الغيبـة  الدليل عـىلٰ 

 الناس يف وجوده اختالفًا ظاهرًا؟ 

ــيخ ــه الش ــال ل ــىلٰ : فق ــدليل ع ــيعة  ال ــدنا الش ــا وج ــك أّن ذل

ة فرقــة قــد طبقــت األرض رشقــًا وغربــًا خمتلفــي اآلراء اإلماميَّــ

 نني بتحــريمواهلمــم، متباعــدي الــديار ال يتعــارفون، متــديِّ 

ــ ــن أئمَّ ــواترًا ع ــالً مت ــون نق ــه، ينقل ــاملني بقبح ــذب، ع تهم الك

  أنَّ الثــاين عشـــر : )صــلوات اهللا عليــه(عــن أمــري املــؤمنني

ــع  ــة تق ــون أنَّ الغيب ــون، وحيك ــا املبطل ــاب فيه ــة يرت ــب غيب يغي

 .ما هي عليه عىلٰ 

فلــيس ختلــو هــذه األخبــار أن تكــون صــدقًا أو كــذبًا، فــإن 

]] ١٢ص /[[قــول، وإن كانــت كانــت صــدقًا فقــد صــحَّ مــا ن

مـا  ة وهـم عـىلٰ اإلماميـَّ كذبًا استحال ذلك، ألنَّـه لـو جـاز عـىلٰ 

 سـائر املسـلمني يف نقلهـم معجـزات النبـيِّ  هم عليـه جلـاز عـىلٰ 

  ٰٰى م والِفـَرق مثلـه، حتـَّسـائر األَُمـ مثل ذلـك، وجلـاز عـىل 

 .هاال يصحُّ خرب يف الدنيا، وكان ذلك إبطال الرشائع كلِّ 

ــال  ــائلق ــعوا : الس ــل فوض ــوا يف األص ــًا تواطئ ــلَّ قوم فلع

ــة  ــديَّنت هبــا وهــي غــري عامل هــذه األخبــار ونقلتهــا الشــيعة وت

 . باألصل كيف كان
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ــه الشــيخ  ــع : قــال ل ــه طعــن يف مجي ــا يف هــذا أنَّ ل م أوَّ

ــزات  ــم ملعج ــلمني يف نقله ــال للمس ــو ق ــائالً ل ــار، ألنَّ ق األخب

ولعـلَّ قومـًا تواطئـوا  لعلَّهـا يف األصـل موضـوعة،:  النبيِّ 

 عليهــا فنقلهــا مــن ال يعلــم حاهلــا يف األصــل، وهــذا طريــق إىلٰ 

مـا ذكـره السـائل  إبطال الشـرائع، وأيضًا فلـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــن املخــالفني  لظهــر وانتشـــر عــىلٰ  ــوهبم  -ألس ــبهم لعي مــع طل

وكـان ذلـك أظهـر وأشـهر  -وطلب احليلة يف كســر مـذاهبهم 

بطــالن هــذه  العلــم بــذلك مــا يــدلُّ عــىلٰ  ، ويف عــدمٰى ممَّــا خيفــ

 . املعارضة

ــال ــ: ق ــا ُط ــه رُ فأرن ــا ووج ــا وجهه ــار، وم ــذه األخب ق ه

 . داللتها

ـ: قال ل مـا يف هـذا اخلـرب الـذي روتـه العامَّ ـاألوَّ ة ة واخلاصَّ

أمــري املــؤمنني  دخلــت عــىلٰ : وهــو خــرب كميــل بــن زيــاد، قــال

ــه( ــلوات اهللا علي ــه )ص ــت ل ــث يف األرض، فقل ــو ينك ــا  :وه ي

 موالي ما لك تنكث األرض أرغبة فيها؟ 

ــواهللا مــا رغبــت فيهــا ســاعة قــطُّ «: فقــال ر يف ، ولكنّــي ُأفكِّ

ــطًا  ــأل األرض قس ــذي يم ــو ال ــني ه ــد احلس ــن ول ــع م التاس

ت ظلــًام وجــورًا، تكــون لــه غيبــة يرتــاب فيهــا ئَــلِ وعــدالً كــام مُ 

ـة، إمَّـ ا املبطلون، يا كميـل بـن زيـاد ال بـدَّ هللا يف أرضـه مـن حجَّ

ــل  ــيال تبط ــور، لك ــاطن مغم ــا ب ــه، وإمَّ ــهور شخص ــاهر مش ظ

رنا ـ، واخلــرب طويــل، وإنَّــام اقتصــ»اهللا]] ١٣ص /[[حجــج 

 . موضع الداللة عىلٰ 

ــاقر  ــن الب ــا روي ع ــاً : وم ــه يوم ــت ل ــيعة قال : أنَّ الش

 أنت صاحبنا الذي يقوم بالسيف؟ 

ــال ــاحبكم، «: ق ــت بص ــه، الس ــت والدت ــن خفي ــروا م نظ

 .  »ما ولد، فهو صاحبكم: ، ويقول قومولد: فيقول قوم

ــادق  ــن الص ــا روي ع ــال وم ــه ق ــم إذا «: أنَّ ــف بك كي

التفتم يمينـًا فلـم تـروا أحـدًا، والتفـتم شـامالً فلـم تـروا أحـدًا، 

ــد املطَّلــب، ورجــع عــن هــذا األمــر  واســتولت أقــوام بنــي عب

كثري ممَّن يعتقـده، يمســي أحـدكم مؤمنـًا ويصـبح كـافرًا، فـاهللا 

 . »أديانكم هنالك فانتظروا الفرج اهللا يف

ــا روي عــن موســ ــن جعفــر  ٰى وم إذا «: أنَّــه قــال ب

واحلســن فــالرابع هــو القــائم  توالــت ثالثــة أســامء حمّمــد وعــيلٌّ 

 .  »)صلوات اهللا عليه وعليهم(

ــا إىلٰ  لطــال بــه الشـــرح،  ٰى مــا روي يف هــذا املعنــ ولــو ذهبن

ــيِّ  ــذا الس ــيوه ــول يف قص ــريي يق ــد احلم ــن حمّم ــل د اب ــه قب دة ل

 :الغيبة بخمسني ومائة سنة

  بوما كـان فـيام قالـه باملتكـذِّ    حمّمـد وكذا روينا عـن ويصِّ 

 ]]١٤ص /[[

ـ   ٰى د ال ُيـراألمـر ُيفَقـ بأنَّ ويلَّ    بستريًا كفعل اخلـائف املرتقِّ

ــفيُ    تغيبة حتت الصـفيح املنصـب   م أمــوال الفقيــد كــأنَّامقسَّ

  من األرض يوهب ٰى كنبعة در   ثـّم ينبـع نبعـة افيمكث حيـ�

ــ فصــّىلٰ    له غيبة ال بـدَّ مـن أن يغيبهـا ــه اهللا مــن متغيِّ   بعلي

) الغيبـة(د هـذا القـول وهـو فانظروا رمحكـم اهللا قـول السـيِّ 

ــه  ت ــه، وأئمَّ ت ــن أئمَّ ــمعه م ــوال أن س ــه ل ــه أن يقول ــع ل ــف وق كي

، وإالَّ فهـل جيـوز لقائـل أن يقـول قـوال  سمعوه من النبـيِّ 

عصـمنا اهللا وإّيـاكم مـن ! كـام قـال مـا خيـرم منـه حـرف؟ فيقع

لٰى اهلو  . ، وبه نستعني، وعليه نتوكَّ

فقــد كــان جيــب أن ينقــل هــذه : قـال الســائل]] ١٥ص /[[

 . األخبار مع الشيعة غريهم

هذا غري الزم وال واجب، ولو وجـب وجـب أن ال : فقال له

 . هاكلِّ  يصحُّ خرب ال ينقله املؤالف واملخالف وبطلت األخبار

ــائل ــال الس ــام : فق ــان اإلم ــإذا ك ــذه  ف ــول ه ــًا ط غائب

ة ال ُينتَفع به، فام الفرق بني وجوده وعدمه؟  املدَّ

ـًة عـىلٰ : قال لـه سـائر  إنَّ اهللا سـبحانه إذا نصـب دلـيالً وحجَّ

ــة عــىلٰ   مــن أخافــه ال عــىلٰ  خلقــه فأخافــه الظــاملون كانــت احلجَّ

ــت احل ــه اهللا كان ــو أعدم ــبحانه، ول ــىلٰ اهللا س ــة ع ــىلٰ  جَّ  اهللا ال ع

 . الظاملني، وهذا الفرق بني وجوده وعدمه

 السامء فإذا آن قيامه أنزله؟  أَال رفعه اهللا إىلٰ : قال السائل

ـة عـىلٰ : فقال له ـة  ليس هـو حجَّ أهـل السـامء، إنَّـام هـو حجَّ

ــة ال تكـون إالَّ بــني املحجـوجني بــه،  عـىلٰ  أهـل األرض، واحلجَّ

يمتنـع يف العقـل لـوال األخبـار الـواردة  وأيضًا فقد كان هـذا ال

ــه يف الســامء،  ــة، فلهــذا مل جيــز كون أنَّ األرض ال ختلــو مــن حجَّ

 . وأوجبنا كونه يف األرض، وباهللا التوفيق]] ١٦ص /[[

كيـف جيـوز : فقام إنسـان مـن املعتزلـة وقـال للشـيخ املفيـد

ذلك منك وأنـت نّظـار مـنهم قائـل بالعـدل والتوحيـد، وقائـل 

ت والدتــه دون بأحكـام ا لعقـول، تعتقــد إمامـة رجـل مــا صـحَّ

ــ  ٰى إمامتــه، وال وجــوده دون عدمــه، وقــد تطاولــت الســنون حتَّ

إنَّ لـه منـذ ُولِـَد مخسـًا وأربعـني ومائـة : أنَّ املعتقد مـنكم يقـول

 سنة، فهل جيوز هذا يف عقل أو سمع؟ 



 ١٠٧  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

أنَّ الداللـة عنـدنا : قـد قلـت فـافهم، اعلـم: قال له الشـيخ

ة قامت عىلٰ   . أنَّ األرض ال ختلو من حجَّ

 مسلِّم لك ذلك، ثّم أيش؟ : قال السائل

ـة عـىلٰ : قال له الشـيخ صـفات، ومـن ال يكـون  ثـّم إنَّ احلجَّ

 .عليها مل تكن فيه

ــه الســائل ــاس وال : قــال ل ــد العبّ ــدي، ومل أَر يف ول ــذا عن ه

ــيلٍّ  ــد ع ــفات،  يف ول ــك الص ــو بتل ــن ه ــة م ــريش قاطب وال يف ق

ـة غـريهم ولـو غـاب ألـف سـنة، فعلمت بدليل الع قل أنَّ احلجَّ

ــ ــالم جيِّ ــذا ك ــت وه ــه إذا قام ــه، ألنَّ ــرت في ــاه إذا تفكَّ د يف معن

ــة ال يكــون  ــة، وأنَّ احلجَّ الداللــة بــأنَّ األرض ال ختلــو مــن حجَّ

 إالَّ معصــومًا مــن اخلطــأ والزلــل، ال جيــوز عليــه مــا جيــوز عــىلٰ 

ــة، ــه ال يف الغيب ــة في ــت املنازع ــة، وكان ــك  األُمَّ َم ذل ــلِّ ــإذا ُس ف

ة الزمة يف الغيبة  .كانت احلجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الرسالة الثالثة يف الغيبة

ــد ]] ١١ص [[ ــيخ املفي ــال الش ــس : ق ـــرت جمل حض

ــر ــاء، فج ــن الرؤس ــيس م ــانته ٰى رئ ــة، ف ــالم يف اإلمام  إىلٰ  ٰى ك

 . القول يف الغيبة

عــن أليســت الشــيعة تــروي : فقــال صــاحب املجلــس

ة أهـل بـدر : جعفر بـن حمّمـد  أنَّـه لـو اجتمـع لإلمـام عـدَّ

 ثالثامئة وبضعة عرش رجالً لوجب عليه اخلروج بالسيف؟ 

 . قد روي هذا احلديث: فقلت

أَولســـنا نعلـــم يقينـــًا أنَّ الشـــيعة يف هـــذا الوقـــت : قـــال

ــع  ــة م ــام الغيب ــوز لإلم ــف جي ــدر، فكي ــل ب ة أه ــدَّ ــعاف ع أض

 الرواية التي ذكرناها؟ 

ــهفق ــت ل ــددها : ل ــريًا ع ــا كث ــت يف وقتن ــيعة وإن كان إنَّ الش

ـــ ة أهـــل  تزيـــد عـــىلٰ  ٰى حتَّ بـــدر أضـــعافًا ]] ١٢ص /[[عـــدَّ

ــي  ــة الت ــإنَّ اجلامع ــاعفة، ف ــدر إذا (مض ــل ب ة أه ــدَّ هتم ع ــدَّ ع

ــ)اجتمعــت ة ووجــب عليــه الظهــور مل ، فلــم يســع اإلمــام التقيَّ

جتتمــع يف هــذا الوقــت، وال حصــلت يف هــذا الزمــان بصــفتها 

ــه جيــب أن يكــون هــؤالء القــوم معلــوم  ورشوطهــا، وذلــك أنَّ

ــىلٰ  ــرب ع ــجاعة، والص ــاهلم الش ــن ح ــالص يف  م ــاء، واإلخ اللق

ــاد،  ــىلٰ ]و[اجله ــرة ع ــار اآلخ ــن  إيث ـــرائر م ــاء الس ــدنيا، ونق ال

ـم ال هينـون وال ينتظـرون عنـد  ة العقـول، وأهنَّ العيـوب، وصـحَّ

لحة يف بعمــوم املصــ اللقــاء، ويكــون العلــم مــن اهللا تعــاىلٰ 

الشـيعة هبـذه الصـفة، ولـو علـم  وليس كـلُّ . ظهورهم بالسيف

مــا رشطنــاه لظهــر  أنَّ يف مجلــتهم العــدد املــذكور عــىلٰ  اهللا تعــاىلٰ 

ــام  ــني،  اإلم ــة ع ــتامعهم طرف ــد اج ــب بع ــه، ومل يغ ال حمال

لكن املعلـوم خـالف مـا وصـفناه، فلـذلك سـاغ لإلمـام الغيبـة 

 . ما ذكرناه عىلٰ 

مـا ذكـرت؟ وإن  أنَّ رشوط القـوم عـىلٰ ومـن أيـن لنـا : قال

 كانت رشوطهم هذه فمن أين لنا أنَّ األمر كام وصفت؟ 

ت الغيبــة مل يكــن : فقلــت إذا ثبــت وجــوب اإلمامــة وصــحَّ

ــق إىلٰ  ــا طري ــث  لن ــن حي ــاه، فم ــام رشحن ــرب إالَّ ب ــحيح اخل تص

ــام  ــا ب ــرب حكمن ــدق اخل ــمة وص ــة والعص ــل اإلمام ــت دالئ قام

 . ذكرناه

هـذا األمـر ومثالـه مـا علمنـاه مـن جهـاد ونظـري : ثّم قلـت

أهــل بــدر بالعــدد اليســري الــذين كــانوا معــه   النبــيِّ 

يف عـام  )عليـه وآلـه السـالم(وأكثرهم أعـزل راجـل، ثـّم قعـد 

ــدر يف  ــل ب ــعاف أه ــحابه أض ــن أص ــه م ــة ومع ص /[[احلديبي

ــه ]] ١٣ مصــيبًا يف األمــرين مجيعــًا،  العــدد، وقــد علمنــا أنَّ

ــه لــو كــان املع لــوم مــن أصــحابه يف عــام احلديبيــة مــا كــان وأنَّ

ــود واملهادنــة،  ــعه القع ــال بــدر ملــا وس ــوم مــنهم يف ح املعل

ولوجب عليه اجلهاد كـام وجـب عليـه قبـل ذلـك، ولـو وجـب 

مـا  عليه ما تركـه ملـا ذكرنـاه مـن العلـم بصـوابه وعصـمته عـىلٰ 

 .اهبيَّنّ 

ـــال ـــول اهللا : فق ـــوح إنَّ رس ـــان ي ـــيعلم  ٰى ك ـــه ف إلي

اقــب، ويعــرف الفــرق مــن صــواب التــدبري بــالوحي العو

ــام  ــام ب ــم اإلم ــال يف عل ــن ق ــون، فم ــا يك ــة م ــأه بمعرف وخط

 ذكرت، وما طريق معرفته بذلك؟ 

مـا يـأيت  اإلمـام عنـدنا معهـود إليـه، ُموَقـف عـىلٰ : فقلت له

ــ ــارات تدلُّ ــه أم ــوب ل ــذَكر، منص ــا ُي ــىلٰ وم ــب يف  ه ع العواق

ــل ــام حص ــال، وإنَّ ــالح يف األفع ــدبريات والص ــد  الت ــه العه ل

ــيِّ  ــه ويطَّلــع عــىلٰ  ٰى الــذي يــوح  بــذلك عــن النب ــم  إلي عل

د يف أنَّـه متعبـِّ السامء، ولـو مل نـذكر هـذا البـاب واقتصــرنا عـىلٰ 

 ٰى وأغنــ ٰى ومــا يظهــر لــه مــن الصــالح لكفــ ذلــك بغلبــة الظــنِّ 

التحقيـق كائنـًا مـا كـان بـال ارتيـاب،  وقام مقـام اإلظهـار عـىلٰ 

ــىلٰ  ــيّام ع ــال الس ــذهب املخ ــوهلم يف رأي م ــاد، وق فني يف االجته

مناه  النبيِّ   . وإن كان املذهب ما قدَّ

قتلــه  ظهــوره إىلٰ  ٰى لِـــَم ال يظهــر اإلمــام وإن أدّ : فقــال
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ـة يف إمامتـه أوضـح، ويـزول الشـكُّ   فيكون الربهـان لـه واحلجَّ

 يف وجوده بال ارتياب؟ 

اهللا  ، كـام ال جيـب عـىلٰ ] عليـه[إنَّه ال جيب ذلك : فقلت

وقـت  معاجلـة العصـاة بـالنقامت وإظهـار اآليـات يف كـلِّ  اىلٰ تع

عاجل العصاة لكان ]] ١٤ص /[[متتابعات، وإن كنّا نعلم أنَّه لو 

ة يف قـبح  الربهان عىلٰ  قدرته أوضح، واألمر يف هنيه أوكد، واحلجَّ

خالفه أبني، ولكان بذلك اخللق عن معاصيه أزجـر، وإن مل جيـب 

 دبريه لعلمــه باملصــلحة فيــه عــىلٰ ذلــك عليــه وال يف حكمتــه وتــ

ل مثله لظهـور  ٰى أنَّه ال معنـ عىلٰ . التفضيل، فالقول يف الباب األوَّ

اإلمام يف وقت حييط العلم فيه بأنَّ ظهوره منه فساد، وأنَّه ال يؤول 

إصالح، وإنَّام يكون ذلـك حكمـًة وصـوابًا إذا كانـت عاقبتـه  إىلٰ 

ين مع مقامه ًا يف الدِّ أنَّ يف ظهوره صالح ولو علم . الصالح

يف العامل أو هالكه وهالك مجيع شـيعته وأنصـاره ملـا أبقـاه طرفـة 

، لكـن )جـلَّ اسـمه(مرضـاة اهللا  عني، وال فرت عـن املسـارعة إىلٰ 

هذه احلال عند ظهوره  عصمته كاشف عن معرفته لردِّ  الدليل عىلٰ 

مناه من ذكـر العهـد إليـه، ونصـب الـدالئ ل يف هذا الزمان بام قدَّ

 . والرسم املذكورين له يف األفعال واحلدِّ 

ــال ــىلٰ : فق ــة ع ــذه األجوب ــري إنَّ ه رة  لعم ــرَّ ــول املق األُص

بعـد تسـليم األُصـول  -ة، واملنـازع فيهـا ألهل اإلمامـة مسـتمرَّ 

 . ال ينال شيئًا وال يظفر بطائل -

مــن العجـــب إّنــا واملعتزلـــة نوجــب اإلمامـــة، : فقلــت

ــلِّ  ــا يف ك ــة إليه ــم باحلاج ــانٍ  ونحك ــن زم ــأ م ــع بخط ، ونقط

، وهــم دائــًام  أوجــب االســتغناء عنهــا يف حــال بعــد النبــيِّ 

ــة ومــرور الزمــان بغــري ظهــور يُ  ــالقول يف الغيب ــا ب شــنِّعون علين

ــري  ــد أم ــم بع ــام هل م ال إم ــأهنَّ ــون ب ــهم يعرتف ــم أنفس ــام، وه إم

ــؤمنني  ــون إقامــة إمــام يف  إىلٰ  امل هــذا الزمــان، وال يرج

القـول (نحـن أعـذر يف  حـالٍ  كـلِّ  فعـىلٰ قرب هـذا مـن األوان، 

ــة ــن  وأوىلٰ ) بالغيب ــت م ــل الثاب ــة لألص ــد املوازن ــواب عن بالص

 . أوانٍ  وجوب اإلمام، ولدفع احلاجة إليها يف كلِّ 

هــؤالء القــوم وإن قــالوا باحلاجــة : فقــال]] ١٥ص /[[

ــة  إىلٰ  ــدم غيب ــام لع ــالن األحك ــح يف بط ــذرهم واض ــام فع اإلم

ــ ــوم باألحك ــذي يق ــام ال ــتكم اإلم ــون أنَّ أئمَّ ــتم تقول ام، وأن

  ٰــانوا ظــاهرين إىل ــد ك ــام  ق ــدكم، ف ــة عن ــان الغيب ــت زم وق

 . عذركم يف ترك إقامة احلدود وتنفيذ األحكام

إنَّ هــؤالء القـــوم وإن اعتصــموا يف تضـــييع : فقلــت لـــه

ـ ة الـذين يقومـون هبـا يف الزمـان، احلـدود واألحكـام بعـد األئمَّ

م يعرتفـون بـأنَّ يف كـلِّ   طائفـة مـنهم مـن أهـل احلـلِّ  زمـانٍ  فإهنَّ

ــيهم إقامــة اإلمــام الــذي يقــوم باحلــدود  ــَل إل ــد ُجِع والعقــد ق

هــم عــن إقامــة اإلمــام وتنفيــذ األحكــام، فــام عــذرهم عــن كفِّ 

وهـــم موجـــودون معروفـــو األعيـــان، فـــإن وجـــب علـــيهم 

ـــلِّ  ـــاهرين يف ك ـــانٍ  لوجـــودهم ظ ـــ زم ـــام املنفِّ ـــة اإلم ذ إقام

ــك  ــرك ذل ــانوا ت ــام، وع ــني لألحك ة عاص ــدَّ ــذه امل ــول ه يف ط

ني عن طريـق الرشـاد كـان لنـا بـذلك علـيهم ولـن يقولـوا ضالِّ 

هبذا أبدًا، وإن كـان هلـم عـذر يف تـرك إقامـة اإلمـام، وإن كـانوا 

ــا  وقــٍت  يف كــلِّ  تن يف تــرك  موجــودين، فــذلك العــذر ألئمَّ

ــلِّ  ــودين يف ك ــانوا موج ــدود وإن ك ــة احل ــانٍ  إقام ــىلٰ زم أنَّ  ، ع

تنــ يف تــرك إقامــة األحكــام أوضــح وأظهــر مــن  ا عــذر أئمَّ

ــال  ــًا ب ــم يقين ــا نعل ــام، ألّن ــب اإلم ــرك نص ــة يف ت ــذر املعتزل ع

ــول اهللا  ــت رس ــل بي ــن أه ــريًا م ــاب أنَّ كث ــد ُرشِّ  ارتي دوا ق

عــن أوطــاهنم، وُســِفَكت دمــاؤهم، وُألــزم البــاقون مــنهم 

ــىلٰ  ــوف ع ــوهُّ  اخل ــيف الت ــروج بالس ــرون اخل ــم ي ــيهم أهنَّ م عل

ــم  ــة وال وأهنَّ ــن املعتزل ــد م ــَر أح ــام، ومل ي ــيهم األحك ــن إل ممَّ

َد عـــن  وطنـــه، ]] ١٦ص /[[احلشـــوية ســـفك دمـــه، وال ُرشِّ

يف قعـود  ٰى م عليـه والتحقيـق منـه أنَّـه يـرالتـوهُّ  وال خيف عـىلٰ 

ة واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، بـل هـؤالء القـوم األئمَّ 

م أصــحاب االختيــصـــرِّ يُ  ار، وأنَّ إلــيهم حون يف املجــالس بــأهنَّ

الطاعـة، وأنَّ مــن مـذهبهم األمــر  والعقـد واإلنكــار عـىلٰ  احلـلَّ 

ــىلٰ  ــًا ع ــًا الزم ــر فرض ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــادهم،  ب اعتق

وهـم مـع ذلـك آمنــون مـن السـلطان، غــري خـائفني مـن نكــره 

 . عليهم من هذا املقال

ــام، وأنَّ  ــة اإلم ــرك إقام ــم يف ت ــذر هل ــه ال ع ــذلك أنَّ ــان ب فب

تنــا العـذ مــن  ر الواضــح الــذي ال شــبهة فيـه حاصــل ألئمَّ

ــ ــا بيَّنّ ــام مل ــذ األحك ــدود وتنفي ــة احل ــرك إقام ــاهلم ت ــن ح اه م

 .ووصفناه، وهذا واضح

 ). فلم يأِت بيشء، وهللا احلمد ولرسوله وآله الصالة والسالم(

 .ق للصوابواهللا املوفِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الرسالة الرابعة يف الغيبة

 بســم اهللا الــرمحن الــرحيم، وصــالته عــىلٰ ]] ١١ص /[[

 . دنا حمّمد وآله الطاهرينسيِّ 
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مــا الســبب املوجــب : ســأل بعــض املخــالفني فقــال: وبعــد

ــان  ــام الزم ــتتار إم هتا  الس ــدَّ ــت م ــد طال ــي ق ــه الت وغيبت

ــال ــّم ق ــام، ث ــا األّي ت هب ــدَّ ــتم: وامت ــإن قل ــك : ف ــبب ذل إنَّ س

نفسـه،  أعدائـه وخوفـه مـنهم عـىلٰ صعوبة الزمـان عليـه بكثـرة 

ل عــىلٰ : قيــل لكــم أصــعب،  آبائــه  فقــد كــان الزمــان األوَّ

ـــ ــيام مض ــداؤهم ف ــىلٰ  ٰى وأع ــوفهم ع ــر، وخ ــّد  أكث ــهم أش نفس

ــل  ــياعهم، ب ــابوا عــن أش ــك وال غ ــترتوا مــع ذل ــر، ومل يس وأكث

أتـاهم اليقـني، وهـذا ُيبطِـل اعـتاللكم يف  ٰى كـانوا ظـاهرين حتـَّ

نكم واسـتتاره فـيام ذكرمتـوه، وسـألتك غيبة صـاحب الزمـان عـ

ك  . أدام اهللا عزَّ

إنَّ : - وبـــاهللا التوفيـــق -اجلـــواب  :اجلـــواب عـــن ذلـــك

عليــه وعلــيهم (اخــتالف حــالتي صــاحب الزمــان وآبائــه 

فــيام يقتضــيه اســتتاره اليــوم وظهــوره إذ ذاك يقضـــي  )الســالم

ــا  ــالن م ــهولة ]] ١٢ص /[[بط ــن س ــاه م ع ــم وادَّ ــه اخلص تومهَّ

ــذا الز ــىلٰ ه ــان ع ــر  م ــاحب األم ــىلٰ  ص ــعوبته ع ــه  وص آبائ

  ــة خوفــه اليــوم وكثــرة خــوف آبائــه فــيام فــيام ســلف، وقلَّ

ــه مل يكــن أحــد مــن آبائــه  ــَف القيــام  ســلف، وذلــك أنَّ ُكلِّ

ة، وال ُألـزم الـدعاء بالسـيف مـع ظهـوره، وال ُألـزم بـرتك التقيـَّ

ــوره  إىلٰ  ـــرط ظه ــذا بش ــا، ه ــام زمانن ــه إم ــبام كلَّف ــه حس نفس

قــد  )صــلوات اهللا علــيهم(مــن آبائــه  ٰى ، وكــان مــن مضـــ

ــ ــوا التقيَّ ــور يف ُأبيح ــم، واحلض ــة هل ــدائهم، واملخالط ــن أع ة م

ــىلٰ  ــيوف ع ــهار الس ــريم إش ــوا حت ــهم، وأذاع ــهم،  جمالس أنفس

ــر الــدعوة إليهــا ــاروا إىلٰ . وخط ــون يف آخــر  وأش منتظــر يك

ـ ـة، وحييـي وهيـدي بـه األُمَّ ة، الزمان مـنهم يكشـف اهللا بـه الغمَّ

ة، عنـد ظهـوره ينـادي باسـمه يف السـامء املالئكـة ال تسعه التقيـَّ

ـــدعو إىلٰ  ـــام،  الكـــرام، وي ـــل يف األن ـــه جربئيـــل وميكائي بيعت

ــد  ــا عن ــه أمــارات القيامــة يف األرض والســامء، وحيي وتظهــر قبل

ـــاألمر  ـــه ب ـــه وهنوض ـــات قيام ـــروع آي ـــوات، وت ظهـــوره أم

 . األبصار

ــ ــالح م ــلف الص ــن الس ــك ع ــر ذل ــامَّ ظه ــه فل ، ن آبائ

ــك عنــد ســلطان كــلِّ  ــق ذل ، أوانٍ  وملــك كــلِّ  زمــانٍ  وحتقَّ

ــم ال يتــديَّنون بالقيــام بالســيف، وال يــرون الــدعاء  وعلمــوا أهنَّ

ــىلٰ  إىلٰ  ــه ع ــذي  مثل ــنهم ال ــالف، وأنَّ دي ــل اخل ــن أه ــد م أح

ــه إىلٰ  ــون ب ب ــ اهللا  يتقرَّ ــفُّ التقيَّ ــان،  ة، وك ــظ اللس ــد، وحف الي

ـــوفُّ  ـــىلٰ والت ـــادات،  ر ع ـــاع إىلٰ العب ـــاألعامل  اهللا  واالنقط ب

ــىلٰ  ــوهم ع ــاحلات، آمن ــذلك إىلٰ  الص ــني ب ــهم مطمئن ــا  أنفس م

ــه مــن شــأهنم، وُحي دبِّ يُ  ــقِّ رون ــاهتم، وكفُّ ــه مــن ديان ــذلك قون وا ب

 .ب واالستتارعن الظهور واالنتشار، واستغنوا به عن التغيُّ 

ــه بســلِّ  ولـــامَّ كــان إمــام هــذا الزمــان   هــو املشــار إلي

ــن  ــيف م ــاد الس ــذكورة، واجله ــام امل ــادم األّي ــدهر يف تق ل ال أوَّ

ـ ــع التقيـَّ ]] ١٣ص /[[ة عــن ألعــداء اهللا عنــد ظهــوره، ورف

أوليائه، وإلزامه هلـم باجلهـاد، وأنَّـه املهـدي الـذي يظهـر اهللا بـه 

ــقَّ  ــوم احل ــه ال يق ــوم أنَّ ــان املعل ــالل، وك ــيفه الض ــد بس ، ويبي

ة واألعــوان، بالســيف إالَّ مــع وجــود األنصــار واجــتامع احلفــد

ــد وجــوده متهيِّ  ومل يكــن أنصــاره  ــني إىلٰ عن ــت  ئ هــذا الوق

ـــرته جممعــني، وال كــان يف األرض  موجــودين، وال عــىلٰ  نص

مـن يصـلح للجهـاد وإن كـانوا يصـلحون لنقـل  امن شيعته طر� 

ــتمكُّ  ــول ال ــه بحص ــدعاء ل ــام وال ــظ األحك ــار وحف ــن اآلث ن م

ــك إىلٰ  ــاهللا  ذل ــه التقيَّ ــ، لزمت ــب فرض ــام ة، ووج ــه ك ها علي

بيـده  ٰى ، ألنَّـه لـو ظهـر بغـري أعـوان أللقـآبائه  ُفِرَضت عىلٰ 

ــد إىلٰ  ــو أب ــة، ول ــدًا يف  ٰى التهلك ــألوا جه ــداء مل ي ــه لألع شخص

ــىلٰ  ــائهم ع ــة دم ــيعته، وإراق ــال ش ــه، واستئص ـــرر ب ــاع الض  إيق

ـــدِّ  ـــاد يف ال ـــم الفس ـــك أعظ ـــون يف ذل ـــتحالل، فيك ين االس

 . ين وتدبري احلكامءدِّ عن أحكام ال والدنيا، وخيرج به 

ال  -يعلـم يقينـًا  ٰى ولـامَّ ثبـت عصـمته، وجـب اسـتتاره حتـَّ

حضــور األعــوان لــه، واجــتامع األنصــار، وتكــون  -شــكَّ فيــه 

ــ نــه مــن إقامــة ة يف ظهــوره بالســيف، ويعلــم متكُّ املصـلحة العامَّ

اه سـقط مـا بيَّنّـ احلدود، وتنفيذ األحكـام، وإذا كـان األمـر عـىلٰ 

ة فـيام يعتقدونـه ملخالف مـن مناقضـة أصـحابنا اإلماميـَّما ظنَّه ا

ـ وغيبـة صـاحب   ٰى ة اهلـدمن علَّة ظهـور السـلف مـن أئمَّ

ة والرضـوان وأفضـل الرمحـة والسـالم عليـه التحيـَّ(زماننا هـذا 

 .)والصالة

ز هلـم  وبان ممَّا ذكرناه فرق مـا بـني حالـه وأحـواهلم فـيام جـوَّ

 . الظهور، وأوجب عليه االستتار

قـد أقـام   ألـيس النبـيُّ : ثّم يقال هلـذا اخلصـم ):صلف(

ــ ــاس إىلٰ بمكَّ ــة عشـــر ســنة يــدعو الن ــر اهللا تعــاىلٰ  ة ثالث  ٰى وال ي

 عــــىلٰ ]] ١٤ص /[[الســــيف وال اجلهــــاد، ويصــــرب  ســــلَّ 

 ٰى ، حتَّـــٰى التكــذيب لــه والشـــتم والضـــرب وصــنوف األذ

ــ ــىلٰ  أمــره إىلٰ  ٰى انته ــوا ع ــىلٰ  ظهــره  أن ألق ــع الس ــو راك  وه

نوا يرضـخون قدميـه باألحجـار، ويلقـاه السـفيه مـن أهــل وكـا
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ــ ــه مكَّ ــيق علي ــرتاب، ويض ــه ال ــو في ــه وحيث ــتمه يف وجه ة فيش

ــداؤه يف األذ ــغ أع ــًا، ويبل بوا  ٰى أحيان ــذَّ ــال، وع ـــروب النك بض

رجعـوا عـن  ٰى أصحابه أنواع العـذاب، وفتنـوا كثـريًا مـنهم حتـَّ

الســيف  اإلسـالم، وكـان املسـلمون يسـألونه اإلذن هلـم يف سـلِّ 

ــك، ويكفُّ  ــن ذل ــنعهم ع ــداء فيم ــة األع ــأمرهم ومباين ــم، وي ه

 . ٰى األذ بالصرب عىلٰ 

ــلَّ : وروي ــالم س ــر اإلس ـــامَّ أظه ــاب ل ــن اخلّط ــر ب أنَّ عم

ــ ــالســيفه بمكَّ ــد اهللا رس� : ة وق ــول اهللا اال ُيعبَ  ، فزجــره رس

لـو تركنـا : وقال له عبـد الـرمحن بـن عـوف الزهـري. عن ذلك

ــول اهللا  ــذ رس ــلُّ  ألخ ــني إىلٰ  ك ــده رجل ــل بي ــب  رج جن

 . عامَّ قال  فنهاه النبيُّ . رجل منهم فقتله

ـــه إىلٰ ]] ١٥ص /[[ ـــك حال ـــزل ذل ـــن  ومل ي ـــب م أن طل

أن خيفـر أصـحابه مـن قـريش  -ك احلبشـة ِلـوهو مَ  -النجايش 

دمـه  خائفـًا عـىلٰ  )عليـه وآلـه السـالم(ثّم أخرجهم إليه واسـترت 

ـ يف الشعب ثـالث سـنني، ثـّم هـرب مـن ـمكَّ ه ة بعـد مـوت عمِّ

ــّم  ــام ث ــة أّي ــار ثالث ــام يف الغ ــه، وأق ــتخفيًا هبرب ــب مس أيب طال

ــاجر  ــالم(ه ــه والس ــه وآل ــة ورأ إىلٰ  )علي ــه  ٰى املدين ــي من النه

للقيام واسـتنفر أصـحابه وهـم يومئـٍذ ثالثامئـة وبضـعة عشــر، 

ة عـن نفسـه إذ هبم ألف رجل من أهـل بـدر، ورفـع التقيـَّ ٰى ولق

 . ذاك

العمـــرة، فبـــايع حتـــت  هـــًا إىلٰ ملدينـــة متوجِّ ر اـثـــّم حضـــ

عليــه وآلــه (املــوت، ثــّم بــدا لــه  الشــجرة بيعــة الرضــوان عــىلٰ 

ــه يف  )الســالم فصــالح قريشــًا ورجــع عــن العمــرة ونحــر هدي

ــًا  مكانــه، وبــدا لــه مــن القتــال، وكتــب بينــه وبــني قــريش كتاب

ذلـك،  فأجـاهبم إىلٰ ) بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم(سألوه فيـه حمـو 

ــ ــاب الطِّ  وا إىلٰ ودع ة يف الكت ــوَّ ــن النب ــمه م ــو اس ــم إىلٰ حم  العه

يرجـع  ٰى ذلك، فاقرتحوا عليـه أن يـردَّ رجـالً مسـلًام إلـيهم حتـَّ

ذلـك، هـذا وقـد ظهـر علـيهم  الكفر أو يرتكوه فأجـاهبم إىلٰ  إىلٰ 

ــإذا قــال اخلصــم]] ١٦ص /[[يف احلــرب،  ــىلٰ : ف ــدَّ مــن  ب وال ب

 . باألخبار ذلك إن كان من أهل العلم واملعرفة

ــ: قيــل لــه ، ٰى األذ ومــا بالــه صــرب عــىلٰ  ،ةفِلــَم مل يقاتــل بمكَّ

ولِـَم منـع أصـحابه عـن اجلهـاد وقـد بـذلوا أنفسـهم يف نصــرة 

ه إىلٰ  ـــذي اضـــطرَّ ـــايش  اإلســـالم، ومـــا ال االســـتجارة بالنج

ـ دمـائهم  بـالد احلبشـة خوفـًا عـىلٰ  ة إىلٰ وإخراج أصحابه من مكَّ

القتـال حـني خذلـه أصـحابه  إىلٰ  من األعداء، ومـا الـذي دعـاه

ــة عــددهم، وكيــف مل يقاتــل  وتثــاقلوا عليــه فقاتــل هبــم مــع قلَّ

املـوت، ومـا وجـه  باحلديبية مع كثـرة أنصـاره وبيعـتهم لـه عـىلٰ 

اخـتالف أفعالـه يف هـذه األحـوال؟ فـام كـان يف ذلـك جـوابكم 

ــان  ــاحب الزم ــاء ص ــن آب ــلف م ــور الس ــا يف ظه ــو جوابن فه

 . جتدون من ذلك مهرباً  واستتاره وغيبته، فال

ــّىلٰ  ــتعان، وص ــد هللا املس ــىلٰ  واحلم ــيِّ  اهللا ع ــد النب ــه  حمّم وآل

 .وسلَّم تسليًام كثرياً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / املقنع يف الغيبة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وسالم عىلٰ ]] ٣١ص /[[

 .طاهريندنا حمّمد وآله ال، سيِّ ٰى عباده الذين اصطف

ــدائم (د يف جملــس الــوزير الســيِّ  ٰى جــر أطــال اهللا يف العــزِّ ال

ــت ُح  ــاءه، وكب ــداءهبق ــاده وأع ــة  )ّس ــالم يف غيب ــاحب (ك ص

ــان ــتض االستقصــاء ) الزم ــال مل تق ــت بأطرافــه، ألنَّ احل أملم

إمـالء كـالم وجيـز فيهـا ُيطََّلـع بـه  واالستيفاء، ودعاين ذلك إىلٰ 

ــ عــىلٰ  ــم م ــذه املســألة، وحيس ــا، ادَّ رسِّ ه ــة فيه ة الشــبهة املعرتض

ــاب  ــت الكت ــد أودع ــت ق ــة(وإن كن ــايف يف اإلمام ــايب  )الش وكت

ـة (يف  مــن الكـالم يف الغيبـة مـا فيــه  )تنزيـه األنبيـاء واألئمَّ

ــة  ــاد ]] ٣٢ص /[[كفاي ــه وانق ــن نفس ــف م ــن أنص ــة مل وهداي

ريُّ  ة، ومل َحيِْر َحتَ ة] اً [إللزام احلجَّ  .عاندًا عن املحجَّ

ــأوىلٰ  ــااألُ  ف ــور وأّمهه ــىلٰ : م ــواهر ع ــرض اجل ــدها،  ع منتق

 إدراكهــا، الغــائص بثاقــب فطنتــه إىلٰ  الســـريع إىلٰ  واملعــاين عــىلٰ 

ـة، عـدم  أعامقها، فطاملـا أخـرس عـن علـم، وأسـكت عـن حجَّ

إليـه، ومـا متكلِّـف نظـًام أو  ٰى من ُيعَرض عليه، وفقـد مـن ُهتـد

ز بـني السـابق والالحـق واملَُجـ يلِّ واملَُصـيلِّ نثرًا عنـد مـن ال ُيميـِّ

 .إالَّ كمن خاطب مجادًا أو حاور مواتاً 

ــة  ٰى وأر ـــرة العالي ــذه احلض ــبق ه ــن س ــا(م ) أدام اهللا أّيامه

ــفيتها  إىلٰ  ــها، وتص ــن غوامض ــتخراجها م ــاين، واس ــار املع أبك

أماكنهـا، مـا ينـتج األفكـار العقيمـة،  من شـوائبها، وترتيبهـا يف

ـــ ـــدة، وُحيَ ـــوب البلي ـــذكي القل ـــوم  ]]٣٣ص [[/ يلِّ وي العل

ـــواآلداب يف أفـــواه مـــن أَ  ـــن ْت رَّ َم ـــه، وشـــحطت ع  يف هلوات

 .عليه ارتقاؤها واعتالؤها قَّ خطواته، وُش 

ــب وأســعد أحوالــه أن  فصــار أكــرب حــظِّ  العــامل واألدي

ــ ــيلة رٰىض ُت ــه فض ــدها  من ــا، وأن ينتق ــة دأب هل ــبها ومنقب اكتس

ــال ــائل ف ــد الفض ــه ناق ــا ويُ  علي ــق يف زيِّ يبهرجه ــا، وأن تنف فه
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ــا إالَّ ال ــق فيه ــي ال ينف ــوق الت ــا إالَّ س ــد فيه ــني وال يكس   الثم

 .املهني

يف هــذه النعمــة الــدوام، فهــي أكــرب  ونســأل اهللا تعــاىلٰ 

ــن ــو ويلُّ  وأوفــر م ــا، وه ــا واالســتظهار بغريه  االستضــافة إليه

 .اإلجابة برمحته

ـــا ٰى  ألروإّين  ـــاد خمالفين ـــن اعتق ـــالم يف (: م ـــعوبة الك ص

تــه يف جهــتهم، وضــعفه مــن الغيبــة وســهولته علينــا، وقوَّ 

 !عجباً  )جهتنا

ـ واألمـر بالضـدِّ  ل الصــحيح، مـن ذلــك وعكسـه عنـد التأمُّ

صـول ت تلـك األُ مـة، فـإن صـحَّ صـول متقدِّ فـرع ألُ  الغيبة ألنَّ 

ــرَّ بأدلَّ  ــا، وتق ــهل يشبحجَّ  رتته ــة أس ــالكالم يف الغيب ــا، ف  ءته

ـــ تلـــك  ]]٣٤ص [[/ ا تبتنـــي عـــىلٰ وأقربـــه وأوضـــحه، ألهنَّ

 .ب عليها، فيزول اإلشكالوترتتَّ صول األُ 

ــك األُ  ــت تل ــال وإن كان ــة، ف ــحيحة وال ثابت ــري ص ــول غ ص

ــل إحكــام أُ  للكــالم ٰى معنــ ــة قب ــالكالم فيهــا يف الغيب صــوهلا، ف

 .هفَ عبث وَس  صولمن غري متهيد تلك األُ 

ــالم يف  ــتبعد الك ــعب ويس ــا يستص ــالف لن ــان املخ ــإن ك ف

ـــل ـــة قب ـــة يف كـــلِّ  الغيب ـــالم يف وجـــوب اإلمام ـــ الك ر ـعص

ر ال صـعب، بـل معـوز متعـذِّ  هيف أنَّـ وصفات اإلمام، فال شـكَّ 

 .الرساب  عىلٰ حيصل منه إالَّ 

ـ) باً لـه مستصـعِ (وإن كان  صـول وثبوهتـا، د تلـك األُ مـع متهُّ

ــال ــإنَّ  ف ــبهة، ف ــعوبة وال ش ــوقاً  ص ــاق س ــر ينس ــة  إىلٰ  األم الغيب

 .صول اإلمامةأُ  رتإذا تقرَّ  رضورةً 

 :]اإلمامة، والعصمة: أصالن موضوعان للغيبة[

 :وبيان هذه اجلملة

 - زمــانٍ  وجــوب اإلمامــة، وأنَّ كــلَّ  إنَّ العقــل قــد دلَّ عــىلٰ 

ــن،  ــيح واحلس ــنهم القب ــوز م ــذين جي ــون ال ــه املكلَّف ــَف في ُكلِّ

ه مــن إمــام ال خيلــو مــن إمــام، وأنَّ خلــوَّ  -والطاعــة واملعصــية 

 .إخالل بتمكينهم، وقادح يف حسن تكليفهم

مـن  من كونه معصوماً  ذلك اإلمام ال بدَّ  أنَّ  ل عىلٰ العق دلَّ  ثمّ 

 .قبيح منه فعل كلِّ  والزلل، مأموناً  ]]٣٥ص [[/ اخلطأ

شــري مــن تُ )  إمامــةإالَّ (ولـيس بعــد ثبــوت هــذين األصـلني 

وجوهبــا  العقـل عـىلٰ  الصـفة التـي دلَّ  إمامتـه، فـإنَّ  اإلماميَّـة إىلٰ 

ــه، ويتعــرّ ال توجــد إالَّ  ــمــن  منهــا كــلُّ  ٰى  في ــه اإلمامــة  ٰى عدَّ ُت ل

 .شبهة فيها ٰى ال تبق ٰى حتَّ  سواه، وتنساق الغيبة هبذا سوقاً 

ــُح  ــة أوض ــذه الطريق ــا اعتُ  وه ــم ــة  دَ ِم ــوت إمام ــه يف ثب علي

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر بــه النقــل بــذلك وإن كــان يف الشــيعة فاشــياً  فــإنَّ 

ــؤه مــن كــلِّ ظــاهراً  ــاً  ، وجمي ذلــك يمكــن  ، فكــلُّ طريــق معلوم

رضوب  هــا إىلٰ فيــه، التــي حيتــاج يف حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــي أوضــحناها ــة ) والطريقــة الت ــدة مــن الشــبهات، قريب بعي

 .األفهام من

 :ة األصلني اللذين ذكرنامهاصحَّ  عىلٰ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب اإلمامة[

ــ فهــو : زمــانٍ  وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــيٌّ  ــىلٰ  مبن ــ ع ـــالض ــحيحة، فإّن ــول الص ــوز يف العق ا رورة، ومرك

ــًام  ــم عل ــكِّ  -نعل ــق للش ــال  ال طري ــه وال جم ــود  -علي أنَّ وج

ــن  فًا أردع ع ـــرِّ ــدبِّرًا ومتص ــب م ــاع املهي ــرئيس املط ص [[/ال

ــ ]]٣٦ ــيح وأدع ــن، وأنَّ  إىلٰ  ٰى القب ــاس  احلس ــني الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــود ا أن يرتف ــد وج ــن  عن ــفته م ــذه ص ــن ه م

ــلُّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد اإل الن ــال وفق مه

الرؤســاء وعــدم الكــرباء يتتــابعون يف القبــيح وتفســد أحــواهلم 

 .نظامهم وينحلُّ 

ــ ــن أن ُي ــهر م ــر وأش ــذا أظه ــه  لَّ دَ وه ــارة في ــه، واإلش علي

 .كافية

ل عــن هــذا الــدليل مــن األســئلة قــد استقصــيناه ئَ ســومــا يُ 

عنــد  ع فيــه إليــهَجــفلُري  ،)الشــايف(الكتــاب  وأحكمنــاه يف

 .احلاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة اإلمــام عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة يف االمتنـاع للرعيـَّ اإلمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إىلٰ  ة احلاجـةعلَّ 

 .هنا عليهما اعتمدناه ونبَّ  عىلٰ  من القبيح وفعل الواجب

ــون  ــن أن تك ــو م ــال خيل ــف ــه، أو علَّ 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 

والقول يف إمامه كالقول فيـه يف القسـمة التـي  ]]٣٧ص [[/

 .ذكرناها
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ــوهــ ـــذا 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

ا بحيـث جواهب ٰى ـهذا الدليل مستقص عىلٰ  -أيضًا  -واملسائل 

مت اإلشارة إليه  .تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، األصلني بناء الغيبة عىلٰ [

ــالن ــذان األص ــت ه ــدَّ : وإذا ثب ــال ب ــاحب  ف ــة ص ــن إمام م

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته -فه وظهوره مع فقد ترصُّ  -ثّم ال بدَّ 

ثبــوت األصــلني اللــذين  عون أنَّ كيــف تــدَّ : فــإن قيــل

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، وجيـــب القـــول إ تثبِـــذكرمتومهــا يُ 

ة ! بغيبته؟ عي إمامـة مـن  -أيضـًا  -ويف الشـيعة اإلماميـَّ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم يف إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرمتومه ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــانية ــ: كالكيس ــائلني بإمامــة حمّم ــة، وأنَّــالق ه د بــن احلنفي

ام غـــاب يف جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون يف قائمكم للفرصة وإمكاهنا، كام انتظاراً  ٰى رضو

ــد اهللا (املهــدي  القــائلني بــأنَّ : وكالناووســية ــو عب املنتظــر أب

 .د حممّ  جعفر بن

بـن جعفـر  ٰى موسـ) املهـدي املنتظـر الواقفة القائلني بـأنَّ  ثمّ 

؟! 

أ بخالفـه، عبَـقولـه وال يُ  فـت إىلٰ لتَ مـن ذكـرت ال يُ  كلُّ : قلنا

 .وكابر مشاهدةً  رضورةً  عَ فَ ه دَ ألنَّ 

العلـــم بمـــوت ابـــن احلنفيـــة كـــالعلم بمـــوت أبيـــه  ألنَّ 

 .)اهللا عليهم صلوات(وإخوته 

 وكــــذلك العلــــم بوفــــاة الصــــادق  ]]٣٩ص [[/

 . دكالعلم بوفاة أبيه حممّ 

مــن  متــوّىفٰ  كــالعلم بوفــاة كــلِّ   ٰى والعلــم بوفــاة موســ

 .وأجداده وأبنائه  آبائه

ــوافقتهم يف صــفات ــارت م ــة مــع  فص ــام غــري نافع اإلم

 .وجحدهم العيان دفعهم الرضورة

ع ــة القــائلني بإمامــة ابــن : ٰى ولــيس يمكــن أن ُيــدَّ أنَّ اإلماميَّ

ــن  ــوا  احلس ــد دفع ــًا  -ق ــًا، يف ادِّ  -أيض ــائهم والدة عيان ع

 !دولَ ه مل يُ وأنَّ  فقده مَ لِ من عُ 

ـــ ، وال ه ال رضورة يف نفـــي والدة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  نَّ علم، بل وال ظ

ــحُّ  ــذي ال يص ــاب ال ــن الب ــي والدة األوالد م ــأن يُ  ونف م عَل

عي أن يــدَّ  موضـع مــن املواضــع، ومــا يمكــن أحــداً  ، يفرضورةً 

ام وإنَّـ) ه ال ولـد لـهأنَّـ يعلـم رضورةً  هأنَّـ(فيمن مل يظهر لـه ولـد 

كــان لـه ولـد لظهــر  ه لـومــارة، وأنَّـواأل الظـنِّ  يرجـع ذلـك إىلٰ 

 .خربه َف رِ أمره وعُ 

ــٰى ولــيس كــذلك وفــاة املــوت  ه مــن البــاب الــذي يصــحُّ ، فإنَّ

 .يزول الريب فيه ٰى حتَّ  رضورةً  معلَ أن يُ 

ــرأَال  ]]٤٠ص [[/ ــ أنَّ : ٰى  ت ــاهدناه حي� ــن ش ــ ام ، فاً رِّ ـمتص

ت حركــات عروقــه دَ ِقــ، فُ طرحيــاً  رأينــاه بعــد ذلــك رصيعــاً  ثـمّ 

 ؟ته ميِّ أنَّ  ه وانتفاخه، نعلم يقيناً وظهرت دالئل تغريُّ 

 .ونفي وجود األوالد بخالف هذا الباب

ــا  عــىلٰ  ــا لــو جتاوزن ــَر يف  -أّن ــني مــن ُذِك يف الفصــل بيننــا وب

عـن دفـع املعلـوم، لكـان كالمنـا واضـحًا، ألنَّ مجيـع  -السؤال 

الزمـان  من ُذِكَر من الِفَرق قـد سـقط خالفـه بعـدم عينـه وخلـوِّ 

 :من قائل بمذهبه

ــ ــطُّ أمَّ ــا ق ــذا أحــداً  مــنهم ا الكيســانية فــام رأين ، وال عــني هل

 .القول وال أثر

 .وكذلك الناووسية

مـثلهم  دُّ َعـ، ال يُ االً هّ ُج  اذاً ذّ ُش  ا الواقفة فقد رأينا منهم نفراً وأمَّ 

الفقـد الكـّيل،  األمر يف زماننا هـذا ومـا يليـه إىلٰ  ٰى انته ، ثمّ خالفاً 

 عـىلٰ إالَّ يف اثنني أو ثالثة  -إن ُوِجَد  -ال يوجد هذا املذهب  ٰى حتَّ 

اخلروج من التكليـف،  صفٍة من قلَّة الفطنة والغباوة ُيقَطع هبا عىلٰ 

 فضالً أن ُجيَعل قوهلم خالفًا ُيعاَرض به اإلماميَّة الذين طبَّقوا الـربَّ 

والبحر والسهل واجلبل يف أقطار األرض وأكنافها، ويوجد فـيهم 

 .من العلامء واملصنِّفني األُلوف الكثرية

رب فيـه عتَـام يُ اإلمجـاع إنَّـ ني خمالفينـا يف أنَّ وال خالف بيننا وبـ

 .احلارض دون املايض الغابر الزمان

 :]انحصار اإلمام يف الغائب[ ]]٤١ص [[/

ثبتـــت لـــه اإلمامـــة باالختيـــار وإذا بطلــت إمامـــة مـــن أُ 

العقــل  الوقــت ألجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة يف هــذا

 صــاحبنا الصــفة يف غــري هــذه ٰى وبطــل قــول مــن راعــ(عليهــا 

مــن  فــال مندوحــة عــن مــذهبنا، وال بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن مجيع أقوال األُ  خرج احلقُّ : ته، وإالَّ صحَّ 
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 :]ة الغيبة واجلهل هباعلَّ [

ـنها  ا الكـالم يف علَّـة الغيبـة وسـببها والوجـه الـذي ُحيسِّ فأمَّ

م من األُصول ر ما تقدَّ  :فواضح بعد تقرُّ

ســـياقة التـــي ســـاق إليهـــا األصـــالن ألّنـــا إذا علمنـــا بال

ــل ران يف العق ــرِّ ــن : املتق ــن احلس ــام اب ــريه،  أنَّ اإلم دون غ

مـع عصـمته  -علمنـا أنَّـه مل يغـب : ورأيناه غائبـًا عـن األبصـار

ذلـك،  ٰى إالَّ لسـبب اقتضــ -وتعنيُّ فـرض اإلمامـة فيـه وعليـه 

ـــه  ـــادت إلي ـــتدعته، ورضورة ق ـــلحة اس ـــم  -ومص وإن مل ُيعَل

 .ألنَّ ذلك ممَّا ال يلزم علمه -التفصيل والتعيني  الوجه عىلٰ 

ـــر ـــببها  ٰى وج ـــا وس ـــة ووجهه ـــالم يف الغيب ـــىلٰ  -الك  ع

مـن اآليـات املتشـاهبة  العلـم بمـراد اهللا تعـاىلٰ  ٰى جمر -التفصيل 

ــا  ــالف م ــا بخ ــي ظاهره ــرآن، الت ــت ]] ٤٢ص /[[يف الق دلَّ

 .عليه العقول، من جرب أو تشبيه أو غري ذلك

ل بوجوه هذه اآليـات فكام أّنا وخم الفينا ال نوجب العلم املفصَّ

، وإنَّـه ال إّنا إذا علمنـا حكمـة اهللا تعـاىلٰ : وتأويلها، بل نقول كّلنا

 عـىلٰ  -جيوز أن ُخيِرب بخالف ما هـو عليـه مـن الصـفات، علمنـا 

أنَّ هلذه اآليات وجوهًا صحيحة بخالف ظاهرها تطابق  -اجلملة 

ـالً، فإنَّـه ال مدلول أدلَّة العقل، وإن غا ب عنّا العلم بـذلك مفصَّ

سـبيل اجلملـة بـأنَّ املـراد هبـا  حاجة بنا إليه، ويكفينا العلـم عـىلٰ 

 .خالف الظاهر، وأنَّه مطابق العقل

ــة،  ــا العلــم بســبب الغيب ــا وال يتعــنيَّ علين فكــذلك ال يلزمن

التفصـــيل والتعيـــني،  والوجــه يف فقـــد ظهـــور اإلمـــام عـــىلٰ 

فنـا ويكفينا يف ذلـك علـم ا م ذكرهـا، فـإن تكلَّ جلملـة التـي تقـدَّ

عنا بذكره فهو فضل منّا  .وتربَّ

ــا فضــل وتــربُّ  ــه مــن مجاعتن ــا ذكــر وجــوه كــام أنَّ ع إذا تكلَّفن

 .التعيني املتشابه واألغراض فيه عىلٰ 

 :]اجلهل بحكمة الغيبة ال ينافيها[

ــمّ  ــة ث ــال للمخــالف يف الغيب ــ: (يق ــةوِّ أُجت ــون للغيب ) ز أن يك

قتضــاها، ووجــه مــن احلكمــة اســتدعاها، أم ال صــحيح ا وجــه

 ز ذلك؟وِّ ُجت 

 .زأنا لذلك جموِّ : فإن قال

فكيـف جعلـت وجـود الغيبـة  زاً فـإذا كنـت لـه جمـوِّ : قيل له

ــ عــىلٰ  دلــيالً  ال إمــام يف الزمــان، مــع جتــويزك  ]]٤٣ص [[/ هأنَّ

 !اإلمام؟ أن يكون للغيبة سبب ال ينايف وجود

ـــك إالَّ  ـــ ٰى  جمـــروهـــل جتـــري يف ذل ـــإيالم مـــن توصَّ ل ب

ــال إىلٰ  ــي األطف ــاىلٰ  نف ــانع تع ــة الص ــحكم ــرتف بأنَّ ــو مع ه ، وه

 ؟صحيح ال ينايف احلكمة جيوز أن يكون يف إيالمهم وجه

ــ ٰى أو جمــر ــات املتشــاهبات إىلٰ مــن توصَّ ــ ل بظــواهر اآلي ه أنَّ

ه لألجسـام، وخـالق ألفعـال العبـاد، مـع جتـويزه أن بِ ْشـمُ  تعاىلٰ 

ـــوه ـــات وج ـــذه اآلي ـــدل،  يكـــون هل ـــايف الع ـــحيحة ال تن ص

 ؟والتوحيد، ونفي التشبيه

ـــحيح جـــوِّ ال أُ : وإن قـــال ـــة ســـبب ص ز أن يكـــون للغيب

 ز ذلـك وأنـا أجعـل الغيبـة دلـيالً جـوِّ موافق للحكمة، وكيـف أُ 

 !غيبته؟ عوننفي اإلمام الذي تدَّ  عىلٰ 

ــا ــ: قلن ــذا حتجُّ ــه ــيام ال ُحي ــديد، ف ــك ش ــه وال ر من اط بعلم

 .مثله ع عىلٰ قطَ يُ 

ــن أ ــَت فم ــن قل ــ: ي ــبب إنَّ ــة س ــون للغيب ــوز أن يك ه ال جي

 !يقتضيها؟ صحيح

بجميـع األسـباب واألغـراض  ومن هـذا الـذي حيـيط علـامً 

 !انتفائها؟ عىلٰ  يقطع ٰى حتَّ 

ــال ــن ق ــني م ــك وب ــرق بين ــا الف ــوز أن يكــون : وم ال جي

ــاهبات ــات املتش ــ لآلي ــابق أدلَّ ــحيحة تط ــوه ص ــل، ة اوج لعق

 !ظواهرها؟ ضتهما اقت من أن تكون عىلٰ  بدَّ  وال

ــَت  ]]٤٤ص [[/ ــإن قل ــرتم : ف ــن ذك ــني م ــي وب ــرق بين الف

ــأنَّ  ــي أمتكَّ ــوهن ــر وج ــن أن أذك ــاهبات  ن م ــات املتش ــذه اآلي ه

ــتم ال تتمكَّ  ــحيحة، وأن ــا الص ــرومعانيه ــن ذك ســبب  نــون م

 !صحيح للغيبة

ه غـري إنَّـ: مـن يقـول هناهـا عـىلٰ ام وجَّ هذه املعارضة إنَّـ: قلنا

ــاج ــىلٰ  إىلٰ  حمت ــم ع ــاهبات ا العل ــات املتش ــوه اآلي ــيل بوج لتفص

ــربُّ  التعــاطي وأغراضــها، وإنَّ  ع، لــذكر هــذه الوجــوه فضــل وت

ــديم وإنَّ  ــة الق ــالعلم بحكم ــة ب ــة واقع ــاىلٰ  الكفاي ــتع ه ال ، وإنَّ

 . عن نفسه بخالف ما هو عليهِرب جيوز أن ُخي 

 .هذا املذهب الزمة واملعارضة عىلٰ 

 ]:صول البحثأُ  لزوم املحافظة عىلٰ [

من جعـل الفـرق بـني األمـرين مـا حكينـاه يف السـؤال  افأمَّ 

ن ا ال نـتمكَّ ذكـر وجـوه اآليـات املتشـاهبات، فإّنـ نه منمتكُّ (من 

 !)من ذلك

 -بــام رصَت إليـــه  -قــد تركــَت : فجوابــه أن يقــال لــه

مــذاهب شــيوخك، وخرجــت عــامَّ اعتمــدوه، وهــو الصــحيح 

 .الواضح الالئح
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 .بذلك عجزًا ونكوالً  ٰى وكف

ــت ــرق  وإذا قنع ــذا الف ــك هب ــه  -لنفس ــه ومنافات ــع بطالن م

 :ِكْلنا عليك مثله، وهو -ألُصول الشيوخ 

ن  ـــتمكَّ ـــا ن ـــًا  -أّن ـــباب  -أيض ـــة األس ـــذكر يف الغيب أن ن

ــة،  ــايف احلكم ــي ال تن ــحة، الت ــراض الواض ــحيحة، واألغ الص

ها،  ــرج عــن حــدِّ وســنذكر ذلــك فــيام ]] ٤٥ص /[[وال خت

فقـــد ســـاويناك  - بمشـــيئة اهللا وعونـــه -يـــأيت مـــن الكـــالم 

 .اقرتاحك وإن كان باطالً  وضاهيناك بعد أن نزلنا عىلٰ 

ة إمامة ابن احلسن: ثّم يقال له  كيف جيوز أن جتتمع صحَّ

اه من سياقة األُصول العقلية إليها، مع القول بـأنَّ الغيبـة ال بام بيَّنّ 

 !جيوز أن يكون هلا سبب صحيح يقتضيها؟

 ٰى يــًا يف االســتحالة جمــرأَولــيس هــذا تناقضــا ظــاهرًا، وجار

أنَّـه ال جيــوز  اجـتامع القـول بالعـدل والتوحيـد مـع القطـع عـىلٰ 

ــات  ــون لآلي ــدل  -أن يك ــالف الع ــام خي ــا ب ــواردة ظواهره ال

ــد  ــا دلَّ  -والتوحي ــابق م ــديد يط ــرج س ــحيح، وخم ــل ص تأوي

 !عليه العقل؟

ته يقـود  أنَّ ما دلَّ عليه العقل وقطع بـه عـىلٰ : أَوال تعلم صـحَّ

أنَّ لآليات خمرجًا صحيحًا وتأويالً للعقـل  القطع عىلٰ  إىلٰ  ويسوق

أنَّ للغيبـة  مطابقـًا، وإن مل نحـط علـًام بـه، كـام يقـود ويسـوق إىلٰ 

 !وجوهًا وأسبابًا صحيحًة، وإن مل نحط بعلمها؟

 :]الكالم يف الفروع صول عىلٰ م الكالم يف األُ تقدُّ [

ة ثبـوت إمامـة ابـن ا) أنـا ال ُأسـلِّم: (فإن قال حلسـن وصـحَّ

ــي  ــة، لكنَّن ــت يف الغيب ــا خالف ــك مل ــلَّمت ذل ــو س ــا، ول طريقه

ــه ال جيــوز أن يكــون هلــا ســبب صــحيح  -أجعــل الغيبــة   -وأنَّ

عونه من إمامة ابن احلسن طريقًا إىلٰ   .نفي ما تدَّ

إذا مل تثبــت لنــا إمامــة ابــن احلســن : قلنــا ]]٤٦ص [[/

 ــالغيبــة، ألّنــ فــال كــالم لنــا يف م يف ســبب غيبــة ام نــتكلَّ ا إنَّ

وجـوده، والكـالم يف وجـوه غيبـة مـن  مَ ِلـمن ثبتـت إمامتـه وعُ 

 .ليس بموجود هذيان

ــم ســلِّ وإذا مل تُ  ــا الكــالم معك ــن احلســن، جعلن موا إمامــة اب

ــحَّ  ــت  ةيف ص ــإذا زال ــاحها، ف ــا وإيض ــتغلنا بتثبيته ــه، واش إمامت

الشبهة فيهـا سـاغ الكـالم حينئـٍذ يف سـبب الغيبـة، وإن مل تثبـت 

تها، فقـد بطـل قولنـا  إمامته وعجزنا عـن الداللـة عـىلٰ لنا  صـحَّ

عــن كلفــة  -معنــا  - ٰى ، واســتغنبإمامــة ابــن احلســن 

 .الكالم يف سبب الغيبة

ــالم جمــر ــن  ٰى وجيــري هــذا املوضــع مــن الك مــن ســألنا ع

وجـــوه اآليـــات املتشـــاهبات، وجهـــات  إيـــالم األطفـــال، أو

أشــبه ذلــك  املصــالح يف رمــي اجلــامر، والطــواف بالبيــت، ومــا

 .التفصيل والتعيني من العبادات عىلٰ 

لنا يف األمرين عىلٰ  ، وأنَّـه ال جيـوز حكمة القديم تعاىلٰ  وإذا عوَّ

أن يفعل قبيحًا، وال بدَّ مـن وجـه حسـن يف مجيـع مـا فعلـه، وإن 

ال جيوز أن ُخيِرب بخالف ما هو عليـه، وال  جهلناه بعينه، وأنَّه تعاىلٰ 

من أن يكـون  -عليه  ـي خالف ما هو تعاىلٰ فيام ظاهره يقتض -بدَّ 

الً   .له وجه صحيح، وإن مل نعلمه مفصَّ

ــه ال يفعــل : قــال لنــا ومــن ســلَّم لكــم حكمــة القــديم، وأنَّ

ــيح؟ ــال ! القب ــالم األطف ــبب إي ــالم يف س ــا الك ــام جعلن ــا إنَّ وإّن

نفـــي مـــا  ووجـــوه اآليـــات املتشـــاهبات وغريهـــا طريقـــًا إىلٰ 

عونه من نفي القبيح ع  .ن أفعاله تعاىلٰ تدَّ

 أنَّـك إذا مل ُتسـلِّم حكمـة القـديم تعـاىلٰ : فكام أنَّ جوابنـا لـه

ــا دلَّ  ــز أن نتخطّ ]] ٤٧ص /[[لن ــا، ومل جي ــا إىلٰ عليه ــالم  اه الك

 .يف أسباب أفعاله

م إمامـة سـلِّ منـا يف الغيبـة وهـو ال يُ فكذلك اجلـواب ملـن كلَّ 

 .صوهلاة أُ الزمان وصحَّ  صاحب

 :]صولالفروع قبل األُ  ل عىلٰ ال خيار يف االستدال[

م يف إمامـة  كـان السـائل باخليـار بـني أن يـتكلَّ أَال : فـإن قيـل

ــن ــن احلس ــحَّ   اب ــرف ص ــني أن ليع ــادها، وب ــن فس تها م

ــتكلَّ  ــي ــان أنَّ ــإذا ب ــة، ف هلــا  ه ال ســبب صــحيحاً م يف ســبب الغيب

 انكشف بذلك بطالن إمامته؟

 امة ابن احلسـنيف إم من شكَّ  ال خيار يف مثل ذلك، ألنَّ : قلنا

 جيب أن يكون الكالم معـه يف نفـس إمامتـه، والتشـاغل يف 

وقبل ثبوت هذه  - جوابه بالداللة عليها، وال جيوز مع هذا الشكِّ 

أن ُيـتكلَّم يف سـبب الغيبـة، ألنَّ الكـالم يف الفـروع ال  -اإلمامة 

 .يسوغ إالَّ بعد إحكام األُصول

ــتكلَّم: ٰى أَال تــر ــه ال جيــوز أن ُي يف ســبب إيــالم األطفــال  أنَّ

ــىلٰ  ــة ع ــد الدالل ــاىلٰ  إالَّ بع ــه تع ــيح، حكمت ــل القب ــه ال يفع ، وأنَّ

 .وكذلك القول يف اآليات املتشاهبات

 .وال خيار لنا يف هذه املواضع

 :]هذه الطريقة اعتامد شيوخ املعتزلة عىلٰ [ ]]٤٨ص [[/

ــحها ــة وُيوضِّ ــذه الطريق ة ه ــحَّ ــنيِّ ص ــا ُيب ــيوخ : وممَّ أنَّ الش

ــوا كلَّ  ل ـــامَّ عوَّ ــم ل ــود -ه ــه اليه عي ــا تدَّ ــال م ــد : يف إبط ــن تأبي م
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مـا يرونــه،  رشعهـم وأنَّـه ال ُينَسـخ مـا دام الليــل والنهـار، عـىلٰ 

عون  -» إنَّ رشيعتـــه ال ُتنَســـخ«: قــال  ٰى أنَّ موســـ: ويــدَّ

ــىلٰ  ــا أنَّ نبيَّ  ع ــالم(ن ــالة والس ــل الص ــه أفض ــه وآل ــد  - )علي وق

ــحت بيِّ  ــه، ووض ت ــل نبوَّ ــت دالئ ــدقه قام ــات ص ــذهبم يف  -ن أك

مته هذه الرواية، وذكر أنَّ رشعه ناسخ لكلِّ   .رشيعة تقدَّ

فــرق بـــني أن  أّي : فقـــالوا -لليهــود  -ســألوا نفوســـهم 

ــ ــخ للش ــي النس ــا يف نف ــبطِالً خلربن ة م ــوَّ ــل النب ــوا دلي رع، ـجتعل

ة اخلــرب بتأبيــد الشــ ــه ال ُينَســخ، ـوبــني أن نجعــل صــحَّ رع، وأنَّ

ة؟بطال قاضيًا عىلٰ   !ن النبوَّ

ــ ــرب وُط ــالم يف اخل ــن الك ــا ع ـــَم تنقلونن ته إىلٰ رُ ولِ ــحَّ  ق ص

ــالم يف  ــن الك ــنقلكم ع ــز أن ن ة، ومل جي ــوَّ ــز النب ــالم يف معج الك

ة ومعجزها إىلٰ  ته؟ النبوَّ  !الكالم يف اخلرب وصحَّ

ــلُّ  ــيس ك ــدٍ  أَول ــ واح ــت قض ــرين إذا ثب ــن األم ــىلٰ  ٰى ـم  ع

 !صاحبه؟

ـــ ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــابوهم ع ــز  أنَّ : فأج ــالم يف معج الك

ة أوىلٰ  ــوَّ ــز  النب ــرب، ألنَّ املعج ة اخل ــحَّ ــق ص ــالم يف طري ــن الك م

معلـــوم وجـــوده رضورًة وهـــو القـــرآن، ومعلـــوم صـــفته يف 

االعجـــاز بطريـــق عقـــيل ال يمكـــن دخـــول االحـــتامل فيـــه 

 .والتجاذب والتنازع

ــذي تدَّ  ]]٤٩ص [[/ ــرب ال ــذلك اخل ــيس ك ــه، ألنَّ ول  عون

ــحَّ  ــتند إىلٰ ص ــوأُ  ته تس ــريم ــق  ر غ ــاهرة وال طري ــة وال ظ معلوم

ــا، ألنَّ  إىلٰ  ــيهم علمه ــوز عل ــي ال جي ــرة الت ــدَّ  الكث ــؤ ال ب  التواط

 مـن إثبـاهتم يف روايـة هـذا اخلـرب، يف أصـله وفرعـه، وفـيام بيننــا

ــ ــني موس ــ ٰى وب ــيُ  ٰى ، حتَّ ــىلٰ قَط ــ ع ع ــوا يف أهنَّ ــا انقرض م م

 عـد العهـد وتراخـيوا، وهـذا مـع بُ األوقـات وال قلُّـ وقت مـن

 .تهبصحَّ  إدراكه والعلم الزمان حماٌل 

ة  أنَّ  عــىلٰ  قضــوا حينئــذٍ  ــ -الكــالم يف معجــز النبــوَّ إذا  ٰى حتَّ

، ُقطِـَع بــه عـىلٰ  مـن الكـالم يف اخلــرب  أوىلٰ  -بطـالن اخلــرب  صـحَّ

 .والتشاغل به

 :]بطريق أوىلٰ  استعامل هذه الطريقة يف املجادالت[

ــن أن يُ  ــرق يمك ــذا الف ــتَ وه ــني س ــا وب ــالعمل بينن ــن ق : م

ــوين يف ســببكلِّ  إيــالم األطفــال قبــل الكــالم يف حكمــة  م

ــاىلٰ  ــديم تع ــالق ــ ٰى ، حتَّ ــان أنَّ ــهإذا ب ــُحي  ه ال وج ــذه اآلالم سِّ ن ه

 .بطلت احلكمة، أو قال بمثله يف اآليات املتشاهبات

م الكـالم يف وجـوب تقـدُّ  حكمـة القـديم تعـاىلٰ  ، فـإنَّ وبعدُ 

ل الكــالم، بخــالف أســباب األفعــال، ووجــوه تأويــ فيهــا عــىلٰ 

 :الرشيعة وداللة املعجز اه يف نسخنّ ما قد بيَّ 

أصــل يف نفــي القبــيح عــن  حكمــة القــديم تعــاىلٰ  ألنَّ 

 .مه لفرعهمن تقدُّ  واألصل ال بدُّ  ]]٥٠ص [[/أفعاله، 

واخلــرب، ألنَّــه لــيس (ة ولــيس كــذلك الكــالم يف النبــوَّ 

ــح الشــيوخ الكــالم  ــام رجَّ ــدمها أصــالً لصــاحبه، وإنَّ يف أح

ة مـن الوجـه الـذي ذكرنـاه، وبيَّنـوا : اخلـرب، وطريقـه عـىلٰ ) النبوَّ

ــ  -ل أنَّ أحــدمها حمتمــل مشــتبه، واآلخــر واضــح يمكــن التوصُّ

د دليل العقل   .إليه -بمجرَّ

 :]الكالم يف اإلمامة أصل للغيبة[

ــان  ــاحب الزم ــة ص ــع الكــالم يف إمام ــة م والكــالم يف الغيب

  ــه أصــل وفــرع  -جيــري الكــالم يف إيــالم  ٰى جــربم -يف أنَّ

، األطفـال، وتأويـل املتشـابه، والكـالم يف حكمـة القـديم تعــاىلٰ 

الكــالم يف ســبب غيبتــه  م الكــالم يف إمامتــه عــىلٰ فواجــب تقــدُّ 

ــالم  مــن حيــث األصــل والفــرع اللــذان ذكرنامهــا يف ســبب إي

 .األطفال وغريه

 :]يف بحث الغيبة ة يف استعامل تلك الطريقةمزيَّ [

مـا ذكـره  ة عـىلٰ مـه مـن وجـه الرتجـيح واملزيَّـجيـب تقدُّ  ثـمّ 

ــرق ــيوخ يف الف ــوَّ  الش ــالم يف النب ــني الك ــق ب ــالم يف طري ة والك

 .ه من املعلومخرب نفي النسخ، ألنَّ 

ــه  ألنَّ  ]]٥١ص [[/ ــا، في ــة ووجهه ــبب الغيب ــالم يف س الك

لـيس يف الطريقـة التـي ذكرناهـا يف  من االحتامل والتجـاذب مـا

ـ، ألإمامة ابـن احلسـن  اعتبـار العقـل وسـرب  ة عـىلٰ مبنيـَّ اهنَّ

 .له ملن تأمَّ ما يقتضيه، وهذا بنيِّ 

 :]املوضوعي للبحث املنهج املحافظة عىلٰ  التأكيد عىلٰ [

 ، فال تنسـوا مـا ال يـزال شـيوخكم يعتمدونـه، مـن ردِّ وبعدُ 

مـا  واضـحها، وبنـاء املحتمـل منهـا عـىلٰ  مـور إىلٰ األُ  املشتبه مـن

ـــ ٰى ، حتَّـــاخلفـــيِّ  بالواضـــح عـــىلٰ  مـــل، والقضـــاءتَ ال ُحي  م أهنَّ

ين وفروعـه فـيام الـدِّ  صـوليستعملون ذلك ويفزعـون إليـه يف أُ 

الغيبـة  رع، فكيـف متنعوننـا يفـطريقه العقـل وفـيام طريقـه الشـ

ة مـــا هـــو دأبكــــم وديـــنكم، وعليـــه اعــــتامدكم خاّصـــ

 !واعتضادكم؟

ــا إىلٰ  ــل ألرشن ــوف التطوي ــي  وال خ ــائل الت ــع واملس املواض

 -هـذه الطريقـة، وهـي كثـرية، فـال ُتنِقضـوا  لون فيهـا عـىلٰ ُتعوِّ 

ُأصـــولكم  -بــدفعنا يف الغيبـــة عــن الـــنهج الــذي ســـلكناه 
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ــبية إىلٰ  ــوا يف العص ــروعكم، وال تبلغ ــ بف ــذي ال خيف ــدِّ ال  ٰى احل

 .أحد عىلٰ 

 :]فبيان حكمة الغيبة عند املصنِّ [

ــ ــربَّ وإذا كنّ ــأن نت ــدنا ب ــد وع ــىلٰ ا ق ــة ع ــبب الغيب ــذكر س  ع ب

ــــ ]]٥٢ص [[/ فصــــيل، وإنالت ــــا، وال ُخيِ ــــان ال يلزمن  لُّ ك

ــحَّ  ــره بص ــن ذك ــنحناإلرضاب ع ــذاهبنا، ف ــك  ة م ــل ذل نفع

 .ل عليه ونجيب عنهائَ سونتبعه باألسئلة التي تُ 

ــلُّ  ــان ك ــإن ك ــالً  ف ــذا فض ــ ه ــتظهاراً منّ ــدناه اس يف  ا، اعتم

 .كاٍف  مة مغنٍ ك باجلملة املتقدِّ فالتمسُّ  ة، وإالَّ احلجَّ 

 :]من الظلمة تاراً الغيبة است[

، وقبضـهم إخافـة الظـاملني لـه : ا سـبب الغيبـة فهـوأمَّ 

 ف والتـدبري لـه، ألنَّ رُّ ـإليـه التصـ َل ِعـف فـيام ُج رُّ ـعن التص يده

ــ ــه إذانتَ ام يُ اإلمــام إنَّ ٰ ، مطاعــاً نــاً كــان ممكِّ  فــع ب بينــه وبــني  ، خمــىلَّ

ــه، ليُ  ــوِّ أغراض ــدود، ق ــيم احل ــاة، ويق ــارب البغ ــاة، وحي م اجلن

 هـذا ال يـتمُّ  الثغور، وينصـف املظلـوم مـن الظـامل، وكـلُّ  سدُّ وي

 مع التمكني، فإذا حيـل بينـه وبـني مـراده سـقط عنـه فـرض إالَّ 

ــه ولــزم  باإلمامــة، فــإذا خــاف عــىلٰ  القيــام نفســه وجبــت غيبت

 .استتاره

ــًا  ــذي ُيلــِزم خائف ــذا ال ــن ه ــه، وهــم  -وم ــداؤه علي أع

 !أن يظهر هلم وأن يربز بينهم؟ -حنقون 

 .وسمعاً  واجب عقالً  ز من املضارِّ والتحرُّ 

 يف ٰى خـــرة، وأُ يف الشـــعب مـــرَّ   وقـــد اســـترت النبـــيُّ 

 .الواصلة إليه  اخلوف من املضارِّ الغار، وال وجه لذلك إالَّ 

ــيِّ [ ]]٥٣ص [[/ ــتتار النب ــني اس ــة ب ــام التفرق يف أداء  واإلم

 :]ة واحلاجة إليهاملهمَّ 

ومــه إالَّ بعــد أدائــه مــا اســترت عــن ق النبــيُّ : فــإن قيــل

ــق هبــم إليــه حاجــة، وقــولكم  إلــيهم مــا وجــب أداؤه، ومل تتعلَّ

 .يف اإلمام بخالف ذلك

ـــتتاره  ـــاد وألنَّ اس ـــاول وال مت ـــا تط ـــتتار ٰى م ، واس

 !إمامكم قد مضت عليه العصور وانقضت دونه الدهور

ــا ــىلٰ : قلن ــر ع ــيس األم ــيَّ  ل ــرتم، ألنَّ النب ــا ذك ــام   م إنَّ

ـاسترت يف الشـعب   ٰى ة، وقبـل اهلجـرة، ومـا كـان أدّ والغـار بمكَّ

  مجيع الشـريعة، فـإنَّ أكثـر األحكـام ومعظـم القـرآن نـزل

ه كان بعد األداء؟ عيتم أنَّ  !باملدينة، فكيف ادَّ

ــر عــىلٰ  ــل  ولــو كــان األم ــن تكامــل األداء قب ــا زعمــتم م م

ــتتار ــة إىلٰ : االس ــًا للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ، تــدبريه  مل

ته وهنيهوسياسته، وأمره   .يف ُأمَّ

]] ٥٤ص /[[بعـد أداء   إنَّ النبيَّ : ومن هذا الذي يقول

 !تدبريه، إالَّ معاند مكابر؟ الشـرع غري حمتاج إليه، وال مفتقر إىلٰ 

خلـوف  -ق احلاجـة إليـه مـع تعلُّـ - وإذا جـاز اسـتتاره 

 الضـــرر، وكانــت التبعــة يف ذلــك الزمــة ملخيفيــه وحموجيــه إىلٰ 

هـت إىلٰ التغيّـب، ســقطت  ــة، وتوجَّ  مــن أحوجــه إىلٰ  عنـه الألئمَّ

 .بالتغيُّ  االستتار وأجلأه إىلٰ 

 . وكذلك القول يف غيبة إمام الزمان 

 :]التفرقة بينهام يف طول الغيبة وقرصها[

ه ألنَّـ: رها فغـري صـحيحةـا التفرقـة بطـول الغيبـة وقصـفأمَّ 

ــدِّ  ــني املمت ــري املنقطــع وب ــني القص ــك ب ــت ال فــرق يف ذل دي، امامل

ـة عـىلٰ  هألنَّ  : إليـه َج وِ ْحـاملسـترت إذا أُ  إذا مل يكن يف االسـتتار ألئمَّ

 .سبب االستتار، كام جاز أن يقرص زمانه جاز أن يتطاول

ة السابقون  مَ ـلِ [  :]؟مل يسترت األئمَّ

االستتار، فقد كـان آبـاؤه  إن كان اخلوف أحوجه إىلٰ : فإن قيل

 !يف مل يسترتوا؟ة وخوف من أعدائهم، فكيف تقيَّ  عندكم

لزومهم  خوف من أعدائهم، مع آبائهم  ما كان عىلٰ : قلنا

 .ة، والعدول عن التظاهر باإلمامة، ونفيها عن نفوسهمالتقيَّ 

ـــ وإمــام الزمــان كـــلُّ  ]]٥٥ص [[/ ه اخلــوف عليــه، ألنَّ

 .نفسه وجياهد من خالف عليه يظهر بالسيف ويدعو إىلٰ 

ــأّي  ــو ف ــداء، وخ ــن األع ــه م ــني خوف ــبة ب ــه نس  ف آبائ

 !ل؟ة التأمّ منهم، لوال قلَّ 

 :]الفرق بني الغيبة وعدم الوجود[

ال يصــل إليــه أحــد  فــرق بــني وجــوده غائبــاً  أّي : فــإن قيــل

 !برش، وبني عدمه؟ وال ينتفع به

ــاز أن يُ الَّ أو ــاىلٰ عدِ  ج ــه اهللا تع ــم ــم أنَّ  ٰى ، حتَّ ــ إذا عل ة الرعيَّ

ــلــه أوجــده، كــام جــاز أن يبيحــ مســلِّ نــه وتُ كِّ متُ   ٰى ه االســتتار حتَّ

 !ره؟ظهِ فيُ  يعلم منهم التمكني له

ــأالَّ  ــاملني، ف ــببه إخافــة الظ ــون االســتتار س  وإذا جــاز أن يك

 !يكون اإلعدام سببه ذلك بعينه؟ جاز أن

أنَّ  عــىلٰ  -قبــل أن نجيــب عــن ســؤالك  -مــا ُيقَطــع : قيــل

ــب  ــر مغيَّ ــذا األم ــاه، ألنَّ ه ــد وال يق ــه أح ــل إلي ــام ال يص اإلم

 .والتجويز الشكِّ ]] ٥٦ص /[[ موقوف عىلٰ  عنّا، وهو

ــ -والفــرق بعــد هــذا  ة، بــني وجــوده غائبــًا مــن أجــل التقيَّ
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ــع أن  ــاء ذلــك متوقِّ ــه، وهــو يف أثن وخــوف الضـــرر مــن أعدائ

ــن  ــه م َض إلي ــوِّ ــام ُف ــوم ب ــر ويق ــه فيظه ــوا خيفت ــوه ويزيل ن ُيمكِّ

 :جيلٌّ واضح - ُأمورهم، وبني أن ُيعِدمه اهللا تعاىلٰ 

ـــه إ ذا كـــان معـــدومًا، كـــان مـــا يفـــوت العبـــاد مـــن ألنَّ

مصــاحلهم، وُيعِدمونــه مــن مراشــدهم، وُحيرمونــه مــن لطفهــم 

ـة فيـه عـىلٰ وانتفاعهم بـه منسـوبًا إليـه تعـاىلٰ   ، ومعضـوبًا ال حجَّ

 .العباد، وال لوم يلزمهم وال ذمٌّ 

ــه، كــان مــا يفــوت  مســترتاً  وإذا كــان موجــوداً  بإخــافتهم ل

ــالح ــن املص ــن امل م ــع م ــوباً ويرتف ــافع منس ــم  إىلٰ  ن ــاد، وه العب

 .امللومون عليه املؤاخذون به

ــ ا اإلعــدام فــال جيــوز أن يكــون ســببه إخافــة الظــاملني، فأمَّ

 .أفعاله إىلٰ  لجئ بعضهم بعضاً يُ  العباد قد ألنَّ 

 :]هدوعدم وجو الفرق بني االستتار النبيِّ [

ــىلٰ  ــتتار ال أنَّ  ع ــيهم يف اس ــب عل ــذا ينقل ــيِّ نه ــال   ب فيق

ــني وجــوده مســترتاً  أّي  :هلــم ــأّي ! وبــني عدمــه؟ فــرق ب ء يش ف

 .قالوا يف ذلك أجبناهم بمثله

ــم أن يُ  ]]٥٧ص [[/ ــيس هل ــأنَّ فرِّ ول ــرين ب ــني األم ــوا ب  ق

ام اسـترت مـن أعدائـه، ، وإنَّـأحـدٍ  مـا اسـترت مـن كـلِّ   بيَّ نال

 !مسترت من اجلميع  وإمام الزمان

 مـن ر كـان مسـترتاً  اسـترت يف الغـاامَّ ـلـ  النبـيَّ  وذلك أنَّ 

 . أبو بكر وحدهه، ومل يكن معه إالَّ ئأوليائه وأعدا

وقد كـان جيـوز عنـدنا وعنـدكم أن يسـترت بحيـث ال يكـون 

 .إذا اقتضت املصلحة ذلك وال عدوٍّ  ويلٍّ  معه أحد من

ا نـّـا قـد بيَّ ، ألّنـهوإذا رضـوا ألنفسـهم هبــذا الفـرق قلنـا مثلــ

 غيبـة مجاعـة مـن أوليائـه وأنَّ اإلمام جيوز أن يلقـاه يف حـال ال أنَّ 

 .فقده عىلٰ  عقطَ ا ال يُ ذلك ممَّ 

 :]ه الظلمإمكان ظهور اإلمام بحيث ال يمسُّ [

ــل ــإن قي ــب : ف ــو املوج ــداء ه ــوف رضر األع ــان خ إن ك

يف الســحاب وبحيــث ال تصــل ( أظهــره اهللا تعــاىلٰ  للغيبــة، أفــال

 !واألمان من الرضر؟) الظهور إليه أيدي أعدائه فيجمع

ـا سـؤال مـن ال يُ هذ: قلنا احلاجـة مـن  ر فـيام يـورده، ألنَّ فكِّ

عقــاب جنــاهتم، وقســمة  ق بإمــام يتــوّىلٰ تتعلَّــ امالعبــاد إنَّــ

ــدَّ  ــواهلم، وس ــارش أم ــورهم، ويب ــدبري أُ  ثغ ــون ت ــورهم، ويك م

ص [[/ إالَّ  ويعقــد، ويرفــع ويضــع، وهــذا ال يــتمُّ  بحيــث حيــلُّ 

 .مع املخالطة واملالبسة ]]٥٨

 وصــول إليــه ارتفعــت جهــة احلاجــة بحيــث ال َل ِعــفــإذا ُج 

ا منّـ ظهـوره للعـني كظهـور النجـوم الـذي ال يسـدُّ  إليه، فصـار

ــالً  ــالً  خل ــع زل ــنوال يرف ــة إىلٰ  ، وم ــاج يف الغيب ــذا  احت ــل ه مث

 .فيه مسكنة السؤال فقد أفلس ومل تبَق 

 :]إقامة احلدود يف الغيبة[

 فاحلدود يف حال الغيبة ما حكمها؟: فإن قيل

اعيل مــا يوجبهــا فهــذا اعــرتاف بنســخ فــإن ســقطت عــن فــ

 !الرشيعة

 !وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟

ة ثابتـة يف جنـوب اجلنــاة بـام يوجبهــا احلـدود املســتحقَّ : قلنـا

ــاٍق  األفعــال، فــإن ظهــر اإلمــام واملســتحقُّ  مــن  هلــذه احلــدود ب

ــه بالبيِّ  ــا علي ــة أوأقامه ــان  ن ــه ك ــك بموت ــات ذل ــرار، وإن ف اإلق

ــم يف ت ــىلٰ اإلث ــا ع ــت إقامته ــاف فوي ــن أخ ــأه إىلٰ  م ــام وأجل  اإلم

 .الغيبة

ــدود، ألنَّ  ــة احل ــخ إلقام ــذا بنس ــيس ه ــدَّ  ول ــ احل ــب إنَّ ام جت

 .ن وزوال املوانع، ويسقط مع احليلولةالتمكُّ  إقامته مع

مـع  لـو سـقط فـرض إقامـة احلـدِّ  ام يكـون ذلـك نسـخاً وإنَّـ

 .األسباب املانعة من إقامته ن وزوالالتمكُّ 

كيـف قـولكم يف احلـدود : ب هـذا علـيهم فيقـال هلـملَ قيُ  ثمّ 

ـــي ـــي ال تســـتحقُّ  ]]٥٩ص [[/ الت ـــاة يف األحـــوال الت ها اجلن

! اختيــار اإلمــام ونصــبه؟ والعقــد مــن يمكــن فيهــا أهــل احلــلِّ 

 .قالوه يف ذلك قيل هلم مثله ءيش فأّي 

ــل ــإن قي ــام إىلٰ : ف ــع غيبــة اإلم ــبيل م إصــابة  كيــف الس

 !؟احلقِّ 

ــتم ــإن قل ــ: ف ــرية ال س ــاس يف ح ــتم الن ــد جعل ــه، فق بيل إلي

 .مورهميف سائر أُ  وضاللة وريب

ريح ـهـذا تصـ: قيـل لكـم( ،تـهبأدلَّ  صاب احلـقُّ يُ : وإن قلتم

 !؟احلقِّ  ورجوع إىلٰ ) ةعن اإلمام هبذه األدلَّ  باالستغناء

 :عقيل وسمعي: رضبني عىلٰ  احلقُّ : قلنا

 .ك بالنظر فيهادرَ ته ويُ صاب بأدلَّ فالعقيل يُ 

ــمعي وا ــ(لس ــه أدلَّ ــول العلي ــن أق ــوبة م ــيِّ نة منص   ب

ــة مــن ولــده ) ونصوصــه  نــوا ذلــك، وقــد بيَّ وأقــوال األئمَّ

 .ال دليل عليه وأوضحوه، ومل يرتكوا منه شيئاً 

اإلمــام  مــا قلنــاه، فاحلاجــة إىلٰ  هــذا، وإن كــان عــىلٰ  نَّ أغــري 

 زمــانٍ  ة يف كــلِّ املســتمرَّ  -ثابتــة الزمــة، ألنَّ جهــة احلاجــة إليــه 
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ب هـي كونـه لطفـًا لنـا يف فعـل الواجـب وجتنـُّ - وجهٍ  كلِّ  وعىلٰ 

ــه  ــة في ــوم مقام ــه يشء، وال يق ــي عن ــا ال يغن ــذا ممَّ ــيح، وه القب

 .غريه

ــ ــه املتعلِّ فأمَّ ــة إلي ــمع والشــا احلاج ــة بالس ــاً ـق ــي أيض  رع فه

 :ظاهرة

ــان وارداً  ألنَّ  ــل، وإن ك ــول  النق ــن الرس ــاء ع ــن آب  وع

تــــاج إليــــه يف مــــا ُحي  بجميــــع اإلمــــام  ]]٦٠ص [[/

ــ ــىلٰ ـالش ــائز ع ــاقلني ريعة، فج ــ الن ــل، إمَّ ــن النق ــدلوا ع ا أن يع

ــة  ٰى ، فينقطــع النقــل أو يبقــأو اشــتباهاً  اعــتامداً  فــيمن لــيس نقل

ــ ــذٍ ة، فيُ حجَّ ــاج حينئ ــك ويُ  إىلٰ  حت ــف ذل ــام ليكش ــاإلم  حهوضِّ

 . موضع التقصري فيهبنيِّ ويُ 

ــان ــد ب ــىلٰ  أنَّ : فق ــه ع ــة ثابت ــلِّ  احلاج ــالٍ  ك ــت  ،ح وإن أمكن

 .تهبأدلَّ  إصابة احلقِّ 

 :]بيان اإلمام الغائب احلال فيام لو احتيج إىلٰ [

ريعة ـالشــ النــاقلون بعــض مهــمِّ إن كــتم أرأيــتم : فــإن قيــل

 مـن جهتـه، وكـان إالَّ  م احلـقُّ عَلـبيـان اإلمـام، ومل يُ  واحتيج إىلٰ 

 كيف يكون احلال؟، امن أعدائه مستمر� خوفه القتل 

ه يظهـر وإن خـاف القتـل، فيجـب إنَّـ: قولـوافأنتم بـني أن ت

ــب  هــذا أن عــىلٰ  ــة، وجي ــيح للغيب ــل غــري مب يكــون خــوف القت

 !حالٍ  كلِّ  ظهوره عىلٰ 

ــوا ــ: أو تقول ــك الش ــف يف ذل ــقط التكلي ــر، ويس  ـيءال يظه

ـــاألُ  املكتــوم عـــن  ة، فتخرجـــوا بـــذلك مـــن اإلمجـــاع، ألنَّ مَّ

وأوضــحه   بـيُّ نال هعــرشَّ ء يش كـلَّ  أنَّ  اإلمجـاع منعقـد عــىلٰ 

 .الساعة) أن تقوم( ة إىلٰ مَّ فهو الزم لألُ 

ــتم ــقط، رصَّ  إنَّ  :وإن قل ــف ال يس ــا التكلي ــف م ــتم بتكلي ح

 .طاق، وإجياب العلم بام ال طريق إليهال يُ 

ــا ]]٦١ص [[/ ــؤال وفرَّ : قلن ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ــا ق عن

 .)الشايف( ع يف كتابنارَّ غاية ما يتف إىلٰ 

ــم أنَّ  اهللا تعــاىلٰ  أنَّ : ومجلتــه النقــل لــبعض الشـــريعة  لــو عل

ة، يف حـال تكـون تقيـَّ -املفروضة ينقطـع  ة اإلمـام فيهـا مسـتمرَّ

ــن ال  -وخوفـه مـن األعــداء باقيـًا  ألسـقط ذلــك التكليـف عمَّ

 .طريق له إليه

ــا  ــه  -وإذا علمن ــبهة في ــذي ال ش ــاع ال ــف  -باإلمج أنَّ تكلي

ـة إىلٰ  الشــرائع مسـتمرٌّ ثابـٌت عــىلٰ  أن تقـوم الســاعة،  مجيـع األُمَّ

بشــيء مـن  -ينتج لنا هذا العلم أنَّه لـو اتَّفـق أن ينقطـع النقـل 

ن فيهـا اإلمـام مـن  -الشـرائع  ملـا كـان ذلـك إالَّ يف حـال يـتمكَّ

 .الظهور والربوز واإلعالم واإلنذار

 :]ة عدم ظهور اإلمام ألوليائهعلَّ [

ــل ــإن قي ــه : ف ــه خوف ــن أعدائ ــه ع ــة يف غيبت ــت العلَّ إذا كان

 !هم، فام باله ال يظهر ألوليائه، وهذه العلَّة زائلة فيهم؟من

 -وقـد زالـت عـنهم علَّـة اسـتتاره  -فإذا مل يظهـر لألوليـاء 

 !بطل قولكم يف علَّة الغيبة

قد أجاب أصـحابنا عـن هـذا السـؤال بـأنَّ علَّـة غيبتـه : قلنا

عــن أوليائــه ال متنــع أن يكــون خوفــه مــن أن يلقــاهم فيشــيعوا 

ــدَّ  ــربه، ويتح ــخ ــم، فيُ ــه معه ــك ثوا رسورًا باجتامع  -ؤّدي ذل

مــن ]] ٦٢ص /[[اخلــوف  إىلٰ  -وإن كــان ذلــك غــري مقصــود 

 .األعداء

 ]:عدم ارتضاء املصنِّف هلذه العلَّة[

 ٰى وهذا اجلواب غري مريض، ألنَّ عقالء شيعته ال جيوز أن خيفـ

رر عليـه وعلـيهم، ـعليهم ما يف إظهار اجـتامعهم معـه مـن الضـ

ة الشـاملة؟فكيف خيربو وإن ! ن بذلك مع العلم بام فيه من املضـرَّ

مجاعـة  الواحـد واالثنـني، مل جيـز عـىلٰ  جاز هذا الذي ذكروه عىلٰ 

 .شيعته الذين ال يظهر هلم

ــ أنَّ  عــىلٰ  دموا االنتفــاع شــيعته قــد ُعــ ة توجــب أنَّ هــذه العلَّ

 :نون من تالفيه وإزالتهال يتمكَّ  وجه به عىلٰ 

ـم يفعلونـه، ق االألنَّه إذا علَّ  سـتتار بـام يعلـم مـن حـاهلم أهنَّ

ــذا  ــام، وه ــور اإلم ـــي ظه ــا  يقتض ــدورهم اآلن م ــيس يف مق فل

 -الــذي اإلمــام لطــف فيــه  -ي ســقوط التكليــف ـيقتضــ

 .عنهم

 :]فاجلواب عن اعرتاض املصنِّ [

وقــد أجــاب بعضــهم عــن هــذا الســؤال بــأنَّ ســبب الغيبــة 

مـن  -ة اعـة الرعيـَّعن اجلميع هو فعـل األعـداء، ألنَّ انتفـاع مج

باإلمـام إنَّـام يكـون بـأن ينفـذ أمـره وتنبسـط يـده،  - وعدوٍّ  ويلٍّ 

ــازع،  فًا بــال دافــع وال من ]] ٦٣ص /[[ويكــون ظــاهرًا متصـــرِّ

 .وهذا ممَّا املعلوم أنَّ األعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه

ـــالوا ـــوره رس� : ق ـــدة يف ظه ـــه، ألنَّ  اوال فائ ـــبعض أوليائ ل

ــ ــع املبتغ ــلِّ  ٰى النف ــالظهور للك ــتمُّ إالَّ ب ــة ال ي ــدبري األئمَّ ــن ت  م

ــد  ــام وفق ــتتار اإلم ــة يف اس ــارت العلَّ ــد ص ــر، فق ــوذ األم ونف

 -الوجــه الــذي هــو لطــف ومصــلحة للجميــع  عــىلٰ  -ظهــوره 

 .واحدة
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 :وهذا أيضًا جواب غري مريض

وجـه  ألنَّ األعداء إن كـانوا حـالوا بينـه وبـني الظهـور عـىلٰ 

ـــرُّ  ــدبري،التص ــن  ف والت ــاء م ــن ش ــني م ــه وب ــوا بين ــم حيول فل

 .جهة االستتار أوليائه عىلٰ 

ــىلٰ  ــه ع ــن أوليائ ــاه م ــن يلق ــه م ــع ب ــف ال ينتف ــبيل  وكي س

ــرض اتِّ  ــد طاعتــه وف ــو يعتق ــاص، وه ــاع أوامــره، االختص ب

مه يف نفسه؟  !وُحيكِّ

وإن كــان ال يقــع هــذا اللقــاء ألجــل اختصاصــه، وألنَّ 

ض إليـه تـدبري  ،اإلمام معـه غـري نافـذ األمـر يف الكـلِّ  وال مفـوِّ

ــه ال انتفــاع للشــيعة اإلماميَّــة بلقــاء  اجلميــع، فهــذا تصـــريح بأنَّ

تهـا مــن لــدن وفـاة أمــري املــؤمنني  أّيـام احلســن بــن  إىلٰ  أئمَّ

 .، للعلَّة التي ذكرتأيب القائم  عيلٍّ 

 أنَّ أوليـــاء أمـــري املـــؤمنني  -أيضـــًا  -ويوجـــب 

تـدبريه  قبـل انتقـال األمـر إىلٰ وشيعته مل يكن هلـم بلقائـه انتفـاع 

 .وحصوله يف يده

 . لال يبلغه متأمِّ  حدٍّ  إىلٰ  -من قائله  -وهذا بلوغ 

َم هلم ما ذكروه : أنَّه عىلٰ  مـن أنَّ االنتفـاع باإلمـام ال  -إذا ُسلِّ

بطـل  -ة، ونفـوذ أمـره فـيهم يكون إالَّ مع ظهوره جلميـع الرعيـَّ

سـقوط  ؤّدي إىلٰ ه ُيـأنَّـ: وهو]] ٦٤ص /[[قوهلم من وجه آخر، 

 :عن شيعته -الذي اإلمام لطف فيه  -التكليف 

ــان يف  ــيهم، وال ك ــع إل ــة ال ترج ــم لعلَّ ــر هل ــه إذا مل يظه ألنَّ

فـال بـدَّ مـن : قدرهتم وإمكاهنم إزالـة مـا يمـنعهم مـن الظهـور

ــه،  ٰى ســقوط التكليــف عــنهم، وال جيــرون يف ذلــك جمــر أعدائ

فســبب ذلــك مــن جهــتهم،  -وإن مل يظهــر هلــم  -ألنَّ األعــداء 

ــزمهم  ــر، فل ــوره فيظه ــن ظه ــع م ــوا املن ــاهنم أن يزيل ويف إمك

ــه، ولــو مل يلــزم ذلــك  ــذي تــدبري اإلمــام لطــف في التكليــف ال

 .هذا اجلواب شيعته عىلٰ 

ولو جـاز أن يمنـع قـوم مـن املكلَّفـني غـريهم مـن لطفهـم، 

 امسـتمر�  -الـذي ذلـك اللطـف لطـف فيـه  -ويكون التكليـف 

ــيهم ــا: عل ــريه جل ــني غ ــض املكلَّف ــع بع ــا  -ز أن يمن ــد أو م بقي

ــىلٰ  -أشــبهه  ــن املشـــي ع ــن  م ــد م ن ذلــك املقيَّ ــتمكَّ وجــه ال ي

 .املقيَّد عىلٰ  اإزالته، ويكون امليش مع ذلك مستمر� 

قـوا بـني القيـد وفقـد اللطـف، مـن حيـث  وليس هلم أن ُيفرِّ

ــيس  ــه، ول م وقوع ــوهَّ ــل وال ُيت ــه الفع ر مع ــذَّ ــد ُيتع ــان القي ك

 :ك فقد اللطفكذل

ــحيح  ــذهب الص ــه  -ألنَّ امل ــن علي ــق نح ــذي نتَّف أنَّ  -ال

فقــد القــدرة واآللــة، وأنَّ التكليــف  ٰى فقــد اللطــف جيــري جمــر

معلـــوم قبحـــه،  -يف مـــن لـــه لطـــف  -مـــع فقـــد اللطـــف 

كــالتكليف مــع فقــد القــدرة واآللــة ووجــود املــانع، وأنَّ مــن مل 

ن لـه لطـف معلـوم  -يفعل بـه اللطـف  ن مـن غـري  -ممـَّ مـتمكِّ

ن  .الفعل، كام أنَّ املمنوع غري متمكِّ

 :]ة االستتار من األولياءيف علَّ  األوىلٰ [ ]]٦٥ص [[/

منا  -والذي جيب أن ُجيـاب بـه عـن هـذا السـؤال  الـذي قـدَّ

ـــة االســـتتار مـــن أوليائـــه  الً  -ذكـــره يف علَّ ] ال[أن نقـــول أوَّ

ا مغيَّـب عنّـا، أنَّه ال يظهر جلميـع أوليائـه، فـإنَّ هـذ قاطعني عىلٰ 

 .منّا إالَّ حال نفسه دون حال غريه واحدٍ  وال يعرف كلُّ 

ز خالفـه ز ظهـوره هلـم كـام ُنجـوِّ فـال بـدَّ مـن : وإذا كنّا ُنجوِّ

زه من غيبته عنهم  .ذكر العلَّة فيام ُنجوِّ

ــه إىلٰ  وأوىلٰ  ــك وأقرب ــل يف ذل ــا قي ــقِّ  م ــ - احل ــد بيَّنّ ــيام وق ا ف

ــا ال  ــاب ممَّ ــذا الب ــلف أنَّ ه ــىلٰ س ــه ع ــم ب ــب العل ــبيل  جي س

أن : -وجــه اجلملــة فيــه كــاٍف  التفصــيل، وأنَّ العلــم عــىلٰ 

ال بـدَّ مـن أن تكـون علَّـة الغيبـة عـن األوليـاء مضــاهية : نقـول

ـا ال تقضــي سـقوط التكليـف  لعلَّة الغيبـة عـن األعـداء، يف أهنَّ

ــاىلٰ  ــم تع ــة بمكلِّفه ــق الألئمَّ ــنهم، وال حتل ــن أن ع ــدَّ م ، وال ب

ــوا م ــذه يكون ــم، وه ــر هل ــا فيظه ــا وإزالته ــن رفعه ــني م ن تمكِّ

 إىلٰ  ٰى صفات ال بـدَّ مـن أن حتصـل ملـا تعلَّـل بـه الغيبـة، وإالَّ أدّ 

م ذكره من الفساد  .ما تقدَّ

ب عن األولياء أن ل به التغيُّ لِّ ما عُ  وإذا ثبتت هذه اجلملة فأوىلٰ 

 سـبيل قد علمنا أنَّ العلم بإمام الزمـان عـىلٰ : يقال]] ٦٦ص /[[

يف إمامـة هـذا  -التعيني والتمييز ال يتمُّ إالَّ باملعجز، فـإنَّ الـنصَّ 

 نه، وال بدَّ من املعجز الظاهر عـىلٰ غري كاٍف يف تعيُّ  -ة اإلمام خاصَّ 

قه يف أنَّه ابن احلسن  ٰى يده حتَّ   .ُنصدِّ

الظهـور، طريقـه االســتدالل  والعلـم بـاملعجز وداللتـه عـىلٰ 

 .لشبهةالذي جيوز أن تعرتض فيه ا

يـده معجـز، فاعتقـد  ومن عارضته شـبهة يف مـن ظهـر عـىلٰ 

ــداء  ــَق باألع ل، َحلِ ــوِّ اب متق ــذَّ ــره ك ــه، وأنَّ ُمظِه ــه زور وخمرق أنَّ

 .يف اخلوف من جهته

 :]جهة اخلوف من األولياء عند الظهور[

الــذي مل يظهــر لــه  تقصــري وقــع مــن الــويلِّ  فــأّي : فــإن قيــل

 هذا املعلوم من حاله؟ اإلمام ألجل
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 فعل ما يظهر له اإلمام معه؟ قدرة له عىلٰ  وأّي 

 يشء يفزع يف تاليف سبب غيبته عنه؟ أّي  ىلٰ وإ

 إالَّ عــىلٰ  -يف ســبب الغيبــة عــن األوليــاء  -مــا أحلنــا : قلنـا

 :معلوم يظهر موضوع التقصري فيه، وإمكان تالفيه

ــه متــ ــه غــري ممتنــع أن يكــون مــن املعلــوم مــن حالــه أنَّ  ٰى ألنَّ

ــر يف النظـر يف معجـزه، وإنَّـام ُأيت يف ذلـكظهر لـه اإلمـ : ام قصَّ

ــم  ــاظر يف العل ــري الن ــز ]] ٦٧ص /[[لتقص ــني املعج ــالفرق ب ب

 .واملمكن، والدليل من ذلك وما ليس بدليل

قاعــدة صــحيحة وطريقــة  ولــو كــان مــن هــذا األمــر عــىلٰ 

 .مل جيز أن يشتبه عليه معجز اإلمام عند ظهوره له: مستقيمة

خيـرج  ٰى هـذا التقصـري واسـتدراكه، حتـَّ فيجب عليـه تـاليف

 .بذلك من حدِّ من يشتبه عليه املعجز بغريه

 :]طاق؟بالنظر، هو بام ال يُ  هل تكليف الويلِّ [

طـــاق، هـــذا تكليـــف مـــا ال يُ : أن يقـــول ولـــيس ألحـــدٍ 

لــيس يعـرف مــا  هــذا الـويلَّ  ك، ألنَّ درَ ال ُيـ غيــب وحوالـة عـىلٰ 

ــ ــه مــن النظــرـقصَّ ــه بعين ــواالســتدال ر في  ٰى ل، فيســتدركه، حتَّ

 .ما ال يلزمه ر، ونراكم تلزمونه عىلٰ د يف نفسه ويتقرَّ يتمهَّ 

 :واجلواب عن هذا االعرتاض

ــتبه  ــد يش ــرد، وق ــز وينف ــد يتميَّ ــف ق ــزم يف التكلي ــا يل أنَّ م

ن مـن األمـرين حاصـالً ثابتـًا وإن كـان الـتمكُّ  -بغريه وخيـتلط 

مامـه ال يظهـر لـه، إ ٰى هـذا إذا حاسـب نفسـه ورأ عـىلٰ  فالويلُّ  -

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب يف الغيب ــون الس ــد أن يك واعتق

 ).علم أنَّه ال بدَّ من سبب يرجع إليه: وأجناسها(الباطلة 

علم أنَّ تقصريًا واقعـًا : األسباب ما ذكرناه ٰى أنَّ أقو ٰى وإذا رأ

 -جهته يف صـفات املعِجـز ورشوطـه، فعليـه ]] ٦٨ص /[[من 

نظر يف ذلك، وختليصه من الشوائب، وتصـفيته معاودة ال -حينئٍذ 

 .ممَّا يقتضـي الشبهة ويوجب االلتباس

ــ ــه مت ــقَّ  ٰى فإنَّ ــك ح ــد يف ذل ــاد، ووّىفٰ  اجته ــر  االجته النظ

فـال بـدَّ لـه مـن وقـوع العلـم : نصيبه غري مبخوس وال منقوص

 .والباطل بالفراق بني احلقِّ 

ــذلك ــم ب ــع العل ــبب الغي: وإذا وق ــن زوال س ــدَّ م ــال ب ــة ف ب

 .عن الويلِّ 

نفســه بصــرية، ولــيس  اإلنســان فيهــا عــىلٰ : وهــذه املواضــع

يمكن أن ُيـؤَمر فيهـا بـأكثر مـن التنـاهي يف االجتهـاد والبحـث 

 .والفحص واالستسالم للحقِّ 

 :]النتيجة استكامل الرشوط، أساس الوصول إىلٰ [

 : مثل ما عليهوما للمخالف لنا يف هذه املسألة إالَّ 

ــ ــولألنَّ ــ إنَّ : ه يق ــدليل إنَّ ــر يف ال ــىلٰ النظ ــم ع ــد العل  ام يول

 اختـــلَّ  ٰى خمصوصـــة، ورشوط كثـــرية معلومـــة، متـــ صـــفات

 .باملنظور فيه د العلمرشط منها مل يتولَّ 

قـد نظرنـا يف األدلَّـة كـام تنظـرون : فإذا قـال هلـم خمـالفوهم

 .فلم يقع لنا العلم بام تذكرون أنَّكم عاملون به

ــا  عــىلٰ إنَّكــم مــا نظــرتم : كــان جــواهبم الوجــه الــذي نظرن

ــا  ــم، ألهنَّ ــر العل ــد النظ ــم رشوط تولي ــت لك ــه، وال تكامل في

 .كثرية، خمتلفة، مشتبهة

مـا حتيلوننـا يف اإلخـالل بشــروط : فإذا قال هلـم خمـالفوهم

ــىلٰ  ــر إالَّ ع ــد النظ ــريون إىلٰ  تولي ــا تش ــنيَّ  رساب، وم رشط مع

نا فيه؟  !أخللنا به وقرصَّ

مل تكونوا عاملني كـام  ٰى مت -بدَّ ال : كان جواهبم]] ٦٩ص /[[

من تقصري وقع منكم يف بعض رشوط النظر، ألنَّكـم لـو  -علمنا 

لتم الشـروط واسـتوفيتموها لعلمـتم كـام علمنـا، فالتقصـري  كمَّ

مــا  سـبيل اجلملــة واقــع، وإن مل يمكننـا اإلشــارة إىلٰ  مـنكم عــىلٰ 

ـرتم فيه بعينه، وأنتم مع هذا متمكِّ  فوا رشوط نون من أن تستوقصَّ

ــقِّ  ــلموا للح ــر وتستس ــادات  النظ ــن االعتق ــوبكم م ــو قل وختل

فعلتم ذلك فال بدَّ من أن  ٰى واألسباب املانعة من وقوع العلم، ومت

 .نفسه بصرية تعلموا، واإلنسان عىلٰ 

 .، فبمثله أجبناهموإذا كان هذا اجلواب منهم صحيحاً 

 :]ة الغيبةيف علَّ  والعدوِّ  الفرق بني الويلِّ [

مل يظهـر  ويلٍّ  أن يكـون كـلُّ  -هـذا  عـىلٰ  -فيجـب : يـلفإن ق

ــه عــىلٰ  لــه اإلمــام يقطــع عــىلٰ  كبــرية عظيمــة تلحــق بــالكفر،  أنَّ

ــر  فـيام يوجـب غيبـة اإلمــام  -مـا فرضـتموه  عـىلٰ  -ألنَّـه مقصِّ

 - عنــه، ويقتضـــي تفويتــه مــا فيــه مصــلحته، فقــد حلــق الــويلُّ 

 .بالعدوِّ  -هذا  عىلٰ 

ــا ــب يف الت: قلن ــيس جي ــري ل ــه  -قص ــا إلي ــذي أرشن أن  -ال

ــه يف هــذه احلــال احلــارضة مــا  يكــون كفــرًا وال ذنبــًا عظــيًام، ألنَّ

نفسـه، وإنَّـام  اعتقد يف اإلمـام أنَّـه لـيس بإمـام، وال أخافـه عـىلٰ 

ـر يف بعض العلـوم تقصـريًا كـان كالسـبب يف أنَّـه علـم مـن  قصَّ

قـــع منـــه أنَّ الشــكَّ يف اإلمامـــة ي ؤّدي إىلٰ حالــه أنَّ ذلـــك ُيـــ

ــري أن  ــذا التقص ــري الزم يف ه ــع، فغ ــيس بواق ــتقبالً، واآلن ل مس

 .يكون بمنزلة ما يفيض إليه ممَّا املعلوم أنَّه سيكون
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ــر ــًا جم ــرًا، وال جاري ــون كف ــزم أن يك ــه وإن مل يل ــري أنَّ  ٰى غ

ــّك  ]]٧٠ص [[/تكــذيب اإلمــام  ــب  والش يف صــدقه، فهــو ذن

 .الثواب وخطأ، ال ينافيان اإليامن واستحقاق

هــذا التقــدير، ألنَّ  بالعــدوِّ عــىلٰ  ق الــويلُّ حــيل] ال[وأن 

ــرية،  -يف احلــال  - العــدوَّ  معتقــد يف اإلمامــة مــا هــو كفــر وكب

 .بخالف ذلك والويلُّ 

 :]يف احلال سبب الكفر يف املستقبل، ليس كفراً [

ــاه  ــا ذكرن ــنيِّ م ــذي ُيب ــبب يف  -وال ــو كالس ــا ه ــن أنَّ م م

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد  -ل كفـرًا الكفر ال يلزم أن يكـون يف احلـا

أنَّــه يصــحُّ أن يفعــل يف غــريه مــن : (يف القــادر منّــا بقــدرة

ـة ، فهـذا خطـأ وجهـل لـيس بكفـر، وال )األجسام من غري مماسَّ

ــه لــو ظهــر نبــيٌّ  يمتنــع أن يكــون املعلــوم مــن حــال املعتقــد أنَّ

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل اهللا عــىلٰ  يــدعو إىلٰ  يديــه فعــالً  نبوَّ

ــ ـــر بحي ــباب البش ــه أس ــل إلي ــم  -ث ال تص ــة عل ــذا ال حمال وه

ــه  -معجــز  ر أنَّ بــه فــال يــؤمن بــه، وجيــوز أن ُيقــدِّ ــه كــان ُيكذِّ أنَّ

كان يقتلـه، ومـا سـبق مـن اعتقـاده يف مقـدور القـادر كالسـبب 

 .يف هذا، ومل يلزم أن جيري جمراه يف الكرب والعظم

ُأصـوهلا  الغيبـة ُيطَّلـع هبـا عـىلٰ ) مـن الكـالم يف(وهذه مجلـة 

 .عنه ٰى بعدها إالَّ ما هو كاملستغن ٰى وفروعها، وال يبق

ــقَّ  ــا وافــق احل ــق مل ــن التوفي ــة وحس ــتمدُّ املعون  ومــن اهللا نس

ـــالف  ـــه، وخ ـــه ]] ٧١ص /[[وطابق ـــل وجانب ـــو (الباط وه

 ).السميع املجيب بلطفه ورمحته، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

الً وآخـــ) املقنـــع(تـــمَّ كتـــاب  وظـــاهرًا (رًا واحلمـــد هللا أوَّ

 ).وباطناً 

د للسيِّ ) املقنع(ل هبا كتاب كتاب الزيادة املكمِّ ( ]]٧٣ص [[/

 :)بن احلسني املوسوي عيلِّ  ٰى علم اهلد املرتٰىض 

 :]لةمة الزيادة املكمِّ مقّد [

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــيِّ  ــال الس ــق ــد ٰى ـد املرتض ــم اهل ــدَّ ( ٰى عل ــه، ق س اهللا روح

 ):وأرضاه وريض عنه

ــد ذكرنــا ــايف يف اإلمامــة(يف كتابنــا  ق ثــّم يف كتابنــا ) الش

ــة( ــع يف الغيب ــان ) املقن ــام الزم ــتتار إم ــبب يف اس ــن  الس ع

ا أنَّ عـــدم أعدائـــه وأوليائـــه، وخالفنـــا بـــني الســـببني، وبيَّنّـــ

لشـــيء يرجــع إلــيهم، ال إليــه، : بــه -مــن اجلميــع  -االنتفــاع 

 .واستقصينا ذلك وبلغنا فيه أبعد غاية

 لنا عـىلٰ طريقة غريبة مل ُنسبَق إليها، ودلَّ ) املقنع(يف ثّم استأنفنا 

التعيني،  ال جيب علينا بيان السبب يف غيبته عىلٰ  ]]٧٤ص /[[أنَّه 

ن ال ه ممـَّبحسن الغيبة منه علمنا بعصـمته وأنَّـ بل يكفي يف العلم

صـول، ، ورضبنا لذلك األمثال يف األُ وال يرتك واجباً  يفعل قبيحاً 

 .كثرية ستعمل يف مواضعمثل ذلك م وأنَّ 

 ف، فهـو قــويٌّ عـرَ مـن ذكـره ليُ  وخطـر ببالنـا اآلن مـا ال بـدَّ 

 .الشبه واملطاعن سليم من

 :]ولو يف الغيبة استلهام األولياء من وجود اإلمام[

ــه ــان : ومجلت ــام الزم ــاء إم ــدي  أنَّ أولي ــيعته ومعتق وش

دَّ إمامته ينتفعون بـه يف حـال غيبتـه النفـع الـذي نقـول إنَّـه ال بـ

ــف  - ــنهم،  -يف التكلي ــوده بي ــم بوج ــع علمه ــم م ــه، ألهنَّ من

ــىلٰ  ــدَّ  وقطعهــم ع ــا هلــم، ال ب ــيهم، ولزومه ــه عل وجــوب طاعت

ــه  ــوا تأديب ــائح، وخيش ــاب القب ــافوه يف ارتك ــابوه وخي ــن أن هي م

ــب،  ــل الواج ــنهم فع ــر م ــطوته، فيكث ــه وس ــه ومؤاخذت وانتقام

هــذه ارتكــاب القبــيح، أو يكــون ذلــك أقــرب وأليــق، و ويقــلُّ 

 .اإلمام هي جهة احلاجة العقلية إىلٰ 

 :]هل الغيبة متنع اإلمام من التأثري والعمل؟[ ]]٧٥ص [[/

ــوكـأّين  : ام عجــب وقــال بمــن ســمع هــذا مـن املخــالفني ربَّ

 !لغائب مسترت خائف مذعور؟ سطوة أّي 

ــام ُخي  وأّي  ــانتق ــ ٰى ش ــذ، ممَّ ــر ناف ــطة، وال أم ــه باس ــد ل ن ال ي

 !قاهر؟ وال سلطان

 !مكانه؟ ٰى درز وال يُ ميَّ ف وال يُ عرَ ب من ال يُ هَ روكيف يُ 

ر ذكَ نـة ُتـة تظهـر وبيِّ ب بغري حجَّ التعجُّ  أنَّ : واجلواب عن هذا

أوليـاء اإلمـام وإن مل  وقـد علمنـا أنَّ  ،الذي جيب العجب منه هو

نـون قـون وجـوده، ويتيقَّ قِّ م ُحي زوه بعينه، فإهنَّ ميِّ ويُ  يعرفوا شخصه

 :ون يف ذلك وال يرتابون بهيشكُّ  ه معهم بينهم، والأنَّ 

هذه الصفة حلقوا باألعـداء، وخرجـوا  م إن مل يكونوا عىلٰ ألهنَّ 

اإلمـام بحيـث ال   مـن يعتقـد أنَّ منزلة األولياء، وما فيهم إالَّ  عن

عـن ظـواهره،  فضـالً  ،أخباره، وال تغيب عنه رسائـره ختفي عليه

ال يـأمنون إن يقع منهم من قبيح وحسن، ف ه جيوز أن يعرف ماوأنَّ 

 .عليها هبمؤدِّ القبائح فيُ  يقدموا عىلٰ 

إن ظهـر لـه اإلمـام، وأظهـر لـه  -ومن الـذي يمتنـع مـنهم 

ــه  ــه وتأديب ــان، وأراد تقويم ــام الزم ــه إم ــا أنَّ ــم هب ــزًة يعل معج

ــه  ــا  -وإقامــة حــدٍّ علي ــك مــن نفســه ويستســلم مل ــذل ذل أن يب

 !يفعله إمامه به، وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته؟
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ـة[ ]]٧٦ص [[/ بـني  ال فرق يف االسـتلهام مـن وجـود األئمَّ

 :]الغيبة والظهور

فـيام ذكرنـاه   كحالـه ظـاهراً إالَّ  وهل حاله مـع شـيعته غائبـاً 

ــ ز مــن معصــيته، والتــزام وجــوب طاعتــه، والتحــرُّ  ة، ويفخاصَّ

 .ب خمالفتهمراقبته، وجتنُّ 

ـــة  ـــن النقم ـــطوة واإلشـــفاق م ـــذر مـــن الس ـــيس احل ول

 العــني، ومتييــز الشــخص، والقطــع عــىلٰ  معرفــة  عــىلٰ ْني بموقـوفَ 

اإلمــام الظــاهر ال يعرفــون  ةمــن رعيّــ كثــرياً  مكانــه بعينــه، فــإنَّ 

ـــه وال يُ  ـــعين ـــوالميِّ ـــن األح ـــري م ـــه، ويف كث ال  زون شخص

ــ ــم خــائفون مت ــه، وه ــاً  ٰى يعرفــون مكــان حلول أن  فعلــوا قبيح

ــ ــقــوِّ ويُ  هبمؤدِّ ُي ــة حتَّ ــذه الرهب ــ ٰى مهم، وينتفعــون هب ــن وا يكفُّ ع

 .االنكفاف يكونوا أقرب إىلٰ  كثري من القبائح، أو

ا السـؤال مـا أوضـحناه فقـد سـقط عنّـ وإذا كان األمـر عـىلٰ 

ــمِّ  ـــن املتض ــنهم  أنَّ : ل ــه م ــه خلوف ــر ألعدائ ــام إذا مل يظه اإلم

 ! ظهر ألوليائه؟وارتيابه هبم، فأالَّ 

ـــ: وإالَّ  ـــف ُح ـــتهم ومصـــلحتهم  مَ رِ فكي ـــاء منفع األولي

 !عليهم؟ داءه األعجرَّ  يءـبش

ــذا يش وإنَّ  ــيعته  ءه ــف ش ــتمرار تكلي ــع اس ــدل م ــايف الع ين

 لطف فيه؟ ما اإلمام

الغيبـة  مع الغيبة منتفعون، وأنَّ  م بإمامهم ا أهنَّ نّ ا قد بيَّ ألنّ 

 .احلاجة إليه يف التكليف ال تنايف االنتفاع الذي متسُّ 

ه لــيس مــن رشط االنتفــاع الظهــور والــربوز، ا أنَّــنّــوبيَّ 

ــا ــدة وبرئن ــن عه ــذي  ]]٧٧ص [[/ م ــوي ال ــؤال الق ــذا الس ه

 .ه ال جواب عنه وال حميص منهيعتقد خمالفونا أنَّ 

 :]الظهور لألولياء ليس واجباً [

ـ ومع هذا، فام نمنـع مـن ظهـوره  لتقـويم  البعضـهم إمَّ

ــري أنَّ  ــيم، غ ــه وتعل ــظ وتنبي ــب أو وع ــ أو تأدي ــك كلَّ ــري ذل ه غ

 .ل له األسبابتمحَّ ب يف فوته العلل وتُ طلَ واجب، فيُ 

 واجبـاً  ام يصـعب الكـالم ويشـتبه إذا كـان ظهـوره للـويلِّ وإنَّ 

 . مع الظهورال ينتفع أو يرتدع إالَّ  من حيث

خـالف ذلـك سـقط وجـوب الظهــور  وإذا كـان األمـر عـىلٰ 

ــاللــويلِّ  ــن  ، مل ــداع م ــه مــن حصــول االنتفــاع واالرت ــا علي دللن

 .شبهة دونه، قلم تبَق 

 :]ق ذلكرُ وطُ  بام جيريعلم اإلمام حال الغيبة [

ومن أيـن يعلـم اإلمـام يف حـال الغيبـة واالسـتتار : فإن قيل

خيـافوا تأديبـه عليهـا، وهـو يف  ٰى القبـائح مـن شـيعته حتـَّ بوقوع

، وال يشــهد لديــه شــاهد، رٌّ ِقــعنــده مُ  رُّ ِقــن ال يُ حــال الغيبــة ممَّــ

 ! تعليل بالباطل؟وهل هذا إالَّ 

 مـن ال ينصـف مـن نفسـه، وال ل بالباطـل إالَّ ما املتعلِّـ: قلنا

 !له عليه كام يلحظ ما يلحظ ما

ــ ]]٧٨ص [[/ ــوع القبــائح مــن فأمَّ ا معرفــة اإلمــام بوق

الوجــوه التــي يعلــم منهــا  بعــض أوليائــه فقــد يكــون مــن كــلِّ 

 .وقوع ذلك منهم، وهو ظاهر نافذ األمر باسط اليد

 :]مور بنفسه مشاهدته لألُ [

ذلـك فيعرفـه بنفسـه، وحـال ه قد جيـوز أن يشـاهد أنَّ : فمنها

 :ٰى يف هذا الوجه كحال الغيبة، بل حال الغيبة فيه أقو الظهور

ـــان  ـــه، ك ـــز شخص ـــه وُيميَّ ـــَرف عين ـــام إذا مل ُتع ألنَّ اإلم

ــرُّ  ــىلٰ  -ز التح ــا ع ــاهدته لن ــن مش ــيح  م ــض القب ــيق  -بع أض

ز أوسـع وأســهل، وأبعـد، ومـع املعرفــة لـه بعينـه يكــون التحـرُّ 

 :رق بني األمرينعاقل الف ومعلوم لكلِّ 

ــ ــه جوَّ ألّن ــلِّ ا إذا مل نعرف ــا يف ك ــراه زن ــن ن ــرف  - م وال نع

ا ال نـأمن أن يكـون بعـض جرياننـا أو أّنـ ٰى ه هـو، حتـَّأنَّـ - نسبه

ذلـك مرتفـع مـع  إلينـا، وكـلُّ  أضيافنا أو الـداخلني واخلـارجني

 .املعرفة والتمييز

ب أدَّ ، وتقــويامً  يوجـب تأديبــاً  ا قبيحــاً وإذا شـاهد اإلمــام منّـ

ــإقــرار وبيِّ  م، ومل حيــتج إىلٰ عليــه وقــوَّ  ــة نــة، ألهنَّ ام يقتضــيان غلب

 .الظنِّ  من ٰى ، والعلم أقوالظنِّ 

 :]نة عنده قيام البيِّ [

ال متنـع مـن  -أيضـًا  -نـة، والغيبـة البيِّ : ومن الوجـوه أيضـاً 

 :استامعها والعمل هبا

 -مـن أحـد شـيعته  -بعض الفـواحش  ألنَّه جيوز أن يظهر عىلٰ 

الذي تقوم به الشهادة عليهـا، ويكـون هـؤالء ]] ٧٩ص /[[العدد 

إّنا ال نمنـع مـن ذلـك، : فقد قلنا -اإلمام ويظهر له  ٰى العدد ممَّن يلق

ه : هاإقامة حدِّ  ٰى فإذا شهدوا عنده هبا، ورأ -وإن كنّا ال نوجبه  تـوالَّ

 .رهبنفسه أو بأعوانه، فال مانع له من ذلك، وال وجه يوجب تعذُّ 

 ٰى ن يلقـام مل يكـن مـن شـاهد هـذه الفاحشـة ممـَّربَّ : ن قيلفإ

 إقامة الشهادة؟ يقدر عىلٰ  اإلمام، فال

رة يف هـذا البـاب، ق املمكنـة املقـدَّ رُ نحـن يف بيـان الطُّـ: قلنا

فقـد وجـب  وجوب حصـوهلا، وإذا كـان مـا ذكرنـاه ممكنـاً  ال يف

 .اللطف ز، وتمَّ اخلوف والتحرُّ 
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 :نهمع ظهور اإلمام ومتكُّ  هذا بعينه قائم أنَّ  عىلٰ 

ــوز  ــة جي الً  -ألنَّ الفاحش ــهد  -أوَّ ــن يش ــاهدها م أن ال يش

هبــا، ثــّم جيــوز أن يشــاهدها مــن ال عدالــة لــه فــال يشــهد، وإن 

ــل شــهادته، وإن شــاهدها مــن العــدول مــن تُ  ــشــهد مل ُتقبَ ل قبَ

 .مثل شهادته جيوز أن ال خيتار الشهادة

ه التــي تســقط معهــا ي الوجــوـأن نحصــ نــا نقــدر عــىلٰ وكأنَّ 

 !إقامة احلدود

ــ ــك كلِّ ــع ذل ــي وم ــت، ويكف ــذر ثاب ــة، واحل ــة قائم ه فالرهب

 .القطع التجويز دون

 :]اإلقرار عند اإلمام[

ـــا اإلقـــرار فـــيمكن أيضـــًا مـــع الغيبـــة، ألنَّ بعـــض : فأمَّ

ــام ظهــر هلـم اإلمــام  -األوليـاء  قــد جيــوز أن يواقــع  -الــذين ربَّ

باحلــدِّ ]] ٨٠ص /[[طهــري لــه فاحشــة فيتــوب منهــا، وُيــْؤثر الت

 .هبا عنده الواجب فيها، فيقرُّ 

ــةً  ــور ثابت ــع الظه ــون م ــي تك ــوه الت ــارت الوج ــد ص يف  فق

 .حال الغيبة

 :]عد اإلمام وقربهاحتامل بُ [

ــل ــيعته إالَّ : فــإن قي ــن ش ــد م ــا أح ــيس م ــوز أن أل ــو جي  وه

ــام ــون اإلم ــ يك ــه، وأنَّ ــدار من ــد ال ــلُّ بعي ــ ه حي ــإمَّ رق أو ـا املش

ــرب،  ــاهدتهاملغ ــن مش ــن م ــو آم ــىلٰ  فه ــه ع ــيته، أو أن  ل معص

ــور ــع ظه ــزم م ــذا ال يل ــاهد، وه ــه ش ــا علي ــهد هب ــام  يش اإلم

ــ  ويســتخلف فيــه ه ال يبعــد مــن بلــد إالَّ والعلــم ببعــد داره، ألنَّ

 !انتقامه؟ ٰى قتَّ ويُ  ٰى شب وُخي رهَ ن يُ مقامه ممَّ  من يقوم

 اإلمام عنه،  عد حمّل ز بُ وِّ  وهو ُجي إالَّ (كام ال أحد من شيعته : قلنا

 مـن داره ز كونه يف بلده وقريباً وِّ  وهو ُجي إالَّ ) فكذلك ال أحد منهم

 .يف وقوع احلذر وعدم األمان وجواره، والتجويز كاٍف 

ظهــور اإلمــام وانبســاط يــده، ونفــوذ أمــره يف  وبعــد، فمــع

ز خفـاء وِّ  وهـو ُجيـة، ال أحد مـن مرتكبـي القبـائح إالَّ مَّ األُ  مجيع

ــة قائمــة، وال يتَّ  اإلمــام ذلــك عــىلٰ  صــل بــه، ومــع هــذا فالرهب

 .واللطف باإلمام ثابت

 !منا بمثله مع الغيبة؟لزِ هذا من يُ  ٰى فكيف ينس

ــريه[ ]]٨١ص [[/ ــام لغ ــتخالف اإلم ــان اس ــة  إمك يف الغيب

 :]والظهور

ـ  اإلمـام إذا كـان ظــاهراً  أنَّ : يف السـؤال مـن ٰى ـا مـا مضـفأمَّ

 بعـد أن يسـتخلف إالَّ عـن بلـد، فلـن يغيـب عنـه  وغاب زاً متميِّ 

 ب كرهبته؟رهَ عليه من يُ 

ألن يكـــون  -يف حــال الغيبــة  -فقــد ثبــت أنَّ التجــويز 

 .قريب الدار منّا، خمالطًا لنا، كاٍف يف قيام اهليبة ومتام الرهبة

ومـن الـذي يمنـع مـن : هـذا احلكـم فنقـول نا ننزل عىلٰ لكنَّ 

ال يبعـد  )اإلمـام إنَّ : مـن مثـل ذلـك، فنقـول(بغيبة اإلمـام  قال

ـــراف ـــحابه األرض إالَّ  يف أط ـــن أص ـــتخلف م ـــد أن يس  بع

ــدَّ  ــال ب ــه، ف ــون وأعوان ــن أن يك ــوان  م ــحبته، أع ــه، ويف ص ل

يف مراعـاة  بلـد يبعـد عنـه مـن يقـوم مقامـه كـلِّ  وأصحاب عىلٰ 

ي ـويقتضـ مـا يوجـب تقـويامً  ٰى ما جيري مـن شـيعته، فـإن جـر

 .ام بنفسهه اإلمف كام يتوالَّ ه هذا املستخلَ توالَّ  تأديباً 

ومـن أيـن يعلـم ! ف؟طـاع هـذا املسـتخلَ وكيف يُ : فإذا قيل

 !ه خليفة اإلمام؟الذي يريد تأديبه أنَّ  الويلُّ 

 يــده، فــاملعجزات عــىلٰ  عــىلٰ  بمعجــز يظهــره اهللا تعــاىلٰ : قلنــا

ــر عــىلٰ  مــذاهبنا ــاحلني فضــالً  تظه ــدي الص ــ أي ــتخلفه عمَّ ن يس

 .اإلمام ويقيمه مقامه

ــل ــ: فــإن قي عــد اإلمــام إذا ليفــة اإلمــام مــع بُ ام يرهــب خإنَّ

 !زناهعرفناه وميَّ 

 .من هذا الزمان ما فيه كفاية قد مٰىض : قيل ]]٨٢ص [[/

ــ ــىلٰ وإذا كنّ ــع ع ــه  ا نقط ــان ومراعات ــام يف الزم ــود اإلم وج

 :أمرين، ال ثالث هلام عندنا منقسمة إىلٰ  مورنا، فحالهألُ 

ــإ ســه، مورنــا بنفا أن يكــون معنــا يف بلــد واحــد، فرياعــي أُ مَّ

 .غريه وال حيتاج إىلٰ 

ــداً  ــ أو بعي ــوزعنّ ــيس جي ــه - ا، فل ــع حكمت ــد إالَّ  - م  أن يبع

يستخلف من يقـوم مقامـه، كـام جيـب أن يفعـل لـو كـان  بعد أن

 .الشخص زظاهر العني متميِّ 

 .وهذه غاية ال شبهة بعدها

 :]يف االنتفاع بوجود اإلمام الفرق بني الغيبة والظهور[

كم بـــأنَّ ظهـــور اإلمـــام هـــذا تصــــريح مـــن: فــإن قيـــل

ــن  ــالح م ــل املص ــه وني ــوف من ــه واخل ــاع ب ــتتاره يف االنتف كاس

 !جهته، ويف ذلك ما تعلمون

ــا ــول: قلن ــا ال نق ــق : إّن ــه  -إنَّ ظهــوره يف املراف ــافع  -ب واملن

ة  كاستتاره، وكيـف نقـول ذلـك ويف ظهـوره وانبسـاط يـده وقـوَّ

ــاع الــويلِّ  ــبغ ، واملحــبِّ والعــدوِّ  ســلطانه، انتف ــيس ! ض؟وامل ول

]] ٨٣ص /[[االنتفــاع الـــذي  -ينتفــع بـــه يف حــال الغيبـــة 

 .هه دون عدوِّ إالَّ وليَّ  -أرشنا إليه 

منـــافع مجَّــة ألوليائـــه  -أيضــًا  -ويف ظهــوره وانبســـاطه 
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ــؤمن  ــورهم، وي ــّد ثغ ــتهم، ويس ــي بيض ــه حيم ــريهم، ألنَّ وغ

نـــون مـــن التجـــارات واملكاســـب واملغـــانم،  ســـبلهم، فيتمكَّ

 غـــريهم هلـــم، فتتـــوفَّر أمـــواهلم، وتـــدرُّ ويمنـــع مـــن ظلـــم 

 .معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم

 -إذا فاتــت بالغيبــة  -غــري أنَّ هــذه منــافع دنياويــة ال جيــب 

ــلِّ  ــة يف ك ــة الواجب ــافع الديني ــا، واملن ــف معه ــقط التكلي  أن يس

ـا ثابتـة مـع الغيبـة، فـال جيـب سـقوط حال باإلمامة قـد بيَّنّـ ا أهنَّ

 .التكليف هلا

إنَّ انتفــاعهم : -وإن كــان ذلــك لــيس بواجــب  -ولــو قلنــا 

سـبيل اللطـف يف فعـل الواجـب، واالمتنـاع مـن القبـيح  به عىلٰ 

ــ - ــد بيَّنّ ــة وق ــال الغيب ــه يف ح ــو -ا ثبوت ــون أق ــال  ٰى يك يف ح

 :وانبساط اليد يف اجلميع جلاز الظهور للكلِّ 

ة للطـف  ت قـوَّ  -مـع ثبـوت أصـله  -ألنَّ اعرتاض مـا ُيفـوِّ

الوجـه الـذي هـو لطـف فيـه، وال  نتفـاع بـه عـىلٰ ال يمنع من اال

 .يوجب سقوط التكليف

 :]مقام اإلمام يف أداء دوره ءهل يقوم يش[

زتم أن يكــون أوليــاؤه غــري منتفعــني بــه : فــإن قيــل أَال جــوَّ

يفعـل هلـم مـن اللطـف يف هـذه  يف حال الغيبة، إالَّ أنَّ اهللا تعـاىلٰ 

ــام االنتفــا ــيفهم مق كــام ! ع باإلمــام؟األحــوال مــا يقــوم يف تكل

قالــه مجاعــة مــن الشــيوخ يف إقامــة احلــدود إذا فاتــت، فــإنَّ اهللا 

 .يفعل ما يقوم مقامها يف التكليف تعاىلٰ 

ا أنَّ أوليـاء اإلمـام ينتفعـون بـه يف أحـوال الغيبـة قد بيَّنّ : قلنا

ال جمــال للريــب عليــه، وهبــذا القــدر ]] ٨٤ص /[[وجــه  عــىلٰ 

 .يسقط السؤال

فه أنَّ تـدبري اإلمـام وتصــرُّ : آخـر، وهـوثّم يبطل مـن وجـه 

. يشء من األُمور مقامـه -عندنا  -واللطف لرعيَّته به، ممَّا ال يقوم 

 ، ويف كلِّ حالٍ  كلِّ  ذلك ملا وجبت اإلمامة عىلٰ  ولوال أنَّ األمر عىلٰ 

مكلَّف، ولكان جتويزنا قيام غريها مقامهـا يف اللطـف يمنـع مـن 

 .ألزمانا وجوهبا يف كلِّ  القطع عىلٰ 

ــه  ــف نتقبَّل ــة، فكي ــوب اإلمام ــن يف وج ــؤال طع ــذا الس وه

 !وُنسئَل عنه يف علَّة الغيبة؟

ــع  ــًا، ومل يمن ــت لطف ــا إذا كان ــدود، ألهنَّ ــذلك احل ــيس ك ول

دليـل عقـيل وال سـمعي مـن جـواز نظـري هلـا وقـائم يف اللطــف 

يفعـل عنـد فوهتـا مـا يقـوم  إنَّ اهللا تعـاىلٰ : مقامها، جاز أن يقـال

 .يف اإلمامة ٰى اه ال يتأتّ ما بيَّنّ  وهذا عىلٰ مقامها، 

 :]كيف يعلم اإلمام بوقت ظهوره[

ــل ــإن قي ــن : ف ــه م ــزوال خوف ــام ب ــور اإلم ــتم ظه إذا علَّق

طريــق  وأّي  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم يف الشــرق  -ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

 معرفتـــه عـــىلٰ  لـــه إىلٰ ال ســـبيل  -والبحـــر  والغـــرب والـــربِّ 

 !التحديد والتفصيل

ـا اإلماميَّـة فعنــدهم: قلنـا أنَّ آبـاء اإلمـام عليـه وعلــيهم : أمَّ

مــا  عهــدوا إليــه وأنــذروه وأطلعــوه عــىلٰ ]] ٨٥ص /[[السـالم 

زمـان الغيبـة وكيفيتهـا،  عـىلٰ  عرفوه مـن توقيـف الرسـول 

ــور،  ــت الظه ــا، ووق ــا وأماراهت ـــرها، وعالماهت ــا وقص وطوهل

 ).تيسريه وتسهيله( ئل عىلٰ والدال

ــىلٰ  ــان  وع ــور إذا ك ــان الظه ــا، ألنَّ زم ــؤال علين ــذا ال س ه

صفته، والوقـت الـذي جيـب أن يكـون فيـه، فـال  منصوصًا عىلٰ 

 .العلم بالرسائر والضامئر حاجة إىلٰ 

أن يكــون هــذا  -مــا ذكرنــاه  مضــافًا إىلٰ  -وغــري ممتنــع 

ــىلٰ  ــًا ع ــاب موقوف ــنِّ  الب ــة الظ ــ غلب ة األم ــوَّ ــاهر وق ارات وتظ

 .الدالالت

ــام هــو بأحــد ُأمــور ــا بكثــرة : وإذا كــان ظهــور اإلمــام إنَّ إمَّ

هتم ونجــدهتم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه ُأمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت خمالطتــه هلــا، فــإذا أحــسَّ اإلمــام 

  ــاه ــام ذكرن ــا -ب ــًا  إمَّ ق ــًا أو متفرِّ ــ -جمتمع ــب يف ظنِّ ه وغل

السـالمة، وقـوي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـاألرب، تعــنيَّ 

أحــدنا فــرض اإلقــدام  عليــه فــرض الظهــور، كــام يتعــنيَّ عــىلٰ 

 .نة واملخيفةواإلحجام عند األمارات املؤمِّ 

*   *   * 

ــاو[]] ٨٧ص [[ ــف يس ــة ىٰ كي ــور والغيب ــم الظه ــني حك  ب

 :]الثاين النظر ىٰ ل الرضورة، ومبناألوَّ  ىٰ مبن مع أنَّ 

ــل ــوال : فــإن قي ــه يف أح ــًا ألوليائ ــام لطف ــون اإلم كيــف يك

ــىلٰ  ــًا ع ــيح، وباعث ــل القب ــن فع ــم ع ــرًا هل ــه، وزاج ــل  غيبت فع

 :احلدِّ الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهو الواجب عىلٰ 

فًا علم رضورًة، وخيفت سطوته وعقابه ـإذا كان ظاهرًا متص رِّ

 .مشاهدةً 

علـــم ذلـــك : وإذا كـــان غائبـــًا مســـترتاً ]] ٨٨ص /[[

 .ق عليها رضوب الشبهاتبالدالئل املتطرِّ 
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 !وهل اجلمع بني األمرين إالَّ دفعًا للعيان؟

 :لهذا سؤال مل يصدر عن تأمُّ : قلنا

ــوده رضورًة،  ــم وج ــوره نعل ــع ظه ــان م ــام، وإن ك ألنَّ اإلم

الطاعـة فه مشـاهدًة، فـالعلم بأنَّـه اإلمـام املفـرتض تصـرُّ  ٰى ونر

ف، ال ُيعَلــم إالَّ باالســتدالل الــذي رُّ ـللتــدبري والتصــ املســتحقِّ 

 .جيوز اعرتاض الشبهة فيه

ــال  ــة، وأنَّ  -واحل ــروض الطاع ــام املف ــه اإلم ــم بأنَّ يف العل

 ].ة[واحد -الطريق إليه الدليل يف الغيبة والظهور 

فقـد صـارت املشـاهدة والضــرورة ال تغنـي يف هـذا البـاب 

ة شيئًا، ألهنَّ  ا ال يتَّفقـان إالَّ بوجـود عـني اإلمـام، دون صـحَّ ام ممـَّ

 .إمامته ووجوب طاعته

 .يتعلَّق بام هو غري مشاهد -هذا  عىلٰ  -واللطف إنَّام هو 

ــور  ــال الظه ــام  -وح ــون اإلم ــد  يف ك ــن يعتق ــًا مل لطف

 ].كحال الغيبة[ -إمامته وفرض طاعته 

 .وسقطت الشبهة]] ٨٩ص /[[

 .حمّمد وآله وسلَّم اهللا عىلٰ  ّىلٰ واحلمد هللا وحده، وص

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )١ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٤٤ص [[ ــال صــاحب الكت ــال هلــم: (ق : ثــّم يق

ـــىلٰ  ـــب ع ـــر  فيج ـــم إذا مل يظه ـــام ]] ١٤٥ص /[[زعمك اإلم

ـة  ٰى حتَّ  يزول الـنقص بـه، أن يكـون احلـال فيـه كاحلـال وال حجَّ

ــام يــزول  يف الزمــان، ألنَّ  الــنقص ال يــزول بوجــود اإلمــام، وإنَّ

بام يظهـر منـه، وُيعَلـم مـن ِقبَلـه، وهـذا يوجـب علـيهم يف هـذا 

ــذورًا،  ــف مع ــون املكلَّ ــة أن يك ــن األزمن ــري م ــان ويف كث الزم

 ...).والتكليف ساقطاً 

لــيس جيــب إذا مل يظهــر اإلمــام ففــات النفــع بــه : فيقــال لــه

ــه، أن يكــون احلــال عنــد عــدم ظهــوره كاحلــ ال عنــد عــدم عين

ــوه إىلٰ  ــم أحوج ــه وألهنَّ ــاملني ل ــة الظ ــر إلخاف ــه إذا مل يظه  ألنَّ

ــة يف فــوت املصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة واالســتتار كانــت احلجَّ

ــِدَمت  ــه، وإذا ُع ــاع ب ــن االنتف ــهم م ــانعني أنفس ــم امل ــانوا ه فك

ـة يف ذلـك  عني اإلمام ففـات املكلَّفـني االنتفـاع بـه كانـت احلجَّ

ــىلٰ  ــوَّ  ع ــن ف ــاىلٰ م ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب ــب هتم النف ، وإذا وج

علمنـا أنَّـه ال بـدَّ مـن أن يوجـد  إزاحة علل املكلَّفني عليه تعـاىلٰ 

إمام، ويـأمر بطاعتـه، واالنقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع الطاعـة 

ـم خييفونـه ويلجئونـه إىلٰ  الغيبـة، وهـذا  من املكلَّفني أو علـم أهنَّ

ــ ــا ظنَّ ــالف م ــنيبخ ــون املكلَّف ــن ك ــقوط ه م ــذورين، أو س  مع

 .التكليف عنهم

إن كــان املكلَّفــون غــري معــذورين وقــد أخــافوا : فــإن قــال

الســكوت بحيـــث ال  دعــواكم، وأحوجــوه إىلٰ  اإلمــام عــىلٰ 

مصــاحلهم مــن جهتــه فيجــب أن  ينتفعــون بــه، وال يصــلون إىلٰ 

فه يسقط عـنهم التكليـف الـذي أمـر اإلمـام بـه، وهنيـه وتصــرُّ 

ــم مــا  فعلــوه، وقــد منعــوا مــن هــذا اللطــف، لطــف فيــه، ألهنَّ

ــر ــه جم ــذا الوج ــروا يف ه ــه يف أنَّ  ٰى وج ــل نفس ــع رج ــن قط م

تكليفه بالصالة قـائًام ال يلزمـه وجيـب سـقوطه عنـه، وال يفـرق 

 يف سقوط التكليـف حـال قطعـه لرجـل نفسـه وقطـع اهللا تعـاىلٰ 

 .هلا

لـــيس يشـــبه حـــال املكلَّفـــني : قيـــل لـــه]] ١٤٦ص /[[

ــن ا ــام م ــانعني لإلم ــال امل ــة بح ــأمر اإلمام ــام ب ــور والقي لظه

ــام  ــع القي ــالة م ــف الص ــقوط تكلي ــه يف س ــل نفس ــاطع لرج الق

ن عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمكُّ 

مـن  ـيءهـذه الصـالة بشـ من الصالة قـائًام ألنَّـه ال وصـول إىلٰ 

ــني  ــاملني واملخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــا ــم ق ــام ألهنَّ ــا درون ومتمكِّ لإلم ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ن

ــه إىلٰ  ــر أحوج ــه جم ــذا الوج ــرون يف ه ــة، وجي ــدَّ  ٰى الغيب ــن ش م

ــه وإن  ــقط عن ــائًام ال يس ــالة ق ــه للص ــه يف أنَّ تكليف ــل نفس رج

 ن مـن الصـالة، ألنَّـه قـادر عـىلٰ ها غـري مـتمكِّ كان يف حال شـدِّ 

 .فيصحُّ منه فعل الصالة إزالة الشدِّ 

األمـر الـذي فعلـه الظـاملون فمنعـوا منـه ما هـذا : فإن قالوا

ــن  ــوه م عيتم ــا ادَّ ة م ــحَّ ــنعلم ص ــوه ل ــور، بيِّن ــن الظه ــام م اإلم

 نهم من إزالته، واالنرصاف عنه؟متكُّ 

ــه ــل ل ــانع : قي ــة  -امل ــو  -يف احلقيق ــوره ه ــن ظه ــدنا م عن

ــاىلٰ  ــالم اهللا تع ــ إع ــاملني مت ــىلٰ  ٰى أنَّ الظ ــدموا ع ــر أق ــه  ظه قتل

ــة ب ــل احلجَّ ــه، فبط ــون وســفك دم ــوز أن يك ــيس جي ــه، ول مكان

ــن  ــوف م د اخل ــرَّ ــاه، ألنَّ جم ــا ذكرن ــور إالَّ م ــن الظه ــانع م امل

ا ال يبلـغ إىلٰ  ٰى رر وما جيـري جمـرـالض تلـف الـنفس  الضــرر ممـَّ

ــة  ــا مــن األئمَّ ــا قــد رأين  لــيس جيــوز أن يكــون قانعــًا، ألّن

م ظهر مع مجيـع ذلـك ولـيس جيـوز أن جيعـل املـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ

ــن الظ ــاىلٰ م ــم اهللا تع ــور عل ــني أو  ه ــض املكلَّف ــال بع ــن ح م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره يف بعــض األحـوال، ألنَّ أكثـرهم أهنَّ

ــه يعلــم ذلــك عــىلٰ : إن قيــل وجــٍه يكــون ظهــوره مــؤثِّرًا فيــه  إنَّ
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لنا عليـه يف أصـل اإلمامـة مـن كوهنـا لطفـًا  وجب سقوط ما عوَّ

ــا  ــا م ــزم فيه ــات ول ــاع املقبَّح ــات، وارتف ــن يف الواجب ــاه م نأب

ــوره  ــن ظه ــوال وإن مل يك ــن األح ــال م ــادًا يف ح ــا استفس كوهن

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــام مل يل ــن الفســاد ألجل ــع م ــيام يتب مــؤثِّرًا ف

مــه  ــة ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــري مــن األئمَّ ــة كث ، وال تــرك بعث

من الرسل ألجـل مـا وقـع مـن بعـض املكلَّفـني مـن الفسـاد يف 

ة ألُولئــ ك، وهــذا ُيبــنيِّ أنَّ الوجــه حــال اإلمامــة هلــؤالء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غريه

مـن  إذا كان املـانع هـو مـا ذكرمتـوه فيجـب يف كـلِّ : فإن قال

أن يوجـب اهللا  كان يف املعلـوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـيٍّ 

عليــه االســتتار والغيبــة، وحيظــر عليــه الظهــور وإالَّ فــإن  تعــاىلٰ 

ــاىلٰ  ــيح اهللا تع ــاز أن يب ــبعض  ج ــن[ل ــن ] م ــل م ــه يقت ــم أنَّ يعل

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك يف كـّل إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .املانع ما ذكرمتوه

ــ: قيــل لــه ــام أوجبنــا أن يكــون مــا بيَّنّ اه مانعــًا بشـــرط أن إنَّ

ــورة عــىلٰ  ــني مقص ــلحة املكلَّف ــه،  يكــون مص ــام بعين ــك اإلم ذل

ــاىلٰ  ــوم اهللا تع ــون يف معل ـــر ويك ــن البش ــدًا م ــوم يف  أنَّ أح ال يق

 التصــربُّ  مصــلحة اخللــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة اهللا تعــاىلٰ 

جــه وأنبيائــه مل يتَّجــه ذلــك إالَّ مــع العلــم جَ القتــل مــن ُح  عــىلٰ 

ج، فهـذا واضـح ملـن َجـمقامـه غـريه مـن احلُ ] قـام[بأنَّه إذا ُقتَِل 

له  .تأمَّ

 إذا كان املـانع لإلمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه فـام: فإن قال

ــولكم يف  ــام ق ــه ف ــون ب ــم املخصوص ــاملني ه ــوم أنَّ الظ ــو معل ه

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه يف املنــع 

ــور ــد ُأم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرمت ــوا: ال إنَّ : أن تقول

التكليف الـذي اإلمـام لطـف فيـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج 

عون ين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور اإلمــام هلــم، عــن الــدِّ  وتــدَّ

أحـد خالفــه، أو ُتشــركوا بيـنهم وبــني  مـا تعلمـون أنــتم وكـلُّ 

األعداء يف املنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواهتم بحـاهلم 

العـداوة وقـد علمنـا وعلمـتم  وخروجهم مـن مجلـة الواليـة إىلٰ 

عونـه، بـل فـيهم  أنَّ مجيع النـاس لـيس بأعـداء اإلمـام الـذي تدَّ

 ظهوره؟من يعتقد إمامته وينتظر 

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــذا : قي ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة يف اســتتار اإلمــام يف غيبتــه عــن : الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

ــن  ــه م ــه، وهــو خوف ــة يف اســتتاره عــن أعدائ ــه غــري العلَّ أوليائ

ــه  ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــربه، وجي ـــروا خ ــئالَّ ينش ــم ل ــور هل الظه

ــر إىلٰ  ــؤول األم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه ــة  األع ــة املوجب الغاي

 .لالستتار من األعداء، وهذا قريب

قــد : وممَّــا يمكــن أن جيــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

ــيس  ــهم ول ــه أو لبعض ــع رعيَّت ــر جلمي ــام إذا ظه ــا أنَّ اإلم علمن

عائه أنَّـه اإلمـام بـنفس دعـواه، بـل ال بـدَّ مـن  ُيعَلم صدقه يف ادِّ

مـن اآليـات لــيس  صــدقه، ومـا ُيظِهـره آيـة ُيظِهرهـا تـدلُّ عـىلٰ 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل ُيعَل ــة، ب ــة ودالل ــه آي ــم رضورة كون ُيعَل

االســتدالل التــي يــدخل يف طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــع أن  ــه ال يمتن ــام مــن أوليائ ــه اإلم ــر ل ــن مل ُيظِه صــحَّ هــذا فم

يكــون املعلــوم مــن حالــه أنَّ مــا ُيظِهــره اإلمــام مــن املعجــزات 

العلـم بكونـه آيـًة  ال يصـل إىلٰ دخل عليه يف طريقـه الشـبهات فـ

ــَد يف املظِهــر لــه مــا  معجــزًة، وإذا مل يصــل إىلٰ  مــا ذكرنــاه واعتُِق

فني مل يمنــع أن يكــون يف املعلــوم منــه  ُيعتَقــد يف املحتــالني املخــرَّ

ؤّدي سـفك معـه، أو فعـل مـا ُيـ أن ُيقِدم مع هـذا االعتقـاد عـىلٰ 

ــه إىلٰ  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــد - ذلــك م ــض األع  - اءأعنــي بع

ــة التــي منعنــا هلــا مــن ظهــوره ألعدائــه،  فيــؤول احلــال إىلٰ  العلَّ

ــر، ألنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء واألولي ــني األع ــان ب وإن ك

األعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه ال إمـام يف العـامل، وأنَّ مـن 

ــ ع عي  ٰى ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك ــة مبط اإلمام

يـه ال ينظـرون فـيام ُيظِهـره الوجـه الـذي نـذهب إل اإلمامة عـىلٰ 

م اعتقـادهم أنَّ كـلَّ  عي أنَّه آية لتَقـدُّ عيـه مـن نسـب  ممَّا يدَّ مـا يدَّ

ص /[[نفســه مــن اآليــات باطــل  اإلمامــة املخصوصــة إىلٰ 

ــىلٰ ]] ١٤٩ ــاد ع ــذا االعتق ــدمون هل ــه، فيُق ــة في ــروه  ال دالل املك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء ألهنَّ ــال األولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــ ــام ال ــيام اإلم ــم ف ــوص، فه ــب املخص ــذا النس عي ه ــدَّ ذي ي

م لــدخول  ــام يســتحلُّ بعضــهم فيــه املحــرَّ ُيظِهــروهم مــن آيــٍة إنَّ

ــ ــره حتَّ ــيام ُيظِه ــه ف ــبهة علي ــٍة وال  ٰى الش ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ يعتق

 .معجزةٍ 

أنَّ اإلمام ال يظهر لـبعض  اجلوابني مجيعًا لسنا نقطع عىلٰ  وعىلٰ 

وز أيضـًا أن ال يكـون ظـاهرًا أوليائه وشيعته، بل جيوز ذلك، وجي

ا حال  واحدٍ  ألحٍد منهم، وليس يعرف كلُّ  منّا إالَّ حال نفسه، فأمَّ

غريه فغري معلومة له، وألجـل جتويزنـا أن ال يظهـر لبعضـهم أو 

 .جلميعهم ما ذكرنا العلَّة املانعة من الظهور

*   *   * 



 ١٢٧  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

زهــا مــع االختيــار]] ١٦٠ص /[[ ــا الغيبــة فإّنــا مل نجوِّ ، فأمَّ

ــىلٰ  ــة ع ــطرار، واحلجَّ ــاء واالض ــع اإلجل ــل م ــذين  ب ــاملني ال الظ

ـة فيـه  أخافوا اإلمـام وأحوجـوه إىلٰ  االسـتتار والغيبـة، وال حجَّ

 .اإلمام  وال عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  عىلٰ 

ــ ــا متكُّ ــه  واحــدٍ  ن كــلِّ فأمَّ م أنَّ مــن الوصــول إليــه فقــد تقــدَّ

ــام إىلٰ  ــوج اإلم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث متكَّ ــن حي ــن م  ممك

 .االستتار

*   *   * 

ــاب]] ٢٠٨ص [[ ــال صــاحب الكت ــال هلــم: (ق : ثــّم يق

ــان مــا  ــام يف هــذا الزم ــدود واألحك ــن هــذه احل ــا ع ون خربِّ

ــن  ــذلك، أو يمك ــوم ب ــاهرًا يق ــًا ظ ــد إمام ــنا نج ــاهلام؟ ولس ح

ـام يسـقطان، وُيرَجـع فـيهام إىلٰ : فـإن قـالوا. الرجوع إليـه مـا  إهنَّ

زوا مثله : قيل هلم. ذكرنا  ...).يف سائر األزمانجوِّ

ن : يقال لـه لـيس تسـقط احلـدود يف الزمـان الـذي ال يـتمكَّ

ــوب  ــة يف جن ــل هــي ثابت ــور وإقامتهــا، ب ــه مــن الظه اإلمــام في

يها، فــإن أدركهــم ظهــور اإلمــام أقامهــا علــيهم، وإن مل  مســتحقِّ

املتـوّيل يف القيامـة اجلـزاء هبـا أو  دركهم ظهـوره كـان اهللا تعـاىلٰ يُ 

ــا، و ــو عنه ــتعامل العف ــن اس ــع م ــا واملن ــأخري إقامته ــم يف ت اإلث

الغيبــة  الواجــب فيهــا الزم ملــن أخــاف اإلمــام وأجلــأه إىلٰ 

 .واالستتار

ــًا،  هــذا أن ال يقــيم اهللا تعــاىلٰ  ولــيس يلــزم قياســًا عــىلٰ  إمام

ــلحة  ــيها املص ــي تقتض ــدود الت ــقطت احل ــه وس ــه إذا مل يقم ألنَّ

 .هو املانع للعباد ما فيه املصلحة كان تعاىلٰ 

نـا عـن احلـدود يف هـذه األحـوال التـي ال : ثّم يقـال لـه خربِّ

نــون فيهــا مــن االختيــار، مــا  - معشـــر أهــل االختيــار - يتمكَّ

 هـي ثابتـة عــىلٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــتحقِّ  ــىلٰ مس ــا ع ــأخري إقامته ــم يف ت ــع أهــل  يها واإلث ــن من م

نـوا  ٰى االختيـار مـن إقامــة اإلمـام، فمتــ مــن إقامتـه وقامــت متكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. اهللا تعــاىلٰ  مســتحّقيها وإالَّ كــان أمرهــا إىلٰ  احلــدود أقامهــا عــىلٰ 

 .بمثل هذا االختيار أجبنا: قيل له

ــال ــام : وإن ق ــا ك ــام يقيمه ــن إم ــقط إذا مل يك ــدود تس إنَّ احل

 ذلـك سـقوطها يف كـلِّ  أفيلـزم عـىلٰ : قيـل لـه. تسقط بالشبهات

ــتمكُّ  ــع ال ــال وم ــالح ــإن ق ــقطت يف : ن؟ ف ــام س ــا إنَّ ال، ألهنَّ

ن العاقـدون فـيهام مـن العقـد : قيـل لـه. األحوال التي ال يـتمكَّ

إنَّ احلـدود تسـقط : فام املـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

يف غيبــة اإلمــام كــام تســقط بالشــبهات، ألنَّ حــال الغيبــة حــال 

ــ حــالٍ  ب أن تســقط يف كــلِّ رضورة، وال جيــ يلزمنــا جتــويز  ٰى حتَّ

مـا فـات  الزمان مـن إمـام يقـيم احلـدود مجلـًة قياسـًا عـىلٰ  خلوِّ 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا يف حـال غيبتـه، فكـلُّ  شــيء ُيفصِّ

ن مــن عقــد اإلمامــة واختيــار اإلمــام بــني أحــوال الــتمكُّ 

ــذُّ  ــوال التع ــوأح ــا  ٰى ر يف معن ــو م ــا ه ــدود وثبوهت ــقوط احل س

لناه بعينه بني حال غيبة اإلمام وحال فقده  .فصَّ

إنَّ وقــوع الشـــيء : ثــّم يقـال هلــم: (قـال صــاحب الكتــاب

ــدِّ  عــىلٰ  ــق بال ــًأ وفاســدًا فــيام يتعلَّ ين وجــه جيــوز أن يكــون خط

زتم أن ال تقـام احلـدود يف هـذا  ليس بأكثر من عدمـه، فـإذا جـوَّ

مـام لـو كـان الزمان ويف غريه من األزمنة التـي مل يظهـر فيهـا اإل

ين، فــام الـذي يمنــع فســادًا يف الـدِّ ] ذلـك[معلومـًا وال يوجــب 

من إثبات إمام غـري معصـوم مجيـل الظـاهر، جيـوز عليـه اخلطـأ 

وال [يقيمـــه مـــن احلـــدود واألحكـــام؟ ]] ٢١٠ص /[[فـــيام 

 ]...).يوجب ذلك فسادًا يف

ــ: يقــال لــه ا أنَّ عــدم إقامــة احلــدود يف هــذا الزمــان قــد بيَّنّ

الظــاملني املخيفــني لإلمــام، ولــيس يلــزم قياســًا  يــه عــىلٰ اللــوم ف

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــع ع ــَدم أو تق ــة أن ُتع ــل الظلم ــن ِقبَ ــدمها م ــٍه  ع وج

ــدِّ  ــادًا يف ال ــب فس ــاىلٰ يوج ــل اهللا تع ــن ِقبَ ــني ين م ــل ب ، والفص

ــة يف أحــدمها هللا تعــاىلٰ  ــه، ويف  األمــرين ظــاهر، ألنَّ احلجَّ ال علي

 .كبرياً  الو� عن ذلك ع اآلخر عليه ال له، تعاىلٰ 

*   *   * 

ــ]] ٢٧٨ص [[ ــة فأمَّ ــن املعرف ــة م ــري مانع ــة فغ ــال الغيب ا ح

ا إّنـ: نـاه، ومل نقـلالوجه الـذي بيَّ  عىلٰ  أيضاً  هرع، ومن حفظـبالش

رع، بـل لنثـق بوصـوله ـالش لنعرف حالٍ  اإلمام يف كلِّ  نحتاج إىلٰ 

لناقلون ا ه لو أخلَّ بأنَّ  إلينا، ونحن نثق بذلك يف حال الغيبة لعلمنا

 .عنه  بنفسهيلزمنا معرفته لظهر اإلمام، وبنيَّ  ـيءمنه بش

إن كـان : قـد قـال شـيخنا أبـو عـيلٍّ (: قال صاحب الكتـاب

ــرض ــان، وإن مل يُ  ]]٢٧٩ص [[/ الغ ــام يف الزم ــات إم ــإثب غ بلِّ

ه جربائيــل، األمــان مـن أنَّـ ذلـك، فـام مور، وصــحَّ ومل يقـم بـاألُ 

ــامء ويُ  ــة يف الس ــض املالئك ــتغأو بع ــام ٰى نس ــن إم  ؟يف األرض ع

ــ ألنَّ  ــه يُ  ٰى املعن ــذي ألجل ــال ــدكم يقتضــطَل ــام عن ي ـب اإلم

ــوره ــه، ظه ــوده كعدم ــان وج ــر ك ــإذا مل يظه ــه يف  ،ف ــان كون وك

 ).السامء الزمان ككون جربئيل يف
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الغــرض لــيس هــو وجــود اإلمــام  يف أنَّ  ال شــكَّ : يقــال لــه

يكــون  مــور مــاهبــذه األُ  فه، ألنَّ رُّ ـأمــره وهنيــه وتصــ فقــط، بــل

فعــل الواجــب أقــرب، غــري  فــون مــن القبــيح أبعــد، وإىلٰ املكلَّ 

فيــه علــيهم، واهللا  ا هــو الغــرض، واللــومالظــاملني منعــوه ممَّــ أنَّ 

  بوجــودهإالَّ   كــان مــا هــو الغــرض ال يــتمُّ امَّ ـاملطالــب هلــم، ولــ

فـون أن يصـلوا ، وجعلـه بحيـث لـو شـاء املكلَّ أوجده اهللا تعـاىلٰ 

 أوجــب بــأن يعــدلوا عــامَّ  ،لوا وانتفعــواإليــه وينتفعــوا بــه لوصــ

عليـه  الظهـور الـذي أوجبـه اهللا تعـاىلٰ  فيقـع منـه ،تـهخوفه وتقيَّ 

وأمـره وهنيـه غـري  فهرُّ ـ كـان املـانع مـن تصـامَّ ـن، ولـمع الـتمكُّ 

ــه التصــ ــع علي  فرُّ ـمــانع مــن وجــوده مل جيــب مــن حيــث امتن

ــاىلٰ  ــة أن يعدمــه اهللا تع ــل،  يوجــده يف ، أو أالَّ بفعــل الظلم األص

ــذٍ  ولــو فعــل ــانع حينئ فــني لطفهــم، للمكلَّ  ذلــك لكــان هــو امل

فســادهم، وارتفــاع صــالحهم مــن  وتــوا يفام أُ ولكــانوا إنَّــ

ــ اإلمــام  ]]٢٨٠ص [[/ نــني مــع عــدمم غــري متمكِّ جهتــه، ألهنَّ

ــول إىلٰ  ــن الوص ــا  م ــع م ــلحتهم، فجمي ــم ومص ــه لطفه ــا في م

 . عدمهمع االستتار وبنياإلمام بني وجود  قفرِّ ذكرناه يُ 

 ألنَّ  ،وبني جربائيـل يف السـامء الفرق بينه م أيضاً علَ م يُ وبام تقدَّ 

فـني املكلَّ  عىلٰ  تعاىلٰ  ة هللاكانت احلجَّ  مسترتاً  اإلمام إذا كان موجوداً 

ي ظهوره، ووصوهلم من ـأفعال تقتض م قادرون عىلٰ به ثابتة، ألهنَّ 

جربئيـل  هذا غري حاصـل يف منافعهم ومصاحلهم، وكلُّ  جهته إىلٰ 

 فاملعارض به ظاهر الغلط. 

*   *   * 

ــب اجلهــل ]] ٣٠٧ص /[[ ــيس جي ــان الغيبــة فل ــا زم فأمَّ

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

ونشـــروا مــا دعــت احلاجــة إليــه، ونحــن آمنــون مــن أن ذلــك 

يكون مـن ذلـك شــيء مل يتَّصـل بنـا، لكـون إمـام الزمـان مـن 

لناهما بيَّنّ  وراء الناقلني عىلٰ   .اه وفصَّ

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ـــ ]]١٤٨ص [[ ـــهفأمَّ ـــوف  إنَّ (: ا قول ـــان اخل ـــة إن ك الغيب

ـة يف أّيـ فقد كان جيـب أن حيصـل سببها ة، ميـَّام بنـي أُ غيبـة األئمَّ

ــ هنــاك أظهــر  اخلــوف كــان ألنَّ  ،اسام بنــي العبّــوكثــري مــن أّي

 هاألمــر بخــالف مــا ظنَّــ إنَّ : ل مــا نقولــه يف ذلــكفــأوَّ  ،)وأكثــر

ــ ــ ام عــىلٰ مــن زيــادة اخلــوف يف تلــك األّي  نَّ أا نعلــم غريهــا، ألّن

مل يكــن أحــد مــنهم   مــن آبائــه زماننــا  مـن عــدا إمــام

ظــر منــه إظهــار العــدل يف مشــارق نتَ م فيــه ويُ َكــلــه وُحي  ٰى عدَّ ُيــ

ــا ــزاز ،األرض ومغارهب ــدي  ]]١٤٩ص [[/ وابت ــن أي ــر م األم

املنتظـر  ه صـاحب الزمـان واملهـديبـني، وال أنَّـاجلائرين واملتغلِّ 

ــن األُ إل ــد م ــا فس ــالح م ــا غُ ص ــاع م ــور، وارجت ــم ــن  َب ِص م

ود يف إمامـة صـاحب الزمـان مفقـود ه موجـاحلقوق، وهـذا كلُّـ

ــن تقدَّ  ــة م ــهيف إمام ــن آبائ ــه م ــني( م ــيهم أمجع ــالم اهللا عل ، )س

ــذا كُ  ــتِ وهل ــه، وأُ َم ــداءت والدت ــي يف االبت ــف ال  خف ــره، وكي أم

ــ ــذلك ول ــال ك ــون احل ــن امَّ ـيك ــات احلس ــ  م ــه  عَ ُمجِ جواري

ــ ــيهم املتملِّ ــاط عل ــه واحت ــر ورساري ــت لألم ــك الوق ك يف ذل

ــه ــر ل ــيالد ا ليظه ــائم م ــذي يُ  لق ــب، نتَ ال ــه العجائ ــر من ظ

ــوأم، مــيالده قــد تقــدَّ  ومل يعلــم أنَّ  ؟واملاملــك وقلــب الــدول ه نَّ

  ُبزمـان طويـل )صـلوات اهللا علـيهام(أبيـه  قبـل وفـاة دَ لِ و، 

ــوال ــني أح ــف ب ــع منص ــا  فكيــف جيم ــع م ــان م ــاحب الزم ص

ــن تقــدَّ  ــاه وأحــوال م ــن آبائــه ذكرن ــيام يقتضــ م م ي ـف

ــة واال ــوف والغيب ــناخل ــتتار واألم ــمُّ  ؟س ــف يض ــاب  وكي يف ب

ــوف ــ اخل ــن املتملِّ والتقيَّ ــني لألُ ة م ــتبدِّ ك ــور واملس ــدول م ين بال

مــن  يف أيــدهيم وال ينــازعهم شــيئاً  مــا بــني مــن ال خيافونــه عــىلٰ 

ــ فيــه ٰى عدَّ لــه وال ُيــ ٰى ـقضــمــورهم، وال يُ أُ  ه املنصــور علــيهم أنَّ

ــذه ــه ه ــع في ــن جتتم ــني م ــتهم، وب ــالب لنعم ــفات، والس  الص

ــدعو إىلٰ  ــيام ي ــرين ف ــذين األم ــني ه ــرق ب ــ والف ــوف والتقيَّ ة اخل

ــح ــن أن يُ  أوض ــم ــطنَ ــالعكس ممَّ ــو ب ــه، وه ــب في ــه  ٰى ـا قض ب

 .صاحب الكتاب

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــائف إنَّ ــوال اخل ــام يُ أح ــا إىلٰ رَج ــه ع فيه  ،اعتقادات

مــارات التــي يظهــر لــه مــن األ فظنونــه واعتقاداتــه بحســب مــا

ص [[/ جــع يف أحـــوالوال مر ،ي اخلــوف أو األمـــنـتقتضــ

 غـريه، وهلـذا نجـد كثـرياً  اإلنسان مـن خـوف وأمـن إىلٰ  ]]١٥٠

بعـض املجـالس التـي يلـزم فيهـا اخلـوف  من العقـالء يقـدم يف

مثلهـا  ال نـراه يقـدم عـىلٰ  أفعـال وأقـوال ة يف الظاهر عـىلٰ والتقيَّ 

ــ ــس ممَّ ــك املجل ــري ذل ــوَّ يف غ ــه ق ــا في ــر لن ــاراتأة ا ال يظه  م

الســفه مــن حيــث مل يظهــر لنــا  ننســبه إىلٰ  اخلــوف، وال يلــزم أن

ــ ــه، ألنَّ ــر ل ــا ظه ــتصَّ م ــوز أن خي ــأب ه جي ــارات تقتض ــدَّ ـم ة ي ش

ــا ــر لن ــذي يظه ــع ال ــوف يف املوض ــوف اخل ــعف اخل ــه ض  ،في

 ي ضــعف اخلــوف يف املوضــع الــذيـمــارات تقتضــأب وخيــتصُّ 
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تـه، والعـادات تشـهد بـام ذكرنـاه شـهادة ال حيتــاج يظهـر لنـا قوَّ 

  .ار فيهكثاإل معها إىلٰ 

ــ ــهفأمَّ ــحُّ (: ا قول ــف تص ــدَّ  وكي ــع ش ــة م ــة إىلٰ الغيب  ة احلاج

أن ال  صـل بـالتكليف، ولـئن جـاز ذلـك ليجـوزنَّ يتَّ  اإلمام فـيام

ــ ــب األدلَّ ــينص ــف فة للمكلَّ ــام التكلي ــع قي ــ ،)م ــد مض  ٰى ـفق

ــ ــذا املعن ــالم يف ه ــ ٰى الك ــرَّ  ،ٰى ـمستقص ــنا  ر يفوتك ــاء نقض أثن

ــعليــه، وبيَّ  ــة هــ ا أنَّ نّ و فعــل الظــاملني، وتقصــريهم ســبب الغيب

ف رُّ ـيلزم من متكـني اإلمـام فيـه واإلفـراج بينـه وبـني التصـ فيام

ــفــيهم، وبيَّ  ــنّ ــة متمكِّ  ما أهنَّ ــأن مــع الغيب ــون مــن مصــلحتهم ب ن

اإلمــام، وينتفعــوا  يزيلــوا الســبب املوجــب للغيبــة ليظهــر

ــب اهللا  ــني أن ال ينص ــك وب ــني ذل ــا ب قن ــته، وفرَّ ــدبريه وسياس بت

نـه، بـأن قلنـااأل تعاىلٰ  لـو فعـل ذلـك : دلَّة للمكلَّـف، أو ال ُيمكِّ

فــًا ملــا ال يطــاق، ولكــان  -كبــريًا  اعنــه علــو�  تعـاىلٰ  - لكـان مكلِّ

ــ فقــد العلــم واالنتفــاع بــه مــن ِقبَلــه تعــاىلٰ  ة، وال مــدخل خاصَّ

ــ ــه، وال أت ــف في ــام  ٰى للمكلَّ ــة اإلم ــريه، وغيب ــن تقص ــه م في

ــتمكُّ  ــا ن مــن املصــبخــالف ذلــك، ألنَّ ال الح معهــا ثابــت، وم

ــه إىلٰ  ــة مرجع ــافع بالغيب ــن املن ــد م ــبَّبوها  فق ــذين س ــاملني ال الظ

 .وأجلأوا إليها

مـذهبهم حراسـة إمـام الزمـان   وجـب عـىلٰ هالَّ (: ا قولهفأمَّ 

ا نقـول فإّنـ، )؟خمافـة ، وأن يعصـمه مـن كـّل تعـاىلٰ  من جهـة اهللا

ــك ــه يف ذل ــمة: ل ــة والعص ــىلٰ  احلراس ــة ع ــن املخاف ــني م  :رضب

 حــدِّ  ف إىلٰ ج املكلَّــرِ هــا مــا ال ينــايف التكليــف، وال ُخيــفمن

 ،أبلــغ الوجــوه عــىلٰ  جلــاء، وهــذا القســم قــد فعلــه اهللا تعــاىلٰ اإل

ـــرس ـــ ]]١٥١ص [[/ وح ـــام باحلجَّ ـــاإلم ـــة وأيَّ ره ـده ونص

ــ ــباألدلَّ خــرج التكليــف وأُ  ا القســم اآلخــر فهــو مــا نــاىفٰ ة، وأمَّ

ــذا ــا ه ــواب والعقــاب، وإلزامن ــن مــن اســتحقاق الث  القســم م

ــب األُ  ــورعجي ــ ألنَّ  ،م ــام إنَّ ــلحة يف ام ُحي اإلم ــه للمص ــاج إلي ت

 ؟التكليــف ع بينــه وبـني مــا نافـاه ونــاىفٰ َمـُجي  فكيــف ،التكليـف

ــذا إالَّ  ــل ه ــزم أووه ــن املل ــة م ــ  مناقض ــقلَّ ــه ة تأمُّ ــا يقول ل مل

 ؟خصومه

ــ ــرتة فأمَّ ــر الف ــن ذك ــاء م ــن عط ــل ب ــن واص ــاه ع ــا حك ا م

ــهاد ــا واالستش ــالقرآن وإمج ــن ب ــا، فم ــلمني عليه ــامء املس ع عل

ــ بعيــد الكــالم عــن موقــع  : قولــه تعــاىلٰ  ة، ألنَّ احلجَّ
َ
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ـُس الرُّ  ختتصُّ  ا عبـارة عـن الزمـان الـذي ال رسـول فيـه، ل، وأهنَّ

ـ يف كـلِّ  أنَّ  ٰى عـام يلـزم مـن ادَّ وهذا إنَّـ  ،ة هـو رسـولزمـان حجَّ

ــ ــزدفأمَّ ــىلٰ  ا إذا مل ي ــادِّ  ع ــاء حجَّ ــوالً  ،ةع ــون رس ــواز أن يك  وج

 .يهعل يكون حجاجاً  هذا الكالم ال فإنَّ  ،وغري رسول

ــ ــىلٰ ا ادِّ فأمَّ ــلمني ع ــامء املس ــاع عل ــاؤه إمج ــني  ع ــرتات ب الف

ــ أراد بــالفرتات خلــوَّ  ل، فــإنُســالرُّ  ة الزمــان مــن رســول وحجَّ

 يقـول بوجـوب اإلمامـة يف كـلِّ  مـن فال إمجـاع يف ذلـك، وكـلُّ 

ــ ــان وعص ـــزم ــف ُي ــالف يف ذلــك، فكي  ؟اإلمجــاع ٰى عدَّ ر خي

ــة تُ  ــذه اجلمل ــنيِّ وه ــا أورده يفب ــع م ــاد مجي ــذي  فس ــل ال  الفص

 .آخره حكيناه إىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / الذخرية يف علم الكالم

 مـام يف كـلِّ هذا يوجب أن يكـون اإل: ن قيلإف]] ٤١٥ص [[

 نَّ إيقـع االنزجـار عـن القبـائح بـه، فـ ٰى حتَّ  فاً رِّ ـمتص حال ظاهراً 

ي أن ـوهـذا يقتضـ .فه ال وجـود عينـهرّ ـالزاجر هو تدبريه وتصـ

 .ة يف تكليفهمالعلَّ   يكون الناس يف حال الغيبة غري مزاحي

ـــا ـــبهة يف أنَّ : قلن ـــ ال ش ـــام يف األُ ف اإلرُّ ـتص ـــم ـــو مَّ ة ه

 ن كــان ذلــك ال يــتمُّ إين، واللطـف، وفيــه املصــلحة هلــم يف الـدِّ 

 .عينه عىلٰ  مام والنصِّ جياد اإلإ بإالَّ 

حتنا هـو ق بـه مصـلمامـة ويتعلَّـبـه لطفنـا يف اإل والذي يـتمُّ 

ــ ــوم بعضــها يتعلَّ ــاهللا ق جممــوع عل ــاىلٰ ب ــه  وخيــتصُّ  تع ــه، فعلي ب

ــإ تعــاىلٰ  ــزاحــة العلَّ ]] ٤١٦ص /[[   قة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ

أن يوجبــه علينــا، وعلينــا   بفعلنــا، فعليــه تعــاىلٰ الَّ إ بنــا، وال يــتمُّ 

ـذا عصـينا وفرَّ إأن نطيع فيه، فـ ة علينـا، وبـرئ طنـا كانـت احلجَّ

 .تنازاحة علَّ إة من عهد تعاىلٰ 

ــرأَال  ــون مــن  أنَّ  ٰى  ت ــه واملخلص ــا في ــي أمجعن ــة الت املعرف

 جهــة وجوهبــا اللطــف ال يــتمُّ  أنَّ  مامــة عــىلٰ خمالفينــا يف اإل

 ؟مـور مـن فعلنـاوأُ  تعـاىلٰ اهللا مور مـن فعـل  بـأُ الغرض فيهـا إالَّ 

ــ ــذي يتعلَّ ــل وال ــاىلٰ اهللا ق بفع ــا، ويُ علِ أن يُ  تع ــا وجوهب ــدِ من رنا ق

والـذي . فنـا مـن التفـريط يف فعلهـاوِّ د هلـا، وُخي املولِّ  السبب عىلٰ 

 كـلَّ  تعـاىلٰ اهللا ق بنـا أن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل يتعلَّ 

ف ق بـه يف هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن ال يفعـل املكلَّـما يتعلَّـ

ــ ــا يتعلَّ ــه، وال نُ م ــاً خرِ ق ب ــون مزحي ــن أن يك ــه م ــه يف لعلَّ  ج ت

 .تكليفه
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آبائـه الصـالة  عليـه وعـىلٰ (مـام الزمـان إ تعاىلٰ اهللا وقد خلق 

ة اسمه ونسبه باألدلَّـ عىلٰ  عينه، ودلَّ  مامة عىلٰ اإل ، ونصَّ )والسالم

 .معصيته د عىلٰ طاعته، وتوعَّ  عىلٰ  القاطعة، وحثَّ 

ــ  هبــا وهــي مــام إالَّ مصــلحتنا باإل مــور التــي ال يــتمُّ ا األُ فأمَّ

ــني اإل ىلٰ إراجعــة  ــا، وهــي متك ــأفعالن ــام والتخلي ــني م ــه وب ة بين

ــمّ إواليتــه، والعــدول عــن ختويفــه و ــه، ث ــال  رهاب ــه وامتث طاعت

 .أوامره

ــ ــإف ــع منّ ــني اإلذا مل يق ــاه ا متك ــاه وأخرجن ــام وأخفين  ىلٰ إم

ة ثـّم نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي رَّ ـمـن املضـ زاً االستتار حتـرُّ 

ــ ــذّ العلَّ ــان تع ــا، وك ــذا اإلة يف تكليفن ــا هب ــوباً ر انتفاعن ــام منس  م

ــا، ووزره  ــداً إلين ــ عائ ــا، ألّن ــاه وأمَّ علين ــئنا أملكن ــو ش ــاه، ا ل ن

 .ف الذي يعود بالنفع عليناف فينا الترصُّ رَّ ـفيتص

ف أن رُّ ـنــه وخلفــا بينــه وبــني التصــمكِّ ذا مل نُ إولــيس جيــب 

ــ ــقط عنّ ــذي اإليس ــف ال ــري ا التكلي ــه، وأن جي ــف في ــة لط مام

ــر ــك جم ــل ٰى ذل ــع رج ــن قط ــه، فــ]] ٤١٧ص /[[   م  نَّ إنفس

ق هبـا يسـقط عنـه، وال فـرق بـني أن يكـون هـو لِّـالتكليف املتع

ــ. القــاطع هلــا أو غــريه ــة اإلوذلــك أّن ــا يف أحــوال غيب ا مــام عنّ

ف، فلـم رَّ ـنـه ليظهـر ويتصـؤمِّ ن نُ أزالـة خوفـه وإنون مـن متمكِّ 

مـام، وال كـان ن مـن االنتفـاع هبـذا اإلخيرج عـن أيـدينا الـتمكُّ 

قطعهـا  نَّ قطـع الرجـل، أل ٰى خافتـه جيـري جمـرإمن فعلنـا مـن 

 . بالرجلإالَّ  ن من األفعال التي ال يتمُّ معه متكُّ  ٰى ال يبق

أحـدنا  شـدِّ  ٰى الغيبـة جمـر ىلٰ إمـام فعلنا ملا أحـوج اإل ٰى وجر

 عنـه تكليـف القيـام لقدرتـه عـىلٰ يسـقط ه ال لرجل نفسـه يف أنَّـ

 .مامقتل اإل ٰى قطع الرجل جمر ٰى ، وجرزالة هذا الشدِّ إ

صـل مـام الزمـان بحيـث ال يتَّ إيـب ذا جـاز أن يغإ: ن قيـلإف

ذا أمـن مـن اخلـوف ظهـر، إ ٰى زه مـن غـريه حتـَّميـِّإليه فيه وال نُ 

 ٰى أو يميتـه، حتـَّ تعـاىلٰ اهللا   مـهعدِ بـني ذلـك وبـني أن يُ  فأّي فـرٍق 

ا ال نقـدر إّنـ: ن قلـتمإ؟ فـتـاً ذا أمن أوجده أو أحيـاه إن كـان ميِّ إ

ــىلٰ  ــاع  ع ــدوماً إاالنتف ــان مع ــاً أو ميِّ  ذا ك ــىلٰ  ،ت ــدر ع ــن نق  ونح

ونحـن ال نقـدر : قيـل لكـم. بيننـا ذا كـان موجـوداً إاالنتفاع بـه 

ــىلٰ  ــ ع ــري متميِّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــروف االنتف ــخص، وال مع ز الش

ــني ــ. الع ــتمإف ــدورنا : ذا قل ــت مق ــدينا وحت ــن إيف أي ــاه م ذا فعلن

ــه وإ ــرَّ إيامن ــه تع ــة خوف ــزال ــا ومتيَّ ــاف إلين ــم. ز لن ــل لك ويف : قي

 .لنا تعاىلٰ اهللا فعلناه أوجده ذا إما  أيدينا أيضاً 

ــه ممَّــ كــلِّ  وعــىلٰ  بمقــدورنا  ا يــتمُّ الــوجهني لــيس انتفاعنــا ب

ــاً  ــمَّ  خالص ــأّي  دون أن ننض ــار، ف ــار خمت ــع باختي ــل واق ــه فع إلي

ــرٍق  ــ ف ــب عنّ ــني أن يغي ــب ــا إ ٰى ا حتَّ ــن جهتن ــه م ــا خوف ذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره واعتقدنا فيـه اجلميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ 

ذا اعتقــدنا إفــ ،تعــاىلٰ اهللا مــه عدِ ه وباختيــاره، وبــني أن يُ مــن فعلــ

ــ ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن ــه وفي ــل ل ــدهاجلمي ــل  ؟ا أوج وه

ـــاده وإ ـــان ميِّ إجي ـــاؤه إن ك ـــاً حي ـــاريف تعلُّ  ت ـــه باختي ص /[[  ق

مـام ه اإلعالمنـا أنَّـإ كظهـوره إلينـا وخمتار هو غرينـا إالَّ ]] ٤١٨

 ؟ريناق باختيار خمتار هو غه متعلِّ يف أنَّ 

  الـوجهني كـلِّ  مـام عـىلٰ مكـان طاعتنـا لإلإانتفاعنا و أنَّ  عىلٰ 

ــ ــل يتعلَّ ــاىلٰ اهللا ق بفع ــدَّ  تع ــ ال ب ــه، ألنَّ ــا وأراد إه من ــن منّ ذا أم

ــدَّ  ــال ب ــور، ف ــدَّ  الظه ــن أن ي ــم ــدَّ ه اإلعي أنَّ ــام، وال ب ــن أن  م م

ــدِّ يُ  ــاىلٰ اهللا قه ص ــدعو تع ــذه ال ــحَّ  ٰى يف ه ــم ص ــي ال نعل تها الت

ــا إبمجرَّ  ــىلٰ إ بالَّ ده ــر ع ــز يظه ــار معج ــده ظه ــان أنَّ . ي ــد ب  فق

ــا باإل ــتمُّ انتفاعن ــام ال ي ــاره إالَّ  م ــل خيت ــاىلٰ اهللا  بفع ــىلٰ  تع ــال  ع ك

بـني أن يكـون ذلـك الفعـل املعجـز الـذي  الوجهني، فأّي فـرٍق 

 ؟جياده نفسهإيده وبني أن يكون  يظهره عىلٰ 

 مـام منسـوباً لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا باإل: ن قلتمإف

 .مستخفياً  ذا كان موجوداً إ، وليس إليه تعاىلٰ 

 مام ومل يؤمنه عىلٰ من أخاف اإل ىلٰ إ بل يكون منسوباً : قيل لكم

خيف فلـيس غـري االمتنـاع مـن ذا أُ إه نفسه فيظهر وينتفع به، ألنَّ 

ن مـن الظهـور بـني أن ذا مل يـتمكَّ إ ال فرق بنيِّ  حينئذٍ  ثمّ . الظهور

ظهـاره، فـأّي إأن يمكـن  ىلٰ إأو يسـترت  جيـادهإأن يمكن   ىلٰ إم عدَ يُ 

مـن أخـاف  مزاحة، واللوم عىلٰ  تعاىلٰ اهللا ة من األمرين وقع فالعلَّ 

 .مام ومل يمكنه من الظهوراإل

ت أنفسـنا منـافع  وال فرق بـني حلـوق الـذمِّ  لنـا بـني أن ُنفـوِّ

ــا  ــباب نفعله ــن أس ــب ع ــر  -جي ــد النظ ــم عن ــوب العل  -كوج

ــني أن نُ  ــافع، والفوِّ وب ــا من ــوم هت ــل معل ــباب ب ــن أس ــب ع  جي

بمجراهــا عنــد غريهــا مــن أفعالنــا،  ٰى حصـوهلا بالعــادة أو جــر

ــريِّ  ــل، وال ــد األك ــبع عن ــو الش ـــرب كنح ــد الش ــا . عن وإذا كنّ

ــىلٰ  ــة إذا  أنَّ اهللا تعــاىلٰ  قــاطعني ع ــره ال حمال ــد اإلمــام وُيظِه ُيوِج

مــا  نــني وقــادرين عــىلٰ أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد رصنــا متمكِّ 

 . ره، فإذا مل نفعل فنحن امللومنييقتيض ظهو

ــا حقَّ ]] ٤١٩ص /[[ ــوم ــؤال يف ش ــذا الس ــا ه ــن ـقن يء م

هـذه الغايـة،  ىلٰ إكالمنا يف الغيبـة هـذا التحقيـق وال انتهينـا فيـه 

 .شكاالً إو ل عنه اشتباهاً ئَ سما نُ  وهو من أشدّ 



 ١٣١  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــواب ــؤال  أنَّ : واجل ــذا الس ــن ه ــد م ــويز إاملقص ــا جت لزامن

وهــذا . مــن كونــه غائبــاً  بــدالً  ماً معــدو مــام زماننــا إكــون 

ه ينتفـع بـه يف حـال غيبتـه مجيـع شـيعته والقـائلني غري الزم، ألنَّ 

مامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف إب

 بنيِّ يف حـال الظهـور، وسـنُ  هلم يف حـال الغيبـة كـام يكـون لطفـاً 

 .ة غيبتهل بيان عند الكالم يف علَّ صذلك ف

ه حيفـظ علـيهم ون بـه مـن وجـه آخـر، ألنَّـمنتفع وهم أيضاً 

رع مـا مل يصـل ـه مل يكـتم مـن الشـقـون بأنَّـرع، وبمكانـه يتَّ ـالش

 .هفات هذا كلُّ  ذا كان معدوماً إإليهم، و

ــؤال، فِســوهــذه اجلملــة تُ  د مقصــود املخــالفني يف هــذا الس

 :التقـدير، وقيـل ذا بنـي عـىلٰ إ، حـالٍ  كـلِّ  ا نجيب عنـه عـىلٰ لكنّ 

ذا مل يمكـن إمـام م اإلعـدَ ن غـري هـذا الزمـان أن يُ جيزوا يف زمـاأ

مامتـه فينتفـع إمل يقـّر ب أحـداً  من الظهـور والتـدبري، ونفـرض أنَّ 

ـانتفـاع األُ : ن كان غري ظـاهر الشـخص لـه، فنقـولإبه و ة مـن مَّ

ــتمُّ اإل ــام ال ي ــأُ إالَّ  م ــاىلٰ  ب ــه تع ــن فعل ــا،  مور م ــه أن يفعله فعلي

ــة اإلأُ و ــن جه ــور م ــام م ــدَّ  م ــال ب ــاً أ ف ــوهلا،  يض ــن حص م

ــىلٰ وأُ  ــب ع ــا فيج ــن جهتن ــور م ــاىلٰ اهللا  م ــا كلِّ أن يُ  تع ــا فعله فن

 .وجيب علينا الطاعة فيها

ر دَ مــام ومتكينــه بالُقــجيــاد اإلإهــو  والــذي مــن فعلــه تعــاىلٰ 

ــام فــوَّ  :واآلالت والعلــوم ــام ب ــه، والــنصِّ مــن القي ــىلٰ  ض إلي  ع

 .ةمَّ لزامه القيام بأمر األُ إعينه، و

مـام فهــو قبـول هــذا التكليـف، وتوطينــه اإل ىلٰ إومـا يرجــع 

 .القيام به نفسه عىلٰ 

ــع  ــا يرج ــاألُ  ىلٰ إوم ــني اإلمَّ ــو متك ــدبريهم، ة ه ــن ت ــام م م

طاعتــه  مـن ذلــك، ثـمّ ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع احلوائـل واملوانــع

 .تدبريه ف عىلٰ واالنقياد له، أو الترصُّ 

  مــهقدِّ هــو األصــل والقاعــدة فــال تُ  تعــاىلٰ اهللا  ىلٰ إفــام يرجــع 

مـام، وتتلـو األمـرين مـا يرجـع اإل ىلٰ إده، وتتلوه مـا يرجـع هِّ ومتُ 

ــاألُ  ىلٰ إ ــ. ةمَّ ــدَّ  ٰى فمت ــان مل يتق ــالن الراجع ــاىلٰ اهللا  ىلٰ إم األص  تع

ـاألُ  مام نفسه مل جيـب عـىلٰ اإل ىلٰ إو ه جيـب علـيهم إنَّـ :ة مـا قلنـامَّ

ه أصـل إنَّـ :ما هو فرع لألصـلني لـيس خيـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .الباب وواجب فعله من كونه أصالً يف هذا 

ــديم  ــوب التق ــن وج ــالل األُ إوم ــخ ــا، مَّ ــب عليه ــام جي ة ب

ــ ــم بأهنَّ ــوالعل ــع أو تعص ــىلٰ ـا تطي ــب ع ــلِّ  ي، فيج ــالٍ  ك أن  ح

ــون اإل ــوداً يك ــام موج ــ م ــزاح العلَّ ــم ــا دَ ة يف الُق ــوم وم ر والعل

ــا، موطِّ  ٰى جــر ــه عــىلٰ جمراه ــا نفس ــدبري األُ  ن ــت ــن وزال إة مَّ ذا أم

 .جيز أن يقوم العدم يف هذا الباب مقام الوجود ومل. خوفه

ــىلٰ  ــاماإل أنَّ  ع ــوه  م ــذي فرض ــرض ال ــذا الف ــان إو - هب ن ك

ـذا أعلـم األُ إ ه تعـاىلٰ يف حكـم الوجـود، ألنَّـ - معدوماً  ـمَّ ا ة ودهلَّ

ن إنـوه وأزالـوا خوفـه ومكَّ  ٰى مـام ال حمالـة متـه يوجـد اإلأنَّ  عىلٰ 

، وجـده عـنهم منهـا شـيئاً  ٰى انطـو ريعة، ثـمّ ـفني بالشكانوا مكلَّ 

مـام كـاملوجود بـل مـع هـذه العنايـة م عنـه، فاإليف احلال ليتزحَّ 

 .مام هو تعاىلٰ ، والتقدير املفروض اإلمنه تعاىلٰ 

ـنَّ إو ا نحـن اآلن ذا كنّـإزمـان  ة يف كـلِّ ام نوجـب وجـود حجَّ

 .ت احلالذكروه قد تغريَّ ]  الذي[عليه، ومع الفرض 

 ٰى الســامء حتَّــ ىلٰ إمـام بـني رفــع اإل ٍق أّي فــر: ام قيــل لنـاوربَّـ

ــف  ــث ال نق ــة يف األرض بحي ــني الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ي

 مكانه؟ عىلٰ 

ه يف الســامء يعــرف أخبــار ا إن فرضــنا أنَّــأّنــ: واجلــواب

عليـه مـن أحـواهلم مـا جيـب  ٰى ته يف طاعة ومعصية وال خيفـرعيَّ 

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــامء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .والقرب كالبعد ،املقصود ٰى رض يف املعنكاأل

ي لغيبتـه ـفـام السـبب املـانع مـن ظهـوره واملقتضـ: ن قيلإف

 التحقيق؟ عىلٰ 

ــا ــىلٰ : قلن ــوف ع ــو اخل ــك ه ــبب يف ذل ــون الس ــب أن يك  جي

مــام وال يــرتك لــه اإلاآلالم ومــا دون القتــل يتحمَّ  نَّ إاملهجــة، فــ

ــه، و ــور ل ــإالظه ــاء نَّ ــة األنبي ــت منزل ــواأل ام عل   ةئمَّ

 .إليهم َض وِّ ة عظيمة بالقيام بام فُ مشقَّ  لون كلَّ م يتحمَّ ألهنَّ 

 كيف يأمن القتل؟: ذا قيلإف

مـام يف هــذا قـد عــرف مـن آبائــه اإل عنـد اإلماميَّــة أنَّ : قلنـا

  ـــول ـــف الرس ـــني  بتوقي ـــة، والفـــرق ب حـــال الغيب

للخـوف،  فيـه غائبـاً  مـام الزمان الـذي جيـب أن يكـون اإل

ق وهـذا وجـه ال يتطـرَّ . ذي جيـب فيـه الظهـوروبـني الزمـان الـ

 .فيه شبهة

ذلك أن يكون خوفه وأمنه موقـوفني  فيه عىلٰ  وغري ممتنع زائداً 

 ذا ظــنَّ إالعطــب اســترت، و ذا ظــنَّ إالظنــون واألمــارات، فــ عــىلٰ 

 .زاتها أمارات متميِّ السالمة ظهر، وللسالمة وضدِّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــل اإل: أن يق ــف يعم ــام كي ــىلٰ  م  ع

يف  مـارات والظنـون يف ظهــوره، وقـد جيــوز أن يكـدي الظــنّ األ

ــون ــالف املظن ــع خ ــوره ويق ــىلٰ أوَ  ؟ظه ــب ع ــيس جي ــذا أن  ل ه
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ــوِّ  ــون جم ــألن يُ  زاً يك ــنَّ إل وقتَ ــالمة ن ظ ــ ؟الس ــك أنَّ ــري وذل ه غ

ه ة ظنـِّمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ د اإلتعبـَّ تعـاىلٰ اهللا ممتنع أن يكون 

لـه مـن القتــل،  نـاً مؤمِّ جيـاب الظهـور عليـه إبالسـالمة وعلمـه ب

 .العلم ىلٰ إ طريقاً  فصار الظنُّ 

قامــة الــرئيس االنزجــار إذا كــان الغــرض مــن إ: ن قيــلإفــ

كـافر فهـل جتيـزون  ةعن القبـيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـ

 ذلك؟

الكــافر فيهــا وجــه مــن وجــوه القــبح، وهــو  ةرئاســ: قلنــا

ن كــان إاألمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، و

 .بواليته صالح املقصود قد يتمُّ ال

ــ]] ٤٢٢ص /[[ ــلإف ــاىلٰ : ن قي ــم تع ــو عل ــاألُ  أنَّ  فل ة ال مَّ

، وبرياســته مــن ليســت  لرئاســته كــافراً تنزجــر عــن القبــائح إالَّ 

ةله الصفات التي يوجبوهنا يف األ  .ئمَّ

ــإ: قلنــا ف يف فعــل قبــيح فاألصــّح مــن ذا كــان لطــف املكلَّ

لـك القبـيح لطـف فيـه، وال جيـري ف مـا ذكلَّـه ال يُ املذهبني أنَّـ

 .من ال لطف له ٰى جمر

ــةمــن األ أحــداً  يعلــم أنَّ  تعــاىلٰ اهللا  رنا أنَّ ذا قــدَّ إوكــذلك   ئمَّ

ــكلِّ  ــل تكليــف اإلهــا ال تتقبَّ ــبرياســته األُ   لمامــة وال يتكفَّ ة، أو مَّ

ــ ــيعلــم أنَّ ــه الشــه ال يتقبَّ رائط التــي ـل ذلــك األمــر يتكامــل في

ــا يف اإل ــاميوجبه ــإف. م ــعّن ــذا املوض ــول يف ه ــاىلٰ اهللا  إنَّ  :ا نق  تع

ــط عــن األُ ســقِ كــان يُ  ــه، مَّ ة التكليــف الــذي الرئاســة لطــف في

نــا فـيمن كــان لطفــه يف فعــل مـا نقولــه كلُّ  ٰى وجيـري ذلــك جمــر

ــن املكلَّ  ــريه م ــم غ ــني وعل ــاىلٰ اهللا ف ــار  أنَّ  تع ــري ال خيت ــك الغ ذل

 بـأنَّ  القـول ا جممعـون عـىلٰ ّنـإلطفـه، ف]  فيـه[ذلك الفعل الـذي 

ــه، وال  ــقط عن ــه يس ــف في ــل لط ــك الفع ــذي ذل ــف ال التكلي

 .من ال لطف فيه يف حسن تكليفه ٰى نجريه جمر

ــ ــلإف ــأَال : ن قي ــن زَّ  َج ــاىلٰ اهللا   م ــداء اإل تع ــن األع ــام م م

هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم  ؟مـورهمر أُ دبِّ وأظهره ليُ 

 ال ينالوه بسوء؟ ٰى حتَّ 

يء، ومـا لــيس بمقــدور ـشــ كــلِّ  قــادر عـىلٰ  تعــاىلٰ اهللا : قلنـا

ــع وَصــيف نفســه ال يُ  ــه، وقــد من مــام إ تعــاىلٰ اهللا ف بالقــدرة علي

ـــان  ـــلِّ  الزم ـــداء بك ـــن األع ـــه م ـــايف  وحفظ ـــا ال ين م

ـ]  التكليف[ ا مـا ينـايف من النهي واألمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

جلـاء فـال جيـوز أن يفعلـه، واحلـال حـال التكليف وموجـب اإل

 .التكليف

ــ ــلإف ــ: ن قي ــة العلَّ ــان إة يف غيب ــام الزم ــه  م ــن أعدائ م

ة يف غيبتـه عـن أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـات معروفة، فام العلَّ 

هؤالء االنتفاع بـه ملـا جنـاه غـريهم؟ وهـل يسـوغ يف التكليـف 

 مثل هذا؟

ــا]] ٤٢٣ص /[[ ــقــد بيَّ : قلن ــا نّ ــة(ا يف كتابن ــع يف الغيب  )املقن

ــ ــل مستقص ــذا الفص ــالم يف ه ــن الوٰى ـالك ــار م ــوه ، واملخت ج

ــإاملــذكورة  ــنَّ ذا كــانوا غــري إة اســتتاره مــن شــيعته ام نطالــب بعلَّ

ــه  ــد علي ــذي ال يزي ــاع ال ــة االنتف ــال الغيب ــه يف ح ــني ب منتفع

ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـام لـو كـان 

ــاهراً  ــظ ــىلٰ ، ألهنَّ ــاطعون ع ــ م ق ــنهم، وأنَّ ــوده بي ــم[ه وج ]  يعل

ـــي ـــئ واملص ـــال املخط ـــرف ح ـــارهم ويع ـــائع أخب ب والط

ــرب  ــون أق ــايص أو يكون ــون املع ــم يرتك ــايص، فه ــن  ىلٰ إوالع م

ــاءً  ــا حي ــاةً  تركه ــه، وحماب ــه، و من ــفاقاً إل ــدِّ  ش ــه باحل ــن معاجلت  م

مـام وأراد أن يقـيم عليـه والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه اإل

ــدَّ  ــه احل ــه بجنايت ــدِّ   أو يعاقب ــاع ال ــه، فاالنتف ــع علي ــا امتن يني م

ة حاصل به   .يعته يف حال الغيبةلش باألئمَّ

ــإو ــن نَّ ــم م ــه هل ــور يف انتقام ــال الظه ــه يف ح ــون ب ام ينتفع

ــوز  ــة جي ــافع دنيوي ــذه من ــنهم، وه ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ أع

ينيــة تلــك املنــافع الدِّ  ٰى تأخريهــا وفوهتــا، وال جيــري ذلــك جمــر

 .التي يقتضيها التكليف

ــ ا أيضــاً نّــوبيَّ   مــن شــيعته ال أحــداً  أنَّ  ا غــري قــاطعني عــىلٰ أّن

ــىلٰ  ــع ع ــام نقط ــه، ك ــال غيبت ــاه يف ح ــه، و يلق ــك يف أعدائ ــإذل ا ّن

 .ز أن يلقاه الكثري منهمجوِّ نُ 

ــوبيَّ  ــاً نّ ــاك أيض ــ ا هن ــة أنَّ ــتبعاد معرف ــه الس ــام إه ال وج م

معرفتــه بــذلك  مــع الغيبــة، وأنَّ   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــاهر، ألنَّ  ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت ــذلك يف  وهــو غائ املعرفــة ب

ــور  ــال الظه ــإح ــاهدة، أو بالبيِّ نَّ ــون املش ــاإلام يك ــة، أو ب . قرارن

واملشــاهدة ممكنــة يف حــال الغيبــة، واخلــوف منهــا وهــو غائــب 

ز مــن مشــاهدته للجنايــات التحــرُّ  منــه مــع ظهــوره، ألنَّ  قــويٌّ 

ــدّ  ــب أش ــو غائ ــذُّ  وه ــيق تع ــ راً وأض ــاهر متميِّ ــو ظ ــه وه ز من

ــ ذا كــان معــروف العــني أمــن مــع بعــده مــن إه الشــخص، ألنَّ

ـــإشـــاهدة جلنايـــة جتـــري مـــن بعـــض شـــيعته، وم ز ذا مل يتميَّ

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  ن يف كــلِّ ؤمَ شخصــه مل ُيــ

 .مامه اإلف أنَّ عرَ وال يُ  ٰى رمن يُ  يف كلِّ  زَ وِّ وُج 

فق كون مـن نة فيجوز أن تقوم عنده وهو غائب بأن يتَّ ا البيِّ وأمَّ 
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ا عنـده، والتجـويز مام فيشهد هباإل ٰى ن يلقشاهد تلك الفاحشة ممَّ 

. القطـع ىلٰ إ، وال حيتـاج يف اخلـوف وحصـوله يف هذا الباب كاٍف 

 .هذا الوجه قرار ممكن يف الغيبة عىلٰ وكذلك اإل

د يف ورَ شبهة ُتـ ذا سلكنا هذه الطريقة ربحنا اجلواب عن كلِّ إو

مـن  )والسـالمآبائـه الصـالة  عليه وعىلٰ (مام الزمان إة استتار علَّ 

فه قـوم مـن أصـحابنا يف ة، ويكفينا مئونة ما تعسَّ أوليائه فهي كثري

 .ق ضعيفة ال تثمر فائدةرُ جواب ذلك من طُ 

*   *   * 

/ )جوابات املسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض 

 ]:اإلمام يف كلِّ زمان علَّة احلاجة إىلٰ []] ٣٠٩ص [[

ــ ــألة األُ أمَّ ــواب املس ــ وىلٰ ا ج ــم ــدخلها ن األدلَّ ــي ال ي ة الت

 جـنس اإلمامـة مـن الرئاسـة يف كـلِّ  احـتامل وال جمـاز، وجـوب

 . زمان

ــال ــدلُّ : فق ــذي ي ــىلٰ  ال ــ ع ــك إنَّ ــام يُ ذل ــار  م رضورةً عَل باختي

ب نافـذ األمـر خلـوا مـن رئـيس مهـذَّ  ٰى متـ النـاس العادات أنَّ 

ب املـذنب، لشـاع بيـنهم التظـامل باسط اليـد يقـود اجلـاين ويـؤدِّ 

 . تقاسم واألفعال القبيحةوال

ــ ــوأنَّ ــانوا إىلٰ  ٰى ه مت ــفته ك ــذه ص ــن ه ــاهم م ــداع  دع االرت

ــ ــار ولــزوم املحجَّ ــرب املــثىلٰ  ةواالنزج فهــم ومــن كلَّ ...  أق

يلطـف  أن وأراد منهم فعـل الواجـب وكـره فعـل القبـيح ال بـدَّ 

ــرِّ  ــو مق ــام ه ــم ب ــهب ــراده مبعِّ ــن م ــطوحهب م ــن س : ظ[ د م

 .زمانٍ  إمام يف كلِّ  ن، فيجب أن ال خيلهم م]سطوته

ــال ــن ق ــواب م ــام ج ــلُّ : ف ــ ك ــوه علَّ ــذا ونح ــم يف ه ة لك

ــ ــّف ـيقتض ــزازه وك ــالَّ  ي إع ــاده الض ــة وإرش ــدي الظلم ل أي

ــّهــوتعلــيم اجلُ  ص /[[ ة اهللا ثابتــة، ولــه يفال، ويكــون حجَّ

ــع ]] ٣١٠ ــم م ــالف احلك ــه خ ــع غيبت ــم م ــة حك ــك احلادث تل

يــوم القيامــة،  ىلٰ احلكــم فيهــا إ ر أجــزتم أن يتــأخَّ ظهــوره، فــأالَّ 

 .حكمها اهللا تعاىلٰ  ليتوّىلٰ 

ــم أنَّ  ــ ونحــن نعل ــتالىفٰ : ظ[ ٰى هــذه األحكــام ال تتالق ] ال ت

ــ ــار، ألنَّ ــل االنتظ ــوتوال حتتم ــل  ه يم ــوم، ويبط ــامل واملظل الظ

ــقُّ  : ظ[املطلــوب، وينقــرض النــاس ومل يــزل أخالقهــم  احل

ــم ــ] أخالفه ــفوا ممَّ ــد أدّ وال أنص ــم، فق ــتاللكم ن ظلمه ــم اع اك

ــإعزازه وانشــذّ  إىلٰ  ــدي الظلمــة  منــه وكــّف  إجيــاب ظهــوره ب أي

 .اهنّ عنه، أو جتويز االستغناء عنه ما بيَّ 

ــواب ــم أنَّ ا :اجل ــلَّ  عل ــ ك ــألة تتعلَّ ــذه مس ــن ه ــة م ق بالغيب

ــائل، فجواهبــا موجــود يف كتابنــا ويف ) املقنــع يف الغيبــة( املس

الكتـاب  الذي هـو نقـض كتـاب اإلمامـة مـن) الشايف(الكتاب 

ـــ)املغنـــي( ـعــروف بـــامل ـــ، ومـــن تأمَّ ا يف ل ذلـــك وجـــده إمَّ

 . فحوامها رصحيهام أو

ــ تنــا يف احلاجــة إليــه، وجــواب إعــزازه، علَّ  ا إلزامنــا عــىلٰ فأمَّ

عنــه ليظهـر ويقــع االنتفـاع بــه واإلعــزاز  أيــدي الظلمـة وكـفِّ 

ال ينـايف التكليــف  أحـدمها: رضبـني أيـدي الظلمـة عـىلٰ  وكـفِّ 

ـــ ـــه باقي ـــف مع ـــاً ويكـــون التكلي ـــايف ـ، والض ـــر ين رب اآلخ

 . التكليف

ــ ــف أنَّ وأمَّ ــايف التكلي ــا ال ين ــة احلُ  ا م ــون بإقام ــا يك ــم ج َج

والــوعظ والزجــر، واأللطـــاف  والرباهــني واألمــر والنهـــي

ة لـدواعي الطائفـة املصـارفة عـن املعصـية، وقـد فعـل اهللا القويَّ 

 . وجه ال مريب عليه ذلك أمجع عىلٰ  تعاىلٰ 

ر ـوهو املنـايف للتكليـف كـالقهر والقسـرب الثاين ـا الضوأمَّ 

: ظ[فالثواب الـذي انقـرض ]] ٣١١ص /[[جلاء، كراه واإلواإل

 بالتكليف هو التعريض لـه، يسـقط مـع ذلـك، فكيـف] الغرض

 . يفعل ألجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه

ا املقبـول يف خـالل السـؤال مـن احلكايـة عنّـ ٰى ـوالذي مضـ

خيـالف  م فيـه عـن غيبـة اإلمـام مـا احلكـ يف احلـوادث فإنَّ 

ا بـه قائـل، ال نـذهب إليـه وال قـال منّـ باطل. احلكم مع ظهوره

ــ ــوادث الش ــامـوحكــم اهللا يف احل ــة اإلم ــع غيب ــوره  رعية م وظه

 . واحد غري خمتلف

ــل ــإن قي ــقُّ أالَّ : ف ــون احل ــاز أن يك ــائل أو   ج ــض املس يف بع

ــام ــد اإلم ــك   احلــوادث عن ــة يف ذل ــال الغيب ــاس يف ح والن

 . وأوضحه  احلقَّ عنه لبنيَّ  ةباطل، ولو زالت التقيَّ  ألمر عىلٰ ا

ــا ــا يف : قلن ــؤال يف كتابن ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ــة(ق ) الغيب

ق بالغيبـة، كـالم أملينـاه فـيام يتعلَّـ وكـلَّ ) الذخرية(و) الشايف(و

ــأنَّ  ــه  مــوريف بعــض األُ  احلــقَّ  ب ــا وكانــت معرفت لــو خفــي علين

ــظهــر ويُ عنــد اإلمــام الغائــب، لوجــب أن ي  ،احلــقَّ  ح ذلــكوضِّ

 . ة واحلال هذهوال تسعه التقيَّ 

فـني بـام ال طريـق لنــا ا مكلَّ ذلـك لـو مل جيـب لكنـّـ إنَّ : وقلنـا

 .الحق بتكليف ما ال يطاق يف القبح علمه، وذلك إىلٰ 

ــىلٰ  ــذلك ع ــواب ب ــا يف اجل ــإهنَّ  وجرين ــحابنا، ف ــة أص م طريق

 .ريقةهذه الط السؤال عىلٰ  عن هذا لوا يف اجلوابعوَّ 
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ــو ــذي يق ــ ٰى وال ــري ي ويتَّ ـاآلن يف نفس ــه غ ــدي أنَّ ــح عن ض

ــًا كــان أو حــارضًا  -ممتنــع أن يكــون عنــد إمــام الزمــان   -غائب

ام عنـدنا، السـيّ  يف بعض األحكـام الشــرعية مـا لـيس من احلقِّ 

ـه جيوز أن يكتم األُ مع قولنا بأنَّ   ٰى ين، حتـَّمـن الـدِّ  هـا شـيئاً ة كلَّ مَّ

 .ة يف روايةمن احلجَّ  ال يروونه]] ٣١٢ص /[[

بــام ال  تكليفــاً  وال يكــون تكليفنــا بمعرفــة ذلــك احلــقِّ 

ــ ــةيطــاق، ألّن ــق معرف ــقِّ  ا نطي ــك احل ــة  ذل ــتند بمعرف ــذي اس ال

إزالـة خوفـه،  حلوقـه عـىلٰ  اإلمام من حيث قـدرنا إذا كـان غائبـاً 

ــ نــني ا متمكِّ وإذا كنـّـ.  ذلــك احلــقَّ بــنيِّ يظهــر ويُ  ه كــان حينئــذٍ فإنَّ

 .من معرفة احلقِّ  ]نمتكَّ : ظ[ نمتمكِّ  فهو من ذلك

ــرأَال  ــ ٰى  ت ــولأّن ــاىلٰ  إنَّ : ا نق ــ اهللا تع ــد كلَّ ــة ق ــق طاع ف اخلل

يف حـال  ه منتـٍف واالنتفـاع بـه، وذلـك كلُّـ اإلمام واالنقيـاد لـه

ن منــه فينــا الــتمكُّ  الغيبــة، فــالتكليف لــه مــع ذلــك ثابــت، ألنَّ 

ــقــائم مــن حيــث متكُّ   خمافتــه، فــأّي ة اإلمــام وننــا مــن إزالــة تقيَّ

 ؟فرقة بني األمرين

عنـده يف بعـض  فإذا كنـتم جتيـزون أن يكـون احلـقُّ : فإن قيل

ذلك  ا، ومل توجبوا ما أوجبه أصحابكم، من أنَّ عنّ  املسائل وخاٍف 

ة أو ، ومل يـبح التقيـَّحـالٍ  كـلِّ  لوجب ظهور اإلمام عـىلٰ  ٰى لو جر

مـن أن  لكـم ، فـام األمـانسقوط التكليف يف ذلك األمـر املعـنيَّ 

بمعرفـة اإلمـام،  عنكم ومسـتنداً  مور كثرية خافياً يف أُ  يكون احلقُّ 

الـذي ذكرمتـوه، وهـو  ٰى للمعنـ ويكون التكليف علينـا فيـه ثابتـاً 

 ؟لنا  هذا احلقِّ خوف مبنيِّ  ن من إزالةالتمكُّ 

ـ: قلنا ة، بـل يمنع من جتويز ذلـك إمجـاع طائفتنـا وفيـه احلجَّ

ــىلٰ  ــة ع ــاع األُمَّ ــلَّ  إمج ـــريعة يشء كلَّ  أنَّ ك ــام الش ــن أحك ــاه م فن

 -مـا نحــن عليــه  ونحـن عــىلٰ  -دليــل وإليـه طريــق نقــدر  عـىلٰ 

ن مـع غيبـة اإلمـام وظهـوره مـن معرفتـه عىلٰ  . أصـابته، ونـتمكَّ

 . ولوال هذا اإلمجاع لكان ما قلتموه جمّوزاً 

 وهـــذا اإلمجـــاع الـــذي أرشنـــا إليـــه ال شـــبهة فيـــه، ألنَّ 

فنــا يف حادثــة كلَّ  منعــوا مــن كونــه حــقٌّ  امَّ ـأصــحابنا اإلماميَّــة لــ

ــ ــي عنّ ــا خف ــة حكمه ــانمعرف ــام الزم ــد إم ــو عن ص /[[ ا وه

٣١٣ [[ . َّهــذا التقــدير مزيــل لتكليــف  لــوا ذلــك بــأنَّ وعل

ــد اعرتفــوا بــأنَّ  العلــم بحكــم تلــك ذلــك مل يكــن،  احلادثــة، ق

ــ ــام علَّ وإنَّ  مــنهم حاصــل عــىلٰ  فــاقة غــري مرضــية، فاالتِّ لــوه بعلَّ

 أحكـام احلـوادث والعلـم بـاحلقِّ  تـي ذكرناهـا، مـن أنَّ اجلملة ال

 . منها ممكن مع غيبة اإلمام، كام هو ممكن مع ظهوره

ــ ــا إلزامنــا تــأخُّ فأمَّ ة ر حكــم بعــض احلــوادث باســتمرار تقيَّ

يــوم القيامــة، فــال شــبهة يف جــواز ذلــك  إىلٰ   هلــااإلمــام املتــوّيل 

ــ ــه كقص ــول زمان ــ ره يف أنَّ ـوط ــهاحلجَّ ــىلٰ  ة في ــانع ال ع ــامل امل ظ

 وإزالـة تلـك املظلمـة لإلمام من الظهور، السـتيفاء ذلـك احلـقِّ 

ـــ اإلمـــام  وال عــىلٰ  اهللا تعـــاىلٰ  ة عــىلٰ واإلثــم حمــيط، وال حجَّ

 . املنصوب

يف  ا موت الظـامل قبـل االنتصـاف منـه وهـالك مـن احلـدِّ فأمَّ 

ذلـك بـام عـرض مـن  ٰى عليـه فجـائز، وإذا جـر جنبه قبل إقامته

هبــذه احلقــوق املؤاخــذون  ن ظهــور مــن يقــوممنــع الظــاملني مــ

 ينتصــف للمظلـوم يف اآلخــرة ويســتويف واهللا تعـاىلٰ . بـإثم ذلــك

 . من مجلته يف القيامة كام يشاء العقاب الذي ذلك احلدُّ 

ملخالفينــا يف هــذه املســألة مــن مثــل جوابنــا إذا قيــل  وال بــدَّ 

هــذه احلقــوق واحلــدود التــي ال يســتوفيها  مــا تقولــون يف :هلــم

يقـوم هبـا، أو أقـاموا  والعقـد إلمـام ر أهل احلـلِّ ـاإلمام إذا قص

 لـيس هـذاف وحيـل بينـه وبينـه، أوَ رُّ ـومل يمكن مـن التصـ إماماً 

 ل هـذه احلــدود إىلٰ يوجـب علـيكم فـوت هــذه احلقـوق، وتعطُّـ

 . هلم من مثل جوابنا بدَّ  فال ؟يوم القيامة

ا: ظ[ قلنـا فيـه  األيـدي عنـه، فقـد إعزاز اإلمام وكـفُّ ] وأمَّ

 كـلُّ : املخـالف، فنقـول هلـم عـىلٰ  ما وجب بعكس هذا السـؤال

ــ ــ ة لكــم يف وجــوب اإلمامــة مــن طريــقعلَّ  ه ال بــدَّ الســمع، فإنَّ

ــ ــ ٰى منهــا وال غن ــيكم إعــزاز اإلمــام، حتَّ ال  ٰى عنهــا يوجــب عل

األيــدي  ف والتــدبري وكــفِّ رُّ ـع مــن التصــمنَــوال يُ  يضــام

فعـل ذلـك عنـد ]] ٣١٤ص [[/ الظاملة عنه، ومـا رأينـاه تعـاىلٰ 

ة من الترصُّ   .هلم من مثال جوابنا ف فال بدَّ منع األئمَّ

ــ[: املســألة الثانيــة مــن جهــل اإلمــام واشــتبه  ة عــىلٰ مــا احلجَّ

 :]عليه النصُّ 

ــه أيضــاً  ــال نــارصاً إ ومــا جواب ــا تقــدَّ  ن ق ــويز مل ــه يف جت م من

ــام ــن اإلم ــتغناء ع ــ :االس ــا حجَّ ــاىلٰ م ــىلٰ  ة اهللا تع ــل  ع ــن جه م

  ؟مام واشتبه عليه موضع النصِّ اإل

ــ: فــإن قلــتم: وقــال لكــم مــن  ة العقــل والنقــل وال بــدَّ حجَّ

 . االعرتاف بذلك

 . إمام  بنفسه غري حمتاج إىلٰ  ذلك كاٍف  إنَّ : قيل لكم

 مـا كـان ذلـك يف كـلِّ  مَ فِلـ: فيقال هلـم. من نعم فال بدَّ : قال

 ما كان؟ كائناً  ما له من حقٍّ 

 . ج متعارضةجَ تلف واحلُ النقل خم: فإن قالوا
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ــل هلــم ــتم تعلمــون أنَّ : قي ــذا  كــم تقــدرون عــىلٰ أن ــة ه إجاب

ــ عــن الــنصِّ  الســائل املسرتشــد ة فيــه ال خمــالف واإلمــام، بحجَّ

ــل متَّ  ــا، وبنق ــاهلتمفيه ــه جت ــازع في ــه ال تن ــق علي ــ ف ئلتم يف وُس

 .ذلك فال جتدون إليه سبيالً 

 . والباطل احلقُّ  ٰى ولكن ال يتساو: وإن قالوا

خمتلــف فيــه واســتغنوا عــن  فقولــوا ذلــك يف كـلِّ : يـل هلــمق

 . إمام

ــم أنَّ ا :اجلــواب ــرتاض دالٌّ  عل ــرتض  أنَّ  عــىلٰ  هــذا االع املع

ــبــه مل حيصــل عنـّـ ــ العقليــة إىلٰ  ة احلاجــةا علَّ ام حيــوج اإلمــام، وإنَّ

رئــيس، ليكــون هلــم  وجــه إىلٰ  كــلِّ  وعــىلٰ  زمــانٍ  النــاس يف كــلِّ 

بـائح العقليـة والقيـام بالواجبـات هلـم يف العـدول عـن الق لطفاً 

ــ ــة، وأهنَّ ــدبريه وتصــ مالعقلي ــع ت ــرب إىلٰ رُّ ـم ــون أق ــا  فه يكون م

ــه ليعلمــوا مــن ــاه، ومل حيــوجهم إلي ــة ]] ٣١٥ص /[[ ذكرن جه

 .ا عقيل أو سمعيفيام عليه دليل منصوب، إمَّ  احلقِّ 

ــ فمــن اشــتبه عليــه حــقٌّ  ــيتعلَّ ة عليــه مــا ق باإلمامــة، فاحلجَّ

العلــم  ، مــن دليــل يوصــل إىلٰ ذلــك احلــقِّ  عــىلٰ  نصـبه اهللا تعــاىلٰ 

 .ا عقيل أو رشعيبه، إمَّ 

ــلِّ  ــول يف ك ــقٍّ  وهكــذا نق ــاً  ح ــان أنَّ  كائن ــا ك ــيالً  م ــه دل  علي

 . وإليه طريقاً 

ــة، كــام مضــَجــولــيس احلُ  يف الكــالم،  ٰى ـج يف ذلــك متكافئ

ــ ــ ه لــيس يفكــام أنَّ ة التوحيــد والعــدل والنبــوَّ  ة العقــول عــىلٰ أدلَّ

مـن  ك لكـلِّ ذلـك مـدرَ  كـلِّ  يف واحلـقُّ . متقابلة متكافئـة ججَ احلُ 

 . طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه

ــوقــد بيَّ  ــا نّ ــب  يف أنَّ ) الشــايف(ا يف كتابن ــذا القــول ال يوج ه

ــام ــن اإلم ــتغناء ع ــ االس ــام الش ــوز ـيف األحك ــة، جي رعية املنقول

ــ ــا، إمَّ ــن نقله ــرهم ع ــا أو أكث ــرض ناقلوه ــتامداً أن يع أو  ا اع

ــةً شــبه ــذٍ ، فيكــون احلجَّ ــم،  ة حينئ ــذلك احلك ــام ل ــان اإلم يف بي

مــن اإلمامــة ...  ة يفالنبــوَّ  ٰى اإلمامــة واحلــال هــذه جمـر وجيـري

 .من جهته ما ال يمكن استفادته إالَّ 

ــة ــة العلــم إىلٰ [: املســألة الثالث رعية غــري ـاألحكــام الشــ كيفي

 :]املعلومة

ــه  ــا جواب ــالإوم ــم :ن ق ــال هل ــاح: ويق ــم يف ص ــا احلك ب م

ه مطيـع وأنَّـ لـيس ينـوي لإلمـام سـوءاً  هيعلم من نفسـه أنَّـ حقٍّ 

وجيهلـه مـن عليـه  ه مشـكل، يعرفـه هـوقام وظهر وحّقـ ٰى له مت

ـ، وقول األُ احلّق   حسـن أيضـاً  ة خمتلـف فيـه، ومـن عليـه احلـّق مَّ

عليــه  لـه أنَّ  طاعتــه، ولـيس يصـحُّ  الـرأي يف اإلمـام عـازم عـىلٰ 

تـأخري  و ال حيتمـل التـأخري، ألنَّ اه، وهـألدّ  لـه ، ولـو صـحَّ احق� 

ــ ــة: ظ[ة بقيَّ ــه] ألنَّ بقيَّ ــع مال ــه بتوزي ــاء يطالبون ص /[[ الغرم

 هذا أم بطل؟  حقُّ  عليهم وال مال له غريه أصحَّ ]] ٣١٥

ــال فــإن قــالوا ــه أن يصــل إىلٰ : وق اإلمــام ويســأله  يمكن

بطــالن ذلــك مــن  مَ ِلــهــذا عــنهم، وعُ  شــيعقولــه أُ  فريجــع إىلٰ 

مـن  ة الطويلـةقـدرهتم عليـه يف املـدَّ ] ربتعـذُّ : ظ[ر قوهلم، يتعـذَّ 

 . عن حال يضيق فيها اخلناق ويلج الغرماء الزمان فضالً 

 أله أم عليه؟ يمكنه أن يعرف احلقَّ : وإن قالوا

ــ إذا كــان هــذا ممكنــاً : قيــل هلــم ة ســمعية وإن اختلــف بحجَّ

 مثله يف سائر الرشائع؟ ال جاز مَ فيه، فلِ 

ــالوا ــأخَّ : وإن ق ــف  ريت ــن دار التكلي ــألة ع ــذه املس ــم ه حك

ــفُّ  ويلــزم صــاحب احلــقِّ  ــه، وال يش الك ــه،  عــىلٰ  ءعن مــن منع

 . اهللا سبحانه ويكون العوض عىلٰ 

فــيام أشــكل أمــره،  زوا أصــل ذلــك أيضــاً فجــوِّ : قيــل هلــم

ج السـمعية فيـه بمنزلـة مـا مل يـرد َجـضـح احلُ يتَّ  ما مل ويكون كلُّ 

 . فيه سمع

ــواب ــأ: اجل ــذه املس ــواب ه ــا يف ج ــن جوابن ــتفاد م لة مس

 . متني عليهااملسألتني املتقدِّ 

ــوقــد بيَّ  ــنّ  رعية إالَّ ـيف احلــوادث الشــ ه ال حكــم هللا تعــاىلٰ ا أنَّ

 . مجلة أو تفصيل ا عىلٰ وعليه دليل، إمَّ 

ه اه باطـل، ألنَّـنّـاألصـل الـذي بيَّ  وفرض هـذه املسـألة عـىلٰ 

 احلــقَّ  بــأنَّ  العلــم ال طريــق إىلٰ  عليــه احلــّق  مــن فــرض فيهــا أنَّ 

 . األمر بخالف ذلك ا أنَّ نّ عليه، وقد بيَّ 

احلــوادث غــري  ا نعلــم أنَّ هــذه مكــابرة، ألّنــ: فــإن قيــل لنــا

إذن غـــري متناهيــة، ونصـــوص القـــرآن  متناهيــة، فأحكامهـــا

ــ ــن أئّم ــه ع ــا تروون ــة، وم ــورة متناهي ــب   تكمحمص الغال

ــي ــاد الت ــق اآلح ــن طري ــورود م ــوره ال ــره ومجه ــل أكث ــه ب  علي

ــامً ]] ٣١٧ ص/[[ ــب عل ــال يوج ــدكم خاصَّ ــل  ة أنَّ ، وعن العم

 . تابع للعلم دون الظنِّ 

أخبـار اآلحـاد  إنَّ : وفيكم مـن يتجـاوز هـذه الغايـة فيقـول

ــول ــتحيل يف العق ــ مس ــاىلٰ أن يتعبَّ ــا د اهللا تع ــل هب ــو . بالعم ول

 ، لكانــت أيضــاً هــذه األخبــار أو بعضــها متــواتراً  كانــت أيضــاً 

تفاد منهـــا العلـــم بأحكـــام حمصـــورة متناهيـــة، فكيـــف يســـ

 . ٰى ال تتناه] حوادث: ظ[احلوادث 
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ــا مــا  نصــوص القــرآن وإن كانــت متناهيــة، فقــد تــدلُّ : قلن

 . ٰى حكم حوادث ال تتناه يف نفسه عىلٰ  ٰى يتناه

ه ال يــرث مــع الوالــدين إذا ورد بأنَّــ الــنصَّ  أنَّ  ٰى  تــرأَال 

اث: ظ[والولـــد أحـــد مـــن الـــوارث   الـــزوج إالَّ ] الـــورَّ

ــةوالزو ــد دلَّ . ج ــنصُّ  فق ــىلٰ  هــذا ال ــور ع ــو حمص مــا ال  وه

نسـيب  نفـي مـرياث كـلِّ  عـىلٰ  ه يـدلُّ ر من األحكام، ألنَّ ـينحص

 . ذكرناه وهم ال يتناهون] ممَّن: ظ[من  أو قريب بعداً 

ْو�ٰ  : قــال اهللا تعــاىلٰ امَّ ـولــ
َ
ُضــُهْم أ

ْ
رحــاِم َ�ع

َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
 َوأ

ــاِب اهللاِ  ٍض ِ� ِكت
ْ
ــبَع ــال[ بِ ــذا ، ]٧٥ :األنف ــن ه ــتفدنا م اس

ــاهون،  ــد ال يتن ــد، واألباع ــرياث دون األباع ــوب م ــظ وج اللف

 . ٰى استفدنا من متناه ما ال يتناه فقد

ــ وعــىلٰ  ــرو ٰى هــذا معن ــذي ي ــؤمنني  ٰى اخلــرب ال عــن أمــري امل

 ــ ــتح يل  منــي رســول اهللا علَّ «: ه قــالأنَّ ــاب، ف ألــف ب

 .  »باب باب منها ألف كلُّ 

رعية التي حتدث مـن أن ـلو احلادثة الشهذه اجلملة ال خت فعىلٰ 

ـ مسـتفاداً  يكون حكمها مجلـة أو  ا عـىلٰ مـن نصـوص القـرآن، إمَّ

ام العلـم، وقلَّـ]] ٣١٨ص /[[ تفصيل، أو من خرب متواتر يوجب

ـ. رعيةـيوجد ذلك يف األحكام الش ة أو مـن إمجـاع الطائفـة املحقَّ

 . ةعها حجَّ إمجا ا يف مواضع أنَّ نّ هي اإلماميَّة، فقد بيَّ  التي

ــ  ءيش ه ال يوجــد حكــم هــذه احلادثــة يف كــلِّ فــإن فرضــنا أنَّ

حكـم األصـل يف العقـل، وذلـك حكـم  عـىلٰ  ا فيهـاذكرناه، كنّـ

 . فيها إذا كانت احلال هذه اهللا تعاىلٰ 

ـــوقـــد بيَّ  ا يف جـــواب مســـائل احللبيـــات هـــذا البـــاب، نّ

ــه إىلٰ  ــا في ــحناه، وانتهين ــاه وأوض ــه، وبيَّ  ورشحن ــد غايات ــأبع ا نّ

بهــا تُ لـه ذكـر يف كُ  العلــم بأحكامـه، مـا مل جيــر كيـف السـبيل إىلٰ 

 فـق فيــه وال اختلفـت وال خطـر بباهلــا، بـام هـو موجــودا مل يتَّ ممـَّ

 ب املخالفني، أو بـام لـيس بموجـود يف كتـبهم، فهـو أيضـاً تُ يف كُ 

 . كثري

مــا حيتــاج إليــه يف  وهــذه اجلملــة التــي عقــدناها تنبيــه عــىلٰ 

 . املفرتضة لشبهةهذا الباب وتزيل ا

 :]كيفية العمل باألحكام املختلف فيها[: املسألة الرابعة

أنـــتم شــيعة اإلمـــام : ويقـــال هلــم :مــا جوابـــه إن قــال

ــ ــون اآلن إذا وخواصُّ ــف تعمل ــنكم، فكي ــه م ــذر علي ه وال ح

ــا األُ  ــف فيه ــة خيتل ــدثت حادث ــح ــيكم، مَّ ــر عل ــكل األم ة وأش

 ؟فته وعصمتهق معراإلمام ويستلزمه مع حتقُّ  أتصلون إىلٰ 

ــالوا ــنعــم كــان مــن احلــديث األوَّ : فــإن ق ــال  َف رِ ل، وُع ح

 . اللبس يف أمره هذا، وزال ٰى عمن ادَّ 

ــالوا ــىلٰ : وإن ق ــل ع ــة  نعم ــن األئمَّ ــا ع ــروي لن ــن ي ــول م ق

 .منياملتقدِّ 

 ؟عنهم فإن مل تكن تلك احلادثة فيام فيه نصٌّ : قيل لكم

ــالوا]] ٣١٩ص /[[ ــإن ق ــك، ألنَّ : ف ــون ذل ــ ال يك م يف هل

ـ كلِّ  ب فقههـم تُـفـروعهم وكُ  قـدر فكـان مـن عـر احادثة نص�

ــاً  ــدعو عامل ــذه ال ــبطالن ه ــكُ  ، ألنَّ ٰى ب ــةتُ ــحاب أيب حنيف  ب أص

حيـدث مسـائل غـري مسـطورة  ]وربَّـام: ظ[ معلوم حاهلـا ورأسـاً 

 . ما عرفوا عىلٰ  القياس حيتاج إىلٰ  ٰى هلم، حتَّ 

أصــلهم مــا روي لنــا عـنهم، تركــوا  نقــيس عـىلٰ : وإن قـالوا

 . القياس وقوهلم يف إبطال

 نــا مـا روي لنـا عـن نبيِّ  فـنحن نقـيس عــىلٰ : وقيـل هلـم

 .عن إمام] إن اختلفنا: ظ[فإن اختلفتا  فنستغني

ـــيكم ليســـوا : وقيـــل هلـــم ـــة إل ـــك ألـــيس النقل مـــع ذل

ــاز أن ــإذا ج ــوم  معصــومني، ف ــيس بمعص ــن ل ــرب م ــوا بخ يعمل

ــعوا  ــوا: ظ[وس ــأالَّ ] وثق ــنقلهم، ف ــاز أن يُ ب ــ ج ــحَّ عَل ــا م ص ة م

بنقـل مـن يثـق بـه، فيسـتغني عـن  لنا عن رسـول اهللا  روي

 ؟إمام

مــن أهــل اإلمـام باحلادثــة ونســتعلم مــا  :وكـذلك إن قــالوا

 .عنده

ــ: قيــل هلــم ــألــيس إنَّ ن لــيس بمعصــوم، فــإذا ام نراســل عمَّ

ــ ال جــاز  مَ بمعصـوم، فِلـ ة لقـول مـن لــيسجـاز أن تقـوم احلجَّ

 ؟صلين وال فذلك يف سائر أمر الدِّ 

ــواب ــ :اجل ــد مض ــ ٰى ـق ــألة مستقص ــذه املس ــواب ه يف  ٰى ـج

ــي قبلهــا، وقــد بيَّ  ــجــواب املســألة الت ــل نّ ا كيــف جيــب أن يعم

ص /[[ فقـــت الطائفـــةالشــيعة يف أحكـــام احلـــوادث فـــيام اتَّ 

 ٰى أو مل يكــن، فــأغن عليـه أو اختلــف، وكــان عليــه نــصٌّ ]] ٣٢٠

ــاه عــامَّ  ــمــا ذكرن إليــه مــن ال نقولــه وال نــذهب  اا ممَّــ حكــي عنّ

 .استعامل القياس أو مراسلة املعصوم

ـــ ـــا قـــد بيَّ وإذا كنّ ـــق إىلٰ نّ يف  معرفـــة احلـــقِّ  ا كيـــف الطري

  .باطل ال نقوله وال نذهب إليه احلوادث، فام عداه

ــ[: املســألة اخلامســة ــعلَّ  ل إىلٰ ة اســتتار اإلمــام وكيفيــة التوصُّ

 :]أحكامه

ــل ــال قائ ــه إن ق ــا جواب ــاىلٰ  إنَّ  :وم ــاح ك اهللا تع ــرياً أب ــن  ث م
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االســتتار مــن أعدائــه حســب مــا علمــه مــن  أنبيائــه 

ـــلحة يف  ـــتاملص ـــك، ومل يق ـــه ضِ ذل ـــارهم، إذ ذاك  حكمت إظه

ـ . لّال بالقهر واإلعـزاز، وال التخليـة بيـنهم وبـني أعـدائهم الضُّ

ل الظـاملني ال مـن بَـفكان سبب ما فات مـن االنتفـاع هبـم مـن قِ 

 . ل اهللا سبحانهبَ قِ 

رت جيـب بـة مـن غـري رشيعـة تقـرَّ وال سـواء غي: قيل لكـم

وإزالــة الشــبهة عنهــا، واإلبانــة عــن  ســعيدها وإمضــاؤها

قـد ارتفــع  عقاهبـا، وكـون هــذه الغيبـة بعــد ظهـور شـائع ذائــع

ــ ــوم بــه رضورة وحس� ــذر بــه، للمعل ــع الع ــب، وانقط ، االري

م ذكـره مـن غـري رت جيـب فيهـا مـا تقـدَّ رشيعـة تقـرَّ  وغيبة بعد

 . حكمه، لينقطع العذر به ظهور تشاكل ذلك الظهور يف

لإلمــام الغيبــة واالســتتار،  فكيــف جيــوز أن يبــيح اهللا تعــاىلٰ 

ـ كام أبـاح بمـن ك عـن تأييـدهم، والصـفات خمتلفـة، قبلـه ومتسَّ

رفعــتم عــذر اإلمــام،  أبنــاكم ة، وتــدلُّ واألســباب متضــادَّ 

 عتموه يف االسـتتار، لـو أطبقـت شـيعته والنقلـة عـن آبائــهوضـيَّ 

ــالل وأو عــىلٰ  ــاحلقِّ الض ــدق ب ــه إذ ذاك الظهــور ليص ــتم علي  جب

، وذلــك قــولكم عنـــد إلــزامكم اســـتغناء حـــالٍ  كــلِّ  عــىلٰ 

ـــومني ـــري معص ـــانوا غ ـــة، وإن ك ـــومكم بالنقل ص /[[ خص

ــفناكم]] ٣٢١ ــذلك كاس ــانوا ك ــبكم إذا ك ــا ذاك إالَّ . بتغلي  وم

 .اهنّ ما بيَّ  الختالف األسباب عىلٰ 

ترتين يف حـال األنبيـاء املسـ ولو وجب ذلك لوجب مثله عىلٰ 

 . الضالل عن األنام، وقد كانوا إذ ذاك مطبقني عىلٰ  استتارهم

ــد ــد ذاك : وبع ــذره عن ــتم ع ــوره ورفع ــتم ظه ــف أوجب فكي

ــىلٰ  ــه ع ــد ل ــاىلٰ  رشط التأيي ــن اهللا تع ــع ألم ــه مــن ، واملن عدائ

 . وجه التخلية بينه وبينهم الوصول، أم عىلٰ 

عنــد رشط التأييــد، فكيــف أوجبــتم تأييــده  فــإن كــان عــىلٰ 

يــة احلكــم، عنــد اســتمرار الظلــم وعــدم حقّ  ذلــك ومل توجبــوه

وجـه ينقطـع بـه العـذر،  عليـه عـىلٰ  وارتفاع العلـم بـه، والـنّص 

ــلِّ  ــني الك ــه ب ــالف في ــع اخل ــدودويرتف ــدود وح ــل احل  ، وتعطي

 . املعضالت واملشكالت

ــىلٰ  ــان ع ــب  وإن ك ــف وج ــه، فكي ــه بنفس ــر من ــه التغري وج

هـذا، وكيـف جيـب عليـه مـن تغريره هبـا يف ذلـك، ومل جيـب يف 

الضـالل،  طبـاق عـىلٰ حـال اإل األنبيـاء يف ذلك مـا مل جيـب عـىلٰ 

الـذي  ال مهـرب مـن ة واالسـتتار قـالوا أومجلـة التقيـَّ فهم عـىلٰ 

 . زناهما قلناه وال جوَّ  أردناه إىلٰ 

ز مـن الشـبهة فقولوا ما عندكم فيه وأقربوه بالدليل الذي يتميَّ 

 . شاء اهللا تعاىلٰ  لنعمة منكم إن والصفة ٰى املعن وبياهنا يف

ـ: اجلواب بخـوف مـن  ريع اسـتتار نبـيٍّ ـا الفـرق بـني تشـأمَّ

ــأنَّ مَّ أُ  ــان، ب ــام الزم ــتتار إم ــني اس ــه، وب ــيَّ  ت ــنيَّ   النب ــد تب  ق

ــه وأدّ  ــرشيعت ــحها ومهَّ ــا وأوض ــتتاره  دها يفاه ــوس، فاس النف

 . غري قادح يف طريق العلم باحلقِّ 

ــتتا]] ٣٢٢ص /[[ ــذلك اس ــيس ك ــام ول  ، ألنَّ ر اإلم

ــه ــال غيبت ــام يف ح ــر يف األحك ــ األم ــري متمهِّ ــكل غ د وال مش

إمــام الزمــان  ألنَّ . ر فغــري صــحيح واألمــر بــالعكس منــهمتقــرِّ 

  َّــب إال ــول مل يغ ــة الرس ــد أُ   ورشيع ــت ومُ دّ ق ــي دت هِّ

ــرَّ  ــنيَّ  ٰى رت، وأدّ وتق ــه، وب ــب علي ــا وج ــك م ــن ذل ــول م  الرس

ــة بعــده مــن لــدن وفاتــه إىلٰ   عــىلٰ (الغائــب  زمــان اإلمــام األئمَّ

ــالم ــالة والس ــاعتهم الص ــه، ) مج ــب بيان ــا وج ــه م ــن رشيعت م

 .املشكل وكشفوا الغامض وأوضحوا

 الــنصِّ  األمــران يف جــواز الغيبــة مــع اخلــوف عــىلٰ  ٰى فاســتو

 لـو علـم أنَّ  اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  املعتزلـة يـذهبون إىلٰ  كثري مـن ٰى ما رو

ــ  النبــيَّ  عة مــا ال يمكــن علمــه ريـالشــ يؤدّ الــذي بعثــه ليُ

ـإالَّ  مـا  إلـيهم ٰى نفسـه، ويقتلونـه إن أدّ  ه اهللا عـىلٰ  من جهـة خيصُّ

رفهم عـن قتلـه مـن ـه لـيس يف املعـذور مـا يصـله، وعلـم أنَّـمحَّ 

 . ا ال ينايف التكليفجمراه ممَّ  لطف وما جيري

ــإنَّ  ــاىلٰ  ف ــن أُ  اهللا تع ــقط ع ــك مَّ يس ــذي ذل ــف ال ــه التكلي ت

ــرونـالشــ ــه، وجي ــف في ــر رع لط ــاىلٰ  ٰى ذلــك جم ــم تع  أنَّ  أن يعل

مـا  األمـر عـىلٰ  هيـا، ولـيسؤدّ املبعـوث يكـتم الرسـالة ال يُ  النبيَّ 

 .وهظنُّ 

ــون: ظ[وبــني  ــ عــىلٰ  ٰى األمــرين واضــح ال خيفــ] وب ل، متأمِّ

ــ ي ويعلــم مــنؤدّ بعثــه مــن ال ُيــ ألنَّ  الرســالة  ه ال يــتمُّ جهتــه أنَّ

 . ا يف الرشائعة طريق العلم بام هو مصلحة هلمَّ األُ  عىلٰ  دَّ َس 

نفسـه فاسـترت وهـو مقـيم  ليس كـذلك إذا أخـافوه عـىلٰ ]و[

نـون مـن معرفـة مـا هـو واحلـال هـذه يتمكَّ  مبني أظهرهم، ألهنَّ 

ويؤمنـون، فيظهـر  رائع، بـأن يزيلـوا خوفـهـلطف هلـم مـن الشـ

 . ي إليهمؤدّ هلم ويُ 

ل مــن ففــوت املعرفــة هاهنــا مــن جهــتهم، ويف القســم األوَّ 

ة يف فــام النبــوَّ . نـون مــن إزالتـهوجــه ال يتمكَّ  جهـة غــريهم عـىلٰ 

ــألة إالَّ  ــذه املس ــرَّ ه ــن ف ــة، وم ــنهام ]] ٣٢٣ص /[[ ق كاإلمام بي

 .  ذكرناه ذاهبعن الصواب، وكيف يذهب عامَّ  فقد ضلَّ 
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إذا محــل الرســالة، ومل يــنعم   النبــيَّ  وقــد علمنــا أنَّ 

: النظــر يف معجــزه، واشــتبه علــيهم األمــر يف صــدقه تــهمَّ أُ 

تـه التكليـف مَّ يسـقط عـن أُ  تعـاىلٰ  اهللا نَّ إ :بوه ال يقول أحـدكذَّ ف

غـري واجـب،  فيـه ويقتلـون يف إسـقاطه يـه لطفـاً ؤدّ فيام كان ما يُ 

علـيهم يف صـدقه ال خيـرجهم مـن أن يكونــوا  اشـتباه احلـقِّ  بـأنَّ 

ام أتـوا إنَّـومـن العلـم بـام فيـه مصـلحتهم مـن جهتـه،  ننيمتمكِّ 

وعرفــوا مــن  صــابوا احلــقَّ أل شــاؤوال تقصــريهم، ولــو بَــمـن قِ 

 . جهة املصلحة

وهــذا االعــتالل صــحيح، وهــو قــائم يف املســألة التــي 

ـاألُ  ذكرناهـا، ألنَّ   عــنهم خلوفـه عــىلٰ   اسـتتار النبـيِّ  ة مــعمَّ

إليـه مـن جهتـه، بـأن  نون مـن معرفـة مـا حيتـاجوننفسه، يتمكَّ 

ــه ــوا خمافت ــوه ويزيل ــّق . يؤمن ــل احل ــول أه ــذا يق ــودال إنَّ : وهل  يه

مرنــا بــه أُ  ءيش ريعتنا مــأمورون بكــلِّ ـخمــاطبون بشــ ٰى والنصــار

 . منها

راين وهـو ـمـن اليهـودي والنصـ كيـف يصـحُّ : فإذا قيل لنـا

 الكفر الصالة أو الصيام؟  ما هو عليه من عىلٰ 

ــا ــان جوابن ــ: ك ــىلٰ إنَّ ــدر ع ــدق  ه يق ــة بص ــامن واملعرف اإلي

عليــه، ريعة ووجوهبــا ـة الشــذلــك صــحَّ  الرســول، فــيعلم مــع

 . مر بهفيفعل ما أُ 

ريعة سـقط عنــه مــع الكفــر، ـتكليــف الشــ إنَّ : ا نقــولوألّنـ

ــتمكُّ  ــالل ــذي أرشن ــذي  ن ال ــع ال ــائم يف املوض ــو ق ــه، وه إلي

 . اختلفنا فيه

ــىلٰ  ــو  وع ــتامد، فه ــب االع ــا جي ــاه هاهن ــذي ذكرن ــذا ال ه

 . لق املحصَّ املحقَّ 

ــ ٰى ـومــا مضــ د يف آخــر املســألة مــن الكــالم يف كيفيــة التأيي

ــام  ــىلٰ  لإلم ــع ع ــب القط ــل جي ــا، وه ــداء منه ــع األع  ومن

 ؟ضـالل أطبـق اخللـق عـىلٰ  اذإ حـالٍ  كـلِّ  وجوب ظهـوره عـىلٰ 

ص /[[ بيـان احلـقِّ  ٰى ـفقـد مضـ. ت بـه املسـألةَمـتِ آخر ما ُخ  إىلٰ 

فيــه يف كالمنــا، والفــرق بــني الصــحيح فيــه والباطــل، ]] ٣٢٤

 .عادتهفال وجه إل

*   *   * 

ـــائل ال ـــةر)/ (٢ج (رس ـــة احلجَّ ـــالة يف غيب ـــيِّد / )س الس

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

ـــد ]]٢٩٣ص [[ ـــإنَّ  وبع ـــاد،  ف ـــا يف االعتق ـــالفني لن املخ

ــ ــةيتومهَّ ــا يف الغيب ــالم علين ــعوبة الك ــيهم،  ون ص ــهولته عل وس

ـوليس بأوَّ   ل يبـني عكـسل اعتقاد جهـل اعتقـدوه، وعنـد التأمُّ

 .وهما تومهَّ 

ت، فــالكالم صــحَّ  صــول إنالغيبــة فــرع ألُ  نَّ أ: بيــان ذلــك

ــهل يش ــة أس ــحه ءيف الغيب ــي متوقِّ  وأوض ــاإذ ه ــة عليه وإن . ف

 .كانت غري صحيحة، فالكالم يف الغيبة صعب غري ممكن

ي ـالعقــل يقتضــ نَّ أ: بيــان هــذه اجلملــة ]]٢٩٤ص [[/

مــن كونــه  الــرئيس ال بــدَّ  ، وأنَّ زمــانٍ  بوجــوب الرئاســة يف كــلِّ 

 .فعل قبيح منه كّل  مأموناً  معصوماً 

ــَق وإ ــذان األصــالن مل يب ــت ه ــري إىلٰ إالَّ  ذا ثب ــن نش   إمامــة م

وجوهبـا ال توجـد  عـىلٰ  التـي اقتضـاها ودلَّ  الصـفة إمامته، ألنَّ 

ــوقاً إالَّ  ــذا س ــة هب ــاق الغيب ــه، وتس ــاً   في ــه  رضوري ــرب من ال يق

 .ة األصلني املذكورينصحَّ  عىلٰ  شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

، زمـانٍ  مامـة يف كـلِّ وجـوب اإل عـىلٰ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : فنقول

وجـود الـرئيس املطـاع  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم ال طريـقفهو أنّ 

وأردع عــن فعــل  فعــل احلســن إىلٰ  ٰى املهيــب املنبســط اليــد أدعــ

ـ: املظامل بـني النـاس القبيح، وأنَّ   ا أن يرتفـع عنـد وجـود مـنإمَّ

 .وصفناه، أو يقلُّ 

يف مهـــال وفقـــد الرؤســـاء يبـــالغون النـــاس عنـــد اإل وأنَّ 

ــواهلم ــد أح ــيح، وتفس ــلُّ  القب ــك  وخيت ــر يف ذل ــامهم، واألم نظ

كافيـــة،  دليـــل، واإلشـــارة إليـــه حيتـــاج إىلٰ ] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه يف مظانِّ 

ــ ــرئيس املــذكور،  عــىلٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ وجــوب عصــمة ال

رئـيس  إليـه موجـودة، وجـب أن حيتـاج إىلٰ  ة احلاجـةعلَّ  فهو أنَّ 

ــه ــيج إلي ــام احت ــام ك ــالم .وإم ــه،  والك ــالكالم في ــة ك يف اإلمام

ـة ال هنايـة هلـا، وهـو حمـال، أو القـول ـوهذا يقتض ي القول بأئمَّ

 .ة احلاجةبوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــَق  ــك مل يب ــت ذل ــوز إالَّ  وإذا ثب ــوم ال جي ــام معص ــول بإم  الق

مــا قصــدناه، ورشح ذلـك وبســطه مــذكور  عليـه القبــيح، وهـو

 .يف أماكنه

ه مــن القــول بأنَّــ صــالن، فــال بــدَّ وإذا ثبــت هــذان األ

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  ال ب ــن فق م

ه إذا بطلـت إمامـة مـن فه وظهـوره مـن القـول بغيبتـه، ألنَّـترصُّ 

ــتأُ  ــي دلَّ  ثبت ــفة الت ــد الص ــار، لفق ــة باالختي ــه اإلمام ــل  ل العق

ــا ــ .عليه ــن ُش ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن ذّ وبط ــيعة م اذ الش

ــاحبنا ــام ص ــحابنا ب ــانيةأص ــة،  ، كالكيس ــية والواقفي والناووس
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ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــوهلم رورة إىلٰ ـالنقراضــهم وش ، فســاد ق

ــدَّ  ــال ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــال مندوحــة ع ــرج ته، وإالَّ م  خ

 .عن اإلمامة احلقُّ 

اإلمــام  وإذا علمنـا بالســياقة التــي ســاق األصــالن إليهــا أنَّ 

األبصـار، عـن  دون غـريه، ورأينـاه غائبـاً   هو ابـن احلسـن

ــ ــا أنَّ ــمتهعلمن ــع عص ــب م ــنيَّ  ه مل يغ ــه وتع ــة في ــرض اإلمام  ف

ذلـــك، ومصـــلحة اســـتدعته،  ٰى ـ بســـبب اقتضـــوعليـــه، إالَّ 

 .أوجبته وحال

ـعلَ ومل يُ  ا ال يلـزم علمـه، ذلـك ممـَّ ، ألنَّ الً م وجه ذلـك مفصَّ

ــ عنــافنــا وتربَّ وإن تكلَّ  عنــا بــذكر ، كــام إذا تربَّ الً بــذكره كــان تفضُّ

سـبحانه  بحكمـة اهللا تعـاىلٰ  به مـن اآلي بعـد العلـموجوه املتشـا

 .الً كان ذلك تفضُّ 

السـبب يف الغيبـة هـو إخافـة الظـاملني لـه، ومـنعهم : فنقول

ــده مــن التصــ ــهرُّ ـي ــيام ُج  ف في ــف ــه التصــ َل ِع ــه، ألنَّ رُّ ـإلي  ف في

 ، خمـّىلٰ مطاعـاً  نـاً متمكِّ   إذا كـانفـع بـه النفـع الكـّيل نتَ ام يُ اإلمام إنَّ 

ــني  ــه وب ــيمبين ــاة، ويق ــارب البغ ــود، وحي ــود اجلن ــه، ليق  أغراض

 ذلـك ال يـتمُّ  الثغـور، وينصـف املظلـوم، وكـلُّ  احلـدود، ويسـدُّ 

فإذا حيـل بينـه وبـني أغراضـه مـن ذلـك سـقط  ،ن مع التمكُّ إالَّ 

 .عنه فرض القيام باإلمامة

ز مــن نفســه، وجبــت غيبتــه، والتحــرُّ  وإذا خــاف عــىلٰ 

ــارِّ  ــب عقــالً  املض ــمعاً  واج ــترت النبــيُّ ، وقــوس يف   د اس

 اخلـــوف يف الغـــار، وال وجـــه لـــذلك إالَّ  ٰى خـــرالشـــعب، وأُ 

 .ز من املضارِّ والتحرُّ 

مـــا اســترت عـــن   النبــيُّ : فــإن قيـــل ]]٢٩٦ص /[[

ــهقومــه إالَّ  ــا وجــب علي ــام   بعــد أداء م أداؤه، وقــولكم يف اإلم

ـــك ـــالف ذل ـــتتاره  وألنَّ . خي ـــاول اس ـــتامد،  مل يتط ومل ي

ــامكم  ــتتار إم ــه واس ــت دون ــهور وانقض ــه الش ــت علي ــد مض ق

 .الدهور

  اســتتار النبــيِّ  مـا ذكــرتم، ألنَّ  لــيس األمــر عــىلٰ : قلنـا

ــل ــان قب ــن  ك ــرة، ومل يك ــ ٰى أر اهلج ــع الش ــإنَّ ـمجي  ريعة، ف

 عيتم ذلك؟نزل باملدينة، فكيف ادَّ  معظم األحكام وأكثرها

عيــتم مــن األداء مــا ادَّ  ه لــو كــان األمــر عــىلٰ أنَّــ عــىلٰ 

 للحاجــة إىلٰ  كــان ذلــك رافعــاً  كامــل قبــل االســتتار، ملــاالت]و[

 .أمره وهنيهوتدبريه وسياسته 

 غـري حمتـاج إليـه بعـد أداء  النبـيَّ  إنَّ : ومن الذي يقـول

ــيِّ  ؟رعـالشــ ــ  وإذا جــاز اســتتار النب ــه مــع تعلُّ ق احلاجــة ب

 رر، وكانـت البعثـة الزمـة ملـن أخافـه وأحوجـه إىلٰ ـالض خلوف

القـــول يف اســـتتار إمـــام  نـــه، فكـــذلكاالســـتتار وســـاقط ع

 .الزمان

ــ ــفأمَّ ــة وقص ــول الغيب ــة بط ـــا التفرق ــدة، ألنَّ ه ال رها، ففاس

تـه وسـببه، علَّ  وذلـك موقـوف عـىلٰ ، فرق بـني القصـري واملمتـدِّ 

 .ر بقصريه، وتزول بزوالهـفتطول بطول السبب، وتقص

ـ والفـرق بينـه وبــني آبائـه  ه ظــاهر بالسـيف، ويــدعو أنَّ

نسـبة بـني  فـأّي . وجياهـد مـن خالفـه، ويزيـل الـدول نفسه، إىلٰ 

ــوف ــداء وخ ــن األع ــه م ــه  ]]٢٩٧ص /[[ خوف ــوال  آبائ ل

 ؟لة التأمُّ قلَّ 

ال يصـل إليـه أحـد  فـرق بـني وجـوده غائبـاً  فـأّي : فإن قيل

حــني   جــاز إعدامــه إىلٰ ر، وبــني عدمــه؟ وإالَّ ـوال ينتفــع بــه بشــ

ـ ــام جــازعلــم اهللا ســبحانه بتمكــني الرعيـَّ  أن يبيحــه ة لــه ك

 م منه التمكني له فيظهر؟ علَ يُ  ٰى االستتار حتَّ 

ز أن يصـل إليـه كثـري مـن أوليائـه جـوِّ نحـن نُ  :الً أوَّ : قيل له

ومـن ال يصــل إليـه مــنهم وال ، والقـائلني بإمامتـه فينتفعــون بـه

 يلقاه مـن شـيعته ومعتقـدي إمامتـه، فهـم ينتفعـون بـه يف حـال

ـ ه ال بـدَّ نَّـإالغيبة النفع الذي نقـول  م مـع يف التكليـف منـه، ألهنَّ

وجـوب طاعتـه علـيهم  بيـنهم، وقطعهـم عـىلٰ  علمهم بوجـوده

وهيــابوه يف ارتكـــاب  مـــن أن خيــافوه ولزومهــا هلــم، ال بــدَّ 

ــه، فيقــلُّ  ــيح القبــائح، خيشــوا تأديبــه ومؤاخذت  مــنهم فعــل القب

 .ويكثر فعل احلسن، أو يكون ذلك أقرب

، فهــو وإن مل يظهــر اإلمــام وهــذه جهــة احلاجــة العقليــة إىلٰ 

ق االنتفاع به، فقـد رُ أنفسهم طُ  هم عىلٰ منهم، وسدِّ  ألعدائه خلوفه

 .الوجهني املذكورين به ألوليائه عىلٰ  ا يف هذا الكالم االنتفاعنّ بيَّ 

الفـرق بـني وجـود اإلمـام مـن أجـل اخلـوف : ا نقولأنّ  عىلٰ 

ــ ــو يتوقَّ ــه، وه ــن أعدائ ــة أن يُ م ــذه احلال ــر مكِّ ع يف ه ــوه فيظه ن

ــ. واضـح عدمـه جـيلٌّ  ض اهللا إليـه، وبـنييقـوم بـام فـوَّ و ه إذا ألنَّ

 يفــوت العبــاد مــن مصــاحلهم] مــا[، كــان كــان معــدوماً 

ــوباً  ــم منس ــن لطفه ــه م ــدهم وحيرمون ــن مراش ــه م  إىلٰ  ويعدمون

 . العباد وال لوم فيه عىلٰ  ةاهللا سبحانه، ال حجَّ 

ـــوداً  ]]٢٩٨ص /[[ ـــان موج ـــترتاً  وإذا ك ـــافتهم  مس بإخ

ويرتفـع عـنهم مـن املنــافع  ان مـا يفـوهتم مـن املصـالحاه، كـإّيـ

 .إليهم، وهم امللومون عليه املؤاخذون به منسوباً 
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ــيِّ  أنَّ  عــىلٰ  ــيهم يف اســتتار النب ــأّي  هــذا يــنعكس عل  ، ف

 .قالوه فيه أجبناهم بمثله هناء يش

ـ ا يف حيـاة والقول باحلـدود يف حـال الغيبـة ظـاهر، وهـو أهنَّ

ــر  ــا فــإن ظه ــتحقُّ فاعلهــا وحياهت ــاٍق  اإلمــام واملس ، للحــدود ب

 .قرار، استوفاها منهنة واإلوهي ثابتة عليه بالبيِّ 

مـن أخـاف اإلمـام  وإن فات ذلـك بموتـه، كـان اإلثـم عـىلٰ 

ــأه إىلٰ  ــة واجل ــ الغيب ــخ الش ــيس بنس ــدود، ـول ــة احل ريعة يف إقام

ــألنَّـ مــع التمكــني  لــو سـقط فــرض إقامتهــا ام يكــون نســخاً ه إنَّ

ــ ،انعــة مــن إقامتهــاوزوال األســباب امل  ا مــع عدمــه واحلــالوأمَّ

 . ما ذكرنا فال

ــه  ــتعان وب ــألة، واهللا املس ــذه املس ــة يف ه ــة مقنع ــذه مجل وه

 .التوفيق

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـالسـيِّد املرتضـ/ )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 ):يف الغيبة: (فصل]] ١٤٤ص [[

ــال  ــالوا: ق ــتم: إن ق ــا: إن قل ــه إنَّ اإلم ــود، وأنَّ م موج

نـوا مـا يشء يمنـع مـن ظهـوره؟ بيِّ  صـنع، فـأّي يظهر ويفعـل وي

 املوجب الستتاره وغيبته؟

قــد ثبــت وجــوب اإلمــام، وأنَّ مــن صــفته أن يكــون : قلنــا

معصومًا ال جيوز أن يقـع منـه الفعـل القبـيح، وإذا كـان كـذلك 

ــ ــد بيَّنّ ــودًا واآلن وق ــه موج ــب كون ــام جي ــوره ... ا أنَّ اإلم ظه

 .بتهوغي

ــّم اســترت ومل يظهــر، وجــب أن : فنقــول إذا ثبــت عصــمته ث

ــيس  ــيح ال جيــوز وقوعــه منــه، ول يكــون ذلــك لعــذر، ألنَّ القب

 .جيب علينا بيان ذلك العذر، وإنَّام هو بوجه من الوجوه

ــون ــني يقول ــدة ح ــم امللح ــول وه ــا نق ــل م ــذا مث ــا : وه م

ــم  ــتالم احلجــر ال نعل ــة واس ــارة واهلرول احلكمــة يف رمــي احلج

 .غري ذلك ممَّا يسألون عنه يئًا؟ إىلٰ ش

ــم ــول هل ــنا نق ــه : ألس ــت حكمت ــد ثبت ــامل ق ــانع الع إنَّ ص

ــذه  ــل ه ــا بمث ــه إذا أمرن ــع حكمت ــاهر، وم ــاهر الق ــدليل الب بال

 .األشياء، علمنا أنَّ احلكمة أوجبت ذلك األمر

 ما ذلك األمر؟: فإذا قالوا

ــا ــيح : قلن ــا أنَّ القب ــه مــن حيــث علمن ال ال جيــب علينــا بيان

مــا  والطريقــان واحــد عــىلٰ ]] ١٤٥ص /[[، حيصــل منــه تعــاىلٰ 

خمالفينــا وقطــع التطــويالت  البــاب عــىلٰ  ، وهــذا هــو ســدُّ ٰى تــر

 .عنهم واألمارات،  وهبذا أن يستعمل معهم سؤال هلم

ــالوا ــني يف : إذا ق ــًا للمكلَّف ــان لطف ــام إذا ك ــب اإلم إنَّ نص

ـ وغيبتــه  حــات، فــإنَّ اســتتارهب املقبّ فعــل الواجبــات وجتنـُّ

 .ينقضان هذا البناء، وُيبطِالن هذا الغرض

ال يمتنـع أن يقـع هـذا اللطـف مـع غيبتـه يف هـذا : قلنا هلـم

ـــو ـــاب أق ـــف ٰى الب ـــه ومل يق ـــم مكان ـــف إذا مل يعل ، ألنَّ املكلَّ

أن ال  موضــعه وجيــوز فــيمن ال يعرفــه أنَّ اإلمــام يكــون إىلٰ 

ــ ــه ل ــرب من ــب أق ــل الواج ـــر يف فع ــيح وال يقصِّ ــل القب و يفع

 .عرفه، وال جيوز فيه كونه إماماً 

 .وهذا جواب ظاهر ليس ألحد من أصحابنا هذا اجلواب

العصــمة يف صــفات اإلمــام مــن أكــرب األُصــول : قـال 

ــب أن  ــؤن، فالواج ــن امل ــريًا م ــي كث ــت يكف ــة، إن تثب يف اإلمام

 .يكون االشتغال بتصحيحها أكثر

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / تنزيه األنبياء

 :)صلوات اهللا عليه(القائم املهدي  ]]٢٧٧ص [[/

 :] بيان الوجه يف غيبته[

واســتتاره  فــام الوجــه يف غيبتــه  :إن قــال قائــل: مســألة

ــ عــىلٰ  لنفــي  ذلــك قــد صــار ســبباً  أنَّ  ٰى االســتمرار والــدوام حتَّ

للخلـق  مامـاً إنكـار وجـوده؟ وكيـف جيـوز أن يكـون إوالدته و

ــاؤه حــد أل وهــو مل يظهــر قــطُّ  ن كــانوا غــري إو مــنهم، وآب

ــ ــيام يتعلَّ ــرين ف ــاهرين آم ــانوا ظ ــد ك ــاهني، فق ــة وال ن ق باإلمام

ــارزين ــون يف األ ب ــاميفت ــالت ،حك ــد املعض ــدون عن ال  ،ويرش

 إمامتهم؟ ٰى نف نإيمكن أحد نفي وجودهم و

ــأ :قلنــا: اجلــواب ا االســتتار والغيبــة فســببهام إخافــة مَّ

ــه  ــاملني ل ــىلٰ  الظ ــن أُ  ع ــه، وم ــىلٰ خنفس ــف ع ــد  ي ــه فق نفس

مــا هــي  ابتــدائها عــىلٰ  االســتتار، ومل كــن الغيبــة مــن حــوج إىلٰ أُ 

ــ ــه اآلن، فإنَّ ــداء األ ه علي ــهيف ابت ــاهر ألوليائ ــان ظ ــر ك  ،م

ــاً  ــ غائب ــه، ول ــن أعدائ ــتدَّ امَّ ـع ــوف ،مــراأل  اش ــوي اخل وزاد  ،وق

، فلـيس مـا ذكـره السـائل مـن والعـدوِّ  استرت عن الويلِّ  ،الطلب

 .حد من اخللق صحيحاً ر أله مل يظهأنَّ 

ــ  فلــم يكــن ســبباً  لنفــي والدتــه  ا كــون ذلــك ســبباً فأمَّ

والتقصــري  ،وضــعف البصــرية ،بالشــبهة مــن ذلــك إالَّ  ـيءلشــ

إليــه والشــبهة  عـن النظــر الصــحيح، ومــا كــان التقصــري داعيــاً 
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 ملـن فيـه دليـل واضـح بـادٍ  احلـقِّ  سببه مـن االعتقـادات، وعـىلٰ 

ــ ــع أراده، ظــاهر ملــن قصــده، ل يف  ]]٢٧٨ص [[/يس جيــب املن

مــن  تكليــف اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  ٰى  تــردار التكليــف واملحنــة منــه، أَال 

ــ ــم أنَّ ــبباً عل ــار س ــد ص ــر ق ــرية ه يكف ــادات كث ــة،  العتق باطل

ــاً  ــه طريق ــدون جعل ــ إىلٰ  فامللح ــّرب  ينف ــانع، واملج ــه الص ة جعلت

ــاً  ــ أنَّ  إىلٰ  طريق ــيح منّ ــرون ا ال يقــبح مــن فعلــه تعــاىلٰ القب ، وآخ

ــاً جع ــوه طريق ــكِّ  إىلٰ  ل ــىلٰ  الش ــع ع ــن القط ــدفع ع ــرية ال  واحل

ـــاىلٰ  ـــديم تع ـــه الق ـــل اآلالمحكم ـــذلك فع ـــال  ، وك باألطف

ـــري مـــن النـــاس، مـــنهم والبهـــائم قـــد شـــكَّ  ـــة :كث  ،الثنوي

ــخ ــحاب التناس ــة، وأص ــربِّ  ،والبكري ــول واملج ــن دخ ة، ومل يك

ــذه األُ  ــبهة هب ــىلٰ الش ــور ع ــ م ــن قص ــاد إىلٰ  ر يفـم ــر وانق  النظ

ــاً  مــع وضــوح احلــقِّ الشــبهة   تعــاىلٰ اهللا  عــىلٰ  لــه لــو أراد، موجب

ــ ــا، حتَّ ــال يُ  ٰى دفعه ــف إالَّ كلِّ ــؤمنني وال ُي ــالغنيإالَّ  ؤملِ  امل .  الب

نظــائر كثــرية ذكرهــا يطــول، ] صــوليف األُ [وهلــذا البــاب 

 .واإلشارة إليها كافية

ــأو ــهمَّ ــني آبائ ــه وب ــرق بين ــح، أل  ا الف ــوف  نَّ فواض خ

ويقهـر  ،يظهـر بالسـيف القـائم املهـدي الـذي همن يشار إليه بأنَّ 

ن ممـَّ ويزيل الـدول واملاملـك، ال يكـون كخـوف غـريه ،عداءاأل

ة ومالزمـة منزلـه، ولـيس مـن تكليفـه جيوز له مع الظهور التقيـَّ

 .صال الظاملنيئيده اجلهاد واست ه جيري عىلٰ أنَّ  ا سبقوال ممَّ 

 :] املصلحة بوجوده[

 نَّ أ ٰى ـخلـــوف قـــد اقتضـــإذا كـــان ا: فـــإن قيـــل: مســـألة

يف  ت احلـــال إذاً فقـــد تغـــريَّ  ،اســـتتاره وتباعـــده املصـــلحة يف

توجبونــه مــن كــون  ، وصــار مــاتواختلفــ ةمامــاملصــلحة باإل

مـا تـرون،  عـىلٰ  ة بوجـوده وأمـره وهنيـه خمتلفـاً املصلحة مسـتمرَّ 

 .وهذا خالف مذهبكم

ــواب ــا: اجل ــىلٰ  :قلن ــتمرارها ع ــب اس ــي توج ــلحة الت  املص

ــدوام بو ــودهال ــه،  ج ــره وهني ــإوأم ــي للمكلَّ نَّ ــنيام ه ــذه  ،ف وه

ــريَّ  ــا تغ ــلحة م ــريَّ املص ــت وال تتغ ــا ام، وإنَّ ــن  إنَّ  :قلن ــوف م اخل

ــ ــو  ٰى ـالظــاملني اقتض ــن مصــلحته ه ــه أن يكــون م  يف نفس

ــع إىلٰ  ــا يرج ــد، وم ــه مل املكلَّ ] مصــلحة[ االســتتار والتباع ــني ب ف

ــلحتنا وإن ــف، ومص ــتمُّ  خيتل ــت ال ت ــورإالَّ  كان ــروزه،  بظه ه وب

 اآلن يف نفســـه يف ]]٢٧٩ص [[/مصـــلحته  إنَّ  :فقـــد قلنـــا

مـام مـن أخـاف اإل نَّ خالف الظهور، وذلـك غـري متنـاقض، أل

ــه إىلٰ أو ــن مصــلحته  ىلٰ إو الغيبــة حوج ــون االســتتار م أن يك

ــ ويصــل كــلُّ  أن يزيــل خوفــه، فيظهــر ويــربز قـادر عــىلٰ  ف مكلَّ

ـ لسـهِّ ا يُ ن ممـَّ، والـتمكُّ ]بـه[ مصلحته إىلٰ   نسـبيل املصـلحة متكُّ

 ]بــه[فمــن هــذا الوجــه مل يــزل التكليــف الــذي  ،مـن املصــلحة

 ، عـىلٰ ]واالسـتتار[فـني بالغيبـة منـه عـن املكلَّ  مام لطف فيـهاإل

ــيِّ  أنَّ  ــ  هــذا يلــزم يف النب ــن  امَّ ـل ــار وغــاب ع اســترت يف الغ

ــ ــه، ألّن ــث ال يعرفون ــه بحي ــم أنَّ قوم ــلحة ا نعل ــوره  املص بظه

املصـلحة  ومـع هـذه احلـال فـإنَّ . ةتة غـري متغـريِّ وبيانه كانت ثاب

. االســتتار والغيبــة عنــد اخلــوف، وال جــواب عــن ذلــك لــه يف

ــ ــان أنَّ ــه والوبي ــايف في ــاقض إالَّ  ه ال تن ــدناه تن ــا اعتم ــل م  بمث

 .بعينه

 :]عن أوليائه وأعدائه يف الوجه يف غيبته [

بحيــث ال  غائبــاً  فــإذا كــان اإلمــام : فــإن قيــل: مســألة

ــل  ــهيص ــني  إلي ــرق ب ــام الف ــه، ف ــع ب ــق وال ينتف ــن اخلل ــد م أح

ــاز  ــه؟ وإذا ج ــوده وعدم ــبباً  نأوج ــاملني س ــة الظ ــون إخاف  يك

ـ لغيبتــه بحيــث ال يصــل إىلٰ  زالــت  إذا ٰى مصــلحتنا بــه حتـَّ

ن أل خــافتهم لــه ســبباً إال جــاز أن يكــون  مَ اإلخافــة ظهــر، فِلــ

 هلم؟ ]اهللا[، فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده تعاىلٰ  مه اهللاعدِ يُ 

ــواب ــا: اجل ــأوَّ : قلن ــا نقول ــ :هل م ــىلٰ إّن ــاطعني ع ــري ق  أنَّ  ا غ

ــه أحــد ال اإلمــام  ر، فهــذا أمــر ـوال يلقــاه بشــ ،يصــل إلي

ــوم ــري معل ــبيل إىلٰ  ،غ ــمّ  وال س ــه، ث ــع علي ــني  القط ــرق ب الف

ة وهــو يف خــالل ذلــك منتظــر عــن أعدائــه للتقيـَّ وجـوده غائبــاً 

ــر ويتصــمكِّ يُ  أن ــني عدرَّ ـنــوه فيظه ــمــه واف، وب ــاء ض ح ال خف

ـ وهـو الفــرق بـني أن. بـه ة فـيام فــات مـن مصــالح تكــون احلجَّ

ه إذا ر، ألنَّــالزمـة للبشـ ، وبـني أن تكـونالعباد الزمة هللا تعـاىلٰ 

 ب شخصــه عــنهم كــان مــا يفهــوهتم مــن مصــلحةخيــف فغيَّــأُ 

 ،إليـه، فكانـت العهـدة فيـه علـيهموأجلـأوا بوه عقيب فعـل سـبَّ 

العـدم ال  ، ومعلـوم أنَّ أعدمـه اهللا تعـاىلٰ  اوإذ ،هلـم الزمـاً  والذمُّ 

ــإبه الظــاملون بفعلهــم، وســبِّ يُ  ، كــان اختيــاراً  اهللا تعــاىلٰ  ام يفعلــهنَّ

ــوت باإل ــا يف ــن م ــدام م ــاً  ]]٢٨٠ص [[/ع ــالح الزم ــه  املص ل

 .إليه ومنسوباً  تعاىلٰ 

اجلنـاة يف حـال  فاحلـدود التـي جتـب عـىلٰ  :فـإن قيـل: مسألة

ــة ــق الغيب ــل تس ــا؟ وه ــف حكمه ــذا كي ــا؟ وه ــن أهله ن إط ع

ــوه رصَّ  ــةقلتم ــخ رشيع ــتم بنس ــول  ح ــوه ن إو، الرس أبيتم

 غائب مسترت؟ فمن الذي يقيمها واإلمام 

ــواب ــا: اجل ــ: قلن ــتحقَّ أمَّ ــدود املس ــاألا احل ــة ة ب عامل القبيح
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مـام يف اإل ر عـىلٰ جنـوب مرتكبـي القبـائح، فـإن تعـذَّ  فواجبة يف

ب مـن سـبَّ  مـن ذلـك عـىلٰ ر فـيام تعـذَّ  ثمحال الغيبة إقامتها فاإل

ــخاً  ــذا نس ــيس ه ــه، ول ــا بفعل ــة وأوجبه ــ الغيب  نَّ ريعة، ألـللش

ــرَّ  ــاملتق ــدِّ ـر بالش ــة احل ــوب إقام ــتمكُّ  رع وج ــع ال ــاعم  ن وارتف

ن ال املـانع، وسـقوط فــرض إقامتـه مـع املوانــع وارتفـاع الــتمكُّ 

ــون  ــخاً [يك ــ نس ــرِّ ـللش ــ نَّ ر، ألرع املتق ــوب مل ـالش رط يف الوج

ــل ــ ،حيص ــونام وإنَّ ــخاً  ]يك ــك نس ــة  ذل ــرض إقام ــقط ف ــو س ل

ــا أنَّ  نــه، عــىلٰ مــام مــع متكُّ احلــدود عــن اإل يف  هــذا يلــزم خمالفين

يف  حقُّ سـتَ كيـف احلكـم يف احلـدود التـي تُ  :اإلمامة إذا قيـل هلـم

والعقـد مـن نصــب  ن فيهـا أهــل احلـلِّ ال يـتمكَّ  األحـوال التـي

ــدود ــل احل ــل تبط ــاره؟ وه ــام واختي ــتَ أو تُ  إم ــذُّ  حقُّ س ــع تع ر م

ــأّي  ؟ريعةـر نســخ الشــي هــذا التعــذُّ ـإقامتهــا؟ وهــل يقتضــ  ف

 .اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينهء يش

 :]مامحاجة الناس لإل[

ــ فــاحلقُّ  :فــإن قيــل: مســألة  ،كدرَ مــع غيبــة االمــام كيــف ُي

ــ ــذا يقتض ــ ي أنـوه ــة؟ ف ــع الغيب ــرية م ــاس يف ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه ُيــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه صــوبةة املنك مــن جهــة األدلَّ

 .ةمام هبذه األدلَّ غناء عن اإلستهذا يقتيض اال

ــ: قلنــا: اجلــواب  االمــام يف كــلِّ  ة املحوجــة إىلٰ ا العلَّــأمَّ

فــيام أوجــب علينــا  ، فهــي كونــه لطفــاً حــالٍ  كــلِّ  وعــىلٰ  رٍ ـعصــ

اجتنـاب الظلـم و ،والعـدل نصـاففعله مـن العقليـات مـن اإل

ــ عــدا ]]٢٨١ص [[/مــا  نَّ والبغــي، أل مــور ة مــن األُ هــذه العلَّ

ــه جــا إىلٰ  املســتندة ــادة ب ــئالســمع والعب ــا جلــواز خل  وِّ ز ارتفاعه

حــال  هـا، ومـا جيـوز عـىلٰ رعية كلِّ ـالشـ فـني مـن العبـاداتاملكلَّ 

ال جيــوز  مســتمرٍّ  تــه يف أمــرارتفاعــه ال جيــوز أن يكــون علَّ 

 .زواله

ــا  ٰى وقــد استقصــينا هــذا املعنــ  )الشــايف يف اإلمامــة(يف كتابن

 .وأوضحناه

 يف زماننــا هــذا عــىلٰ  احلــقَّ  نَّ إ]: ذلــك[ نقــول مــن بعــد ثــمّ 

ر فيـه ؤثِّ دركـه بالعقـل وال ُيـفـالعقيل نُ  ،وسـمعي عقـيل: رضبني

ــإ والســمعي. مــام وال فقــدهوجــود اإل ك بالنقــل الــذي درَ ام ُيــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا جيـب العلـم بـه مـن وال حقَّ . ةيف مثله احلجَّ 

  وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــيِّ  ، وعليــه دليــل رشعــيإالَّ 

ة من ولـده   صـيب احلـقَّ ، فـنحن نُ )صـلوات اهللا علـيهم(واألئمَّ

ه واحلاجـة مـع ذلـك كلِّـ. ة والنظـر فيهـاهذه األدلَّـ بالرجوع إىلٰ 

ــام اإل إىلٰ  ــا[م ــة] فيه ــاقلني نَّ أل ،ثابت ــن  الن ــوا ع ــوز أن يعرض جي

لـيس  فـيمن ٰى فينقطـع النقـل أو يبقـ اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون املكلَّ  ة وال دلي ــَل [ف ــام ُنِق ب

ــ دليــل هــو قــول اإلمـام إىلٰ ] إلـيهم فــون ام يثــق املكلَّ وبيانــه، وإنَّ

ــام نُ  ــب ــيهم، و َل ِق ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه مجي ــم ب ــذا  رع لعلمه وراء ه

ــاً  ــل إمام ــ النق ــلَّ  ٰى مت ــتدرك  اخت ــنيَّ [اس ــامَّ ] وب ــذَّ ع ــه،   ش من

يف أحـوال الغيبـة مـن  دراك احلـقِّ إثابتـة مـع  مـاماإل فاحلاجة إىلٰ 

 .اهنّ ما بيَّ  ة الرشعية عىلٰ األدلَّ 

 :] ة استتارهيف بيان علَّ []] ٢٨١ص [[

مـام خوفـه ة يف اسـتتار اإلإذا كانـت العلَّـ: فـإن قيـل: مسألة

لـة يف أوليائـه ئة زاقائـه مـن املعانـدين فهـذه العلَّـالظاملني واتِّ  من

ــب  ــيعته، فيج ــاهراً  أنوش ــون ظ ــم يك ــون  ،هل ــب أن يك أو جي

ه عـنهم، ألنَّـ سـاقطاً  فيـه إمامتـه لطفـاً  ]أوجب[التكليف الذي 

ــوز أن يُ  ــمّ كلَّ ال جي ــم ث ــف هل ــه لط ــام في ــوا ب ــةرَ ُحي  ف ــوه بجناي  م

 .غريهم

ة يف العلَّـ قـد أجـاب أصـحابنا عـن هـذا بـأنَّ : قلنا: اجلواب

ــتتاره ـمــن األ اس ــوف مــنهم والتقيـَّ ــي اخل ة لَّــوع ،ةعــداء ه

ــع أن ــاء ال يمتن ــئالَّ  اســتتاره مــن األولي ــربه يكــون ل  يشــيعوا خ

ـــدَّ  ـــه ويتح ـــ ]]٢٨٢ص [[/ثوا عن ـــممَّ ـــه و ي إىلٰ ؤدّ ا ُي ن إخوف

وقــد ذكرنــا يف كتــاب اإلمامــة . ذلــكه قاصــدين بــ كــانوا غــري

ام ن الغيبـة إنَّـمـعنـد ظهـوره  اإلمـام  آخـر، وهـو أنَّ  جواباً 

الـذي  نـه مـن جهـة املعجـزز عيتميـَّويُ ] من غريه[م شخصه علَ يُ 

ال ] عليــه[ م مـن آبائـه املتقـدِّ  الـنصَّ  نَّ أل ،يديـه يظهـر عـىلٰ 

 أشـخاص آبائـه  ز الـنصُّ شخصـه مـن غـريه، كـام ميـَّ زميِّ يُ 

ـ] أنَّـه[م عَلـام يُ واملعجـز إنَّـ. إمـامتهم عىلٰ   وقعامَّ ـل ة داللـة وحجَّ

ــة ـبضــ رب مــن االســتدالل، والشــبهة معرتضــة لــذلك وداخل

يظهــر لــه مــن  مــن مل هــذا أن يكــون كــلُّ  ال يمتنــع عــىلٰ ، فــفيــه

ــ نَّ أوليائــه، فــأل ر يف ـظهــر لــه قصــ ٰى ه متــاملعلــوم مــن حالــه أنَّ

ــر يف ــق  النظ ــزه، وحل ــه[معج ــول  ]ب ــد دخ ــري عن ــذا التقص ه

 .عداءاأل الشبهة ملن خياف منه من

يظهـر  غـري ممتنـع أن يكـون اإلمـام  ]هنَّـإ[ :وقلنا أيضـاً 

ــبعض ــ ل ــه ممَّ ــ نأوليائ ــيئاً  ٰى ال خيش ــه ش ــن جهت ــباب  م ــن أس م

ـ[هــذا  اخلــوف، فــإنَّ  ارتفاعــه  يمكــن القطــع عــىلٰ  ال ]اممـَّ

نفســه، وال  مـن شـيعته حـال واحــدٍ  ام يعلـم كـلُّ وامتناعـه، وإنَّـ

 .العلم بحال غريه سبيل له إىلٰ 
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استقصـــاء الكـــالم يف مســـائل الغيبـــة يطـــول  ولـــوال أنَّ 

ــرض ــن الغ ــرج ع ــاب أل وخي ــذا الكت ــبعناه ههب ــاش ــد . اهن وق

ــا  ــري يف كتابن ــه الكث ــا من ــايف[أوردن ــة] الش ــا ولعلَّ ، يف اإلمام ن

ــ ــه ـنستقص ــالم في ــائل[ي الك ــىلٰ ، ]يف مس ــأيت ع ــ ون ــا لعلَّ ه مل م

ــة يف ــاب اإلمام ــورده يف كت ــ ن ــه، إن أخَّ ــرده ل ــع نف ر اهللا موض

ــاألجــل يف  تعــاىلٰ  ] إىلٰ [ل ل بالتأييــد واملعونــة، فهــو املــؤوَّ وتفضَّ

 وبعــداً  ،مــن ثوابــه قربــاً  ،فضــل وخــري[ لِّ واملــأمول لكــ ،ذلــك

 ...].من عقابه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

:  ٰى ـد املرتضــــقــــال الســــيِّ  :مســــألة]] ٢٢٦ص [[

ــن  ــن احلس ــة اب ــىلٰ  وغيب ــوف ع ــببها اخل ــيح  س ــنفس املب ال

ء ر مـن حكـم يبـووتـأخَّ  للغيبة واالستتار، ومـا ضـاع مـن حـدٍّ 

 .ج إليهاحوِ الغيبة وأُ ]] ٢٢٧ص /[[ب بإثمه من هو سبَّ 

ــك ــتتار إالَّ  :رشح ذل ــه االس ــوز ألجل ــة جي ــبب للغيب  ال س

ــ عــىلٰ  خوفــه  يف  ٰى األذ مالــه وعــىلٰ  ا خوفــه عــىلٰ نفســه، فأمَّ

ـ]] ٢٢٨ص /[[ه جيـب نفسه فإنَّـ ه لتنـزاح ل ذلـك كلَّـأن يتحمَّ

ــ ــن خاة املكلَّ علَّ ــول م ــام يق ــيفهم، ك ــني يف تكل ــيِّ ف ــا يف النب  لفن

 ــيف أنَّــ يف نفســه دون  ٰى أذ ل كــلَّ ه جيــب عليــه أن يتحمَّ

 .اخللق ما هو لطف هلم منه األداء إىلٰ  يصحَّ  ٰى القتل حتَّ 

قتله، كام أظهر اهللا  إىلٰ  ٰى  أوجبتم الظهور وإن أدَّ فهالَّ : فإن قيل

 ؟كثريًا من األنبياء واألوصياء وإن قتلوهم تعاىلٰ 

ــ :قلنــا ذلــك يف األنبيــاء واألوصــياء ملــا كــان مــن ام جــاز إنَّ

ــوم اهللا  ــاىلٰ ]] ٢٢٩ص /[[معل ــام  أنَّ  تع ــوم مق ــن يق ــاك م هن

املصـالح التـي كـان  غـريِّ تُ ة أو يعلـم ل أعباء النبـوَّ املقتول يف حتمُّ 

ـ ا إذا علم تعاىلٰ ؤّدهيا، فأمَّ يُ  ه لـيس هنـاك مـن يقـوم مقامـه وال أنَّ

 .قتله إىلٰ  ٰى دَّ  املصلحة فال جيوز ظهوره إذا أتتغريَّ 

ــوهـذه حالـة اإلمــام املنتظـر  ــ ه تعـاىلٰ ، فإنَّ ه قــد علـم أنَّ

مـا  ريعة عـىلٰ ـليس بعده من يقوم مقامـه يف بـاب اإلمامـة والشـ

ه، فــال تغــريِّ   وال يصــحُّ كانــت عليــه، واللطــف بمكانــه مل يتغــريَّ 

ــوره إذا أدَّ  ــوز ظه ــه إىلٰ  ٰى جي ــحَّ . قتل ــد ص ــذلك فق ــان ك  وإذا ك

 .رناهالسبب الذي ذك

ن تمكَّ مـن قتلـه وظهـر فـال ُيـ  منـع اهللا تعـاىلٰ هـالَّ : فإن قالوا

 من قتله؟

زوال التكليـف واإلجلـاء، فـإنَّ اهللا  ؤّدي إىلٰ كلُّ منع ال يُ : قلنا

رته وامتثـال أمـره ـقد فعل به، من األمر بطاعته وإجياب نص تعاىلٰ 

ا ما يمنع من التكليف . وهنيه وما  -م من احليلولة بينه وبينه -فأمَّ

 .جيري جمراه، فإنَّ ذلك يمنع التكليف منهم

ــالوا ــإن ق ــالَّ : ف ــر ه ــ  ظه ــت العلَّ ــه إن كان ة يف ألوليائ

ه ال خيـاف مـن أوليائـه فإّنـا نعلـم أنَّـ ؟نفسـه استتاره خوفه عـىلٰ 

 .كام خياف من أعدائه

 :عن ذلك أجوبة من أصحابنا: قلنا

علمنـا  ه إذا ثبتـت إمامتـه وعصـمته ثـمّ إنَّـ: فمنهم مـن قـال

 لوجـه ال ينـايف عصـمته ه مل يسـترت إالَّ غيبته واسـتتاره علمنـا أنَّـ

ــويلِّ . غيبتــه  وإن مل نعلمــه عــىلٰ  والعــدوِّ  اســتتار يوجــد يف ال

علمنـا  سبيل التفصيل، كـام أّنـا إذا علمنـا حكمـة القـديم تعـاىلٰ 

ــ أنَّ  ــن الش ــه م ــر ب ــا أم ــال ـم ــن آالم األطف ــه م ــا يفعل رائع وم

وإن مل نعلمـه  وجـه ال ينـايف حكمتـه تعـاىلٰ وخلق املؤذيات، لـه 

ــىلٰ  ــيل ع ــبيل التفص ــاٍف . س ــدر ك ــذا الق ــن  وه ــواب ع يف اجل

 .ة استتار اإلمامعلَّ ]] ٢٣٠ص /[[

ة اسـتتار ة اسـتتاره عـن أوليائـه علَّـعلَّـ إنَّ : ومنهم مـن قـال

ــ ــه، فعلَّ ــعــن أعدائ ــه مــنهم، وعلَّ ــه خوف ة ة اســتتاره عــن أعدائ

ــ ه إذا ظهــر ال يمكــن معرفتــه بعينــه اســتتاره عــن أوليائــه هــو أنَّ

مــن شــاهد ذلــك املعجــز أن يــدخل   بــاملعجز، وجيــوز عــىلٰ إالَّ 

ــ ــ عٍ ه مــدَّ عليــه شــبهة، فيعتقــد فيــه أنَّ ه ملــا لــيس لــه، ويعتقــد أنَّ

 .هالكه ؤّدي إىلٰ مبطل، ويشيع خربه فيُ 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــع ع ــا ال نقط ــه، و أنَّ  أّن ــه ال يرون ــع أوليائ ــإمجي ام نَّ

زنـا اسـتتاره عـن حـال نفسـه، غـري أّنـا إذا جوَّ إنسـان  يعلم كـلُّ 

 .ة ما ذكرناهبعضهم أمكن أن يكون العلَّ 

ا ما تضيع من احلدود واألحكام يف حـال فأمَّ ]] ٢٣١ص /[[

من  يه، والذنب يف ذلك عىلٰ يف جنب مستحقِّ  ٍق ه باغيبة اإلمام، فإنَّ 

 .أوجب غيبة اإلمام وكان سببًا فيها

ــ: أصــحاب االختيــارمــا يقــول  ٰى ذلــك جمــر ٰى وجمــر ه إذا إنَّ

 والعقـد مـن اختيـار مـن يصـلح لإلمامـة، فـإنَّ  منع أهـل احلـلِّ 

احلدود التي تفـوت يف ذلـك الوقـت تكـون باقيـة يف جنـب مـن 

مـن حـال بيـنهم وبـني االختيـار،  ها ويكون الـذنب عـىلٰ يستحقُّ 

ــ ــقطت فيُ ــد س ــدود ق ــون احل ــزمهم أن يك ــك إىلٰ وال يل  ؤّدي ذل

 .قولنا يف حال غيبة إمامنا سواء نسخ الرشيعة، فكذلك

املقنـع يف (يف كتـاب  اه مسـتوىفٰ نّـوالكـالم يف هـذا الفصـل بيَّ 

 .وغريه) الغيبة
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 :]عدم ضياع الرشع مع الغيبة[ ]]٢٣٢ص /[[

رع حمفـوظ مــع ـوالشـ:  ٰى ـد املرتضـقـال السـيِّ  :مسـألة

داد ته وانسـفيه ما ال يمكن العلم به لفقد أدلَّ  ٰى ه لو جرالغيبة، ألنَّ 

 .الطريق إليه، لوجب ظهور اإلمام لبيانه واستدراكه

ـــه : وإن قيـــل :رشح ذلـــك إذا كـــان غائبـــًا ال يوصـــل إلي

ريعة، فــام ـمـا حيتــاج إليـه فيــه أن حيفـظ الشــ اً أحــد وعنـدكم أنَّ 

ــو ــؤمنكم أن يك ــذي ي ــ نال ــن الش ــيكم ـيشء م ــل إل ريعة مل يص

 .الرشائعيف فوت كثري من  الشكِّ  ؤّدي إىلٰ وهذا يُ . لنقَ ومل يُ 

ــا ـشــيئًا مــن الشــ ال جيــوز أنَّ : قلنــا نحــن ريعة مل يصــل إلين

ــا أنَّ ونــتمكَّ  ــا إذا علمن رشيعــة  ن نحــن مــن الوصــول إليــه، ألّن

التكليــف مل  يــوم القيامــة، وعلمنــا أنَّ  الزمــة لنــا إىلٰ   النبــيِّ 

مــا فرضــوه مــن  يســقط عنّــا يف حــال مــن األحــوال، علمنــا أنَّ 

ــرك ن ـــريعة وت ــض الش ــياع بع ــه ض ــًا  -قل ــان ممكن مل  -وإن ك

ـه لـو اتَّ ألنَّـ. يتَّفق ا أن يسـقط مـن التكليـف فـق ذلـك لكـان إمَّ

ــ ــك الش ــا ذل ــا م ــا أنَّ ـعنّ ــد علمن ــه وق ــف في ــن  يء لط ــيئًا م ش

ــالتكليــف مل يســقط، أو كــان جيــب أن يظهــر اإلمــام ويُ  ده اهللا ؤيِّ

 مل ؤّدي إلينـا مـا ضـاع منّـا ومل يصـل إلينـا، فلـامَّ باملالئكة فيُ  تعاىلٰ 

 .فقذلك مل يتَّ  يسقط التكليف عنّا ومل يظهر هو، علمنا أنَّ 

زنــا أن زنــاه أخــريًا إن جوَّ الــذي جوَّ  أنَّ  عــىلٰ ]] ٢٣٣ص /[[

، فـال جيـب ريعة مل يصل إلينا ويكون عنده ـيكون بعض الش

ل نفوسـنا لفعلنـا مـا بَـإسقاط التكليف عنّا من حيث أتينا مـن قِ 

فه رُّ ـما يفوتنا مـن تصـ ٰى ذلك جمر ٰى أوجب استتاره وغيبته، وجر

ذلك ال يوجب إسقاط التكليـف  وتأديبه واالنتفاع بمكانه، يف أنَّ 

هذا السـؤال ال  وعىلٰ . عنّا من حيث كنّا السبب يف استتاره وغيبته

 .جواب علينا يف ذلك

 :]طول الغيبة وزيادة عمر الغائب[

ـــألة ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــق ـــة :  ٰى ـد املرتض ـــول الغيب وط

ــكقصــريه ــا، ألهنَّ ــزوال اخلــوف الــذي ربَّ ــدَّ ا متعّلقــة ب م أو ام تق

ــأخَّ  ــىلٰ . رت ــب ع ــر الغائ ــادة عم ــه، ألنَّ  وزي ــدح ب ــاد ال ق  املعت

ة بل للصاحلني  .العادة قد تنخرق لألئمَّ

ــك ــا بيَّ  :رشح ذل ــه م ــتتاره وغيبت ــبب يف اس ــان الس ــإذا ك اه نّ

نفســه جــاز أن يطــول زمــان غيبتــه، الســتمرار  مــن خوفــه عــىلٰ 

ـأسباهب فـال جيـوز ظهـوره مـع . قـة هبـاا متعلِّ ا التي أوجبهـا، ألهنَّ

ــ ــثبــوت الســبب املوجــب للغيبــة، ألنَّ تغريــره  ؤّدي ذلــك إىلٰ ه ُي

ــه ــي أن يُ . بنفس ــتَ وال ينبغ ــة، ألنَّ س ــباب الغيب ــتمرار أس  بعد اس

 .ذلك ممكن غري ممتنع

ــ]] ٢٣٤ص /[[ ــادة فأمَّ ــن الع ــه ع ــة وخروج ــول الغيب ا ط

 :مرينفال اعرتاض به أيضًا أل

مـن قـرأ  ذلـك خـارق للعـادة، ألنَّ  م أنَّ سـلِّ ّنا ال نُ أ: أحدمها

يف  رَ طِ مــا ُســ م ووقــف عــىلٰ األخبــار ونظــر يف أحــوال مــن تقــدَّ 

ــالكُ  ــتُ ذلــك قــد جــرت العــادة  رين، علــم أنَّ ب مــن ذكــر املعمِّ

إخبـارًا  وقـد نطـق القـرآن بـبعض ذلـك، قـال اهللا تعـاىلٰ . بمثلـه
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فــأخرب بمقامــه بــني أظهــرهم هــذه ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

ــدَّ  ــان امل ــاحب الزم ــر ص ــن عم ــدنا م ــا وج ــعاف م ــو أض ة، وه

 . ُـ رَ ِكـوما ذ رين مـن العـرب والعجـم قـد مـن أخبـار املعمِّ

ر رَ الُغــ(ب، وقــد أوردنـا طرفــًا منـه يف كتــاب تُـفت فيــه الكُ نِّ ُصـ

 .ل هذا املوضع إيرادهال يتحمَّ  )ررَ والدُّ 

ذلــك خــارق للعــادات  منا أنَّ أّنــا لــو ســلَّ : والوجــه األخــري

أكثـر مـا يف  ها عادتنا وغريهـا، كـان أيضـًا جـائزًا عنـدنا، ألنَّ كلِّ 

 ذلــك أن يكــون معجــزًا، وإظهــار املعجــزات عنــدنا جيــوز عــىلٰ 

ــ .مــن إمــام أو صــالح مــا لــيس بنبــيٍّ  ة وهــو مــذهب أكثــر األُمَّ

ــوارج ــة واخل ــة والزيدي ــري املعتزل ــمّ . غ ــك  ٰى وإن س ــهم ذل بعض

ــرق  ــراد خ ــل امل ــامء ب ــار باألس ــزات، وال اعتب ــات ال معج كرام

 .العادات

هــذا املــذهب يف كثــري مــن  لنــا عــىلٰ وقــد دلَّ ]] ٢٣٥ص /[[

ـــاه يف  ـــع ذكرن ـــايف(املواض ـــذخرية(و )الش ـــذا )ال ـــيس ه ، ول

 .موضع ذكره

 .شاء اهللا تعاىلٰ  وهذا مجلة مقنعة يف هذا الباب إن

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الربهان

ــــة ]] ٥٣ص [[ ــــة احلجَّ ــــة يف  وغيب ليســــت بقادح

ــىلٰ  ــا ع ــبهة فيه ــي ال ش ــالرباهني الت ــا ب ــه، لثبوهت ــ إمامت ل، متأمِّ

ــا  ــتتار وغريمه ــور فاس ــه يف ظه ــأ ب ــن خط ــف م ــان املكلَّ وأم

 .لعصمته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (احللبي  أبو الصالح/ تقريب املعارف

 ]: احلكمة يف غيبته[]] ٤٣٩ص [[

ـا الكــالم يف القســم الثــاين، وهـو بيــان احلكمــة يف غيبــة  وأمَّ

ة وسقوط الشبهة هبا، فعىلٰ   .اجلملة والتفصيل احلجَّ



 ١٤٥  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــان  ــاحب الزم ــة ص رت إمام ــرَّ ــإذا تق ــة، ف ــا اجلمل  أمَّ

ال كونـه املعصـوم فـيام قـ ٰى باألدلَّة العقليـة والسـمعية، واقتضــ

 ...فيام يأيت  وفعل املوثَّق

ــىلٰ  ــع ع ــب القط ــه،  وج ــة عن ــقوط التبع ــك، وس ــن ذل حس

ــف  وإســناده إىلٰ  وجــه حكمــي لــه حســنت الغيبــة، ومل جيــز ملكلَّ

ر َعِلَم ذلـك أن يشـكَّ يف إمامتـه لغيبـٍة أو يرتـاب بوجـوده لتعـذُّ 

ــ ــود متيُّ ــايف وج ــذر ال ين ــن ع ــك ع ــول ذل ــه، ألنَّ حص زه ومكان

ــدح  ــب وال يق ــدح الغائ ــام ال يق ــة، ك ــابتني باألدلَّ ــه الث يف إمامت

وذبــح البهــائم وخلــق املؤذيــات يف حكمــة   إيــالم األنــامل

  القــديم ســبحانه الثابتــة بالربهــان، وكــذلك خــوف النبــيِّ 

ــر ــتتاره يف ُأخ ــر ٰى يف حــال واس ــه يف ُأخ ــا ٰى ومهادنت ــاين م ، وتب

تــه وال يقــدح يف ٰى أتــ  بــه مــن العبــادات واألحكــام ال ينــايف نبوَّ

ته الثابتني باألدلَّة  .حجَّ

ـة وإمامتـه فـال سـؤال لـه يف  وإن كان غري عامل بوجـود احلجَّ

ــا ــالم فيه ــه، إذ الك ــنة أم ]] ٤٤٠ص /[[  غيبت ــي حس ــل ه وه

تـه، ففرضـنا مـع هـذا اجلاهـل  قبيحة فرع لوجـوده وثبـوت حجَّ

ــىلٰ  ــة ع ــاح األدلَّ ــة إيض ــة احلجَّ ــر  بإمام ــه أن ينظ ــه وفرض إمامت

علم مـن ذلـك مـا علمنـاه ويسـقط عنـه شـبهة فيها، فإن يفعل ي

الفــرع لثبــوت األصــل، وإن ال يفعــل يكــن حمجوبــًا يف األصــل 

 .والفرع

وهذا القدر مـن اجلملـة كـاٍف يف سـقوط مجيـع مـا يتعلَّقـون 

ــة  ــة احلجَّ ــبه يف إمام ــن الش ــه م ــه، ب ــن رعيَّت ــه ع ، وغيبت

واســـتمرارها، وعـــدم اللطـــف بـــالظهور، وارتفـــاع احلفـــظ 

شـريعة معهـا، وانتفـاء اإلرشـاد والتنبيـه والقيـام بـام والتبليغ لل

ــزم ــاد،   يل ــدود واجله ــة احل ــي، وإقام ــر والنه ــن األم ــام م اإلم

ة  .وقبض احلقوق، وطول عمر احلجَّ

ألنَّ ذلك أمجع لـيس بقبـيح يف جنسـه، وإنَّـام يقـبح لوقوعـه 

وجـه خمصـوص وحيسـن آلخـر، وإذا ثبـت هـذا فـال فـرق  عىلٰ 

ــه ــوت وج ــم ثب ــني أن يعل ــم  ب ــني أن ُيعَل ــه وب ــن يف مجيع احلس

معصـوم ال جيـوز عليـه فعـل القبـيح، كعلمنـا ذلـك  استناده إىلٰ 

ــأثريات ــع ت ــاء   يف مجي ــرين األنبي ــني األم ــرق ب ــدير ف ، إذ تق

 .ة الشغب وأبعد من الشبهر، وهذا أحسم ملادَّ متعذِّ 

 ]:من أسباب الغيبة اخلوف وعدم النارص[

ــيل، وأنَّ  ــا التفص ــ  وأمَّ ــن غيب ـــرر حس ــن الض ــائف م ة اخل

ــويِّ  ــنُّ  الق ــة مؤمِّ  الظ ــون الغيب ــوم رضورة بك ــه، فمعل ــه من ــة ل ن

حسـنها لكوهنـا حمـرزًا مــن رضر، ] عـن[وجوهبـا عليهـا فضـالً 

ــا ثبــوت ذلــك يف غيبــة الصــاحب   بــه  فمخــتصٌّ  وأمَّ

 . خلوف، وحيرز منه ال يفتات عليه فيه لكلِّ ذي ظنٍّ 

ــ أّنــا إذا كنّــا وكــلُّ  عــىلٰ ]] ٤٤١ص /[[ م دَ ل بِقــخمــالط متأمِّ

 وأمــري املــؤمنني   النبــيِّ  ره نعلــم نــصَّ وجــوده أو تــأخُّ 

ــ ــواألئمَّ ــن ذّريَّ ــىلٰ : تهام ة م ــه  ع ـــر وكون ــاين عش ــة الث إمام

ــىلٰ  ــق ع ــامع للخل ــك اجل ــدول واملامل ــع ال ــل جلمي ــامن  املزي اإلي

ــوفُّ  ــا ت ــطرار، علمن ــالقهر واالض ــلِّ ب ــي ك ــلطان  ر دواع ذي س

ــه إىلٰ  ــابع ل ــ وت ــطلب ــا ه وتتبُّ ـــرته، مل ــتَّهم بنص ــل امل ــاره وقت ع آث

ــة  الرئاســة وإيثارهــا عــىلٰ  بِّ نجــدهم عليــه مــن ُحــ اآلخــرة وقلَّ

الفكــر يف العاقبــة، وتأييــدها بقطــع األرحــام وهجــر األحبــاب 

 .ّجاروبذل األنفس واألموال وقتل األبرار وتعظيم الفُ 

ــذا  ــتمرَّ ه ــا اس ــتتاره م ــوب اس ــا بوج ــب عنّ ــع الري وارتف

يعلـم بشـاهد احلـال أو بغـري ذلـك وجـود أنصـار  أنْ  إىلٰ اخلوف 

ن بمـثلهم مـن تأديـة الفـرض مـن جهـاد الكُ  ّفـار، أو توبـة يتمكَّ

ــقِّ املتغلِّ  ــر منتصـــرًا للح ــٍذ يظه ــلطان، فحينئ ــني مــن ذوي الس ب

ــلٍّ  ــور ك ــاء اهللا يف األرض  كظه ــاء وخلف ــن األنبي ــد  م بع

 .اخلوف واالضطرار

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــال: ول ــام ب ــيعته  ف ــن ش ــودين م املوج

ــه  الــذين قــد مــألوا األرض مل ينصـــروه عــىلٰ  ــه؟ ومــا بال أعدائ

 .مل يظهر منتصرتًا هبم؟ ففي بعضهم نرصة هو 

ــه لــيس كــلُّ  ــديِّ  ألنَّ ــرب  ن بإمامتــه مت يصــلح للح

 جمالــدة األقــران، وال كــلُّ  عــىلٰ  ٰى ويــنهض نعــت القتــال ويقــو

ــىلٰ  ــدر ع ــقِّ  مقت ـــرة احل ــه بنص ــق من ــك ُيوَث ــنفس  ذل ــذل ال وب

ــ ــر طيِّ ــيم وهج ــوال واحلم ــيش يف اتِّ واألم ــاره ب الع ــه وإيث باع

 .هذه األُمور مع ما فيه من عظيم الكلفة عىلٰ 

ــيعته  ــر ش ــون أكث ــم رضورة ك ــن يعل ــك م ــنُّ ذل ــف يظ وكي

ــاملني ــعف الظ ــن أض ــار م ــن االنتص ــعف ع ــن وض  ،ذوي مه

بـني، اجلمع الكثـري مـنهم كواحـد مـن أتبـاع املتغلِّ   ومن ال يثبت

ــة ومــ ــه النصـــرة مــن نفســه مــن شــيعة احلجَّ  - ن يظــنُّ ب

هــو  -لكونـه ممارسـًا آلالت احلـرب خمالطــًا ألصـحاب الـدول 

ــ ]] ٤٤٢ص /[[  ّجــارل وبــاذل نفســه يف نصـــرة الفُ ّال تبــع للضُّ

معونتــه باملــه مــن  ٰى مظــامل العبــاد، ومــن يرجــ ومعــونتهم عــىلٰ 

جيــب  ذوي اليسـار مــنهم معلــوم كــوهنم أو معظمهــم مانعــًا ملــا

ــة عليــه يف مالــه مــن حقــوق اخلُ  س واألنفــال التــي لــو ُمــللحجَّ
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ــة  ــور احلجَّ ــك ظه ــا ألوش ــن ، لتمكُّ أخرجوه ــا م ــه هب ن

 .االنتصار

ن ذكرنـاه، لـتمكُّ  مـنهم مـن النظـر  ن كـلٍّ وال عذر ألحـد ممـَّ

ــلة إىلٰ  ــة املوص ــه،  يف األدلَّ ــه علي ــب ل ــا جي ــة، وم ــم باحلجَّ العل

ــة ال ــه، وتأدي ــن نفس ــد م ــذل اجله ــالص وب ــه، وإخ ــب علي واج

ــة لنصـــرته، ومتــرين العــاّمي نفســه عــىلٰ  مــا معــه يســتطيع  النيَّ

 .النرصة من معاناة آالت احلرب ورياضة يف عادهتا

ــه االنتقــام  ــرهم أو مــن يصــحُّ ب فلــو فعــل املكلَّفــون أو أكث

ــة  ــر احلجَّ ــاه لظه ــا ذكرن ــه ممَّ ــب علي ــا جي ــاقني م ــن الب  م

 .وغلب كلمة احلقِّ 

لـوا مـا يسـتطيعونه مـن تكلـيفهم، ثبـت تقصــري ولــامَّ مل يفع

للـوزر، وإخاللـه بالواجـب عليـه،  امـنهم، وكونـه مسـتحق�  كلٍّ 

ة   .املعلن كتأثري العدوِّ  وتأثريه يف غيبة احلجَّ

وإذا حلق أكثـر األوليـاء بحكـم األعـداء يف تسـبيب الغيبـة، 

 .سقط االعرتاض بكثرهتم

نــع مــن العلــم اه ال يموحصــول الغيبــة للخــوف الــذي بيَّنّــ

ــب  ــة الغائ ــىلٰ  بإمام ــك ع ــوف ذل ــوده، لوق ــوت وج  وثب

ق هلـام األدلَّة التـي ُسـلِّمت دون الغيبـة والظهـور اللـذين ال تعلُّـ

ة وال انتفائها كسائر املعلومات باألدلَّة  .بثبوت حجَّ

ــوت [ ــوره وثب ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــني فق ــع ب ــة اجلم كيفي

 ]: التكليف

ـــرِّ  ــوره متص ــف بظه ــد اللط ــا فق ــع وأمَّ ــه م ــًة لرعيَّت فًا ورهب

ثبوت التكليـف الـذي وجـوده مرهوبـًا لطـف فيـه مـع عدمـه، 

نـه مـن إزاحـة فإنَّ اختصاص هـذا اللطـف بفعـل املكلَّـف لتمكُّ 

ـة املـدلول عـىلٰ  وجـوده وثبـوت إمامتـه  علَّة نفسه بمعرفـة احلجَّ

ــه عــىلٰ  ــن الصــالح وقدرت ــك م ــه ومــا يف ذل ــرض طاعت  وف

كـني اإلمـام وإرهابـه أهـل البغـي االنقياد وحسن تكليفـه مـا مت

فيـــه، وإن كانـــا مـــرتفعني بغيبتـــه ]] ٤٤٣ص /[[   لطـــف

ــن ــف ع ــة املكلَّ ــن جناي ــلة ع ــه دون   احلاص ــة علي ــه، فالتبع نفس

ة امللطوف له بوجوده  .مكلِّفه سبحانه ودون احلجَّ

ـــه وإن فقـــد لطفـــه بالرئاســـة، لوقـــوف  وتكليفـــه الزم ل

ــىلٰ  ــك ع ــلحة يف ذل ــة اإل املص ــاره معرف ــه إيث ــاد ل ــام واالنقي م

قــة بفعــل امللطــوف لــه مــن باختيــاره دون إجلائــه، كســائر املتعلِّ 

املعـارف العقليــة والعبــادات الشـــرعية املعلــوم حســن تكليــف 

ــ ـــروريات، وإن انتف ــن الض ــه م ــف في ــي لط ــا ه ــم  ٰى م العل

األمـرين  والعمل هبـا مـن امللطـوف لـه هبـا، لكونـه قـادرًا عـىلٰ 

 .نظره لنفسه وقبيح اختياره وفاقدًا لالستصالح هبام بسوء

ة بسوء[  ]:العلَّة يف عدم منع اهللا من يريد احلجَّ

ـــول ـــٍد أن يق ـــيس ألح ـــة : ول ـــبحانه احلجَّ ـــد اهللا س أالَّ أيَّ

يريــده بالســوء ] مــن[امللطــوف بســلطانه للخلــق، أو منــع منــه 

 الصالح وحيسن التكليف؟ ليتمَّ 

ــدوراً  ــان مق ــذا وإن ك ــاىلٰ  ألنَّ ه ــه تع ــنَّ [، ول ــلحة امل] لك ص

ــىلٰ  ــا ع ــريه، لوقوفه ــائر  يف غ ــه، كس ــف دون إجلائ ــار املكلَّ اختي

ق كوهنـا مصـلحة املعارف العقليـة والتكـاليف الشــرعية املتعلِّـ

ــف دون مكلِّ  ــل املكلَّ ـــروري بفع ــه الض ــبحانه، وتكليف ــه س ف

 .ق فقدانه به دون القديم سبحانهثابت وإن ُفِقَد لطفه، لتعلُّ 

ـــال ـــن ق ـــؤال م ـــأنَّام أنَّ س ـــم : فك ـــل اهللا العل ـــالَّ فع ه

ــة املعــارف للكُ  ــار واضــطرَّ الكــلُّ الضـــروري بجمل فعــل  إىلٰ  ّف

ــيفهم  الشـــرعيات وتــرك قبائحهــا لتــتمَّ  املصــلحة وحيســن تكل

ــذلك  ــاقط، فك ــه؟ س ــف في ـــرايع لط ــارف والش ــذه املع ــا ه م

طاعـة الـرئيس  ة عـىلٰ الرعيـَّ هـالَّ جـرب اهللا تعـاىلٰ : سؤال من قال

 ان العذر يف املوضعني واحدًا؟ومنعهم من ظلمه، إذ ك

 ]:إمكان ظهوره ألوليائه يف زمن الغيبة[ ]]٤٤٤ص /[[

فهــب تكليــف أعدائــه مــع غيبتــه : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

  ــال ــام ب ــه، ف ــن متكين ــب م ــن الواج ــريهم ع الزم، لتقص

نني بطاعتـه يمنعـون لطفهـم بظهـوره أوليائه العـارفني بـه املتـديِّ 

كليـف مـا ظهـور اإلمـام لطـف هلم بجناية غـريهم، ويلـزمهم ت

األلطــاف عنــدكم  ٰى فيــه مــع غيبتــه بجريــرة ســواهم، ومقتضـــ

 .بخالف هذا

ــىلٰ  ــع ع ــا ال نقط ــام  ألّن ــة اإلم ــل  غيب ــيعهم، ب ــن مج ع

جيــوز ظهــوره لكثــري مــنهم، ومــن مل يظهــر لــه مــنهم فهــو عــامل 

ن بفــرض طاعتـــه وخــائف مـــن ســـطوته، بوجــوده ومتـــديِّ 

ــ ف يف حــال منتصـــرًا منــه إن لتجــويزه ظهــوره لــه ولكــلِّ مكلَّ

ــده عــىلٰ  ٰى أتــ ــه عن ــاة، فغيبت ــن اجلن ــة أو مــن غــريه م ــذا  جناي ه

التقدير كظهـوره يف كونـه مزجـورًا معهـا، بـل حالـه مـع الغيبـة 

ـــي  ــور تقتض ــال الظه ــت ح ــث كان ــن حي ــر، م ــغ يف الزج أبل

ــة ملكــان معلــوم وخلــّوه ممَّــا عــداه، ويف حــال  اختصــاص احلجَّ

ــف مــن شــيع ته إالَّ وجيــوز اختصــاص اإلمــام بــام الغيبــة ال مكلَّ

ــذه  ــت ه ــا، وإذا كان ــوره فيه ــأمن ظه ــة وال ي ــن األمكن ــه م يلي

يف زمــان الغيبــة حسـن تكلــيفهم مــا وجــود  حـال أوليائــه 
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ــا  ــالحهم فيه ــول ص ــًا، حلص ــان غائب ــه وإن ك ــف في ــام لط اإلم

 .بالظهور

 ]:حفظ الرشيعة يف حال الغيبة[

ــه  ــا حفظ ــه(وأمَّ ــلوات اهللا علي ـــري )ص ــا يف الش عة وتبليغه

ــع  ــه مجي ــغ آبائ ــد تبلي ــه إالَّ بع ــل ل ــا مل حتص ــة، فإهنَّ ــال الغيب ح

ــانتهم عــن أحكامهــا وإيــداع شــيعتهم  الشـــريعة إىلٰ  اخللــق وإب

علـيهم  مكلَّـف وحفظهـم  من ذلك مـا يـزاح بـه علَّـة كـلِّ 

بعـد فقـدهم بكونـه مـن  يف حال وجـودهم، وحفظـه هـو 

، عته وشــيعة آبائــه وراء النـاقلني وأحــد املجمعــني مــن شــي

فقــام واحلــال هــذه إمجــاع العلــامء مــن شــيعته وتــواترهم 

، مـع كونـه حافظـًا مـن ورائهـم مقـام باألحكام عـن آبائـه 

ــة، ووجــب عــىلٰ  ــف العمــل بالشـــريعة  مشــافهة احلجَّ كــلِّ مكلَّ

ــوع إىلٰ  ــه  الرج ــن آبائ ــاقلني ع ــيعته والن ــامء ش ــه عل ، لكون

ـة املـأمون واحـدًا  آمنًا من اخلطأ فـيام أمجعـوا عليـه، لكـون احلجَّ

ـــيام ـــني وف ـــن املجمع ـــن ]] ٤٤٥ص /[[  م ـــه ع ـــواتروا ب ت

ــه  ــن آبائ ــادقني م ــالتواتر الص ــوم ب ــم املعل ة احلك ــحَّ ، لص

ــناده إىلٰ  ــىلٰ  إس ــع ع ــه وقط ــأمون يف أدائ ــه امل ــوم يف تبليغ  املعص

ـة املعصـوم بلوغه مجلة ما تعبَّ  د بـه مـن الشــريعة، لوجـود احلجَّ

مللَّــة وبيــان مــا ال ُيعَلــم إالَّ مــن جهتــه املنصــوب لتبليــغ ا

وإمساكه عن النكـري فـيام أمجعـوا عليـه وفقـد فتيـاه بخـالف لـه 

 .أو زيادة فيه

فمن أراد الشـريعة يف حال الغيبة فـالطريق إليهـا مـا ذكرنـاه 

ة به قائمة، وال معضل وال مشـكل إالَّ وعنـد العلـامء مـن  واحلجَّ

ح منه برهـان، مـن طلـب ذلـك الصحي عىلٰ   شيعته منه تواتر وهلم

ـة  ظفر به ظفر العلامء من شيعته، ومن عدل عنه ورغب عـن احلجَّ

مجلة الشــريعة  عىلٰ  مع لزومها له بتخويف شيعته، ووضوح احلقِّ 

مجيعها، فالتبعة عليه لتقصريه عامَّ وضح برهان  وقيام الربهان عىلٰ 

 .لزومه له واملحنة بينهم وبني منكر ذلك

ــ ــتوفينا م ــد اس ــدة وق ــاب العم ــل يف كت ــذا الفص ــق هب ا يتعلَّ

ـة بـه،  ومسألتي الشـافية والكافيـة، وأوضـحنا عـن ثبـوت احلجَّ

ـوأسـقطنا مـا يتعلَّـ ه، فــذكرها هاهنـا خيـرج عــن بَ ق بــه مـن الشُّ

 .الغرض، ومريده جيده هناك مستوىفٰ 

وحقــوق األمــوال  حكــم تنفيــذ األحكــام وإرشــاد الضــالِّ [

 ]:يف حال الغيبة

ــا تنفيــذه األحكــام وردع اجلنــاة باليــد العاليــة   وأمَّ

، لتقيَّتــه ] عنــه[وإقامــة احلــدود وجهــاد األعــداء، فســاقط 

وقصـور يــده بإخافـة الظــاملني لــه وأعـواهنم، وال تبعــة عليــه يف 

فـاق، بـل ن منـه باتِّ الـتمكُّ  شـيء من ذلك، لوقـوف فرضـه عـىلٰ 

إليـه  ب ضـعفه عـن القيـام بـام ُجِعـَل خميفه ومسـبِّ  التبعة فيه عىلٰ 

 وويصٍّ  نبــيٍّ  ن منـه، كسـقوط ذلــك عـن كـلِّ تنفيـذه مـع الــتمكُّ 

ــزوم  ــه، ول ــام ب ــن القي ــعف ع ــوف والض ــال اخل ــؤمن يف ح وم

للامنــع مــن ذلــك بإخافتــه، إذ كــان ]] ٤٤٦ص /[[  التبعــة

ــر  ــن املنك ــي ع ــاملعروف والنه ــر ب ــل األم ــن قبي ــع م ــك أمج ذل

ــ ــالتمكُّ املتعلِّ ــها ب ــدة، دون احلق فرض ــدم املفس ــا وع ــة ن منه جَّ

 املمنوع من ذلك باخلوف واالضطرار. 

ا إرشاد الضـالِّ  التكليـف  إليـه، فاألدلَّـة عـىلٰ  عـن احلـقِّ  وأمَّ

ــل،  ــا حاص ــر فيه ــرك النظ ــن ت ــف م ــة، والتخوي ــيل ثابت العق

ـــىلٰ  ـــني ع ـــة،  والرباه ــــرعي قائم ـــف الش ـــن التكلي ـــقِّ م احل

ــة  ــان احلجَّ ــاهر، وإن ك ــت ظ ــراض ثاب ــن اإلع ــف م والتخوي

 .غائباً 

لَّ عــن تكليــف عقــيل أو رشعــي واحلــال هــذه ُأيت فمــن ضــ

 اإلمـام إرشـاده، لكونـه قـادرًا عـىلٰ  من ِقبَل نفسه ومل جيـب عـىلٰ 

ــ ــتطيعًا لتأمُّ ــارف ومس ــة املع ــر يف أدلَّ ــا   لالنظ ــيعة وم ــا الش فتي

ـة املعصـوم مـن ورائهـم، وفـرض  يستند إليـه مـن وجـود احلجَّ

تركـه، فلـو ق عليـه بـالتخويف الشـديد مـن النظر يف ذلك مضيِّ 

مكلَّف ما جيب عليـه منـه لعلـم مـا يلزمـه مـن تكليفـه  فعل كلُّ 

ــة الزمـة لـه، وال عـذر لــه  عقـالً وسـمعًا، ولــامَّ مل يفعـل فاحلجَّ

ــام  ــان اإلم ــه، وإن ك ــه وعمل ــه علم ــب علي ــامَّ جي ــريه ع يف تقص

  ًغائبا. 

ا حقوق األمـوال الواجـب محلهـا إليـه، ففـرض قبضـها  وأمَّ

صــلوات اهللا (نــه كُّ مت هــا موقــوف عــىلٰ فها يف وجوهوتصـــرُّ 

 عــدم التمكــني لــه التبعــة عــىلٰ ] مــع[مــن ذلــك، و )عليــه وآلــه

مــن قبلــه  ب هــذا املنــع، وال تبعـة عليــه، كــام ال تبعـة عــىلٰ مسـبِّ 

ومـن قـبلهم مـن أنبيـاء اهللا  )عليهم الصـالة والسـالم(من آبائه 

ـــف ذلـــك )صـــلوات اهللا علـــيهم(جـــه جَ وُح  ، وفـــرض مكلَّ

نيَّ عليــه فرضــه مــن الزكــوات والفطــرة وشــطر إخــراج مــا تعــ

ــاخلُ  ــتحقُّ  س إىلٰ ُم ــن يس ــىلٰ م ــوص ع ــون منص ــم معروف  ه، وه

ــه  ــل آبائ ــة بنق ــنَّة املعلوم ــاب والسُّ ــفاهتم يف الكت ــاهنم وص أعي

 فإن جهل حـاهلم سـأل علـامء العصـابة عـنهم أو محـل مـا ،

يه، وعــزل جيــب عليــه مــن احلقــوق إلــيهم فيضــعوه يف مســتحقِّ 
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س واألنفـال ُمـمـن اخلُ  )صـلوات اهللا عليـه(ه اإلمـام ما يسـتحقُّ 

ن مـن إيصـاله إليـه أو من مجلة املال، وأحرزه وانتظـر بـه الـتمكُّ 

ــه قبضــه، والوصــيَّ  إىلٰ  ــأذن ل ــل مــن ي ــه إن خــاف الفــوت قب ة ب

ــوق املتعــذِّ  ــتحقِّ ذلــك، كســائر احلق ــة مس ــإن ر معرف ــه، ف ها بعين

ن فقهـاء املـأمون مـ ذلـك محلـه إىلٰ ]] ٤٤٧ص /[[   ضعف عـن

ــ ــه، وأّي الطائف َع ل ــام ُرشِ ــه ب ــيحكم في ــرأت  ة ل ــل ب ــرين فع األم

ته ممَّا وجب من حقوق األموال  .ذمَّ

ة ال حاجة إىلٰ : ردُّ من قال[  ]:احلجَّ

فـــإذا كـــان التكليـــف العقـــيل : ولـــيس ألحـــٍد أن يقـــول

والسـمعي ثابتـًا، والطريـق إليهـا واضـحًا يف زمـان الغيبـة، فــال 

ة التكليـف مـن دونـه،  إىلٰ  حاجة بـاملكلَّفني فيهـا ـة، لصـحَّ احلجَّ

 .وهذا ينقض قولكم بوجوب احلاجة إليه يف كلِّ حالٍ 

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــة، ألّن ــن دون الرئاس ــيل م ــف العق ــبح التكلي ا ق

ــا اآلن  ــيح، وقولن ــرك القب ــب وت ــل الواج ــًا يف فع ــا لطف لكوهن

بإمكــان العلــم بــالتكليف العقــيل يف حــال الغيبــة منفصــل مــن 

ــف بر ــول اللط ــىلٰ حص ــبهة ع ــري ش ــب بغ ــة الغائ ــ ئاس ل، متأمِّ

ه يف زمــان الغيبـة ال يقتضـــي ه ووليـِّولـزوم التكليــف بـه لعــدوِّ 

ــــي  ـــه يقتض ـــدير عدم ـــوده، ألنَّ تق ـــوب وج ـــدح يف وج الق

ــ ا ســقوط تكليفهــا أو ثبوتــه مــن دون اللطــف، وكــذلك قــد بيَّنّ

ــف إىلٰ  ــول املكلَّ ــم بوص ـــرعي ال  أنَّ العل ــف الش ــة التكلي مجل

ــة املنصــوص حلفظــه وإن علــم أحكامــًا يمكــن مــع عــ دم احلجَّ

كثـرية، لتجــويزه بقــاء أكثـر مــا ُكلِّفــه مـن الشـــرعيات مل يصــل 

إليـه، فكيــف ُيعــَرتض علينــا لقولنــا بلــزوم التكليفــني يف زمــان 

ــة وإمكــان العلــم هبــام، فيقــال ذلــك مقــتٍض لالســتغناء : الغيب

ــىلٰ  ــني ع ــوف التكليف ــع وق ــام؟ م ــن اإلم ــان  ع ــوده وإن ك وج

 .، لوال غفلة اخلصمئبًا غا

ة ال حاجة إىلٰ : ردُّ من قال[  ]:ظهور احلجَّ

فـإذا كنـتم معشــر القـائلني بإمامـة : وليس ألحـٍد أن يقـول

ــة بــن احلســن  حــال الغيبــة عنــدكم كحــال الظهــور  احلجَّ

حــتم  ــة يف التكليفــني عقــالً وســمعًا، بــل قــد رجَّ يف إزاحــة العلَّ

ــىلٰ  ــع ع ــض املواض ــة يف بع ــ الغيب ــم الظه ــة بك ــال حاج ور، ف

ــ ــ ة إىلٰ خاصَّ ــه لتمنِّ ــوره، وال وج ــتكم إىلٰ ظه ــك ورغب  يكم ذل

 .فيه اهللا تعاىلٰ 

ــىلٰ  ــا ع ــة يف تكليفن ــا مزاح تن ــت علَّ ــا وإن كان ــح  ألّن ــا وض م

ــىلٰ  ــة ع ــور احلجَّ ــي ظه ــه، فف ــه  برهان ــصَّ علي ــذي ن ــه ال الوج

ـــول اهللا  ـــنيَّ  رس ـــاليف تتع ـــرية، وتك ـــد كث ص /[[   فوائ

ــ]] ٤٤٨ ــوره، ومن ــا بظه ـــيء منه ــيس ش ــذلك ل ــلة ب افع حاص

 .حاصالً يف حال الغيبة

ــه  ــيعته  ألنَّ ــني لش ــاملني املخيف ــزوال دول الظ ــر ل يظه

ــه  ــام وذراري آبائ ــال أحك ــه وإبط ــورهم بعدل ــع ج ، ورف

ــالميَّ  ــة اإلس ــرية بامللَّ ــم اهللا والس ــالل بحك ــل الض ــي مل أه ة الت

 .ه حيكم بجملتها منذ قبض اهللا نبيَّ 

ــا ــلِّ : ومنه ــر بك ــر،  األم ــلِّ منك ــن ك ــي ع ــروف، والنه مع

ّفــار، مــع ســقوط ذلــك أمجــع عنـّـا يف حــال الغيبــة، وجهــاد الكُ 

ـــائح ترتفـــع،  وهـــذه أحكـــام تثبـــت، وحقـــوق تظهـــر، وقب

 .وتكاليف تتعنيَّ بظهوره ليست حاصلة يف حال غيبته

ـــا ـــه : ومنه ـــة آبائ ـــيعته وذّري ـــن ش ـــوف ع  زوال اخل

ــ ــاع التقيَّ ــلطانه، وارتف ــه، بظهــور س ــف ة بدولت ــهولة التكلي وس

يف األدلَّــة  رعي ببيانــه، وســقوط كلفــة النظــر الشــاقِّ ـالشــ

 .املوصلة إليه يف حال غيبته

بــراءة الــذمم مــن احلقــوق الواجبــة لــه يف األمــوال : ومنهــا

 .ر إيصاهلا إليه يف زمان الغيبةاملتعذِّ 

ـــا ـــدعوة إىلٰ : ومنه ـــور ال ـــقِّ  ظه ـــة احل ـــارف  مجل يف املع

ـــرائع بظهــوره، والفتيــ ا بــذلك والعمــل هبــا يف مجيــع والش

 .األرض مع ارتفاع ذلك يف حال الغيبة

ــا إىلٰ  ــا رغبن ــة هل ــد عظيم ــذه فوائ ــاىلٰ  وه ــوره  اهللا تع يف ظه

ــ ــا، فنحظ ــاره عليه ــن أنص ــون م ــا، ونك ــوز هب ــواب  ٰى لنف بث

  .نرصته، ونرسُّ بنفوذ حكم اهللا وظهور عدله 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــ ]]٢٤٦ص [[ تـــه غيبـــة اضـــطرار ه غائـــب عـــن رعيَّ وأنَّ

يف ذلـك  وللمعلـوم عنـد اهللا تعـاىلٰ  ،وخوف مـن أهـل الضـالل

 .الصالح

 .ف نفسه يف زمن الغيبة لبعض الناسعرِّ وجيوز أن يُ 

*   *   * 

ين يف الغيبــة مــن ذ معــامل الــدِّ ؤَخــوجيــب أن تُ ]] ٢٥١ص [[

ــ ــاب اهللا  ،ة العقــلأدلَّ ــار املتــواترة عــن رســول واألخ، وكت ب

ـــ اهللا  ـــة  ،ة وعـــن األئمَّ ـــه الطائف ـــا أمجعـــت علي وم

 .ةوإمجاعها حجَّ  ،ةاإلماميَّ 

ـ ا عنـد ظهـور اإلمـام فأمَّ   ،ه املفـزع عنـد املشـكالتفإنَّ
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ــ ــو املنبِّ ــىلٰ وه ــات ه ع ــرِّ  ،العقلي ــمعياتواملع ــان  ،ف بالس ــام ك ك

 . النبيُّ 

*   *   * 

 :غيبة وسببهافصل من الكالم يف ال ]]٣٦٨ص [[

مــا الســبب املوجــب لغيبــة صــاحب الزمــان  :إن قـال قائــل

 ؟)آبائه أفضل السالم عليه وعىلٰ (

ة صـحَّ  ٰى  مـن قـد أعطـال يسأل عن هذا السـؤال إالَّ  :قيل له

النظـر يف  ألنَّ  ،م ما ذكره من غيبته مـن األنـاموسلَّ  ،وجود اإلمام

بها مـن فال جيـوز أن يسـأل عـن سـب ،سبب الغيبة فرع عن كوهنا

 ،ة الوجـودوكذلك الغيبة نفسها فرع عن صحَّ  .ا مل تكنإهنَّ  :يقول

فمن جحد وجود اإلمـام  .غيبة من ليس بموجود إذ كان ال يصحُّ 

 .كالمه فيام بعد ذلك من هذه األحوال فال يصحُّ 

 ،مـن تسـليم الوجـود واإلمامـة والغيبـة ه ال بـدَّ فقد بـان أنَّـ

ــإ لســائل عــن الســبب ا تســليم ديــن واعتقــاد ليكشــف امَّ

ـإو ،املوجب لالسـتتار م نظـر واحتجـاج لينظـر السـائل ا تسـلّ مَّ

ــامً  ــرع مالئ ــا يف الف ــان كالمن ــبب إن ك ــن الس ــل ع ــ ،لألص ه وأنَّ

 .ه وينافيهعليه من غري أن يضادّ  مستمرٌّ 

م لـك مـا ذكرمتـوه مـن األصـل ال سـلِّ أنا أُ  :فإن قال السائل

ــن[ ــر ]ع ــن ال ،نظ ــوابكم ع ــه ج ــتظم مع ــان ين ــرعإن ك ــام  ،ف ف

 ؟السبب اآلن يف غيبة اإلمام 

ــ :ل مــا نقولــه يف هــذاأوَّ  :فقيــل لــه ه لــيس يلزمنــا معرفــة إنَّ

نا عـدم رُّ ـوال يضـ ، علينـا الكشـف عنـهوال يتعـنيَّ  ،هذا السبب

 .العلم به

ــالزم لنــا ــب علينــا ال ــو أن نعتقــد أنَّ  ،والواج اإلمــام  ه

ــل إالَّ  ــوم ال يفع ــل العل ــوم الكام ــوافر املعص ــا ال ــق  م ــو مواف ه

ـــواب ـــباب ،للص ـــه واألس ـــراض يف أفعال ـــم األغ  .وإن مل نعل

ذلــك يلزمــه فرضــه  كــلُّ  ،قــام أو قعــد ،فســواء ظهــر أو اســترت

ولـيس يلزمنــا  ، عليـه فعـل الواجـب فيـه سـواناويتعـنيَّ  ،دوننـا

ـ .كـام ال يلزمنـا فعـل مجيـع مـا فعـل ،علم مجيع ما علم كنا ومتسُّ

ــلِّ  ــويبه يف ك ــن تص ــل م ــ باألص ــل يغنين ]] ٣٦٩ص /[[  ا يففع

فـإن عرفنـا أسـباب أفعالـه  .املعتقد عن العلم بأسـباب مـا فعـل

ــ ،وإن مل نعلمهــا مل يقــدح ذلــك يف مــذهبنا ،كــان حســناً  ه كــام أنَّ

يف مجيـع  قد ثبـت عنـدنا وعنـد خمالفينـا إصـابة رسـول اهللا 

ــه ــه وأفعال ــه ،أقوال ــأيت من ــام ي ــا ب ــه والرض ــليم ل وإن مل  ،والتس

 .نعرف سببه

 ،كثـرهتم يـوم بـدر ركني عـىلٰ ـقاتـل املشـ مَ ـلِـ :ل لنـاولو قي

 ،الـةّج أكثـرهم رَ  ،رـوهو يف ثالثامئـة مـن أصـحابه وثالثـة عشـ

ــه ــن ال ســالح مع ــام  ،ومــنهم م ــن إمت ــة ع ــام احلديبي ورجــع ع

ومـن معـه مـن املسـلمني ثالثـة  ،ةة القويَّـوهـو يف العـدَّ  ،العمرة

ودخــل  ،ســهيل بــن عمــرو مجيــع منــاه ٰى وأعطــ ،آالف وســتامئة

مــن   مــن حمــو بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ،حتــت حكمــه ورضــاه

ــاب ــوَّ  ،الكت ــمه مــن النب ــه إىلٰ  ،ةوحمــو اس ــن  وإجابت ــدفع ع أن ي

يـده  م عـىلٰ سـلِ مـن أتـاه ليُ  وأن يـردَّ  ،ركني ثلث ثامر املدينـةـاملش

ــنهم ــقَّ  ،م ــن املش ــذا م ــا يف ه ــع م ــةم ــة يف  ،ة العظيم واملخالف

ه جلـواب عـن ذلـك أكثـر مـن أنَّـملـا ألزمنـا ا .ريعةـالظاهر للشـ

ـأعرف باملصـلحة مـن األُ   رورةٍ ـ لضـه ال يفعـل هـذا إالَّ وأنَّـ ،ةمَّ

تكـــون لـــه  ،أو مصـــلحة تقتضـــيه ،بعلمهـــا ملجئـــة خيـــتصُّ 

 .به رَ مِ ط فيام أُ فرِّ وهو الوافر الكامل الذي ال يُ  ،معلومة

ــا بأســباب فعلــه ضــار�  ــا اولــيس عــدم علمن  وال قادحــاً  ،لن

 .من اعتقادنا وأصلنافيام نحن عليه 

 .فكذلك قولنا يف سبب غيبة إمامنا وصاحب عرصنا وزماننا

ــاً  ــذا أيض ــبه ه ــن أُ  ويش ــم ــول الش ــبب يف ـص ــن الس ريعة ع

ــال ــق اهلــوام ،إيــالم األطف ــائش  ،وخل ــن احلش ــمومات م واملس

وال  ،ا ال حيـيط أحـد بمعرفـة معنـاهونحـو ذلـك ممـَّ ،واألحجار

ــذي اقتضــاه ــإنَّ  ،يعلــم الســبب ال ــردَّ الو ف  ذلــك إىلٰ  اجــب أن ن

حكمتـه  مجيعـه فعـل مـن ثبـت الـدليل عـىلٰ  إنَّ  :ونقـول ،أصله

 .هه عن العيب يف يشء من فعلهوعدله وتنزُّ 

ولـيس عـدم علمنـا بأسـباب هـذه األفعـال مـع اعتقادنــا يف 

ــ وال قــادح  ،لنــا ا مطابقـة للحكمــة والصــالح بضـارٍّ اجلملـة أهنَّ

ــولناة أُ يف صــحَّ  ــ ،ص ــا مل نُ ألّن ــلف كلَّ ــم باألص ــر مــن العل  ،أكث

 .ويف هذا كفاية ملن كان له عقل

جيــري األمــر يف اجلــواب  وهكــذا أيضــاً ]] ٣٧٠ص /[[

ــ ــا الســؤال عــن ســبب قعــود أمــري املــؤمنني إن توجَّ  ه إلين

ومل يقعــد عـن حماربــة مــن  ،عـن حماربــة أيب بكـر وعمــر وعـثامن

 .ق الثالثرَ بعدهم من الفِ 

ــذا كلِّــ ــل يف ه ــدواألص ــا ذ ،ه واح ــه كــاٍف وم  كرنــاه في

 .للمسرتشد

فـال  مجيـع مـا ذكرتـه مـن أفعـال اهللا  :فإن قال السائل لنا

ــ ــبهة يف أنَّ ــاش ــالح فيه ــرف باملص ــون  وأنَّ  ،ه أع ــق ال يعلم اخلل

 .وال هيتدون إليها ،مجيع منافعهم
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ــ ــ ٰى ومــا جــر  ا النبــيُّ وأمَّ ه مــن أمــره عــام احلديبيــة فإنَّ

ــالوحي مــن اهللا ســ ــن  ،بحانهعلــم املصــلحة يف ذلــك ب فمــن أي

 ؟إليه ٰى وحإلمامكم علم املصلحة يف ذلك وهو ال يُ 

قـد  ،فهـو معهـود إليـه ]إمامـاً [ إن كان إمامنـا  :قيل له

ــ ــىلٰ  صَّ ُن ــه ع ــب  ل ــا جي ــع م ــه[مجي ــه ]تعويل ــك  ،علي ــذ ذل وأخ

 .وأمثاله عن آبائه عن رسول اهللا 

ــا مــذهب يف اإلمــام أن  يصــحُّ  اإلمــام  وعنــدنا أنَّ  ،ولن

ن املصــالح واألحكــام مــا يكــون هــو املخصــوص بــه م مــلَهــيُ 

 .دون األنام

ــاه بــذكر الســبب الــذي تقــدَّ نتــربَّ  ثــمّ  م فيــه ع بعــد مــا ذكرن

 .وإن كان غري الزم لنا يف اجلواب ،السؤال

ــول ــام  إنَّ  :فنق ــة اإلم ــبب يف غيب ــاملني  الس ــة الظ إخاف

شخصـه  ٰى أبـد ٰى ه متـوإعـالم اهللا أنَّـ ،وطلبهم بسـفك دمـه ،له

مــن  فحصــل ممنوعــاً  ،قــدروا عليــه أهلكــوه ٰى ومتــ ،تلــوههلــم ق

مــور وهــذه األُ  ،إليــه مــن رشع اإلســالم َل ِعــف فــيام ُج رّ ـالتصــ

ام يلزمــه فــإنَّ  ،ل يف تــدبريها عليــهالتـي هــي مــردودة إليــه ومعـوَّ 

ــ ــا بش ــام هب ــود[رط ـالقي ــتمكُّ  ]وج ــدرةال ــع  ،ن والق ــدم املن وع

مل يكـن  ٰى فمتـ ،جـةالـنفس وامله وإزالـة املخافـة عـىلٰ  ،واحليلولة

ــ ــك فالتقيَّ ــةذل ــا  ،ة واجب ــة إليه ــباب امللجئ ــد األس ــة عن والغيب

وقــد  ،وســمعاً  واجــب عقــالً  ز مــن املضــارِّ التحــرُّ  ألنَّ  ،الزمــة

ومل يكــن لــذلك ســبب غــري  ،يف غــار حــراء  اســترت النبــيُّ 

 .املخافة من األعداء

ــائل]] ٣٧١ص /[[ ــال الس ــإن ق ــيِّ  إنَّ  :ف ــتتار النب   اس

ــد  ،بــه الزمــان مل يمتــدّ  يســرياً  راً كــان مقــدا وغيبــة صــاحبكم ق

 .تطاولت هبا األعوام

ر والطــول يف الزمــان يفــرق يف هــذا ـلــيس القصــ :قيــل لــه

وهــي املخافــة مــن  ،ســببهام واحــد الغيبتــني مجيعــاً  ألنَّ  ،املكــان

ــداء ــواء ،األع ــم س ــام يف احلك ــ ،فه ــوإنَّ ــداها ـام قص ــان إح ر زم

لطـول زمـان  ٰى خـرل زمـان األُ وطـو ،ة املخافـة فيهـار مدَّ ـلقص

ت إحــدامها احلكمــة وأبطلــت االحتجــاج ولــو ضــادَّ  ،املخافــة

 .ٰى خرلكانت كذلك األُ 

ــال ــإن ق ــه :ف ــداء شخص ــاألظهر إب ــ ،ف ــام احلجَّ ــىلٰ وإق  ة ع

 .قتله إىلٰ  ٰى وإن أد ،خمالفيه

ــم ــل هل ــ إنَّ  :قي ــة يف األُ احلجَّ ــه قائم ــت إمامت ــة يف تثبي  ،ةمَّ

والنصـوص مـن رسـول  ،ودة ممكنـةإمامتـه موجـ والداللة عـىلٰ 

بعـد  فلـم يبـَق  ،صـلةغيبتـه مـأثورة متَّ  ة عـىلٰ ومن األئمَّ  اهللا 

فهـذا غـري  .لقتَـذلك أكثـر مـن مطالبـة اخلصـم لنـا بظهـوره ليُ 

ٰ : وقــد قــال اهللا ســبحانه ،جــائز
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ــائل ــال الس ــإن ق ــداً  إنَّ  :ف ــوره تأكي ــ يف ظه ــة احلجَّ  ،ةإلقام

 ،ملـــا يعـــرتض أكثـــر النـــاس يف أمـــره مـــن الشـــبهة وكشـــفاً 

 .ةهلذه العلَّ  َل تِ فاألوجب ظهوره وإن قُ 

ــالنفس مــا فيــه  :قيــل لــه قــد قلنــا يف النهــي عــن التغريــر ب

ــإنَّـ :فنقــول ،عــد ذلـك بزيـادةونحـن نـأيت ب ،كفايـة ام ه لـيس كلَّ

ــ فيـه تأكيـداً  ٰى نـر مـا مل يكــن  ،فعلـه واجـب ة فـإنَّ إلقامـة احلجَّ

يعاجـل  ]مل[ مَ ـلِـ :قـال قـائالً  أنَّ  ٰى  تـرأَال  .فيه لطـف ومصـلحة

ــة اهللا تعــاىلٰ  ــويُ  ،العصــاة بالعقــاب والنقم ــاس يف ظِه ــه للن ر آيات

ــلِّ  ــة ك ــوم وليل ــ ،ي ــد يف  ٰى حتَّ ــك آك ــون ذل ــيهم يك ــه عل إقامت

ــ ــور  ؟ةاحلجَّ ــا يف ظه ــا أجبن ــل م ــه مث ــا ل ــان جوابن ــيس ك أل

ــة ــن أنَّ  ،صــاحب الغيب ــا مل  م ــاً  ]يفــارق[ذلــك ال يلــزم م  وجه

 ؟من املصلحة معلوماً 

ــدنا أنَّ  ــور وإن قُ  وعن ــه مــن الظه ــبحانه مل يمنع ــاهللا س  إالَّ  َل تِ

هلـم  كونـه إمامـاً  فـني مقصـورة عـىلٰ مصـلحة املكلَّ  وقد علـم أنَّ 

ـــهبعي ـــا ،ن ـــريه فيه ـــوم غ ـــه]] ٣٧٢ص /[[ وأن ال يق  ،مقام

ــاملــدَّ  ]يف[فكــذلك أمــره باالســتتار  ظهــر  ٰى ه متــة التــي علــم أنَّ

 .ارجّ فيها قتله الفُ 

وأرسـل معـه مالئكـة  ، أظهره اهللا تعاىلٰ هالَّ  :اخلصمقال  فإن

 ؟وهتلك من قصده بمكروه ،من أراده بسوء تبيد كلَّ 

ــه ــل ل ــل :قي ــن مث ــدة ع ــألت امللح ــد س ــؤال يف  ق ــذا الس ه

ــاء  ــال األنبي ــالوا ،إرس ــ :فق ــاىلٰ  مَ ـلِ ــث اهللا تع ــم  مل يبع معه

 ؟سـوء يقصـدهم بـه العبـاد عـنهم كـلَّ  من األمـالك مـن يصـدُّ 

املصـالح ليسـت واقعـة بحسـب تقـدير  أنَّ  :فكان اجلـواب هلـم

ــ ،... اخلالئــق ــد اهللا وإنَّ ــوم عن ــي بحســب املعل ــد. ام ه  ،وبع

ــإنَّ  ــاىلٰ  ف ــطالم اهللا تع ــائر  اص ــإهالك س ــه ب ــني ومعاجلت للعاص

ــ ،قــاطع لنظــام التكليــف ،الظـاملني ذلــك عمــوم  ٰى ـام اقتضــوربَّ

 .مم السابقة يف الزمانكام كان يف األُ  ،اجلامعة باهلالك

ــاً  ــو أيض ــة  وه ــان الغيب ــر يف زم ــن النظ ــادرين م ــانع للق م

ــؤدّ  ــون فــيهم  فقــد يصــحُّ  ،املعرفــة واإلجابــة ي إىلٰ امل أن يك

ــ ــذه امل ــنهم يف ه ــقَّ دَّ وم ــرف احل ــر فيع ــن ينظ ــده ة م أو  ،ويعتق
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ــدون مقــرُّ  ــيهم معان ــيكــون ف ــد علــم اهللا ســبحانه أهنَّ م إن ون ق

ــلهم ذرّ  ــن نس ــان م ــوا ك ــاحلةبق ــة ص ــا  ،ي ــوز أن حيرمه ــال جي ف

ــ ــدامهم يف مقتض ــود بإع ــة ٰى ـالوج ــون  ،احلكم ــيس العاص ول

ــلِّ  ــانٍ  يف ك ــم زم ــذا حكمه ــ ،ه ــدَّ وربَّ ــم ض ــنهم ام عل ــك م  ،ذل

ــة ــت احلكم ــم فاقتض ــوح  ،إهالكه ــن ن ــان يف زم ــام ك  ،ك
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ن يف زمــا قــد كــانوا أيضــاً  آبــاءه  إنَّ  :فــإن قــال الســائل

ــعبة ــات ص ــة وأوق ــ ،خماف ــترتوا مَ فِل ــنهم  ؟مل يس ــرق بي ــا الف وم

 ؟وبينه يف هذا األمر

ــه ــل ل ــا  إنَّ  :قي ــوف إمامن ــه  خ ــوف آبائ ــن خ ــم م أعظ

 عـن أحــد مـن آبائــه  روَ ه مل ُيــوالسـبب يف ذلــك أنَّـ ،وأكثـر

ــ ــيفأنَّ ــوم بالس ــ ،ه يق ــانـويكس ــوك]] ٣٧٣ص /[[  ر تيج  ،املل

ــ ــدٍ  ٰى وال يبق ــواه ألح ــة س ــ ،دول ــدِّ وجيع ــل ال ــان  ،ه هللاين كلَّ فك

ــ ــوف املتوجِّ ــا يُ اخل ــب م ــه بحس ــهعتَ ه إلي ــك في ــن ذل ــد م  ،ق

ة عـت امللـوك أخبـاره الدالَّـوتتبَّ  ،عت نفـوس األعـداء إليـهوتطلَّ 

 ،أحــد مــن آبائــه يشء مــن هــذه األحــوال ب إىلٰ نَســومل يُ  ،عليــه

 .فهذا فرق واضح بني املخافتني

ــمّ  ــك ث ــد ذل ــول بع ــن اطَّ  إنَّ  :نق ــع يف ام ــارل ــرب  ،ألخب وس

كانـت منـذ وقـت  خمافـة صـاحبنا  علـم أنَّ  ،السري واآلثـار

ــه  ــل  ،)لوات اهللا عليــهصــ(خمافــة أبي ــه قب ــل كــان اخلــوف علي ب

ومــن ذا الــذي خفــي عليــه مــن  .ذلــك يف حــال محلــه ووالدتــه

عــه وتتبُّ  ،أهــل العلــم مــا فعلــه ســلطان ذلــك الزمــان مــع أبيــه

 ،ملـا يكـون مـن أمــره انتظـاراً  ،وطرحـه العيـون عليـه ،ألخبـاره

ــ وخوفــاً  ــممَّ  ٰى أن أخفــ إىلٰ  ،ه يكــون مــن نســلها روت الشــيعة أنَّ

لوات اهللا صــ(وســرت أبــوه  ،احلمــل باإلمــام  اهللا تعــاىلٰ 

ــه ــه إالَّ  )علي ــوالدت ــ عمَّ ــاسن اختصَّ ــن الن ــمّ  ،ه م ــد  ث ــان بع ك

ـ ـيِّ مـوت أبيـه وخروجـه للصـالة ومضـ  إىلٰ  ه جعفـر سـاعياً عمِّ

وأخـذ مـا كـان هبـا مـن  ،داره هجـم عـىلٰ  ٰى حتـَّ ،املعتمد ما كان

ـوسـأل أُ  ،واعتقل مجيع نسـائه وأهلـه ،أثاثه ورحله ه عنـه فلـم مَّ

ــه ــابن أيب  ،تعــرتف ب ــد قــايض الوقــت املعــروف ب وأودعهــا عن

مـا كـان بعــد  ثــمّ  ،سـنتني ومل يـزل املــرياث معـزوالً  ،الشـوارب

 لـع يف األخبـارمـور املشـهورة التـي يعرفهـا مـن اطَّ ذلك من األُ 

 .املأثورة

ــذه كلُّ  ــأت وه ــي نش ــاوف الت ــباب املخ ــن أس ــا م ــوء [ه بنش

لسـان  بـرتادف الزمـان لعظـم ذكـره عـىلٰ  ثـمّ  ،اخلـائف ]الرجل

 .املؤالف واملخالف

كــام  ،النصــوص قــد نطقــت بــذكر خمافتــه ومــع ذلــك فــإنَّ 

منهـا مـا هـو جممـل ومنهـا مـا  ،نت نعـت اسـتتاره وغيبتـهتضمَّ 

  .لهو مفصَّ 

ـ  منني فروي عـن أمـري املـؤ لوات صـ(ه ذكـر املهـدي أنَّ

ـــه ـــال )اهللا علي ـــر هـــو «]] ٣٧٤ص /[[  :فق صـــاحب األم

 .»الرشيد الطريد الفريد الوحيد

ــال  ــ(وق ــهص ــمَّ اللّ «: )لوات اهللا علي ــ ه ــإنَّ يل األرض ك ال ُخت

ــ ــن حجَّ ــىلٰ  ةٍ م ــك ع ــك ل ــاهراً  ،خلق ــوداً  ظ ــاً  ،موج  أو خائف

 .» ناتكجك وبيِّ جَ كي ال تبطل ُح  ،مغموراً 

ــن ذ ــادق وم ــام الص ــول اإلم ــك ق ــد ذُ  ل ــوق ــده  رَ ِك عن

للغــالم غيبــة قبــل أن  إنَّ «: فقــال ،)لوات اهللا عليــهصــ(املهــدي 

 .» نفسه خياف عىلٰ «: قال ؟مَ ـولِ  :فقال له زرارة ،»يقوم

ــاقر  ــه الب ــول أبي ــع «: وق ــر أرب ــذا األم ــاحب ه يف ص

ــ ــاءنَ ُس ــة أنبي ــن أربع ــ :ن م ــنَّ ُس ــن موس ــ ، ٰى ة م ــن نَّ وُس ة م

اهللا عليــه  صــّىلٰ (د ة مــن حمّمــنَّ وُســ ،ة مــن يوســفنَّ وُســ ،ٰى عيسـ

ـ .)مجيـع األنبيـاء وآله وعىلٰ  ـ ،فخـائف ٰى ا موسـفأمَّ  ٰى ا عيسـوأمَّ

ـ ،مل يمـت :ويقال ،مات :فيقال ا يوسـف فالغيبـة عـن أهلـه وأمَّ

  .»فالسيف د ا حممّ وأمَّ  ،بحيث ال يعرفهم وال يعرفونه

 . واحلمد هللا ،وفيام أوردناه مقنع

 *   *  * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 :ق بام ذكرناهسؤال يف الغيبة يتعلَّ  ]]٢١٦ص [[

ــلإ ــال قائ ــل املكلَّ  :ن ق ــت عل ــإذا كان ــني يف الش ال  ،ريعةـف

ـ ،ب هلــمنَصــ بحــافظ لألحكــام يُ إالَّ  تنــزاح ز بالعصــمة مميـَّ

ــنهم ــامل م ــدون ،والك ــده املسرتش ــوِّ ويُ  ،يقص ــىلٰ  لع قولــه  ع

ــائلونا ــام  .لس ــان اإلم ــىلٰ  وك ــوم ع ــاً  الي ــولكم غائب ال  ق

ــعــن األُ  ومســترتاً  ،ل إليــهوَصــيُ  فعلــل ، ر عليــهقــدَ ة ال يُ مَّ

ــــني املكلَّ  ــــإف ــــري مزاح ــــ ةذن غ  ]]٢١٧ص /[[، رعـيف الش

 ،لكونــه بحيــث ال يقــدر عليــه اخللــق ،ووجــود احلــافظ مل يغــن

 ىلٰ وعـ ،ومـن يقصـد الطـالبون ،يفـزع الراغبـون من حينئـذٍ  فإىلٰ 

ـــن يُ  ـــول م ـــوِّ ق ـــائلونع ـــه  ،ل الس ـــر إلي ـــذي ينف ـــن ال وم

 ؟املسرتشدون
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 :اجلواب

فـــني يف هـــذا اهللا ســـبحانه قـــد أزاح علـــل املكلَّ  إنَّ  :قلنـــا

الـذين بعـث  ،مـن قبـل مـم السـابقةكام أزاح علـل األُ  ،رـالعص

دوهــم وظفـــروا بوهم وأخــافوهم ورشَّ فكــذَّ  ،فــيهم أنبيــاءه

 .بكثري منهم فقتلوهم

ــومل يُ  ــاىلٰ  ملهرِس ــيهم إالَّ  اهللا تع ــوا إل ــنهمأ ليقيم ــه بي  ،حكام

ــيهم ــذ أوامــره ف ــاهلهم ويُ علِّ ويُ  ،وينف هــوا غــافلهم نبِّ مــوا ج

ويقتــبس مــنهم  ،وينفــر إلــيهم الراغــب ،ســائلهم وجييبــوا

لـه  عثـواا بُ ومـنعهم ممـَّ ،فحـال بيـنهم وذلـك الظـاملون ،الطالب

يــة وحرمــوا أنفســهم اهلدا ،بــالغوقطعــوهم عــن اإل ،فكــوناآل

ــنهم واإل ــذارم ــائهم ،ن ــتلهم أنبي ــانوا يف ق ــد إىلٰ  فك ــن قص  كم

ــه و ــأنفس ــ ٰى عم ــر إىلٰ ـبص ــن النظ ــاة ره ع ــبيل النج ــر  ،س ووق

ــ :قــال ثــمّ  ،ســمعه عــن اســتامع مــا فيــه هــداه  ،ة هللا عــيلَّ ال حجَّ

ــلت إيلَّ  ــه وص ــة من ُ  :يقــول اهللا  ،وال هداي
َ
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 .]١٠ - ٨: البلد[

ــ ــفللّٰ ــىلٰ ه احلجَّ ــة ع ــاس ة البالغ ــن  ،الن ــنعهم م ــاء مل ــو ش ول

ن نَ بـــاجلرب عـــن ُســـ وألخـــرجهم ،الضـــالل منـــع اضـــطرار

ــار ــف واالختي ــاىلٰ  ،التكلي ــ تع ــيام قض ــيم ف ــيم  ،ٰى ـاهللا احلك احلل

 .ن عصاهعمَّ 

ــذا ا ــدل و احلكمــة يف ه ــذي اقتضــاه الع لزمــان مــن وال

 ،ة فيــهفقــد أزاح اهللا ســبحانه العلَّــ ،نصــب اإلمــام لألنــام

ــدهأو ــ ودلَّ  ،وج ــه بحجَّ ــ ةعلي ــة بأنَّ ــاهدة يف اجلمل ــل الش ه العق

ــدَّ  ال ــن  ب ــلِّ إم ــوم يف ك ــل معص ــام كام ــ م ــوبحُ  ،رـعص ج َج

 ،العـاملني عـن رسـول اهللا ربِّ  املـأثورة ،التعيـني النصوص عـىلٰ 

ــ ــه الطــاهوعــن األئمَّ ــل بيت ــيهم (رين ة مــن أه ــلوات اهللا عل ص

بنعتــه ، بصــاحب هــذا الزمــان  يف التعريــف ،)أمجعــني

ولكـن الظـاملني ســلكوا  ،ز هبـام عـن األنـاملـذين يتميـَّلونسـبه ا

ـــ ـــاننَ ُس ـــن ك ـــدهم إل ن م ـــبلهم يف قص ـــداهتمق ـــالك ه  ،ه

ــىلٰ  ــهم ع ــابيحهمإ وحرص ــور مص ــاء ن ــده  ،طف ــدوا قص فقص

ــافوه]] ٢١٨ص /[[ ــ، فأخ ــوت نيّ ــىلٰ وانط ــه اهتم ع ــ قتل  ٰى مت

ــدوه ــاىلٰ  ،وج ــأمره اهللا تع ــتتار ف ــا( ،باالس ــة  )مل ــن مباين ــه م علم

إذا  ،شخصـه فقـتلهم النـاس ٰى بـدأ مـامإو نبـيٍّ  حاله حلـال كـلِّ 

ــكانــت مصــلحة األُ   ،)صــلوات اهللا علــيهم(ة بعــد آبائــه مَّ

ــىلٰ  ــاً  مقصــورة ع ــه إمام ــم كون ــه يف  نَّ أو ،هل ــوم مقام غــريه ال يق

ــلحتهم ــدّ  ،مص ــرض التص ــنهم ف ــقط ع ــدم  يوس ــائلني لع للس

ـ فكانـت ،نمن والـتمكُّ األ الظـاملني الـذين  عـىلٰ  ة هللا تعـاىلٰ احلجَّ

ــدوا( ــة )وج ــبيل اهلداي ــاوأُ  ،س ــدوا إليه ــهم  ،رش ــوا أنفس فمنع

ــروا الضــاللة عليهــا، ســلوكها ــه  كمــن شــدَّ  )فكــانوا( ،وآث عين

 ،وســد ســمعه عــن اســتامع مناصــحته ،مصــاحله عــن النظــر إىلٰ 

اهللا ســبحانه فــيمن ماثلــت  ، قــالاينلــو شــاء اهللا هلــد: قــال ثــمّ 
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 .ة املثىلٰ واحلجَّ 

ــىلٰ  ــع ع ــك نقط ــع ذل ــنا م ــام  أنَّ  ولس ــه اإلم  ال يعرف

ن جيتمــع بــه طائفــة مــن أوز بــل قــد جيــ ،وال يصــل إليــه ،أحــد

 .به وختفيهاجتامعها أوليائه تسترت 

ــأف ــبمَّ ــذي جي ــدونأ ا ال ــوم املسرتش ــه الي ــوِّ ويُ  ،ن يفعل ل ع

ـ فهـو الرجـوع إىلٰ  ،عليه املستفيدون ، ةالفقهـاء مـن شـيعة األئمَّ

ــن األ ــات ع ــؤاهلم يف احلادث ــاموس ــاوهيم يف واأل ،حك ــذ بفت خ

وصـاحب الزمـان  ةيـَّفهـم الوسـائط بـني الرع .احلالل واحلـرام

 ، ــتودعون ومل يكــن اهللا  ،ســالمحكــام رشيعــة اإلأواملس

ــاىلٰ  ــيح  تع ــهحلجَّ [يب ــّىلٰ ( ]ت ــه ص ــتتار ، )اهللا علي ــد الَّ إاالس  وق

ــد  ــلألُ (أوج ــه  )ةمَّ ــه آبائ ــن فق ــه األ م ــع ب ــا تنقط ــذارم  ،ع

ــالرجوع إىلٰ  ــيهم ك ــوع إل ــيس الرج ــني ول ــل  ،القائس وال التعوي

ـــ ـــيهم بمامث ـــىلٰ  لٍ عل ـــل ع ـــنني للتعوي ـــني يف  ،املستحس املفت

ـــ ـــالظنِّ ـالش ـــيح ريعة ب ـــ ،والرتج ـــوع إىلٰ وإنَّ ـــو رج ـــا  ام ه م

وتعويــل  ،للعلــم واليقــني )فيــدةامل(اســتودعوه مــن النصــوص 

 ،الصـادقني ٰى مـن اآلثـار املنقولـة مـن فتـاو مـا اسـتحفظوه عىلٰ 

ــالبون ــه الط ــا يلتمس ــم م ــا عل ــي فيه ــا يقتبســه  ،الت ــه م وفي

مــام خــذ مــن اإلأا املعـدن فقــد خــذ مــن هــذأ ومــن .السـائلون

ــّىلٰ ( ــه ص ــ ،)اهللا علي ــهألهنَّ ــه  ،ا علوم ــوال آبائ ــلوات اهللا (وأق ص

 .)وسالمهعليهم 

 :ا هذا الكالمما يقول لنا املخالفون عند سامعهم منّ  وكثرياً 

ــتم قــد وجــدتم الســبيل إىلٰ ]] ٢١٩ص /[[ ــا  إذا كن ــم م عل

ــه ــاو حتتاجون ــن الفت ــيف األ ٰى م ــن األئمَّ ــة ع ــام املحفوظ ة حك

 .مام الزمانإفقد استغنيتم بذلك عن ، مني املتقدِّ 

هــذه اآلثــار والنصــوص يف  ألنَّ  ،وهــذا قــول غــري صــحيح

، مـع مـن ال يسـتحيل منـه الغلـط والنسـيان ةحكـام موجـوداأل

 .ومسموعة بنقل من جيوز عليه الرتك والكتامن
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ــؤمن وقوعــه مــنهم إالَّ  ــيهم مل ي  بوجــود وإذا جــاز ذلــك عل

ـــوم ـــن معص ـــون م ـــم يك ـــواهلم ،ورائه ـــاهد ألح ـــامل  ،ش ع

ــارهمأب ــداهمإ ،خب ــوا ه ــ ،ن غلط ــوا ذكَّ ــوا  ،رهمأو نس أو كتم

 .منه دوهنم احلقِّ  علم

عــنهم بحيــث ال  وإن كــان مســترتاً  مــام الزمــان إو

ــه ــون شخص ــود ،يعرف ــو موج ــنهم فه ــواهلم ،بي ــاهد أح  ،يش

ــم  ــارهمأويعل ــ ،خب ــو انص ــلـفل ــن النق ــلُّ  ،رفوا ع ــن أو ض وا ع

 ومنـع منـه إىلٰ  ،ظهـره اهللا سـبحانهوأل ،ةسـعته التقيـَّملـا و ،احلـقِّ 

 .اخللق ة عىلٰ وتثبت احلجَّ  ، احلقَّ بنيِّ أن يُ 

ــن ــتغناء ع ــول باالس ــا الق ــو لزمن ــدنا اإل ول ــيام وج ــام ف م

ــق إىلٰ  ــزم خمالفينــا القــول  ،علمــه مــن غــري جهتــه الطري لل

بــالعقول  مَ ِلــا عُ اه ممـَّمجيــع مــا أدّ  يف  باالسـتغناء عــن النبـيِّ 

ــهق ــل أدائ ــن اإلإويف  ،ب ــروج ع ــذلك خ ــول ب ــالق الق ــالم ط س

 .حكامهأو

ـــالغ  ـــه ب ـــا في ـــؤال م ـــذا الس ـــواب ه ـــد ورد يف ج وق

 .واحلمد هللا ،للمسرتشدين وهداية

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد

ـــرُّ ]] ٢٩٩ص [[ ــو تص ــة ه ــف يف احلقيق ــام واللط ف اإلم

ــة وحســن وأمـره وهنيــه وتأديبــه، فــإن حصــل انزاحــت بــه ا لعلَّ

ـــأمر يرجـــع ـــل ب ـــف، وإن مل حيص  إىلٰ ]] ٣٠٠ص /[[  التكلي

ــون يف  ــم يؤت ــنهم، ألهنَّ ــف ع ــقوط التكلي ــب س ــني ال جي املكلَّف

 ذلك من ِقبَـل نفوسـهم ال مـن ِقبَـل خـالقهم، وإنَّـام جيـب عـىلٰ 

ن مـن التصــرُّ  ف، اهللا خلق اإلمـام وإجيابـه علينـا طاعتـه ليـتمكَّ

التكليــف عنّــا، ألّنـا نكــون أتينــا  جيــب سـقوط  فـإذا مل يمكنــه مل

فــإذا ثبتــت هــذه اجلملــة فــال يلــزم إذا كــان . مــن ِقبَــل نفوســنا

ــل  ــن ِقبَ ــا م ــا أتين ــا، ألّن ــف عنّ ــقط التكلي ــًا أن يس ــام غائب اإلم

ــاه إىلٰ  ــاه وأحوجن ــأن أخفن ــنا ب ــاه  نفوس ــو أطعن ــتتار، ول االس

ف فحصــل اللطــف نـاه لظهــر وتصـــرَّ مــن مل يظهــر  وكــلُّ . ومكَّ

 ام فال بدَّ أن تكـون العلَّـة ترجـع إليـه، ألنَّـه لـو رجـع إىلٰ له اإلم

 غـريه ألســقط اهللا تكليفــه، ويف بقــاء التكليــف عليــه دليــل عــىلٰ 

ته وبـنيَّ لـه مـا هـو لطـف لـه، فعـل هـو أم  أنَّ اهللا تعاىلٰ  أزاح علَّ

ــف، فمــن مل : مل يفعــل، كــام نقــول إنَّ الصــالة لطــف لكــلِّ مكلَّ

ــ ــقوط تكليف ــب س ــلِّ مل جي ــل نفســه، يص ــه ُأيت مــن ِقبَ ه، ألنَّ

 .وكذلك هاهنا

ــىلٰ  ــان  وال يلــزم ع ــو ك ــه ل ــه، ألنَّ ــة جــواز عدم ــواز الغيب ج

تنـا مزاحـة،  معدومًا ملا أمكننا طاعتـه وال متكينـه، فـال يكـون علَّ

ــة  ــإذا مل يظهــر تكــون احلجَّ ــا ذلــك، ف وإذا كــان موجــودًا أمكنن

ــة عــىلٰ  ــان تعــاىلٰ  اهللا علينــا، وإذا كــان معــدومًا تكــون احلجَّ ، فب

ــرق بــني وجــوده غائبــًا وبــني عدمــه، فــالوجود أصــل  الف

ـــاه، وال يمكـــن حصـــول الفـــرع بـــال حصـــول  لتمكيننـــا إّي

وأوليـاء اإلمــام ومـن يعتقـد طاعتــه فـاللطف بمكانــه . األصـل

ــم  ــحابنا، ألهنَّ ــن أص ــري م ــد كث ــت عن ــلِّ وق ــم يف ك ــل هل حاص

ــري ــن كث ــوده م ــدعون لوج ــائح، ]] ٣٠١ص /[[  يرت ــن القب م

ــم ال يــأمنون كــلَّ وأل ســاعة مــن ظهــوره ومتكينــه فيخــالفون  هنَّ

ــان ــدهم وك ــم يف بل ــن معه ــه وإن مل يك ــام خيافون ــه ك ــه   تأديب بين

ــام كانــت الغيبــة أبلــغ، ألنَّ معهــا جيــوز أن  وبيــنهم بعــد، بــل ربَّ

يعرفـوه بعينـه، وفـيهم   مشـاهدًا هلـم وإن مل  يكون حـارضًا فـيهم

الً، ملـا إنَّـه إذا مل يظهـر هلـم ف: من قـال التقصـري يرجـع إلـيهم أوَّ

ــيهم ــر إل ــو ظه ــه ل ــاهلم أنَّ ــن ح ــم اهللا م ــربه أو   يعل ــاعوا خ ألش

وا يف معجزه لشـبهة تـدخل علـيهم فيكفـرون بـه فلـذلك مل شكُّ 

 .هلم  ُيظِهره

*   *   * 

 :الكالم يف الغيبة ]]٣٦٧ص [[

ـــ ـــببها ففأمَّ ـــة وس ـــإا الكـــالم يف الغيب ـــذه نَّ ـــت ه ه إذا ثبت

 نَّ أمـام، وإال خيلـو مـن  زمـانٍ  كـلَّ  نَّ أمناها، وقـدَّ صول التي األُ 

ــن رشطــه القطــع عــىلٰ  ــنصِّ  م عليــه،  عصــمته، ووجــود ال

رنا بــني ـالنــاس يف عصـ ألنَّ  ،عي إمامتـهفوجـب إمامـة مــن يـدَّ 

ــوال ــدَّ  ،أق ــن ي ــنهم م ــدَّ م ــن ال ي ــة م ــىلٰ عي إمام ــع ع  عي القط

 القـول الَّ إبعـد ذلـك  يبـَق   ومل. مناهفقوله يبطل بـام قـدَّ  ،عصمته

ــقُّ بإمامتــه وإالَّ  ــعــن األُ   خــرج احل ذا ثبتــت إمامتــه إفــ. ةمَّ

ــا   ،لــه ذلــك مبيحــاً  الســتتاره ســبباً  نَّ أووجــدناه مل يظهــر علمن

، معصــوماً ]] ٣٦٨ص /[[  لكونــه ،ولــواله مل جيــز لــه االســتتار

ـعلَ ن يُ أوال يلزم  كـام نقـول ملـن طعـن يف  الً م ذلك السـبب مفصَّ

بـأن  ،ذيـات وفعـل اآلالم وغـري ذلـكثبات الصـانع بخلـق املؤإ

ــول ــاىلٰ إ :نق ــه تع ــت حكمت ــا  ذا ثبت ــا  نَّ أعلمن ــياء هل ــذه األش ه

ــ ةوجــه حكمــ طعــن   وبــذلك نجيــب مــن. الً وإن نعلمــه مفصَّ

 .يف متشابه القرآن

فنـــا الكـــالم يف تفصـــيل ذلـــك فلالســـتظهار ن تكلَّ إو

ـــ  فالقـــدر الـــذي ذكرنـــاه كـــاٍف ة، وإالَّ والقــوَّ  ذا إو ،ةيف احلجَّ
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 نَّ أف كـام كـان علمنـا املكلَّـ عـىلٰ  تت ووجـدنا التكليـف قـائامً ثب

ــ ــتتاره لش ـــاس ــيهم، ألنَّ ــع إل ــا يء يرج ــيهم مل ــع إل ــو مل يرج ه ل

 .الً ن نعلم ذلك األمر مفصَّ أحسن تكليفهم، وال يلزمنا 

رط مـن رشوط النظـر فلـم حيصـل ـبشـ كام نقول ملـن أخـلَّ 

ــإ :بــاهللالــه العلــم   ،النظــر رط مــن رشوطـك قــد أخللــت بشــنَّ

ــاج  ــداً أ ىلٰ إفيحت ــه أب ــود في ــع وتع ــ ن تراج ــك  ٰى حتَّ ــل ل حيص

 .العلم

ــي  ــام ينبغ ــه اإلم ــر ل ــن مل يظه ــذلك م ــه أوك ــع نفس ن يراج

ــلِ ويُ  ــريتهص ــ ،ح س ــم إف ــاىلٰ اهللا ذا عل ــ تع ــدق النيَّ ــه ص ة يف من

 . عن ذلك ظهر له اإلمامه ال يتغريَّ نَّ أرة اإلمام وـنص

ــك ــل يف ذل ــإ :وقي ــع نَّ ــوأه ال يمتن ــه ن يك ــر ل ــن مل يظه ن م

 خـربه إىلٰ  ٰى لقـأو  ذا ظهـر لـه سـريهإه نَّـأاإلمام املعلوم من حالـه 

شـياع خـربه وفسـاد  ىلٰ إ ٰى ام انتهـخوانـه فـربَّ إغريه مـن أوليائـه و

 .أمره

يـده علـم  ذا ظهـر وظهـر عـىلٰ إه نَّـأه ال يمتنع نَّ إ :وقيل أيضاً 

ــإمعجــز ف ــه   نَّ إمــن ذلــك فــ ال بــدَّ ]] ٣٦٩ص /[[  هنَّ غــري غيبت

ــة، و ــد إمعلوم ــبهة، فيعتق ــه ش ــت علي ــذلك دخل ــان ك ــأذا ك ه نَّ

غرائــه، وغــري إ ىلٰ إي ؤدّ ع ملــا ال أصــل لــه، فيشــيع خــربه وُيــمـدَّ 

ــ  ذلــك مــن العلــل، وهــذه ــبطِ ة يُ العلَّ ــن لهــا ممَّ ــه م ن مل يظهــر ل

ــه مزاحــن كانــت علَّ إشــيعته و ــل  نَّ إمــن حيــث  ةت لطفــه حاص

ــ ــألنَّ ــد وجــوده وُجي ــه يفوِّ ه يعتق ــلِّ ز متكين ــه حــالٍ   ك ــو خياف  ،فه

ــل ــه حاص ــف ب ــاً   واللط ــول مجيــع وبمكانــه أيض ــق بوص   يث

ه لـو مل يصـل إليـه ذلـك ملـا سـاغ لـه االسـتتار رع إليه، ألنَّــالش

ــنهمإالَّ  ــف ع ــقوط التكلي ــ،  بس ــاً إف ــف باقي ــدنا التكلي  ذا وج

ــتمرَّ  ــة مس ــا والغيب ــ نَّ أة علمن ــع الش ـــمجي ــه، فأمَّ ــل إلي ا رع واص

مـن  نَّ أره عنـه اعتقـاده بطـالن إمامتـه، واملخالف فسـبب اسـتتا

وال حيتـاج  ،)صـار مضـال� (ن أرشنـا إليـه هذا املنصـب ممـَّ ٰى عادَّ 

 .ة يف االستتار عنهن خيرج علَّ أ

مل يكـــن   هنَّــأ والفــرق بــني اســـتتارة وظهــور آبائـــه 

ــاهلم  ــن ح ــأاملعلــوم م ــاألمر  مهنَّ ــدول،  ،يقومــون ب ــون ال ويزيل

ـــيف ـــرون بالس ـــدل، ]] ٣٧٠ص /[[  ،ويظه ـــون بالع ويقوم

بــالعكس مــن ذلــك،  ويميتـون اجلــور، وصــاحب الزمـان 

 .لون ليسوا كذلكواألوَّ  ،مرموقاً  وهلذا يكون مطلوباً 

ـ آبائـه  نَّ أ عىلٰ  ـأه كـان املعلـوم ظهـروا ألنَّ م لـو قتلـوا هنَّ

ولـيس كـذلك  ،هممسـدَّ  لكان هناك مـن يقـوم مقـامهم ويسـدُّ 

مل يكـن هنـاك مـن (ه لـو هلـك نَّـأاملعلـوم  صاحب الزمان، ألنَّ 

 .فبان الفرق بينهام ،همسدَّ  ، وال يسدُّ )يقوم مقامه

ـنَّـإرها، فـكقصـ وطول غيبـة اإلمـام  ة ه مـا دامـت العلَّ

ـــإاملوجبـــة حاصـــلة ف زوال  تعـــاىلٰ اهللا ن يعلـــم أ ىلٰ إه مســـترت نَّ

ــ ة، فــيعلم ذلــك بــام وقفــه عليــه آبــاؤه مــن الوقــت املعلــوم العلَّ

يقـوم مقـام العلـم  وغلبـة الظـنِّ  ،رـة للنصـمارات الالئحـوباأل

ــك ــ ،يف ذل ــكإة وخاصَّ ــل ل ــ :ذا قي ــارات النص ــرت أم ر ـظه

ــ ــأعلم اف ــلُّ نَّ ــروج، وك ــت اخل ــائز ه وق ــك ج ــر  ،ذل ــول عم وط

قـادر عليـه  تعـاىلٰ فـاهللا للعـادة  ن كـان خارقـاً إو  صاحب الزمان

 .ةمَّ بال خالف بيننا وبني من خالفنا من األُ 

فـال  ه،ا جـوازنّـقـد بيَّ  بنبـيٍّ لـيس  مـن وخرق العـادات عـىلٰ 

 .وجه الستبعاد ذلك

ــيُّ  ــترت النب ــا اس ــارةً   وقــد رأين ــعب ت ــار يف الش ، ويف الغ

ــرأُ ]] ٣٧١ص /[[ ــي أن يُ  ،ٰى خ ــال ينبغ ــف ــكتعجَّ ــن ذل . ب م

ة يسـرية، كـان مـدَّ   اسـتتار النبـيِّ  إنَّ  :ن يقولـواأوليس هلـم 

ــك  ــنني، و نَّ أوذل ــالث س ــان ث ــعب ك ــتتاره يف الش ــاز إاس ذا ج

ــ واحــداً  االســتتار ولــو يومــاً  ة جــاز االســتتار الطويــل مــع لعلَّ

ــ   ٰى ر، بــل املراعـــفــال فــرق بـني الطــول والقصــ ،ةاسـتمرار العلَّ

 .ة وزواهلاحصول العلَّ 

داء أاســترت بعــد   النبــيَّ  نَّ إ :ن يقولــواأولــيس هلــم 

ــ ــك . رعـالش ــن أدّ  نَّ أوذل ــعب مل يك ــتتاره يف الش ــت اس  ٰى وق

 .ريعة نزل باملدينةـمعظم الش ألنَّ  ،عةريـالش لَّ ُج 

ــىلٰ  ــيِّ  نَّ أ ع ــون النب ــاً   يف ك ــق لطف ــني اخلل ــلحةً  ب ، ومص

 .يشء قالوه يف ذلك فهو قولنا بعينه فأّي 

ــدود املســتحقَّ  ــور أصــحاهباواحل ــال الغيبــة يف ج  ،ة يف ح

 .الغيبة ىلٰ إوالدم الحق بمن أحوج اإلمام 

ــون ــذين يقول ــة ال ــزم املعتزل ــك يل ــل ذل ــلِّ أ: ومث ــل احل  ه

ــم إالَّ  ــام هل ــام، ف ــار اإلم ــن اختي ــون م ــد ممنوع ــا والعق ــل م  مث

 .عليهم

مــا نــذهب إليــه مــا  ر عــىلٰ ـعشــ يإمامــة االثنــ عــىلٰ  ويــدلُّ 

ر يف ـعشـ ياالثنـ عـىلٰ   النبـيِّ  تواترت به الشـيعة مـن نـصِّ 

مــن يقــوم مقامــه،  مــام عــىلٰ إمــام إعــن  اجلملــة، ورووه أيضــاً 

 ،أمــري املــؤمنني  ىلٰ عــ وترتيــب ذلــك كرتتيــب الــنصِّ 

 .اجلواب عنها أيضاً  ذلك قد مٰىض  واألسئلة عىلٰ 

ـــيِّ  ٰى وقـــد رو ـــاراً   املخـــالفون عـــن النب ـــرية  أخب كث
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ــا يف ــن كُ ]] ٣٧٢ص /[[  ذكرناه ــريه م ــح وغ ــأنَّ تُ املفص ــا، ب   بن

ــ ــاألئمَّ ــا عش ــده اثن ــن بع ـــة م ــدد فاألُ إر، ف ــت الع ــذا ثب ــني مَّ ة ب

ـأ هـو يقطـع عـىلٰ ر فـعشـ يقائل يقول باالثن :قائلني م هـؤالء هنَّ

عـــدد  رها عـــىلٰ ـبأعيـــاهنم، ومـــن مل يقـــل بإمـــامتهم مل يقصـــ

ــوص ــ ،خمص ــذا إف ــان هب ــت األعي ــام رووه ثب ــدد ب ــت الع ذا ثب

 .االعتبار

ــــتوفيناه يف  ــــئلتها اس ــــة واس ــــروع الغيب ــــالم يف ف والك

 وهـذا القـدر كـاٍف  ،ل بـذكره هاهنـاطـوِّ ال نُ  )تلخيص الشـايف(

 .اهللان شاء إهاهنا 

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

فــام تقولــون يف هــذا الــرئيس الــذي : فــإن قيــل]] ٨٩ص [[

ــ ــه ه ــف أذات ــه لط ــرتم أنَّ ـــرُّ  يذك ــني أم تص ــف للمكلَّف فه لط

فــام : ذاتــه هــي اللطــف، قيــل لكــم: وأمــره وهنيــه؟ فــإن قلــتم

ــتم ــه وذات غــريه؟ وإن قل ــني ذات ــرق ب ـــرُّ : الف ــره تص فه وأم

ــموهن ــل لك ــف، قي ــه هــو اللط ــك : ي عــاء ذل ــنكم ادِّ كيــف يمك

ســنني كثــرية عنــدكم؟ وهــالَّ دلَّكــم ذلــك   وهــو مل يوجــد مــن

 أنَّ الرئاسة ليست لطفًا أصالً؟ عىلٰ 

ف اإلمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول يف ذلــك: قيــل لــه

ــا  ــام أوجبن ــف، وإنَّ ــو اللط ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج وهني

جمـراه  ٰى ف إالَّ بـه، فجـررُّ ـهـذا التصـوجوده مـن حيـث مل يـتّم 

 .يف متام حصول رشائط التكليف

ف اإلمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : ومـــا ذكـــره الســـائل

لنـا عـىلٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، ألنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــام ارتفــع التصـــرُّ  ف املخصــوص الــذي هــو لطفــًا مل يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . خمصوصـة ف اإلمـام املعصـوم الـذي لـه صـفاتتصـرُّ 

ف اإلمــام املعصــوم هــو أنَّ تصـــرُّ  مل نسـتدّل بــدليل العــادة عــىلٰ 

ـــام نســـتدلُّ عـــىلٰ  فاته لطـــف يف حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــ. املكلَّ ــك بيَّنّ ــحَّ ذل ــد وإذا ص ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[ا بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند إىلٰ ه ــدَّ وأن يس ــفات  ف ال ب ــالف ص ــن بخ م

ر، وإنَّـام كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل ة ُأَخـهؤالء املكلَّفـني بأدلَّـ

وجــوب  لــو جعلنــا داللــة وجــوب الرئاســة هــي الداللــة عــىلٰ 

ـا ونحــن مل نفعـل ذلــك فقـد ســقط االعـرتاض بــام  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف اإلمـام وأمـره وهنيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

ال بــدَّ أن ف هـو اللطــف، ثـّم بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ 

مـن لـه صـفة خمصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتندًا إىلٰ 

ف املخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  مـا قلتمــوه، فقـد عــاد األمـر إىلٰ 

ــني أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه حيســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل لكــم: تقولـوا : إنَّ

ــف،  ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي ــع إذا حس ــن م ــأن حيس فب

ــه أوىلٰ  ــف إالَّ ب ــتمُّ اللط ــا ال ي ــاع م ــام، ارتف ــود اإلم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن ُتعــِذروا املكلَّفــني  وإمَّ

 .فيام يقع منهم من الظلم والتعّدي، وهذا ال يقوله مسلم

ارتفـع ال يلـزم  ٰى ف اإلمـام وأمـره وهنيـه متـتصــرُّ : قيل لـه

ــة ترجــع إىلٰ ذلــك ســقوط التكل عــىلٰ  ــام ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  يــف، ألنَّ

إزاحتهـــا، وهـــي إخـــافتهم  املكلَّفـــني، وهـــم قـــادرون عـــىلٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــىلٰ وظلمهــم إّي

ــىلٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر وهن ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ٰى االنقي

مل حيصـل فـإنَّام أتــوا  ٰى وحصـل حينئـٍذ مـا هـو لطـف هلـم، ومتـ

 .إزاحة ذلك ن ِقبَل نفوسهم، وهم قادرون عىلٰ ذلك م

ــ ــه مت ــوده، ألنَّ ــذلك وج ــيس ك ــودًا، مل  ٰى ول ــن موج مل يك

نوا مـن إجيـاده ومل يقـدروا عـىلٰ  حتصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

اه بـأنَّ مـا بيَّنّـ وإذا كـان األمـر عـىلٰ . يف لطفهم من ِقبَل اهللا تعـاىلٰ 

ارتفـاع وجـوده، فـإن ف اإلمـام وبـني الفرق بـني ارتفـاع تصــرُّ 

  فام السبب املانع من ظهوره واملقتيض لغيبته؟: قيل

ــا ــىلٰ : قلن ــوف ع ــو اخل ــك ه ــبب يف ذل ــون الس ــب أن يك  جي

ــــنفس، ألنَّ  ــــن اآلالم ]] ٩١ص /[[  ال ــــنفس م ــــا دون ال م

حيتمله اإلمـام، وال يـرتك الظهـور ألجلـه، وألجـل ذلـك تعلـو 

ــ ــاء واألئمَّ ــازل األنبي ــونة من ل م يتحمَّ ــإهنَّ ــلَّ  ، ف ة  ك ــقَّ مش

ض إليهم  . عظيمة يف القيام بام ُفوِّ

 كيف يأمن القتل؟: فإن قيل

ة أنَّ اإلمـام يف هـذا الزمـان قـد عنـد أصـحابنا اإلماميـَّ: قلنا

عليــه وعلــيهم (ُعــِرَف مــن ِقبَــل آبائــه بتوقيــف الرســول 

ــه  )الســالم حــال الغيبــة، والفــرق بــني الزمــان الــذي جيــب في

وال يمتنــع أيضــًا أن يكــون . يــهظهـوره، وهــذا وجــه ال شــبهة ف

فـإذا ظـنَّ العطـب . الظـنِّ واألمـارة خوفه وأمنه موقـوفني عـىلٰ 

 .استرت، وإذا ظنَّ السالمة ظهر بأمارات تظهر له

 كيـف جيـوز لإلمـام أن يعمـل عـىلٰ : وليس ألحـٍد أن يقـول

ــع األمــر  ــوز أن تكــذب ويق األمــارات والظنــون، وهــي جي
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ــه غــري  ــك أنَّ ــون؟ وذل ــاىلٰ بخــالف املظن ــون اهللا تع ــع أن يك  ممتن

ة ظنـِّ علــم  ٰى ه بالســالمة، ومتــتعبَّـد اإلمــام بــأن يظهـر عنــد قــوَّ

وجوب ظهوره عنـد بعـض األمـارات أمـن بـذلك مـن القتـل، 

 .طريقًا للعلم ويصري الظنُّ 

اإلمــام مــن األعــداء،  أَال حــرس اهللا تعــاىلٰ : فــإن قيــل

هم ر أمـرهم؟ فهـل تضــيق قدرتـه عـن حفظـه مــندبِّ وأظهـره ليُـ

 ال ينالوه بسوء؟ ٰى حتَّ 

كـلِّ يشء، ومـا لـيس بمقــدور يف  قـادر عــىلٰ  اهللا تعـاىلٰ : قلنـا

ــف ــه ال ُيوَص ــع اهللا ]] ٩٢ص /[[  نفس ــد من ــه، وق ــدرة علي بالق

ــاىلٰ  ــايف  تع ــا ال ين ــلِّ م ــداء بك ــن األع ــه م ــان وحفظ ــام الزم إم

ــا مـا ينــايف . التكليـف مـن النهــي واألمـر والــوعظ والزجـر فأمَّ

ــ ــف ويوج ــه التكلي ــوز أن يفعل ــال جي ــاء، ف ــال  -ب اإلجل واحل

  .، فسقط بذلك السؤال-حال التكليف 

فام تقولون يف هذه العلَّة التـي أوجبـت اسـتتار : فإن قال قائل

اإلمام أهي موجودة يف مجيع املكلَّفني أم هي موجودة يف بعضهم؟ 

ا موجودة يف اجلميع فالوجود يشهد بخـالف ذلـك، : فإن قلتم إهنَّ

ة، بل الشيعة اإلماميـَّألّنا نع ـلم أنَّ يف آحاد األُمَّ   ة ينطـوونة خاصَّ

ظهر، فكيـف  ٰى نصـرة اإلمام، ويعتقدون بذل النفس دونه مت عىلٰ 

ـا : إنَّ هذه العلَّة موجودة فيهم؟ وإن قلـتم: يمكنكم أن تقولوا إهنَّ

ن ليست  موجودة يف بعض املكلَّفني فيجب أن يسقط التكليف عمَّ

فيه، وهذا يلزم عليه إسقاط التكليف عـن شـيعته،  العلَّة موجودة

 .وليس ذلك قوالً ألحد

ــه ــل ل ــان : قي ــان خمتلف ــؤال جواب ــذا الس ــن ه ــحابنا ع ألص

 :باختالف ُأصوهلم يف إجياب اللطف

ــدمها ــت : أح ــني، وليس ــع املكلَّف ــودة يف مجي ــة موج أنَّ العلَّ

ة ببعضـهم دون بعـض، إالَّ أنَّـه مـع اشـرتاك اجلميـع فيهـا  خمتصَّ

]] ٩٣ص /[[وجــه واحــد، فالعلَّــة يف أعــداء  ليســت عــىلٰ 

ــنهام يف  ــوية بي ــب التس ــال جت ــه، ف ــة يف أوليائ ــري العلَّ ــام غ اإلم

ــن  ــا هــو معلــوم م ذلــك، وال جيــب أيضــًا أن نكــون دافعــني مل

ـــرته، وعــزمهم عــىلٰ  انطــواء شــيعة اإلمــام عــىلٰ  بــذل  نص

ــام إالَّ  ــتتار اإلم ــة الس ــيس العلَّ ــه ل ــه، ألنَّ ــوس دون ــه النف ظلم

ـ والعــزم عــىلٰ  ــل إىلٰ قتلــه والتتبـُّ هالكــه،  ع ألخبــاره ليُتوصَّ

وه مـن وهـذا ُيسـِقط مـا ظنـُّ. حسب ما هو موجود من األعـداء

التســوية بــني أعــداء اإلمــام وأوليائــه، وإســقاط التكليــف عــن 

 .أولياء اإلمام

نـوا العلَّـة التـي ألجلهـا هـذا اجلـواب بيِّ  فعىلٰ : فإن قال قائل

مل ُتبيِّنــوا  ٰى ئــه ليــتمَّ لكــم مــا ذكرمتــوه، وإالَّ متــاســترت عــن أوليا

د الدعو ذلك كنتم معتمدين يف ذلك عىلٰ   .ٰى جمرَّ

علمنـا أنَّ اإلمـام لطـف  ٰى ال يلزمنـا بياهنـا، ألّنـا متـ: قيل له

ــ ــه مت ــًا أنَّ ــلَّمنا أيض ــاه، وس ــام ذكرن ــني ب ــع املكلَّف ــع  ٰى جلمي ارتف

ــة ال ترجــع إىلٰ  ــف نفســه، اللطــف لعلَّ كــان راجعــًا  ٰى ومتــ املكلَّ

غريه جيب سـقوط التكليـف عنـه، ثـّم ثبـت لـزوم التكليـف  إىلٰ 

ن  ـه إنَّـام ثبـت ألمـر راجـع إليـه يـتمكَّ لسائر املكلَّفـني، علمنـا أنَّ

وهــذا كــام نقــول ملــن . التفصــيل مــن إزالتــه وإن مل نعلمــه عــىلٰ 

أخــلَّ بشـــرط مــن رشائــط النظــر، فلــم حيصــل لــه العلــم، إذا 

 قــد اســتوفيت رشائــط النظــر، ومل أعلــم شــيئًا إّين : ســألنا وقــال

ــك قـد أخللــت : منهـا إالَّ وقـد فعلتــه، فلـم حيصــل يل العلـم إنَّ

بشـيء من ذلـك فلـم حيصـل لـك العلـم ألجلـه، وإن مل نعلمـه 

ــىلٰ  ـــرائط  ع ــع الش ــتوفيت مجي ــو اس ــك ل ــيل، ألنَّ ــبيل التفص س

  حلصـل لـك العلــم كـام حصــل لغـريك مــن املكلَّفـني، وكــذلك

ــام اســترت اإلمــام عــنكم : نقـول ألوليــاء اإلمــام]] ٩٤ص /[[ إنَّ

ــىلٰ  ــدرون ع ــا، وتق ــن إزالته ــون م ن ــيكم، تتمكَّ ــع إل ــة ترج  لعلَّ

 .التفصيل دفعها، وإن مل نعلمها عىلٰ 

أنَّـه مسـتّرت عـن مجيـع  وبعـد، نحـن ال نقطـع عـىلٰ : ثّم قيـل

ن لـيس  ز أن يكـون ظـاهرًا لـبعض أوليائـه ممـَّ أوليائه، بـل ُنجـوِّ

ــ ــة ترجــع فيـه علَّ ة االسـتتار عنــه، ومــن ال يظهـر لــه يكـون لعلَّ

 .إليه حسب ما ذكرناه

روا : فإن قال قائل فمـن ال يظهـر لـه اإلمـام مـن أوليائـه قـدِّ

 .فيه ما يمكن أن يكون علَّة الستتاره

ــه متــ: قيــل لــه ــة فــيهم أنَّ ظهــر هلــم  ٰى يمكــن أن تكــون العلَّ

 كـلُّ  ٰى لقـفلسـرورهم بـه وفـرحهم بمشـاهدته يتبـارشون بـه وي

يشـيع ذلـك  ٰى منهم مـن يأمنـه مـن أصـدقائه خـربه، حتـَّ واحدٍ 

. االسـتتار عـن اجلميــع ويطَّلـع عليـه أعـداؤه، فيعــود األمـر إىلٰ 

ظهـر لـبعض أوليائـه فـال  ٰى ويمكن أن تكون العلَّة هـي أنَّـه متـ

ــام  ــام كــان يعرفــه يف اجلملــة، وإنَّ يمكنــه معرفتــه باملشــاهدة، وإنَّ

ن عــداه،  املعجـز عــىلٰ  يعرفـه بظهـور العلــم يـده وبينونتـه بــه ممـَّ

واملعجز ال يعلـم كونـه معجـزًا بالضــرورة، وإنَّـام كونـه كـذلك 

بــالنظر واالســتدالل، فــال يمتنــع أن تــدخل علــيهم الشــبهة يف 

ــ ــذيعوا خــربه، فيُ ــه، تتبُّ  ؤّدي األمــر إىلٰ ذلــك، في عــه والطلــب ل

 .االستتار فيحتاج إىلٰ 



 ١٥٧  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــلُّ  ــوز، وال نق ك ــن جي ــذا ممك ــىلٰ ه ــع ع ــه،  ط ــه بعين يشء من

 .ويكفينا جتويز أن يكون وجهًا يف علَّة االستتار

ــل]] ٩٥ص /[[ ــإن قي ــىلٰ : ف ــر ع ــان األم ــو ك ــتم  ل ــا قل م

ــذا  ــال، وه ــزات يف احل ــن املعج ــيئًا م ــم ش ــب أن ال يعل لوج

ة وصــدق الرســول، وذلــك ُخيِرجــه  ؤّدي إىلٰ ُيــ أن ال يعلــم النبــوَّ

 .عن اإلسالم فضالً عن اإليامن

ــل]] ٩٦ص /[[ ــع : قي ــه ال يمتن ــوه، ألنَّ ــا ذكرمت ــزم م ال يل

ــزات ــن املعج ــوع م ــبهة يف ن ــدخل الش دون ]] ٩٧ص /[[  أن ت

ــائرها، وال  ــت يف س ــها دخل ــت يف بعض ــيس إذا دخل ــوع، ول ن

ــدالُّ  ــز ال ــون املعج ــع أن يك ــىلٰ  يمتن ــه  ع ــدخل علي ة مل ت ــوَّ النب

ــه معجــزًا وعلــم عنــد ذلــك  ــه العلــم بكون الشــبهة، فحصــل ل

ة ال يـد  واملعجـز الـذي يظهـر عـىلٰ . )عليه وآلـه السـالم( نبيِّ نبوَّ

اإلمام إذا ظهر يكون أمـرًا آخـر، جيـوز أن تـدخل عليـه الشـبهة 

يف كونــه معجــزًا فشــكَّ حينئــٍذ يف إمامتــه، وإن كــان عاملــًا 

ة ــالنبوَّ ــول. ب ــام يق ــذا ك ــ: وه ة موس ــوَّ ــم نب ــن عل   ٰى إنَّ م

ـــ ـــاملعجزات الدالَّ ـــىلٰ ب ـــه  ة ع ت ـــنعمإذا مل  نبوَّ ـــر يف   ي النظ

ال جيــب أن  نــا حمّمــد ونبيِّ  ٰى عيســ املعجــزات الظــاهرة عــىلٰ 

أنَّـه مـا عـرف تلـك، ألنَّـه ال يمتنـع أن يكـون عارفـًا  يقطع عىلٰ 

ــتبه  ــزات، واش ــذه املعج ــم ه ــا، وإن مل يعل ــه داللته ــا وبوج هب

 .عليه وجه داللتها

مل يظهــر لــه  ويلٍّ  هــذا أن يكــون كـلُّ  فيجــب عـىلٰ : فـإن قيــل

ــر  أنَّـه عـىلٰ  ام يقطع عـىلٰ اإلم كبـرية يلحـق بـالكفر، ألنَّـه مقصِّ

مــا فرضــتموه فــيام يوجــب غيبــة اإلمــام عنــه، ويقتضـــي  عــىلٰ 

 .هذا  بالعدوِّ  عىلٰ  تفويته ما فيه مصلحته، فقد حلق الويلُّ 

ليس جيب التقصري الذي أرشنا إليه أن يكـون كفـرًا وال : قلنا

ما اعتقد يف اإلمام أنَّـه لـيس بإمـام،  ذنبًا عظيًام، ألنَّه يف هذه احلال

ـر يف بعـض املعلـوم تقصـريًا كـان  وال أخافه عىلٰ  نفسه، وإنَّام قصَّ

يف اإلمامـة يقـع منـه  كالسبب يف أن علم من حاله أنَّ ذلك الشكَّ 

مستقبالً، واآلن فليس بواقع، فغري الزم يف هذا التقصري أن يكون 

أنَّه سيكون، غري أنَّـه وإن مل يلـزم بمنزلة ما يفضـي إليه ممَّا املعلوم 

ص /[[  تكـذيب اإلمـام والشـكِّ  ٰى أن يكون كفرًا وال جاريًا جمر

يف صدقه، فهو ذنب وخطأ ال ينافيـان اإليـامن واسـتحقاق ]] ٩٨

يف  هـذا التقـدير، ألنَّ العـدوَّ  عىلٰ  بالعدوِّ  الثواب وأن يلحق الويلُّ 

 .بخالف ذلك والويلُّ احلال معتقد يف اإلمام ما هو كفر وكبرية، 

والذي ُيبـنيِّ مـا ذكرنـاه يف أنَّ مـا هـو كالسـبب يف الكفـر ال 

ــه لــو اعتقــد معتقــد يف القــادر  يلـزم أن يكــون يف احلــال كفــرًا أنَّ

منّا بقدرة أنَّـه يصـحُّ أن يفعـل يف غـريه مـن األجسـام مـن غـري 

ــ ة، وهــذا خطــأ وجهــل لــيس بكفــر، وال يمتنــع أن يكــون مماسَّ

تـه،  يـدعو إىلٰ  ال هذا املعتقـد أنَّـه لـو ظهـر نبـيٌّ املعلوم من ح نبوَّ

يديــه فعــالً بحيــث ال  عــىلٰ  وجعــل معجــزه أن يفعــل اهللا تعــاىلٰ 

ــه . تصــل إليــه أســباب البشـــرة وهــذا ال حمالــة علــم معجــز أنَّ

ر أنَّـه يقبلـه، ومـا سـبق  به وال يؤمن بـه، وجيـوز أن ُنقـدِّ كان ُيكذِّ

ــان ــد، وك ــدور العب ــاده يف مق ــن اعتق ــذا، ومل  م ــبب يف ه كالس

 .يلزم أن جيري جمراه يف الكفر

ــألة التــي يف الغيبــة مجعنــا  ــذه اجلملــة ذكرهــا يف املس وه

 .أطرافها وأوردنا بعض ألفاظها ومعانيها

ُأصـولكم،  إنَّ هـذا اجلـواب أيضـًا ال يسـتمرُّ عـىلٰ : فإن قيـل

بصــفاته،  ألنَّ الصــحيح مــن مــذهبكم أنَّ مــن عــرف اهللا تعــاىلٰ 

ة، واإلمامـة وحصـل مؤمنـًا، ال جيـوز أن يقـع منـه وعرف الن بـوَّ

ــة . كفــر أصــالً  فــإذا ثبــت هــذا فكيــف يمكــنكم أن جتعلــوا علَّ

ــويلِّ  ــن ال ــتتار ع ــر  االس ــه إذا ظه ــه أنَّ ــن حال ــوم م ــن املعل أنَّ م

يـده علـم معجـز شـكَّ فيـه وال يعرفـه إمامـًا؟  اإلمام وظهر عىلٰ 

نقض وذلـــك يـــ]] ٩٩ص /[[فـــإنَّ الشـــكَّ يف ذلـــك كفـــر، 

حتموه  .أصلكم الذي صحَّ

هذا الذي ذكرمتوه ليس بصحيح، ألنَّ الشكَّ يف املعجـز : قيل

 يد اإلمام ليس بقادح يف معرفته لغري اإلمـام عـىلٰ  الذي يظهر عىلٰ 

ــام يقــدح يف أنَّ مــا ُعِلــَم عــىلٰ  طريــق اجلملــة  طريــق اجلملــة، وإنَّ

ت معرفته به هل هو هذا الشخص أم ال؟ والشـكُّ يف  هـذا وصحَّ

ليس بكفر، ألنَّه لو حصل كفرًا لوجب أن يكون كفرًا وإن مل ُيظِهر 

يـده شـاكٌّ فيـه،  املعجز، فإنَّه ال حمالة قبل ظهور هذا املعجـز عـىلٰ 

ز كونـه إمامـًا وكـون غـريه كـذلك وإنَّـام يقـدح يف العلـم . وُجيوِّ

 طريق اجلملة لو شكَّ يف املسـتقبل يف إمامتـه عـىلٰ  احلاصل له عىلٰ 

 .اجلملة، وذلك ممَّا يمتنع من وقوعه منه مستقبالً  طريق

ــيام  ــاه ف ــًا آخــر ذكرن ــة جواب ــارات يف الغيب وقــد ذكــر يف الزي

م رصحيـًا بأنَّـه ال انتفـاع للشـيعة اإلماميـَّ تهـا مـن تقدَّ ة بلقـاء أئمَّ

ــؤمنني  ــري امل ــاة أم ــدن وف ــيلٍّ  إىلٰ  ل ــن ع ــن ب ــام احلس أيب  أّي

ًا أن يكـون أوليـاء أمـري ويوجـب أيضـ. هلـذه العلَّـة القائم 

وشــيعته مل يكــن هلــم بلقائــه انتفــاع قبــل انتقــال  املــؤمنني 

 وهــذا بلــوغ مــن قائلــه إىلٰ . تــدبريه وحصــوله يف يــده األمــر إىلٰ 

 .لحدٍّ ال يبلغه متأمِّ 
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أنَّه إذا ُسـلِّم هلـم مـا ذكـروه مـن أنَّ االنتفـاع باإلمـام ال  عىلٰ 

نفـوذ أمـره فـيهم، بطـل يكون إالَّ مـع ظهـوره جلميـع الرعيَّـة و

ــ ــه ُي  -ســقوط التكليــف  ؤّدي إىلٰ قولــه مــن وجــه آخــر وهــو أنَّ

ــه إذا مل يظهــر هلــم  -الــذي اإلمــام لطــف فيــه  عــن شــيعته، ألنَّ

ــة ال ترجــع إلــيهم وال كــان يف قــدرهتم وإمكــاهنم إزالــة مــا  لعلَّ

ــف ــقوط التكلي ــن س ــدَّ م ــال ب ــور، ف ــن الظه ــه م ص /[[  يمنع

ــ]] ١٠٠ ــو ج ــه ل ــنهم، ألنَّ ــني ع ــن املكلَّف ــوم م ــع ق از أن يمن

ــف  ــون التكليــف الــذي ذلــك اللط غــريهم مــن لطفهــم، ويك

ــتمر�  ــه  مس ــف في ــني الط ــض املكلَّف ــع بع ــاز أن يمن ــيهم، جل   عل

ــبهة ــد أو ش ــريه بقي ــىلٰ   غ ـــي ع ــن املش ــن  م ن م ــتمكَّ ــه ال ي وج

. املقيَّـد عـىلٰ  اإزالته، ويكـون تكليـف املشــي مـع ذلـك مسـتمر� 

قـوا بـني القيـد وبـني اللطـف مـن حيـث كـان وليس هلم أن ُيفرِّ 

م وقوعــه ــوهَّ ر معــه الفعــل وال ُيت ــد ُيتعــذَّ ــذلك . القي ولــيس ك

أنَّ فقـد اللطـف كفقـد  فقد اللطف، ألنَّ أكثر أهـل العـدل عـىلٰ 

القدرة واآللة، وأنَّ التكليـف مـع فقـد اللطـف فـيمن لـه لطـف 

ــع ــود املوان ــة ووج ــدرة واآلل ــد الق ــع فق ــالتكليف م ــوم ك ،  معل

ن مـن وإ ن لـه لطـف معلـوم غـري مـتمكِّ ن مل يفعل به اللطف ممـَّ

ن  .الفعل، كام أنَّ املمنوع غري متمكِّ

م أنَّ الـذي جيـب أن جيـاب بـه عـن السـؤال وقد بيَّنّ  ا فيام تقدَّ

ــال ــه أن يق ــن أوليائ ــتتار م ــة االس ــاه يف علَّ ــذي ذكرن ــه ال : ال إنَّ

مـن يقطـع  اسـتتاره عـن مجيـع أوليائـه، غـري أنَّ  جيب القطع عىلٰ 

م ذكـره مـن أنَّ هـذا   استتاره عنه أقرب ما يقـال فيـه عىلٰ  مـا تقـدَّ

 سـبيل التفصـيل، وأنَّ العلـم عـىلٰ  الباب ال جيب العلـم بـه عـىلٰ 

 .وجه اجلملة فيه كاٍف 

ــة  ــة الغيبــة عــن األوليــاء مضــاهية لعلَّ وال بــدَّ أن تكــون علَّ

ــقوط التكليــف ـــي س ــا ال تقتض ــداء يف أهنَّ ــن األع ــة ع  الغيب

ــق  ــنهم وال ُتلِح ــ]] ١٠١ص /[[ع ــماألئمَّ ــدَّ . ة بمكلِّفه وال ب

نــني مــن رفعهــا وإزالتهــا، فيظهــر هلــم، وعــىلٰ   أن يكونــوا متمكِّ

ــدير أوىلٰ  ــذا التق ــم  ه ــر وال يعل ــام إذا ظه ــه أنَّ اإلم ــل ب ــا ُعلِّ م

شخصه وعينه من حيـث املشـاهدة فـال بـدَّ مـن أن يظهـر عليـه 

داللــة طريقــه   جــز وكونــهواملع. صــدقه علــم معجــز يــدلُّ عــىلٰ 

وال يمتنــع أن يكــون . الــدليل، وجيــوز أن تعــرتض فيــه الشــبهة

ــه متــ ظهــر لــه وأظهــر  ٰى املعلــوم مــن حــال مــن مل يظهــر لــه أنَّ

ــه  املعجــز مل يــنعم النظــر، فتــدخل عليــه فيــه الشــبهة، فيعتقــد أنَّ

م القول فيه ؤّدي إىلٰ كّذاب، وُيشيع خربه، فيُ   .ما تقدَّ

ــل ــ أّي : فــإن قي ــويلِّ تقص ــن ال ــه  ري وقــع م ــر ل ــذي مل يظه ال

النظـر  اإلمام ألجل هذا املعلـوم مـن حالـه، وأّي قـدرة لـه عـىلٰ 

ــه، وإىلٰ  ــام مع ــه اإلم ــر ل ــيام يظه ــا  ف ــاليف م ــزع يف ت أّي يشء يف

 يوجب غيبته؟

ــا ــىلٰ : قلن ــاء إالَّ ع ــن األولي ــة ع ــبب الغيب ــا يف س ــا أحلن  م

ألنَّـه غـري معلوم، يظهر موضع التقصـري فيـه، وإمكـان تالفيـه، 

ــ ــه مت ــه أنَّ ــن حال ــع أن يكــون املعلــوم م ــام  ٰى ممتن ــه اإلم ظهــر ل

ـر يف النظـر يف معجـزه، إنَّـام أتـ يف ذلـك لتقصـري احلـارض  ٰى قصَّ

ــالفرق بــني املعجــز واملمكــن، والــدليل مــن ذلــك،  يف العلــم ب

قاعـدة صـحيحة مل  وما لـيس بـدليل، ولـو كـان مـن ذلـك عـىلٰ 

عنـد ظهـوره لـه، فيجـب عليـه  جيز أن يشتبه عليه معجز اإلمـام

 .تاليف هذا التقصري واستدراكه

وحوالـة   هـذا تكليـف ملـا ال يطـاق: وليس ألحـٍد أن يقـول

ــر فيـه بعينـه مـن  غيب، ألنَّ هذا الويلَّ  عىلٰ  لـيس يعـرف مـا قصَّ

ر،  ٰى النظر واالسـتدالل، فيسـتدركه حتـَّ ـد يف نفسـه ويتقـدَّ يتمهَّ

ــك  ــزم، وذل ــا ال يل ــه م ــراكم تلزمون لون ]] ١٠٢ص /[[  أنَّ أوَّ

ز تـارًة ويشـتبه ُأخـر بغـريه، وإن  ٰى ما يلزم يف التكليـف قـد يتميـَّ

هـذا إذا  عـىلٰ  فـالويلُّ . ن مـن األمـرين حاصـالً ثابتـاً كان الـتمكُّ 

ــه ورأ ــب نفس ــون  ٰى حاس ــد أن يك ــه، وأفس ــر ل ــام ال يظه اإلم

الســبب يف الغيبــة مــا ذكرنــاه مــن الوجــوه الباطلــة وأجناســها، 

ــ ــم أنَّ ــهعل ــع إلي ــبب يرج ــن س ــدَّ م ــو ٰى وإذا رأ. ه ال ب  ٰى أنَّ أق

ــه يف  ــن جهت ــًا م ــريًا واقع ــم أن تقص ــاه عل ــا ذكرن ــباب م األس

ــر يف  ــاودة النظ ــٍذ مع ــه حينئ ــه، فعلي ــز ورشوط ــفات املعج ص

ــه ــك وختليص ــاس  ذل ــب االلتب ــا يوج ــوائب وم ــن الش ــه . م فإنَّ

 النظـر نصـيبه فـال بـدَّ  االجتهـاد ووّىفٰ  اجتهد يف ذلـك حـقَّ  ٰى مت

وهـذه املواضـع . والباطـل من وقـوع العلـم بـالفرق بـني احلـقِّ 

نفسـه بصـرية، ولـيس يمكـن أن يـؤمر فيهـا  اإلنسان فيهـا عـىلٰ 

ـــث والفحـــص  ـــاد والبح ـــاهي يف االجته ـــن التن ـــأكثر م ب

ــا. واالستســالم للحــقِّ  ــه ملــن : وقــد قلن إنَّ هــذا نظــري مــا نقول

كـام نظـرتم أنـا نظـرت : خالفنا يف توليد النظر العلـم بـأن يقـول

ــه ــول ل ــا نق ــم، فإّن ــل يل العل ــك، : ومل حيص قك يف ذل ــدِّ ال ُنص

ــك  ــل ل ــر حلص ــط النظ ــتوفيت مجيــع رشائ ــت اس ــو كن ــك ل ألنَّ

ــ ــم، ومت ــك أخللــت  ٰى العل ــا أنَّ ــم علمن ــك العل ــل ل مل حيص

ــ ــارة إىلٰ ـبش ــا اإلش ــه يء، وإن مل يمكنن ــه بعين ــت في ــا أخلل ،   م

 .فكذلك القول هاهنا حرفًا بحرف



 ١٥٩  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ـا اجلـو وهـو أنَّ العلَّـة يف اسـتتار اإلمـام إنَّـام : اب اآلخـروأمَّ

يف أعـــداء اإلمـــام، وليســـت ]] ١٠٣ص /[[هـــي موجـــودة 

حاصــلة يف أوليائــه، وال يلــزم إســقاط التكليــف عنــه، ألنَّ 

تعلَّـق بفعـل املكلَّـف  ٰى اللطف عند مـن قـال هبـذا املـذهب متـ

ال نفسـه أو بفعـل غــريه مـن املكلَّفـني، وعلــم أنَّـه ال حيصـل، فــ

 ٰى مل يفعـل اللطــف فـإنَّام أتــ ٰى جيـب إسـقاط التكليــف، ألنَّـه متــ

وكــذلك إذا مل يفعــل غــريه مــن املكلَّفــني فــإنَّام . مـن ِقبَــل نفســه

وإنَّـام جيـب إسـقاط التكليـف لـو . يف ذلك مـن ِقبَـل الغـري ٰى أت

ــاىلٰ  ــاري تع ــدور الب ــف يف مق ــان اللط ــل ك ــه ال حيص ــم أنَّ ، وعل

ا يرجـع حكمتـه، مثـل أن يتعلَّـق بفعـل  إىلٰ  لوجه من الوجـوه ممـَّ

الظلــم أو بالكــذب أو بشـــيء مــن القبــائح التــي يقــدر عليهــا، 

ـن ذلـك الفعـل لطـف لـه . فيجب حينئٍذ إسـقاط التكليـف عمَّ

 هـذا املـذهب مل حيـتج إىلٰ  عـىلٰ  ٰى ومن أجـاب هبـذا اجلـواب وبنـ

 .ختريج علَّة يف استتاره عن أوليائه راجعة إليهم

ــد ة أح ــحَّ ــا يف ص ــا  ولن ــام أفردن ــر، وربَّ ــذهبني نظ ــذين امل ه

 .لذلك موضعًا نستويف الكالم فيه إن شاء اهللا

إنَّـه ال يلـزم إسـقاط التكليـف : وإنَّ من أصـحابنا مـن قـال

ــاً  ــان غائب ــام، وإن ك ــل باإلم ــم حاص ــيعة، ألنَّ لطفه ــن الش . ع

ـم ال حـال مـن  ٰى أَال تر ـم إذا اعتقـدوا إمامتـه، واعتقـدوا أهنَّ أهنَّ

ـــوال إ ـــاألح ـــن التص ن م ـــتمكَّ ـــر وي ـــوز أن يظه ف رُّ ـالَّ وجي

وتأديـــب اجلنـــاة وانصـــاف املظلـــومني مـــن الظـــاملني، فهـــم 

خيـافون تأديبـه وردعـه، وإن كـان غائبـًا، جيـوز أن يظهـر يف كـلِّ 

أكثــر  ٰى حـال، ألنَّ مــع ظهــور اإلمــام وانبســاط يــده لــيس معنــ

ــِدم عــىلٰ  ــه وردعــه، ألنَّ املق ــيح مــع  مــن اخلــوف مــن تأديب القب

ــه ظ ــتم عن ــام، وينك ــه اإلم ــم بحال ز أن ال يعل ــوِّ ــام ُجي ــور اإلم ه

حاله أو يقلـع عنـه ويتـوب قبـل أن يعلـم بـه اإلمـام، فـالتجويز 

يف حـــال الظهـــور كـــالتجويز يف حـــال االســـتتار، فـــاللطف 

 .كلِّ حالٍ  حاصل هلم عىلٰ 

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــال : ول ــام يف ح ــم اإلم ــن يعل ــن أي م

يعته وأخبــار اجلنــاة مــنهم شــ]] ١٠٤ص /[[  االســتتار أحــوال

ال يأمنوا مـن تأديبـه عنـد ظهـوره؟ وذلـك أنَّـه غـري ممتنـع  ٰى حتَّ 

أن يعرف ذلـك كـام يعرفـه يف حـال الظهـور، ألنَّ العلـم بـذلك 

ــام يكــون ــا باملشــاهدة أو بــاإلقرار أو بالبيِّنــة: إنَّ وكــلُّ ذلــك . إمَّ

ــو ــاهدة أق ــم املش ــل حك ــة، ب ــال الغيب ــن يف ح ــع ٰى ممك ، ألنَّ م

ولـيس . ظهـور يعـرف شخصـه، فيتقـي مـن املظـاهرة بـالظلمال

كـذلك حـال االســتتار، ألنَّـه ال يعـرف عينــه، فيجـوز أن يقــدم 

ز شخصـه ـا البيِّنـة فيجـوز أن تقـوم عنـده . عليه مـن ال ُيميـِّ وأمَّ

ز أن يلقـاه مجاعـة يف حـال الغيبـة، فتتَّفـق  وهو غائب، ألّنا ُنجـوِّ

م اإلقـرار هـذا احلكـم وحكـ. املشاهدة ألُولئـك، فيشـهدون بـه

 .والتجويز كاٍف يف هذا الباب. أيضاً 

إذا جـاز أن يغيـب اإلمـام بحيـث ال يصــل : فـإن قـال قائـل

إذا أمـن اخلــوف ظهــر،  ٰى حتَّــ إليـه فيــه أحـد وُيميِّــزه مــن غـريه

 ٰى أو يميتـه، حتـَّ فـرٍق بـني ذلـك وبـني أن يعدمـه اهللا تعـاىلٰ  فأّي 

 تًا؟ميِّ  اذا أمن عليه أوجده أو أحياه إن كان

االنتفـاع بـه إذا كـان معـدومًا  ألّنـا ال نقـدر عـىلٰ : فإن قلـتم

 .االنتفاع به إذا كان موجودًا بيننا تًا، ونحن نقدر عىلٰ أو ميِّ 

ــم ــل لك ــىلٰ : قي ــدر ع ــن ال نق ــري  ونح ــو غ ــه وه ــاع ب االنتف

 .ز الشخص وال معروف العنيمتميِّ 

ــتم ــإذا قل ــ: ف ــاه م ــا إذا فعلن ــدورنا م ــت مق ــدينا وحت ن يف أي

 .أمانه وازالة خوفه ُيعَرف أو ُيميَّز لنا

 ويف أيـدينا أيضـًا مـا إذا فعلنـاه أوجـده اهللا تعـاىلٰ : قيل لكـم

بمقــدورنا  كــال الـوجهني لــيس انتفاعنــا بـه ممَّــا يــتمُّ  وعــىلٰ . لنـا

 يــه فعــل واقــع باختيــار خمتــار، فــأّي خالصــًا، دون أن ينضــمَّ إل

ــ ــا حتَّ ــب عنّ ــني أن يغي ــرٍق ب ــا  ٰى ف ــا إذا أزلن ــن جهتن ــه م خوف

ف إلينــا، وتعرُّ  فــه فاعتقــدنا فيــه اجلميــل، ظهــر لنــا وتعــرَّ

ـــوره ـــني أن ]] ١٠٥ص /[[  وظه ـــاره وب ـــه وباختي ـــن فعل م

فـإذا اعتقـدنا اجلميـل لـه وفيـه وأزلنـا أسـباب . يعدمه اهللا تعاىلٰ 

ــان ميِّ  ــاؤه إن ك ــاده أو إحي ــل إجي ــده، وه ــا أوج ــه منّ ــًا يف خوف ت

نـا إالَّ كظهـوره إلينـا وإعالمنـا أنَّـه قه باختيار خمتـار هـو غريتعلُّ 

 .ق باختيار خمتار هو غرينااإلمام يف أنَّه متعلِّ 

ـــىلٰ  ـــىلٰ  ع ـــام ع ـــا لإلم ـــان طاعتن ـــا وإمك ـــال  أنَّ انتفاعن ك

ال بـدَّ منـه، ألنَّـه إذا أمـن منّـا  ق بفعـل اهللا تعـاىلٰ الوجهني متعلِّـ

عي أنَّـه اإلمـام، وال بـدَّ  مـن أن  وأراد الظهور فال بـدَّ مـن أن يـدَّ

قه اهللا تعــاىلٰ  تها  ُيصــدِّ يف هــذه الــدعوة التــي ال نعلــم صــحَّ

دهـــا إالَّ بمعجـــز يظهـــره اهللا عـــىلٰ  فقـــد بـــان أنَّ . يـــده بمجرَّ

ــاىلٰ  ــاره اهللا تع ــل خيت ــتمُّ إالَّ بفع ــام ال ي ــا باإلم ــىلٰ  انتفاعن ــال  ع ك

فأّي فـرق بـني أن يكـون ذلـك الفعـل املعجـز الـذي . الوجهني

 بني أن يكون إجياده نفسه؟يده، و ُيظِهره عىلٰ 

لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا باإلمـام منسـوبًا : فإن قلتم

 .، وليس كذلك إذا كان موجودًا مستخفياً إليه تعاىلٰ 
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ــم ــل لك ــوبًا إىلٰ : قي ــون منس ــل يك ــام ومل  ب ــاف اإلم ــن أخ م

نفسه فيظهـر وينتفـع بـه، ألنَّـه إذا ُأخيـف فلـيس غـري  يؤمنه عىلٰ 

ــور ــن الظه ــاع م ــ. االمتن ــن ث ن م ــتمكَّ ــرق إذا مل ي ــٍذ ال ف ّم حينئ

ــَدم إىلٰ  ــني أن ُيع ــور ب ــاده، أو  الظه ــن إجي ــترت إىلٰ أن يمك أن  يس

ــأّي  ــاره، ف ــن إظه ــاىلٰ  يمك ــن اهللا تع ــة م ــع فالعلَّ ــرين وق  األم

نـه مـن الظهـور مزاحة واللوم عـىلٰ  . مـن أخـاف اإلمـام ومل ُيمكِّ

ت نفوسـنا منـ وال فرق يف حلوق الـذمِّ  افع جتـب بنـا بـني أن ُنفـوِّ

ــني أن  ــر، وب ــد النظ ــم عن ــوب العل ــا، كوج ــباب نفعله ــن أس ع

ــوهلا  ــوم حص ــل معل ــباب، ب ــن أس ــب ع ــافع ال جت ــا من هت ُنفوِّ

جمراهــا عنــد غريهــا مــن أفعالنــا كمحــو  ٰى بالعــادة، أو مــا جــر

ــريِّ  ــد األكــل وال ــاطعني  الشــبع عن ــا ق ــد الشـــرب، وإذا كنّ عن

إذا أزلنــا  -ال حمالــة  -ُيوِجــد اإلمــام وُيظِهــره  أنَّ اهللا تعــاىلٰ  عـىلٰ 

نـني وقـادرين عـىلٰ    مـا يقتضــي أسباب خوفه، فقد رصنـا متمكِّ

 .ظهوره، وإذا مل نفعل فنحن امللومون]] ١٠٦ص /[[

ومل جيـر يف ) الـذخرية(يف   ٰى وهذا السؤال أورده املرتضـ

وأنـا . هذا الوجه من التحقيـق والتفريـع ر عىلٰ به األَُخ تُ يشء من كُ 

 :ي ذكره بألفاظه إن شاء اهللاأذكر اجلواب الذ

ــال ــويز : ق ــا جت ــؤال إلزامن ــذا الس ــود هب ــواب أنَّ املقص واجل

ــًا،  كــون إمــام زماننــا هــذا  معــدومًا، بــدالً مــن كونــه غائب

ــه ينتفــع بــه يف حــال غيبتــه مجيــع شــيعته،  وهــذا غــري الزم، ألنَّ

ــائح،  ــن القب ــه ع ــه وهيبت ــرون بمكان ــه، وينزج والقــائلني بإمامت

ــم يف ــف هل ــو لط ــال فه ــًا يف ح ــون لطف ــام يك ــة ك ــال الغيب  ح

ــور ــاء اهللا. الظه ــد إن ش ــيام بع ــان، ف ــل بي ــك فض ــنُبنيِّ ذل . وس

ــه حيفــظ علــيهم  وهــم أيضــًا منتفعــون بــه مــن وجــه آخــر، ألنَّ

م مـن الشــرع مـا مل يصـل كـتَ الشـرع، وبمكانـه يثقـون بأنَّـه مل يُ 

 وهـذه اجلملـة ُتسـِقط. هوإذا كان معدومًا فـات هـذا كلُّـ. إليهم

كـلِّ  مقصود املخالفني يف هـذا السـؤال، لكنّـا نجيـب عنـه عـىلٰ 

أجيـزوا يف زمـان غـري هـذا : التقـدير، وقيـل إذا بنـي عـىلٰ : حالٍ 

ــدبري،  ــور والت ــن الظه ــن م ــام إذا مل يمك ــَدم اإلم ــان أن ُيع الزم

ــري  ــان غ ــه وإن ك ــع ب ــه فينتف ــّر بإمامت ــدًا مل يق ــرض أنَّ أح ونف

ــة باإلمــام ال يــتمُّ إالَّ انتفــاع األُ : ظــاهر الشــخص لــه، فنقــول مَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــن فعل ــُأمور م ــة  ب ــن جه ــور م ــا، وُأم ــه أن يفعله فعلي

ــا  اإلمــام  فــال بــدَّ أيضــًا مــن حصــوهلا، وُأمــور مــن جهتن

ــا فعلهــا وجيــب علينــا الطاعــة  اهللا تعــاىلٰ  فيجــب عــىلٰ  أن ُيكلِّفن

 :فيها

ــَدر  فالــذي مــن فعلــه تعــاىلٰ  هــو إجيــاد اإلمــام ومتكينــه بالُق

ض إليــه، ]] ١٠٧ص /[[  علــوموال واآلالت مــن القيــام بــام فــوَّ

ة والنصُّ عىلٰ   .عينه، وإلزام القيام بأمر األُمَّ

االمــام هــو قبــول هــذا التكليــف، وتوطينــه  ومــا يرجــع إىلٰ 

 .القيام به نفسه عىلٰ 

ــع إىلٰ  ــا يرج ــدبريهم،  وم ــن ت ــام م ــني اإلم ــو متك ــة ه األُمَّ

ــّم ط ــع عــن ذلــك، ث ــل واملوان ــه ورفــع احلوائ ــاد ل ــه واالنقي اعت

 .تدبريه ف عىلٰ والترصُّ 

مـه هو األصل والقاعدة، وال بدَّ من تقدُّ  اهللا تعاىلٰ  فام يرجع إىلٰ 

 اإلمام، ويتلو األمـرين مـا يرجـع إىلٰ  ده، ويتلوه ما يرجع إىلٰ ومتهُّ 

ة م األصالن الراجعان إىلٰ  ٰى فمت. األُمَّ اإلمـام  وإىلٰ  اهللا تعاىلٰ  مل يتقدَّ

ة مـا قلنـا عىلٰ  نفسه مل جيب إنَّـه جيـب علـيهم بـام هـو فـرع : األُمَّ

إنَّه أصـل يف هـذا البـاب : وليس خيرج ما ذكرناه وقلنا. األصلني

ـة  وواجب فعله من كونه أصالً، ومن وجوب التقديم إخالل األُمَّ

ا تطيع أو تعيص  .بام جيب عليها، والعلم بأهنَّ

ــزاح كــلِّ حــاٍل أن يكــون اإلمــام موجــودًا،  فيجــب عــىلٰ  م

 جمراهـا، موطنـًا نفسـه عـىلٰ  ٰى العلَّة يف الُقـَدر والعلـوم ومـا جـر

ــه ــن وزال خوف ــة إذا أم ــدبري األُمَّ ــدم يف . ت ــوم الع ــز أن يق ومل جي

 .هذا الباب مقام الوجود

ــىلٰ  ــذي فرضــوه وإن كــان  ع ــذا الفــرض ال أنَّ اإلمــام هب

ــه تعــاىلٰ  ــ معـدومًا يف حكــم املوجـود، ألنَّ ــة، ودهلَّ ا إذا أعلـم األُمَّ

نـوه وأزالـوا خوفـه وإن  ٰى أنَّه موجـد اإلمـام ال حمالـة متـ عىلٰ  مكَّ

ــو ــّم انط ـــريعة، ث ــني بش ــانوا مكلَّف ــ ٰى ك ــا بش ــنهم منه يء ـع

بـل مـع هـذه . أوجده يف احلال لينزجر عنـه، فاإلمـام كـاملوجود

وإنَّـام . ، والتقـدير املفـروض اإلمـام هـو تعـاىلٰ العناية منه تعـاىلٰ 

ــة يف كــلِّ  مــا نحــن اآلن  زمـاٍن إذا كنّــا عــىلٰ  يوجـب وجــود حجَّ

ت احلال  .عليه، ومع الفرض الذي ذكروه تغريَّ

 ٰى الســامء حتَّــ فــرٍق بـني رفــع اإلمـام إىلٰ  أّي : وربَّـام قيــل لنـا

يأمن فيهـبط منهـا، وبـني الغيبـة يف األرض مـن حيـث ال نقـف 

 مكانه؟ عىلٰ 

ــواب]] ١٠٨ص /[[ ــامء : واجل ــه يف الس ــنا أنَّ ــو فرض ــا ل أّن

عليــه مــن  ٰى أخبــار رعيَّتــه يف طاعــة ومعصــية، وال خيفــيعــرف 

ــامء  ــة، فالس ــتمرار الغيب ــور أو اس ــه الظه ــب مع ــا جي أحــواهلم م

 .املقصود، والقرب والبعد ٰى كاألرض يف املعن

*   *   * 
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ـــا الكـــالم يف علَّـــة الغيبـــة وســـببها ]] ٢١١ص [[ فأمَّ

ــذي  ــه ال ــرُّ والوج ــد تق ــح بع ــنها، فواض ــن ُحيسِّ م م ــدَّ ــا تق ر م

ــي ســقناها،  األُصــول، ألّنــا إذا علمنــا إمامتــه بالســياقة الت

ــه مل يغــب مــع عصــمته  ــًا عــن األبصــار، علمنــا أنَّ ورأينــاه غائب

ــ ــبب اقتض ــه إالَّ لس ــه وعلي ــة في ــرض اإلمام ــّني ف ــك  ٰى ـوتع ذل

 .التفصيل ورضورٍة قادت إليه، وإن مل ُيعَلم الوجه عىلٰ 

التفصــيل  الكــالم يف الغيبــة ووجههــا وســببها عــىلٰ  ٰى جــرو

مــن اآليــات املتشــاهبة يف القــرآن  العلــم بمــراد اهللا تعــاىلٰ  ٰى جمــر

ــرب أو  ــن ج ــول م ــه العق ــت علي ــا دلَّ ــالف م ــا بخ ــي ظاهره الت

ــك ــري ذل ــبيه أو غ ــا.  تش ــول كّلن ــة اهللا : ونق ــا حكم ــا إذا علمن إّن

ــاىلٰ  ــاتع ــالف م ــِرب بخ ــوز أن ُخي ــه ال جي ــن  ، وأنَّ ــه م ــو علي ه

ــالف  ــحيحة خت ــًا ص ــات وجوه ــذه اآلي ــا أنَّ هل ــفات، علمن الص

ظاهرهـا وتطــابق مــدلول األدلَّـة العقليــة، وإن مل يمكننــا العلــم 

ـالً، وال حاجـة بنـا إليـه، ويكفينـا علـم اجلملـة بـأنَّ  بذلك مفصَّ

ــبب  ــم س ــا أن نعل ــذلك ال يلزمن ــاهر، فك ــالف الظ ــراد خ امل

 ه يف فقـــد ظهـــوره عـــىلٰ جهـــة التعيـــني والوجــ الغيبــة عـــىلٰ 

م تكلَّفنــاه  ٰى ومتــ. التفصــيل، ويكفينــا علــم اجلملــة الــذي تقــدَّ

عنا بذكره فهـو فضـل كـام أنَّ ذلـك فضـل مـن مجاعتنـا إذا . وتربَّ

ســبيل  ذكرنــا وجــوه اآليــات املتشــاهبات واألغــراض فيــه عــىلٰ 

 .التعيني

ــة ــالف يف الغيب ــال للمخ ــّم يق ــة : ث ــون للغيب ــوز أن يك أجي

ــحيح اقت ــبب ص ــا أم ال س ــة أوجبه ــن احلكم ــه م ــاها ووج ض

 جيوز ذلك؟

ــه]] ٢١٢ص [[ / ــل ل ــف : قي ــائزًا فكي ــك ج ــان ذل ــإذا ك ف

ــيالً عــىلٰ  ــة دل فقــد اإلمــام يف الزمــان مــع  جعلــت وجــود الغيب

جتويزك هلا سببًا ال ينـايف وجـود اإلمـام؟ وهـل جيـري ذلـك إالَّ 

ــر ــال إىلٰ  ٰى جم ــإيالم األطف ــل ب ــن توصَّ ــانع  م ــة الص ــي حكم نف

ــاىلٰ  ــه تع ــم وج ــون يف إيالمه ــوز أن يك ــه جي ــرتف بأنَّ ــو مع ، وه

ــات  ــواهر اآلي ــل بظ ــن توصَّ ــة، أو م ــايف احلكم ــحيح ال ين ص

ــاهبات إىلٰ  ــاىلٰ  املتش ــه تع ــال  أنَّ ــالق ألفع ــام وخ ــبه لألجس مش

ــايف  ــحيحة ال تن ــوه ص ــا وج ــون هل ــويزه أن يك ــع جت ــاد، م العب

 التوحيد والعدل ونفي التشبيه؟

ز ذلـك، : وإن قال هـذا احلجـر شـديد فـيام ال : قيـلال ُأجـوِّ

إنَّ ذلـك ال : مثلـه، فمـن أيـن قلـت حياط بعلمه وال ُيقَطـع عـىلٰ 

ــني مــن قــال ــون : جيــوز؟ ومــا الفــرق بينــك وب ال جيــوز أن تك

ــة العقــل، وال  لآليــات املتشــاهبات وجــوه صــحيحة تطــابق أدلَّ

 ظواهرها؟ بدَّ من أن تكون عىلٰ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــر : ول ــن ذك ــن م ــي أمتك ــذه إنَّن ــوه ه وج

نــون مــن ذكــر ســبب  اآليــات املتشــاهبات، وأنــتم ال تتمكَّ

إّين غـري حمتـاج : مـن يقـول كالمنـا عـىلٰ ) ألنَّ . (صحيح للغيبـة

ـــىلٰ  إىلٰ  ـــم ع ـــاهبة، وإنَّ  العل ـــات املتش ـــوه اآلي ـــيل بوج التفص

ع، ويكفينــي العلــم بحكمــة التعــاطي لــذلك فضــل وتــربُّ 

 .بخالف ما هو عليهالقديم، وأنَّه ال جيوز أن ُخيِرب عن نفسه 

ا من جعـل الفـرق بـني األمـرين متكُّ  نـه مـن ذكـر وجـوه وأمَّ

قــد تركـت مــذاهب : اآليـات املتشـاهبات، فجوابــه أن يقـال لـه

ــح،  ــحيح الواض ــن الص ــدوه م ــامَّ اعتم ــت ع ــيوخك وخرج ش

عليــك : بــذلك عجــزًا، فـإذا قنعــت لنفســك هبـذا، قلنــا ٰى وكفـ

ن أيضـًا مـن أن نـذك: مثله، وهو    ر يف الغيبـة األسـبابأّنـا نـتمكَّ

ــــايف ]] ٢١٣ص [[ / ــــي ال تن ــــحة الت ــــراض الواض واألغ

ل  ٰى وقـــد مضــــ. عصــمته، وســـنذكر ذلــك فـــيام بعــد يف أوَّ

ــو  ــة، ول ــوب اإلمام ــا يف وج ــث تكلَّمن ــه حي ــة من ــاب قطع الكت

 .ذلك لكان كافياً  اقترصنا عىلٰ 

ــه ــال ل ــّم يق ــن : ث ــة اب ة إمام ــحَّ ــع ص ــوز أن جتتم ــف جي كي

اه مـن سـياقة األُصـول العقليـة، مـع القـول ملـا بيَّنّـ احلسن 

ــيها؟  ــحيح يقتض ــبب ص ــا س ــون هل ــوز أن يك ــة ال جي ــأنَّ الغيب ب

القــول بالتوحيــد  ٰى أَولــيس هــذا تناقضــًا ظــاهرًا، وجيــري جمــر

ـــه ال جيـــوز أن يكـــون لآليـــات  والعـــدل مـــع القطـــع، إالَّ أنَّ

 املتشاهبات وجه يطابق هذه األُصول؟

ــ ــالوا ٰى ومت ــلِّ : ق ــن ال ُنس ــان نح ــن، ك ــن احلس ــة اب م إمام

ــه  ــوت إمامت ــم يف ثب ــالم معه ــبب  الك ــالم يف س دون الك

مت الداللـة عـىلٰ . الغيبة  بـام ال حيتـاج إىلٰ  إمامتـه  وقد تقـدَّ

ــه ــام . إعادت ــة اإلم ــبب غيب ــك، ألنَّ الكــالم يف س ــا ذل ــام قلن وإنَّ

ـا قبـل ثبوهتـا فـال وجـه للكـالم يف  فرع عىلٰ  ثبـوت إمامتـه، فأمَّ

مـن سـألنا عـن إيـالم األطفـال  ٰى هذا جمـر ٰى وجر سبب غيبته،

ووجــوه اآليــات املتشــاهبات وجهــات املصــالح مــن العبــادات 

 .التفصيل مثل الطواف ورمي األحجار وما أشبه ذلك عىلٰ 

لنــا عــىلٰ  ٰى ومتــ ــه ال جيــوز  عوَّ حكمــة القــديم يف ذلــك، وأنَّ

أن يفعل قبيحًا، فال بـدَّ مـن وجـه حسـن يف مجيـع مـا فعلـه وإن 

ــه ال : لنــاه بعينــه، قــال لنــاجه ومــن ُيســلِّم حكمــة القــديم وأنَّ
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يفعــل القبــيح؟ وإّنــا إنَّــام جعلنــا الكــالم يف ســبب إيــالم 

نفــي مــا  األطفــال ووجــوه اآليــات املتشــاهبات طريقــًا إىلٰ 

عونه من نفـي القبـيح عـن أفعالـه، فكـام أنَّ جوابنـا أنَّـك إذا : يدَّ

ــاىلٰ  ــديم تع ــة الق ــلِّم حكم ــتكلَّم يف ، دلَّلمل ُتس ــا وال ن ــا عليه ن

ســبب أفعالــه، فكــذلك اجلــواب ملــن كلَّمنــا يف الغيبــة وهــو ال 

ـــة ـــلِّم إمام ة ]] ٢١٤ص [[ /  ُيس ـــحَّ ـــان وص ـــاحب الزم ص

 .ُأصوهلا

ــل ــة : فــإن قي ــني الكــالم يف إمام ــار ب ــان الســائل باخلي أَال ك

تها مــن فســادها، وبــني أن يــتكلَّم يف  ابــن احلســن ليعــرف صــحَّ

بـان أنَّـه ال سـبب هلـا صـحيحًا انكشـف لـه  سبب الغيبـة، فـإذا

 بذلك بطالن إمامته؟

ال خيــار يف ذلــك، ألنَّ مــن شــكَّ يف إمامــة ابــن : قلنــا

احلسن جيـب أن يكـون الكـالم معـه يف نـصِّ إمامتـه والتشـاغل 

فيهـا أن نـتكلَّم يف سـبب  بالداللة عليهـا، وال جيـوز مـع الشـكِّ 

ـــوغ إ ـــرع ال يس ـــالم يف الف ـــة، ألنَّ الك ـــام الغيب ـــد إحك الَّ بع

األُصول، كـام ال جيـوز أن ُيـتكلَّم يف سـبب إيـالم األطفـال قبـل 

 .، وأنَّه ال يفعل القبيحثبوت حكمة القديم تعاىلٰ 

ــا يُ  ــاهوممَّ ــا ذكرن ــّوي م ــوا يف : ق ل ــني عوَّ ــيل املتكلِّم أنَّ حمصِّ

عيـه اليهـود  مــن تأييـد رشعهـم، وأنَّـه ال ُينَســخ  -إبطـال مـا تدَّ

عــائهم أنَّ موســمــا دام التكليــف   عــىلٰ  -قالــه   ٰى قــائًام، وادِّ

ة نبيِّ  ــوَّ ة نب ــحَّ ــا ص ــهن ــلِّ رشع : ، وقول ــخ لك ــه ناس إنَّ رشع

م، وقـــالوا مـــن  أوىلٰ   إنَّ الكـــالم يف معجـــز النبـــيِّ : تقــدَّ

ــوده  ــوم وج ــز معل ــرب، ألنَّ املعج ة اخل ــحَّ ــق ص ــالم يف طري الك

ــفته يف اإلعجــاز بطــرق  ــو القــرآن، ومعلــوم ص رضورًة، وه

عقليــة ال يــدخلها االحــتامل، ولــيس كــذلك اخلــرب الــذي 

ته تســتند إىلٰ  عونـه، ألنَّ صـحَّ ُأمـور غــري معلومـة وال ظــاهرة  يدَّ

ـــيهم  وال طريـــق إىلٰ  ـــي ال جيـــوز عل ـــرة الت علمهـــا، ألنَّ الكث

ــه،  ــله وفرع ــرب يف أص ــة اخل ــاهتم يف رواي ــن إثب ــدَّ م التواطــؤ ال ب

ـم مـا انقرضـوا يف  نقطـع عـىلٰ  ٰى ، حتـَّٰى وفيام بيننا وبـني موسـ أهنَّ

ــ ــات وال قلُّ ــن األوق ــٍت م ــال وق ــد حم ــد العه ــع بع ــذا م وا، وه

ــالوا ته، فق ــحَّ ــم بص ة : العل ــوَّ ــز النب ــالم يف معج ــٍذ الك  -حينئ

ــَع بــه عــىلٰ  ٰى حتَّــ ص [[ /   مــن أوىلٰ  -بطــالن اخلــرب  إذا صــحَّ ُقطِ

وهــذا بعينــه يمكــن أن . الكـالم يف اخلــرب والتشــاغل بـه]] ٢١٥

يننــا وبــني مــن كلَّمنــا يف ســبب إيــالم األطفــال قبــل نســتعمله ب

ــه ال وجــه حلســن : الكــالم يف حكمــة القــديم، وقــال إذا بــان أنَّ

ــل ذلــك يف  ــديم، أو قــال مث ــت حكمــة الق ــذه اآلالم بطل ه

 .اآليات املتشاهبات

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــديم تع ــة الق ــن  أنَّ حكم ــبح ع ــي الق ــل يف نف أص

ــن تقدُّ  ــدَّ م ــل ال ب ــه، واألص ــهأفعال ــه لفرع ــذلك  .م ــيس ك ول

ة واخلــرب، ألنَّـه لـيس أحــدمها أصـالً لصــاحبه،  الكـالم يف النبـوَّ

ــىلٰ  ة ع ــوَّ ــالم يف النب ــون الك ــح املتكلِّم ــام رجَّ ــه  وإنَّ ــرب وطريق اخل

ــتبه  ــدمها مش ــث إنَّ أح ــن حي ــاه، م ــذي ذكرن ــه ال ــن الوج م

ـ د العقـلواآلخر واضـح يمكـن التوصُّ والكـالم . ل إليـه بمجـرَّ

ــه أصـل وفــرع  -غيبتــه جيـري يف إمامـة صــاحب الزمـان و يف أنَّ

ـــر - ـــاهبات  ٰى جم ـــل املتش ـــال وتأوي ـــالم األطف ـــالم يف إي الك

ـــالم يف  ـــديم الك ـــب تق ـــديم، فواج ـــة الق ـــالم يف حكم والك

إمامته قبل الكـالم يف سـبب غيبتـه مـن حيـث األصـل والفـرع 

ــالم يف  ــًا، ألنَّ الك ــيح أيض ــب الرتج ــا، ويوج ــذين ذكرنامه الل

 .الغامض لكالم ىفٰ من ا الظاهر الالئح أوىلٰ 

ــع كثــرية  عــىلٰ  ــا  -أنَّ مــا نســتعمله يف مواض نحــن وخمالفون

ــذلك  - ــيس ب ــة ل ــام غمــض، وثبــوت اإلمام ــة ربَّ وســبب الغيب

ــه أوىلٰ  ــالم في ــار الك ــذلك ص ــوض، فل ــذكر . الغم ــا ن ــري أّن غ

التفصــيل، وإن كــان ال يلزمنــا اســتظهارًا يف  ســبب الغيبــة عــىلٰ 

ة  .احلجَّ

ــ ــد بيَّنّ ــذاوق ــدر ه ــة  ا يف ص ــه إخاف ــبب غيبت ــاب أنَّ س الكت

ـــرُّ  ــن التص ــده ع ــنعهم ي ــه، وم ــاملني ل ــه الظ ــَل إلي ــيام ُجِع ف ف

ف فيه، فـإذا حيـل بينـه وبـني مـراده سـقط عنـه التدبري والتصـرُّ 

ــه  وإذا خــاف عــىلٰ . فــرض القيــام باإلمامــة نفســه وجبــت غيبت

ــتتاره،  ــزم اس ــيُّ ]] ٢١٦ص [[ /ول ــترت النب ــد اس ــارًة   وق ت

يف الغـار، وال وجـه لـذلك إالَّ اخلـوف مـن  ٰى ريف الشعب وُأخـ

 .الواصلة إليه املضارِّ 

مـا اسـترت عـن قومـه   إنَّ النبـيَّ : وليس ألحٍد أن يقـول

ــه  ــم إلي ــق هب ــب أداؤه، ومل تتعلَّ ــا وج ــيهم م ــه إل ــد أدائ إالَّ بع

 وألنَّ اسـتتار النبــيِّ . حاجـة، وقـولكم يف اإلمـام بخـالف ذلـك

ــاد ــاول وال مت ــا تط ــتتٰى م ــت عليــه ، واس ــد مض ــام ق ار اإلم

ــه لــيس األمــر عــىلٰ ) وذلــك. (الــدهور وانقرضــت العصــور  أنَّ

ـ  ما قـالوه، ألنَّ النبـيَّ  ة إنَّـام اسـترت يف الشـعب والغـار بمكَّ

أكثــر  مجيـع الشـــريعة، فـإنَّ   ٰى وقبـل اهلجــرة، ومـا كــان أدّ 

عيـتم أنَّـه كـان  األحكام ومعظم القرآن نـزل باملدينـة، فكيـف ادَّ

مــا قــالوه مــن تكامــل األداء  داء؟ ولــو كــان األمــر عـىلٰ بعـد األ
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ــة إىلٰ  ــًا للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ــتتار مل ــل االس ــدبريه  قب  ت

  إنَّ النبـيَّ : ومـا هـذا الـذي يقـول. وسياسـته وأمـره وهنيـه

ــر إىلٰ  ــه وال مفتق ــاج إلي ــري حمت ـــرع غ ــد أداء الش ــدبريه إالَّ  بع ت

ة إليـه خلـوف مـع احلاجـ وإذا جـاز اسـتتاره . معاند مكـابر

ــه إىلٰ  ــه وحموجي ــة ملخيفي ــذلك الزم ــة ب ــت التبع ـــرر، وكان  الض

هــت إىلٰ   مــن أحوجــه إىلٰ  الغيبــة، وســقطت الالئمــة عنــه، وتوجَّ

ــأه إىلٰ  ــتتار وأجل ــ االس ــام التغيُّ ــة إم ــول يف غيب ــذلك الق ب، فك

 .الزمان

ــا التفرقــة بطــول الغيبــة وقصـــرها، ]] ٢١٧ص [[ / فأمَّ

ــه ال فــر ق يف ذلــك بــني القصــري املنقطــع، فغــري صــحيحة، ألنَّ

ــدِّ  ــة عــىلٰ  واملمت ــتتار الئم ــن يف االس ــه إذا مل تك ــتامدي، ألنَّ  امل

املسترت إذا ُأحـوج إليـه، جـاز أن يتطـاول بسـبب االسـتتار، كـام 

 .جاز أن يقرص زمانه

االسـتتار، فقـد كـان  إن كـان اخلـوف أحوجـه إىلٰ : فإن قيـل

ــاؤه عنــدكم عــىلٰ  ــة مــن خــوف مــن أعــدائ آب هم، فكيــف مل تقيَّ

 يسترتوا؟

خـوف مـن أعـدائهم مـع لـزوم  آبائـه  ما كان عىلٰ : قلنا

التقيَّـة والعــدول عـن التظــاهر باإلمامــة ونفيهـا عــن نفوســهم، 

وإمام الزمـان كـلُّ اخلـوف عليـه، ألنَّـه يظهـر بالسـيف ويـدعو 

نسـبٍة بـني خوفـه مـن  نفسه وجياهد مـن خـالف عليـه، فـأّي  إىلٰ 

 ل؟لوال قلَّة التأمُّ  األعداء، وخوف آبائه 

م الفـرق بـني وجـوده غائبـًا ال يصـل إليـه وقد بيَّنّ  ا فـيام تقـدَّ

إذا كـان املعلـوم مـن حالـه  ٰى أحد أو أكثـرهم، وبـني عدمـه حتـَّ

ــتمكُّ  ــدهال ــاألمر يوج ــوهلم. ن ب ــذلك ق ــني : وك ــرق ب ــا الف م

وجوده حيـث ال يصـل إليـه أحـد، وبـني وجـوده يف السـامء بـام 

م مــن اجلــواب كفايــة عــن التطويــل  وفــيام. ال مزيــد عليــه تقــدَّ

 .بذكره هاهنا

: ، بــأن يقــال هلــم أنَّ هــذا ُيقَلــب علــيهم يف النبــيِّ  عـىلٰ 

ني عدمــه أو كونــه يف الســامء؟ فـرٍق بــني وجــوده مســترتًا وبـ أّي 

 .يشٍء قالوه قلنا مثله حرفًا بحرف فأّي 

ــيَّ  ــأنَّ النب ــرين ب ــني األم ــوا ب ق ــم أن ُيفرِّ ــيس هل ــا   ول م

ــام اســترت مــن أعدائــه، وإمــام الزمــان اســترت  مــن كــلِّ أحــٍد وإنَّ

م أّنـا ال نقطـع عـىلٰ قـد بيَّنّـ) ألّنـا. (مسترت عن اجلميع  ا فـيام تقـدَّ

. أنَّه مسـترت عـن مجيـع أوليائـه، والتجـويز يف هـذا البـاب كـاٍف 

ــىلٰ  ــيَّ  ع ــن   أنَّ النب ــترتًا م ــان مس ــار ك ــترت يف الغ ـــامَّ اس ل

عــه إالَّ أبــو بكــر وحــده، وقــد كــان أوليائــه وأعدائــه ومل يكــن م

 وال عــدوٍّ  جيــوز أن يســترت بحيــث ال يكــون معــه أحــد مــن ويلٍّ 

 .إذا اقتضت املصلحة ذلك

ــل]] ٢١٨ص [[ /  ــإن قي ــا : ف ــة م ــال الغيب ــدود يف ح فاحل

ــىلٰ  ــاين ع ــن اجل ــقطت ع ــا؟ وإن س ــذا  حكمه ــا فه ــا يوجبه م

 اعرتاف بنسخ الرشيعة، وإن كانت ثابتة فمن يقيمها؟

ة ثابتــة يف جنــوب جنــاة مــا يوجبهــا ا: قلنــا حلــدود املســتحقَّ

ــاٍق  مــن األفعــال، فــإن ظهــر اإلمــام واملســتحقُّ  هلــذه احلــدود ب

ــة أو اإلقــرار، فــإن فــات ذلــك بموتــه كــان  أقامهــا عليــه بالبيِّن

ــىلٰ  ــا ع ــت إقامته ــم يف تفوي ــأه إىلٰ  اإلث ــام وأجل ــاف اإلم ــن أخ  م

إنَّـام جيـب  حلـدَّ وليس هـذا بنسـخ إلقامـة احلـدود، ألنَّ ا. الغيبة

ــتمكُّ  ــع ال ــه م ــة، إقامت ــع احليلول ــقط م ــع، ويس ن وزوال املوان

مـع  وإنَّام يكـون مـع ذلـك نسـخًا لـو سـقط فـرض إقامـة احلـدِّ 

 .ن وزوال األسباب املانعةالتمكُّ 

ــم ــال هل ــيهم، فيق ــذا عل ــب ه ــّم ُيقَل ــولكم يف : ث ــف ق كي

ــتحقُّ  ــي تس ــدود الت ناحل ــتمكَّ ــي ال ي ــوال الت ــاة يف األح  ها اجلن

يشٍء  قـد مـن اختيـار اإلمـام ونصـبه؟ فـأّي فيها أهل احلـلُّ والع

 .قالوه يف ذلك قلنا مثله

؟ فـإن إصـابة احلـقِّ  كيف السبيل مع غيبة اإلمام إىلٰ : فإن قيل

ال سبيل إليها جعلتم اخللق يف خرية وضاللة، وال ريـب يف : قلتم

ذا هـ: مع أدلَّته؟ قيـل لكـم يصاب احلقُّ : سائر ُأمورهم فإن قلتم

 .تصـريح باالستغناء عن اإلمام هبذه األدلَّة

يصـاب  والعقـيل. عقـيل وسـمعي: رضبـني عـىلٰ احلـقُّ : قلنا

ــة منصــوبة مــن أقــوال النبــيِّ  تــه، والســمعي عليــه أدلَّ   بأدلَّ

ــة  ــوال األئمَّ ــده ونصوصــه وأق ــن ول ــك . م ــوا ذل ــد بيَّن وق

ــه، غــري أنَّ هــذ ــه شــيئًا ال دليــل علي ا وأوضــحوه ومل يرتكــوا من

ا ثبوهتـا، ألنَّ اإلمـام قـد بيَّنّـ ما قلنـاه، فاحلاجـة إىلٰ  وإن كان عىلٰ 

ة يف كـلِّ زمـان كونـه لطفـًا لنـا عـىلٰ  مـا  جهة احلاجة إليه املستمرَّ

ــريه ــه غ ــوم مقام ــه وال يق ــول في م الق ــدَّ ــة املتعلِّ . تق ــة واحلاج ق

ـــن  ـــان واردًا م ـــل وإن ك ـــاهرة، ألنَّ النق ـــًا ظ ـــمع أيض بالس

ــاء  ــن آب ــول وم ــهالرس ــاج إلي ــا حيت ــع م ــام بجمي ص [[ /   اإلم

ــا  يف الشـــريعة، فجــائز عــىلٰ ]] ٢١٩ النــاقلني العــدول عنــه، إمَّ

ــ ــبهةتعمُّ ــ. دًا أو لش ــل أو يبق ــع النق ــة يف  ٰى فينقط ــيمن ال حجَّ ف

ــه ــه . نقل ــال وج م، ف ــدَّ ــيام تق ــة ف ــذه الطريق ــتوفينا ه ــد اس وق

 .إلعادته
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ــل ــإن قي ــاقلون : ف ــتم الن ــو ك ــتم ل ــنهم  -أراي ــض م  -بع

ــيج إىلٰ  ـــريعة، واحت ــقُّ  الش ــم احل ــام، ومل ُيعَل ــان االم ــن  بي إالَّ م

، كيـف يكـون اجهته، وكـان خـوف القتـل مـن أعدائـه مسـتمر� 

ــوا ــني أن تقول ــأنتم ب ــال؟ ف ــل، : احل ــاف القت ــر وإن خ ــه يظه إنَّ

ــة،  فيجــب عــىلٰ  هــذا أن يكــون خــوف القتــل غــري مبــيح للغيب

ــىلٰ  ــوره ع ــب ظه ــالٍ  وجي ــلِّ ح ــتم. ك ــقط ال ي: وإن قل ــر وس ظه

ــة، خــرجتم مــن  ــوم عــن األُمَّ التكليــف يف ذلــك الشـــيء املكت

ــىلٰ  ــه منعقــد ع ــيُّ  أنَّ كــلَّ  اإلمجــاع، ألنَّ عــه النب   شـــيء رشَّ

ــة إىلٰ  ــو الزم لألُمَّ ــحه فه ــاعة وأوض ــوم الس ــتم. أن تق : وإن قل

حـتم بتكليـف مـا ال يطـاق وإجيــاب  إنَّ التكليـف ال يسـقط رصَّ

 .العلم بام ال طريق إليه

م، : نـاقل قـد أجبنـا عــن هـذا السـؤال وفرغنــا منـه فـيام تقــدَّ

ــه ــاىلٰ : ومجلت ـــريعة  أنَّ اهللا تع ــبعض الش ــل ب ــم أنَّ النق ــو عل ل

ة،  ــة اإلمــام فيهــا مســتمرَّ املفروضــة ينقطــع يف حــال تكــون تقيَّ

ــن ال  ــًا، ألســقط ذلــك التكليــف عمَّ وخوفــه مــن األعــداء باقي

ــاع أنَّ ت ــا باإلمج ــإذا علمن ــه، ف ــه إلي ــق ل ـــرائع طري ــف الش كلي

ــة إىلٰ  مســتمرٌّ ثابــت عــىلٰ  أن تقــوم الســاعة ينــتج لنــا  مجيــع األُمَّ

هذا العلم أنَّـه لـو اتَّفـق انقطـاع النقـل بشــيٍء مـن الشــرع ملـا 

ــن الظهــور  ــام م ــا اإلم ن فيه ــال يــتمكَّ ــك إالَّ يف ح ــان ذل ك

م اجلـواب عـن وقـد بيَّنّـ. والربوز واإلعـالم واإلنـذار ا فـيام تقـدَّ

نَّ اإلمـام لِــَم ال يظهـر ألوليائـه وسـبب اخلـوف غـري إ: سؤاهلم

 .إعادته، بام فيه كفاية حاصل فيهم؟ بام ال حاجة بنا إىلٰ 

ــا: وقــد ُذِكــَر يف موضــع آخــر ــه ال يمتنــع أن تكــون هاهن   أنَّ

ــة ]] ٢٢٠ص [[ / ــي مودع ــا ه ــلة إلين ــري واص ــرية غ ــور كث ُأم

ــا، ومل ــاقلون ومل ينقلوه ــا الن ــان كتمه ــام وإن ك ــد اإلم ــزم عن  يل

ــه إذا كــان ســبب  مــع ذلــك ســقوط التكليــف عــن اخللــق، ألنَّ

 نفسـه مـن الـذين أخـافوه، فمـن أحوجـه إىلٰ  الغيبة خوفـه عـىلٰ 

مـن ِقبَـل نفسـه يف فـوت مـا يفوتـه مـن الشــرع،  ٰى االستتار أتـ

ــ ــه أت ــام أنَّ ــام  ٰى ك ــة اإلم ــن تأدي ــه م ــيام يفوت ــه ف ــل نفس ــن ِقبَ م

ولـــو زال خوفـــه  .االســـتتار فه، حيـــث أحوجـــه إىلٰ وتصــــرُّ 

فه وُتبــنيَّ لــه مــا عنــده ممَّــا لظهــر، فيحصــل لــه اللطــف بتصـــرُّ 

يف األمــرين مــن  ٰى انكــتم عنــه، فــإذا مل يفعــل وبقــي مســترتًا أتــ

 .ِقبَل نفسه، وهذا قويٌّ تقتضيه األُصول

ــحابنا ــض أص ــره بع ــا ذك م م ــدَّ ــا تق ــة م ــة : ويف مجل أنَّ علَّ

ثوا اســتتاره عــن أوليائــه خوفــه مــن أن يشــيعوا خــرب ه، ويتحــدَّ

ـــك إىلٰ  ـــؤّدي ذل ـــه، في ـــاجتامعهم مع ـــن  رسورًا ب ـــوف م اخل

ــود ــري مقص ــان غ ــداء، وإن ك ف، . األع ــعَّ ــواب ُيض ــذا اجل وه

ــ ــوز أن خيف ــيعته ال جي ــالء ش ــا يف إظهــار  ٰى ألنَّ عق علــيهم م

ــِربون  ــيهم، فكيــف ُخي ــه وعل ـــرر علي ــه مــن الض اجــتامعهم مع

ة الشــاقَّ  ة، وإن جـاز هــذا بـذلك مـع العلــم بـام فيــه مـن املضــرَّ

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــوز ع ــني ال جي ــد واالثن ــذين ال  الواح ــيعته ال ــة ش مجاع

أنَّ هـذا يلـزم عليـه أن تكـون شـيعته قـد ُعـِدموا  عىلٰ . يظهر هلم

نـون مـن تالفيـه وإزالتـه، ألنَّـه إذا  االنتفاع به عىلٰ  وجـه ال يتمكَّ

ــم يفعلونــه، ولــيس يف  ــق االســتتار بــام ُيعَلــم مــن حــاهلم أهنَّ ُعلِّ

ــد ـــي مق ــذا يقتض ــام، وه ــور اإلم ـــي ظه ــا يقتض ورهم اآلن م

ــف  ــقوط التكلي ــه  -س ــف في ــام لط ــذي اإلم ــد  -ال ــنهم، وق ع

تكلَّمنـا بـام يمكـن أن يكـون نصــرة هلـذا اجلـواب بـام ال حيتـاج 

مـن أنَّ : وقد حكينـا أيضـًا مـا قالـه بعـض أصـحابنا. إعادته إىلٰ 

ــع إىلٰ  ــا يرج ــاء م ــن األولي ــتتاره ع ــة يف اس ــد العلَّ اء، ألنَّ األع

باإلمـام إنَّـام يكـون بـأن ينفـذ  وويلٍّ  انتقاع مجيع الرعيَّة مـن عـدوٍّ 

ــع وال  ــال داف فًا ب ـــرِّ ــاهرًا متص ــون ظ ــده، فيك ــط ي ــره وتنبس أم

وهـذا ممَّــا املعلـوم أنَّ األعـداء قــد حـالوا دونـه ومنعــوا . منـازع

 .منه

وال فائــــدة يف ظهــــوره لــــبعض : قـــالوا]] ٢٢١ص [[ /

ـة ال يـتمُّ إالَّ بظهـوره  ٰى فـع املبتغـأوليائه، ألنَّ الن مـن تـدبري األُمَّ

 للكلِّ ونفـوذ األمـر، فقـد صـارت العلَّـة يف اسـتتار اإلمـام عـىلٰ 

 .الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة

األعـداء : هـذا اجلـواب بـأن يقـال ويمكن أن يعـرتض عـىلٰ 

ــىلٰ  ــور ع ــني الظه ــه وب ــالوا بين ـــرُّ  إن ح ــه التص ــدبري وج ف والت

ســبيل  حيولــوا بينــه وبــني لقــاء مـن شــاء مــن أوليائــه عــىلٰ  فلـم

ــرتض اتِّ  ــه ويف ــد طاعت ــو يعتق ــاص، وه ــره االختص ــاع أوام ب

ــل  ــاء ألج ــذا اللق ــع يف ه ــان ال نف ــإن ك ــه، ف ــه يف نفس وحيكم

، فهــذا تصــ ــه غــري نافــذ األمــر يف الكــلِّ ريح ـاالختصــاص ألنَّ

تهـا مـن  لـدن وفـاة أمـري بأنَّه ال انتفاع للشيعة اإلماميَّة بلقـاء أئمَّ

ــة أيب القــائم  أّيــام احلســن بــن عــيلٍّ  املـؤمنني إىلٰ  . هلــذه العلَّ

ويوجــب أيضــًا أن يكــون أوليــاء أمــري املــؤمنني وشــيعة مل يكــن 

ــل انتقــال األمــر إىلٰ  ــه انتفــاع قب ــوله يف  هلــم بلقائ ــدبريه وحص ت

 .يده

ـ وهذا بلوغ مـن قائلـه إىلٰ  أنَّـه لـو  عـىلٰ . لحـدٍّ ال يبلغـه متأمِّ

م هلـم مـا ذكـروه مـن أنَّ االنتفـاع باإلمـام ال يكـون إالَّ مـع ُسلِّ 
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ــن  ــوهلم م ــل ق ــيهم، بط ــره ف ــوذ أم ــة ونف ــع الرعيَّ ــوره جلمي ظه

سـقوط التكليـف الـذي اإلمـام  ؤّدي إىلٰ وهـو أنَّـه ُيـ: وجه آخر

ــة ال ترجــع  ــه إذا مل يظهــر هلــم لعلَّ ــه عــن شــيعته، ألنَّ لطــف في

ــاهنم  ــدرهتم وإمك ــان يف ق ــيهم، وال ك ــن إل ــه م ــا يمنع ــة م إزال

الظهور، فال بدَّ مـن سـقوط التكليـف عـنهم، ألنَّـه لـو جـاز أن 

يمنع قـوم مـن املكلَّفـني غـريهم مـن لطفهـم ويكـون التكليـف 

علـيهم، جلـاز أن يمنـع  االذي ذلك اللطـف لطـف فيـه مسـتمر� 

وجـه  بعض املكلَّفني غـريه بقيـد أو مـا أشـبهه مـن املشــي عـىلٰ 

ــه،  ن مــن إزالت  عــىلٰ  اويكــون تكليــف املشـــي مســتمر� ال يــتمكَّ

 .املقيَّد

قوا بني القيد وبني اللطـف مـن حيـث كـان  وليس هلم أن ُيفرِّ

م وقوعـه، ولـيس كـذلك فقـد  ر معه الفعل، وال ُيتوهَّ القيد ُيتعذَّ

أنَّ فقد اللطـف كفقـد القـدرة  اللطف، ألنَّ أكثر أهل العدل عىلٰ 

فـيمن لـه ]] ٢٢٢ص [[ /  واآللة، وأنَّ التكليف مع فقد اللطـف

لطف معلوم، كالتكليف مع فقد القدرة واآللة، ووجـود املوانـع، 

ن غـري مـتمكِّ  -ممَّن له لطف معلـوم  -وأنَّ من مل يفعل له اللطف 

 .نمن الفعل، كام أنَّ املمنوع غري متمكِّ 

م أنَّ الـذي جيـب أن جيـاب بـه عـن السـؤال وقد بيَّنّ  ا فيام تقدَّ

أنَّـه ال جيـب القطـع : السـتتار عـن أوليائـهالذي ذكرناه يف علَّة ا

اسـتتاره  استتاره عن مجيـع أوليائـه، غـري أنَّ مـن ُيقَطـع عـىلٰ  عىلٰ 

م ذكـره مـن أنَّ هـذا البـاب ال  عنهم أقرب ما يقال عنـه مـا تقـدَّ

ســبيل  ســبيل التفصــيل، وأنَّ العلــم عــىلٰ  جيــب العلــم بــه عــىلٰ 

ــة الغ. اجلملــة فيــه كــاٍف  ــه وال بــدَّ أن تكــون علَّ ــة عــن أوليائ يب

ـا ال تقتضــي سـقوط  مضاهية لعلَّة الغيبـة عـن األعـداء مـن أهنَّ

ــدَّ أن  ــم، وال ب ــة بمكلِّفه ــق الالئم ــنهم، وال تلح ــف ع التكلي

هــذا  وعـىلٰ . نـني مــن دفعهـا وإزالتهـا فيظهــر هلـميكونـوا متمكِّ 

أنَّ اإلمـام إذا ظهـر وال ُيعَلـم شخصــه : مـا ُعلِّـل بـه القـدر أوىلٰ 

املشــاهدة، فــال بـدَّ مــن أن يظهــر عليــه علــم  وعينـه مــن حيــث

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــز ي ــز  معج ــدقه، واملعج ــه  -ص ــة طريق ــون دالل لك

ــه كــّذاب،  -الــدليل  جيــوز أن تعــرتض فيــه الشــبهة، فيُعتَقــد أنَّ

م القول فيه ؤّدي إىلٰ فيشيع خربه فيُ   .ما تقدَّ

ــل ــويلِّ  أّي : فــإن قي ــن ال ــٍري وقــع م ــه  تقص ــر ل ــذي مل يظه ال

النظـر  قـدرٍة لـه عـىلٰ  ا املعلوم مـن حالـه؟ وأّي ألجل هذ اإلمام

ــيام ــه؟ وإىلٰ ف ــام مع ــه اإلم ــر ل ــا  أّي   يظه ــاليف م ــزع يف ت يشٍء يف

 يوجب غيبته؟

ــا ــىلٰ : قلن ــاء إالَّ ع ــن األولي ــة ع ــبب الغيب ــا يف س ــا أحلن  م

معلـوم يظهـر موضـع التقصـري فيــه وإمكـان تالفيـه، ألنَّـه غــري 

ظهـر لـه اإلمـام  ٰى ه متـممتنع أن يكون من املعلـوم مـن حالـه أنَّـ

ـــر يف النظــر يف معجــزه، فــإنَّام أتــ يف ذلــك لتقصــريه  ٰى قصَّ

احلاصــل يف العلــم بــالفرق بــني املعجــز واملمكــن والــدليل مــن 

ــدليل ــيس ب ــا ل ــك وم ــىلٰ . ذل ــك ع ــن ذل ــان م ــو ك ــدة  ول قاع

صحيحة، مل جيز أن يشتبه عليـه معجـز اإلمـام عنـد ظهـوره لـه، 

 .استدراكهفيجب عليه تاليف هذا التقصري و

ــول]] ٢٢٣ص [[ / ــٍد أن يق ــيس ألح ــا : ول ــف مل ــذا تكلي ه

غيـب، ألنَّ هـذا الـوايل لـيس يعـرف مـا  ال يطاق وحوالـة عـىلٰ 

ــ ــتدركه، حتَّ ــتدالل فيس ــر واالس ــن النظ ــه م ــه بعين ـــر في  ٰى قصَّ

ر ــد يف نفســه ويتقـــدَّ . ونــراكم ُتلزمونـــه مــا مل يلتزمـــه. يتمهَّ

ل مـا يلـزم يف التكليـف) وذلك( ز تـارًة، ويشـتبه  أنَّ أوَّ قـد يتميـَّ

 ن مـن األمـرين حاصـالً، فـالويلُّ وإذا كـان الـتمكُّ . بغريه ٰى ُأخر

ــىلٰ  ــه ورأ ع ــب نفس ــذا إذا حاس ــه،  ٰى ه ــر ل ــام ال يظه أنَّ اإلم

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب يف الغيب ــون الس ــد أن يك وأفس

وإذا . الباطلة وأجناسها، علـم أنَّـه ال بـدَّ مـن سـبب يرجـع إليـه

ــو أنَّ  ٰى رأ ــع  ٰى أق ــري واق ــم أنَّ التقص ــاه، عل ــا ذكرن ــباب م األس

مـن جهتـه يف صـفات املعجـز ورشوطـه، فعليـه حينئـٍذ معــاودة 

ـــب  ـــا يوج ـــوائب وم ـــن الش ـــه م ـــك، وختليص ـــر يف ذل النظ

ــ ــه مت ــاس، فإنَّ ــاد ووّىفٰ  ٰى االلتب ــقَّ االجته ــك ح ــد يف ذل  اجته

النظــر رشوطــه، فــال بــدَّ مــن وقــوع العلــم بــالفرق بــني احلــقِّ 

 .اطلوالب

ــيس  وهــذه املواضــع اإلنســان فيهــا عــىلٰ  نفســه بصــرية، ول

يمكن أن ُيـؤَمر فيهـا بـأكثر مـن التنـاهي يف االجتهـاد والبحـث 

ــا. والفحــص واالستســالم للحــقِّ  ــد قلن إنَّ هــذا نظــري مــا : وق

أنـا نظـرت : يقوله من خيالفنا يف توليـد النظـر العلـم بـأن يقـول

علــم، فإّنــا نقــول كــام نظــرتم واســتوفيت رشائطــه ومل حيصــل ال

ــه ــع : ل ــتوفيت مجي ــت اس ــو كن ــك ل ــك، ألنَّ قك يف ذل ــدِّ ال ُنص

مل حيصـل لـك العلـم  ٰى رشائـط النظـر حلصـل لـك العلـم، ومتـ

علمنــا أنَّــك أخللــت بشـــيٍء مــن رشائطــه، وإن مل يمكننــا 

ــارة إىلٰ  ــا،  اإلش ــول هاهن ــذلك الق ــه، فك ــه بعين ــت ب ــا أخلل م

 . فاعرف

قلـتم، لوجـب أن ال يعلـم مـا  لو كـان األمـر عـىلٰ : فإن قيل

ــ ــذا ُي ــال، وه ــزات يف احل ــن املعج ــيئًا م ــم  ؤّدي إىلٰ ش أن ال يعل
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ة وصـدق الرسـول، وذلــك خيرجـه عـن اإلسـالم، فضــالً  النبـوَّ

 .عن اإليامن

ــع : قلنــا]] ٢٢٤ص [[ / ــه ال يمتن ال يلــزم مــا ذكرمتــوه، ألنَّ

أن تـدخل الشـبهة يف نـوع مـن املعجـزات دون نـوع، ولــيس إذا 

ــع أن دخلــت الشــب هة يف بعضــها دخلــت يف ســائرها، فــال يمتن

ــدالُّ  ــز ال ــون املعج ــىلٰ  يك ــبهة،  ع ــه الش ــدخل علي ة مل ت ــوَّ النب

ة النبـيِّ   فحصل له العلـم بكونـه معجـزًا، وعلـم عنـد ذلـك نبـوَّ

 . ٰــىل ــر ع ــذي يظه ــز ال ــون  واملعج ــر يك ــام إذا ظه ــد اإلم ي

ــزًا،  ــه معج ــبهة يف كون ــه الش ــدخل علي ــوز أن ت ــر، جي ــرًا آخ أم

ــ ــام فيش ــذا ك ة، وه ــالنبوَّ ــًا ب ــان عامل ــه، وإن ك ــٍذ يف إمامت كُّ حينئ

ة موسـ: تقـول ـ  ٰى إنَّ مــن علـم نبــوَّ  ة عــىلٰ بــاملعجزات الدالَّ

تــه إذا مل يــنعم النظــر يف املعجــزات الظــاهرة عــىلٰ   ٰى يــد عيســ نبوَّ

  ِّنــا حمّمــد ونبي ٰــه بــام عــرف  ، ال جيــب أن يقطــع عــىل أنَّ

، ألنَّـه ال يمتنـع ٰى األُخـر تلك املعجـزات جيـب أن يعـرف هـذه

أن يكـــون عارفـــًا هبـــا وبوجـــه داللتهـــا، وإن مل يعلـــم هـــذه 

 .املعجزات واشتبه عليه وجه داللتها

مـن مل يظهـر لـه  هـذا أن يكـون كـلُّ  فيجـب عـىلٰ : فإن قيـل

ــر  أنَّـه عـىلٰ  اإلمام يقطع عـىلٰ  كبـرية تلحـق بـالكفر، ألنَّـه مقصِّ

مــام عنــه، ويقتضـــي مــا فرضــتموه فــيام يوجــب غيبــة اإل عــىلٰ 

 .هذا بالعدوِّ  عىلٰ  فوت مصلحته، فقد حلق الويلُّ 

لــيس جيــب يف التقصــري الــذي أرشنــا إليــه أن يكــون : قلنــا

كفـرًا وال ذنبـًا عظــيًام، ألنَّـه يف هـذه احلــال مـا اعتقـد يف اإلمــام 

ــه لــيس بإمــام وال أخافــه عــىلٰ  ـــر يف بعــض  أنَّ ــام قصَّ نفســه، وإنَّ

كالســبب يف أن علــم مــن حالــه أنَّ ذلــك املعلــوم تقصــريًا كــان 

ــكَّ  ــع،  الش ــيس بواق ــتقبالً، واآلن فل ــه مس ــع من ــة يق يف اإلمام

فغــري الزم يف هــذا التقصــري أن يكــون بمنزلــة مــا يفضـــي إليــه 

ــه ســيكون كــافراً  ا املعلــوم أنَّ ــه وإن مل يلــزم أن يكــون . ممـَّ غــري أنَّ

ــر ــًا جم ــرًا وال جاري ــكِّ  ٰى كف ــام والش ــذيب اإلم ــدق تك ه، يف ص

ــن يلحــق  ــواب، ول ــامن واســتحقاق الث ــايف اإلي فهــو خطــأ ال ين

ــويلُّ  ــىلٰ ]] ٢٢٥ص [[ /  ال ــدوِّ ع ــدوَّ  بالع ــدير، ألنَّ الع ــذا التق  ه

بخـالف  يف احلال معتقد يف اإلمام مـا هـو كفـر وكبـرية، والـويلُّ 

 .ذلك

والذي ُيبـنيِّ مـا ذكرنـاه يف أنَّ مـا هـو كالسـبب يف الكفـر ال 

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد يف القـادر : احلـال جيب أن يكـون كفـرًا يف

منّا بقدرة أنَّـه يصـحُّ أن يفعـل يف غـريه مـن األجسـام مـن غـري 

ــ ــع أن مماسَّ ــر، وال يمتن ــيس بكف ــالً ل ــًأ وجه ــك خط ــان ذل ة، ك

 يـدعو إىلٰ  يكون املعلوم من حال هـذا املعتقـد أنَّـه لـو ظهـر نبـيٌّ 

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل اهللا عــىلٰ  بحيــث ال  يــده فعــالً  نبوَّ

بـه وال يـؤمن بـه، وهـذا  تصل إليه أسباب البشــر أنَّـه كـان ُيكذِّ

ال حمالة لو علم أنَّـه معجـز كـان يقبلـه، ومـا سـبق مـن اعتقـاده 

يف مقدور العبـد كـان السـبب يف هـذا، ومل يلـزم أن جيـري جمـراه 

 .يف الكفر

وهــذه اجلملــة ذكرهــا يف املســألة التــي لــه يف الغيبــة أوردنــا 

 .ومعانيها بعض ألفاظها

ُأصـولكم،  إنَّ هـذا اجلـواب أيضـًا ال يسـتمرُّ عـىلٰ : فإن قيـل

ــاىلٰ  ــرف اهللا تع ــن ع ــذهبكم أنَّ م ــن م ــحيح م ــفاته  ألنَّ الص بص

ــه  ــًا ال جيــوز أن يقــع من ة واإلمامــة وحصــل مؤمن وعــرف النبــوَّ

ــة . كفــر أصــالً  فــإذا ثبــت هــذا فكيــف يمكــنكم أن جتعلــوا علَّ

ــه إذا ظهــر اإلمــام أنَّ املع االســتتار عــن الــويلِّ  لــوم مــن حالــه أنَّ

يـده علـم معجـز شـكَّ فيـه، وال يعرفـه إمامـًا، فـإنَّ  وظهر عـىلٰ 

ـــذي  ـــيلكم ال ـــع دل ـــك يقط ـــر، وذل ـــك كف ـــكَّ يف ذل الش

حتموه  .صحَّ

ــل ــكَّ : قي ــحيح، ألنَّ الش ــيس بص ــذي ذكرمتــوه ل ــذا ال يف  ه

ــذي يظهــر عــىلٰ  ــه  املعجــز ال ــيس بقــادح يف معرفت ــد اإلمــام ل ي

 طريـق اجلملـة، وإنَّـام يقـدح يف أنَّ مـا ُعِلـَم عـىلٰ  ىلٰ لغري اإلمام ع

ت معرفتـه لـه هـل هـو هـذا الشـخص أم : طريق اجلملة وصـحَّ

ال؟ والشكُّ يف هذا ليس بكفـر، ألنَّـه لـو كـان كفـرًا لوجـب أن 

يكون كفرًا وإن مل ُيظِهر املعجـز، فإنَّـه ال حمالـة قبـل ظهـور هـذا 

ز  املعجز عـىلٰ  كونـه إمامـًا ]] ٢٢٦ص [[ /يـده شـاكٌّ فيـه وجمـوِّ

 .وكون غريه كذلك

ــام يقــدح يف العلــم احلاصــل لــه عــىلٰ  طريــق اجلملــة لــو  وإنَّ

ــىلٰ  ــه ع ــتقبل يف إمامت ــكَّ يف املس ــا  ش ــك ممَّ ــة، وذل ــق اجلمل طري

 .يمنع من وقوعه منه مستقبالً 

ــيام  ــاه ف ــًا آخــر ذكرن ــة جواب ــادات يف الغيب ــَر يف الزي ــد ُذِك وق

م رصحياً   .تقدَّ

ــ حيتــاج إىلٰ  ومــع ذلــك ال  ل هــذه العلــل الســتتاره عــىلٰ متحُّ

م مــن أنَّ  وجــه مــن الوجــوه، وهــو الــذي أومأنــا إليــه فــيام تقــدَّ

لطف أوليائـه حاصـل باإلمـام يف حـال الغيبـة كـام هـو حاصـل 

ـم ال يـأمنون يف حـال غيبتـه مـن انبسـاط  يف حال الظهـور، ألهنَّ

ــه نــه مــن التأديــب والــردع، فهــم مــع علمهــم بإماميــده ومتكُّ  ت



 ١٦٧  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــالٍ  ــلِّ ح ــه يف ك ــون تأديب ــه ويرهب ــألة  وعــىلٰ . خيافون ــذا ال مس ه

ــالح  ــه مص ــوهتم لغيبت ــه تف ــه، وأنَّ ــن أوليائ ــتتاره ع ــا يف اس علين

 .توجب إسقاط التكليف عنهم

*   *   * 

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

ـــة القـــائم : مســـألة) ٣١(]] ٩٨ص [[ ـــون  غيب ال يك

ــه تعــاىلٰ مــن ِقبَــل اهللا  عــدل حكــيم ال يفعــل ]] ٩٩ص /[[، ألنَّ

قبيحًا وال خيـلُّ بواجـب، وال مـن ِقبَلـه ألنَّـه معصـوم فـال خيـلُّ 

 .بواجب، بل من كثرة العدوِّ وقلَّة النارص

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

 :فصل يف الكالم يف الغيبة - ١]] ١٣ص [[

 صــاحب الزمــان لنــا يف الكــالم يف غيبــة  علــم أنَّ ا

 :طريقني

 إذا ثبـــت وجـــوب اإلمامـــة يف كـــلِّ : أن نقـــول: أحـــدمها

كـوهنم غـري معصـومني ال جيـوز أن خيلـو  اخللـق مـع ، وأنَّ حالٍ 

رشط الــرئيس أن  مــن مــن رئــيس يف وقــت مــن األوقــات، وأنَّ 

عصـمته، فـال خيلـو ذلـك الـرئيس مـن أن  عـىلٰ  يكون مقطوعـاً 

ــاً  ظــاهراً  يكــون ــاً معلوم ــا أنَّ ســتوراً م ، أو غائب ــإذا علمن  كــلَّ  ، ف

عصـمته، بـل  لـيس بمقطـوع عـىلٰ  له اإلمامـة ظـاهراً  ٰى عدَّ من يُ 

مـن يقطــع  ظـاهر أفعـاهلم وأحــواهلم ينـايف العصـمة، علمنــا أنَّ 

 .عصمته غائب مستور عىلٰ 

ع كــلَّ  وإذا علمنــا أنَّ  لــه العصــمة قطعــًا ممَّــن هــو  ٰى مــن ُيــدَّ

طحيــة والواقفـــة مــن الكيســانية والناووســية والف -غائــب 

ــريهم  ــحَّ  -وغ ــذلك ص ــا ب ــل، علمن ــوهلم باط ــنق ــة اب  ة إمام

ــن  ــحَّ  احلس ــاج إىلٰ وص ــه، وال نحت ــه وواليت ــ ة غيبت ف تكلُّ

ــالم يف ــوت مــا  الك ــع ثب ــه، م ــبب غيبت ــات والدتــه، وس إثب

 .ةمَّ عن األُ  ال جيوز خروجه احلقَّ  نَّ ذكرناه، أل

ــاين ــق الث ــول: والطري ــن احل: أن نق ــة اب ــالم يف غيب ــن الك س

 ـ عـىلٰ  فرع م لنـا سـلِّ ا أن يُ ثبـوت إمامتـه، واملخـالف لنـا إمَّ

ــ  إمامتــه ويســأل عــن ســبب غيبتــه ــه، أو ال فنتكلَّ ف جواب

ــســلِّ يُ  ــال معن ــه ف ــا إمامت ــة مــن ٰى م لن ــن غيب ــت  لســؤاله ع مل يثب

: لنـا عليهـا بـأن نقـولنوزعنـا يف ثبـوت إمامتـه دلَّ  ٰى إمامته، ومت

مــن لــيس  تكليــف عــىلٰ وجــوب اإلمامــة مــع بقــاء ال قــد ثبــت

ة القـــاهرة، باألدلَّــ عصــاربمعصــوم يف مجيــع األحــوال واأل

ــاً  ــت أيض ــن رشط اإل أنَّ  وثب ــاً م ــون مقطوع ــام أن يك ــىلٰ  م  ع

 .ةمَّ ال خيرج عن األُ  احلقَّ  أنَّ  وعلمنا أيضاً ، عصمته

 :ة بني أقوالمَّ فإذا ثبت ذلك وجدنا األُ 

امـة يف ال إمـام، فـام ثبـت مـن وجـوب اإلم: بني قائل يقـول

 .قوله دفِس يُ  حالٍ  كلِّ 

ــىلٰ  ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــة م ــول بإمام ــل يق ــمته،  وقائ عص

عصــمة  عليــه مــن وجــوب القطــع عــىلٰ  لنــافقولــه يبطــل بــام دلَّ 

 .اإلمام 

إمامتــه،  العصــمة لــبعض مــن يــذهب إىلٰ  ٰى عــومــن ادَّ 

ـــالف ـــهد بخ ـــاهد يش ـــه، أل فالش ـــاهرة  نَّ قول ـــاهلم الظ أفع

نعلـم  ف القـول فـيامجـه لتكلُّـوأحواهلم تنـايف العصـمة، فـال و

 .رضورة خالفه

ــوم إىلٰ  ]]١٤ص [[/ ــب ق ــمة وذه ــه العص ــت ل ــن ادُّعي  وم

كالكيســانية القــائلني بإمامــة حمّمــد بــن احلنفيــة،  -إمامتــه 

ــد  ــن حمّم ــر ب ــة جعف ــائلني بإمام ــية الق ــه مل والناووس ، وأنَّ

ــالوا ــذين ق ــة ال ــت والواقفي ــ: يم ــر  ٰى إنَّ موس ــن جعف مل  ب

 .باطل من وجوه سنذكرها م، فقوهل-يمت 

 ق ليـتمَّ رَ فسـاد قـول هـذه الِفـ فصار الطريقـان حمتـاجني إىلٰ 

صــول الثالثــة التــي إثبــات األُ  إىلٰ  ويفتقــران ،مــا قصــدناه

 القطـــع عـــىلٰ  مـــن وجـــوب الرئاســـة، ووجـــوبســـنذكرها 

ـال خيـرج عـن األُ  احلقَّ  العصمة، وأنَّ   كـلِّ  عـىلٰ  ة، ونحـن نـدلُّ مَّ

ــدٍ  ــن واح ــوا م ــذه األق ــوله ــن الق ــوجز م ــتيفاء  نَّ أل ،ل بم اس

 .ال مزيد عليه وجه ذلك موجود يف كتبي يف اإلمامة عىلٰ 

ــتصُّ  ــا خي ــاب م ــذا الكت ــرض هب ــا والغ ــة دون غريه  ،الغيب

 .هق لذلك بمنِّ واهللا املوفِّ 

*   *   * 

ــأخِّ  ]]١٤ص [[ ــبعض املت ــدت ل ــاً ووج ــرتض  رين كالم اع

ه فمـوَّ  ،ظفـر بطائـل هأنَّـ وظـنَّ ، يف الغيبـة  ٰى ـبه كالم املرتضـ

ــىلٰ  ــه ع ــ ب ــه قرحيــة وال بص ــيس ل ــرـمــن ل ــا  ،ر بوجــوه النظ وأن

 .عليه مأتكلَّ 

ــال ــة (: فق ــن ثالث ــا م ــرتاض عليه ــة واالع ــالم يف الغيب الك

 :أوجه

ــدها ــ: أح ــزِ ا نُ أّن ــم اإلل ــا أو يف ماميَّ ــبح فيه ــه ق ــوت وج ة ثب

ــفيلــزمهم أن يُ ، التكليــف معهــا الغيبــة لــيس فيهــا وجــه  وا أنَّ ثبِ

ــبح،  ــبح نَّ ألق ــبح تق ــه الق ــوت وج ــع ثب ــت  م ــة، وإن ثب الغيب



 الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   .................................................................................. ١٦٨

كــام نقــول يف قــبح تكليــف  -فيهــا وجــه حســن ]] ١٥ص /[[

إنَّ فيه وجه قـبح وإن كـان فيـه وجـه حسـن بـأن : -ما ال يطاق 

 .لغريه يكون لطفاً 

ــنقض طريــق وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ  أنَّ : والثــاين ــة ت  الغيب

ف أبعـد مـن رِّ ـالنـاس مـع رئـيس مهيـب متصـ كون نَّ زمان، أل

ــ ــو اقتض ــيح ل ــاً  ٰى ـالقب ــه لطف ــاً  كون ــلِّ  واجب ــالٍ  يف ك ــبح  ،ح وق

ــ ــة، ألّن ــان الغيب ــتقض بزم ــده الن ــع فق ــف م ــان التكلي ا يف زم

نكــون مــع رئــيس هــذه صــفته أبعــد مــن القبــيح، وهــو  الغيبــة

ــذه  ــيس ه ــود رئ ــب وج ــة، ومل جي ــذه الرئاس ــوب ه ــل وج دلي

 دَ ِجـ، فقـد وُ صفته يف زمان الغيبـة وال قـبح التكليـف مـع فقـده

 .وهذا نقض الدليل ،الدليل وال مدلول

ــ إنَّ : أن يقــال: والثالــث ــه مبعِّ  داً الفائــدة باإلمامــة هــي كون

 ،قـولكم، وذلـك ال حيصـل مـع وجـوده غائبـاً  من القبـيح عـىلٰ 

 وجــوده غائبــاً  خيــتّص  فلــم ينفصــل وجــوده مــن عدمــه، وإذا مل

ــروه مل يقــت ــوب الــذي ذك ــه الوج ــيلكم وجــوب  ضِ بوج دل

مـع  دَ ِجـه منـتقض حيـث وُ مع الغيبـة، فـدليلكم مـع أنَّـ دهوجو

ــاط ــب انبس ــد، ومل جي ــاط الي ــري  انبس ــو غ ــة، فه ــع الغيب ــد م الي

 وال هـو حاصـل يف هـذه ،ق بوجود إمام غـري منبسـط اليـدمتعلِّ 

 .)احلال

 :اجلواب عن االعرتاض املزبور

ــ :الكـالم عليــه أن نقـول ا إّنــ(: ل مـن قولــها الفصــل األوَّ أمَّ

وعيـد منـه حمـض  )قـبح ة أن يكـون يف الغيبـة وجـهماميَّ اإلم لزِ نُ 

ــ   وجــه القــبح الــذية، فكــان ينبغــي أن يتبــنيَّ ال يقــرتن بــه حجَّ

 .ه وعيدهومل يفعل، فال يتوجَّ  ،اهم لننظر فيهأراد إلزامه إيّ 

مـا أنكـرتم أن يكـون فيهـا : وجـه عـىلٰ  وإن قال ذلك سـائالً 

ــبح ــه ق ــ؟ وج ــولفإّن ــة: ا نق ــبح معقول ــوه الق ــون  وج ــن ك م

مـن  ءولـيس يش ،وجهـالً  ومفسـدةً  وكـذباً  وعبثـاً  ظلـامً  ـيءالش

 .هاهنا، فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح ذلك موجوداً 

ــل ــإن قي ــ: ف ــبح أنَّ ــه الق ــوج ــزح علَّ ــه مل ي ــىلٰ ة املكلَّ  ف ع

ـــده نَّ قـــولكم، أل الـــذي هـــو لطـــف يف احلقيقـــة  انبســـاط ي

ــالالً  ــك إخ ــار ذل ــل، فص ــه مل حيص ــن تأديب ــوف م ــف ب واخل لط

 .فقبح ألجله ،فاملكلَّ 

ا يف بـاب وجـوب اإلمامــة بحيـث أرشنـا إليــه نـّـقـد بيَّ : قلنـا

ــاط أنَّ  ــده  انبس ــ ]]١٦ص [[/ ي ــه إنَّ ــن تأديب ــوف م ام واخل

ــفــات املكلَّ  االســتتار  أحوجــوه إىلٰ  مفــني ملــا يرجــع إلــيهم، ألهنَّ

ــافوه ومل يُ  ــأن أخ ــومكِّ ب ــن قِ  ن،ن ــأتوا م ــف ــهمبَ ــر .ل نفوس  ٰى وج

 مـن مل حيصـل لـه معرفـة اهللا تعـاىلٰ : أن يقـول قائـل ٰى ذلك جمـر

ــبح يف تكليفــه ــه ق ــ ،وج ــن ألنَّ ــه م ــف ل ــا هــو لط ــل م ه مل حيص

 .املعرفة، فينبغي أن يقبح تكليفه

 نَّ ل نفســه، ألبَــيت مــن قِ الكــافر أُ  فــام يقولونــه هاهنــا مــن أنَّ 

نــه مــن الوصــول معرفتــه ومكَّ  الداللــة عــىلٰ  اهللا قــد نصــب لــه

ــل نفســه ومل إليهــا، فــإذا مل ي نظــر ومل يعــرف ُأيت يف ذلــك مــن ِقبَ

وإن  -انبسـاط يـد اإلمـام : يقبح ذلـك تكليفـه، فكـذلك نقـول

ــف  ــات املكلَّ ــإنَّ  -ف ــن قِ ام أُ ف ــيت م ــو مكَّ بَ ــه، ول ــر ل نفس ــه لظه ن

ــ نَّ يقــبح تكليفــه، أل وانبســطت يــده فحصــل لطفــه فلــم ة احلجَّ

 .عليه ال له

ــه،  وقــد اســتوفينا نظــائر ذلــك يف املوضــع الــذي أرشنــا إلي

 .ذكره عرض ما حيتاج إىلٰ  وسنذكر فيام بعد إذا

ــ ــاينوأمَّ ــالم يف الفصــل الث ــىلٰ  ،ا الك ــو مبنــي ع ــة  فه املغالط

الرجــل كــان فــوق  نَّ يفهــم مــا أورده، أل ه ملإنَّــ: وال نقــول

دليـل وجـوب  إنَّ : قولـه لكـن أراد التلبـيس والتمويـه يف ،ذلك

ــة، أل ــال الغيب ــتقض بح ــة ين ــون نَّ الرئاس ــع ك ــاس م ــيس  الن رئ

ــرِّ ـمهيــب متصــ ــو اقتض ــيح ل ــد مــن القب ــاً  ٰى ـف أبع ــه لطف  كون

ــاً  ــىلٰ  واجب ــلِّ  ع ــالٍ  ك ــتقض ، ح ــده الن ــع فق ــف م ــبح التكلي وق

ــة ــان الغيب ــم ،بزم ــد وُ  فل ــده، فق ــع فق ــف م ــبح التكلي ــيق  دَ ِج

 .وهذا نقض ،الدليل وال مدلول

ــ ــاوإنَّ ــ: ام قلن ــهإنَّ ــ ،ه متوي ــنَّ ألنَّ ــ ه ظ ــولأّن ــا إنَّ : ا نق ل يف ح

، وال اإلمامـة قـائم وال إمـام فكـان نقضـاً  الغيبة دليـل وجـوب

بعينـه هـو دليـل  مـامنقول ذلك، بـل دليلنـا يف حـال وجـود اإل

ــه، يف أنَّ  ــال غيبت ــالني اإل ح ــفيف احل ــام لط ــول ،م ــال نق  إنَّ : ف

الــرئيس  الغيبــة خــال مــن وجــوب رئــيس، بــل عنــدنا أنَّ  زمــان

 فـني عــىلٰ املكلَّ  ع إىلٰ انبسـاط يـده ملــا يرجـ ام ارتفــعحاصـل، وإنَّـ

بـل وجـه  ،لطفـاً  انبسـاط يـده خـرج مـن كونـه نَّ نـاه، ال ألما بيَّ 

 ٰى فجـر .غـري اهللا ام مل حيصـل ملـا يرجـع إىلٰ اللطف به قـائم، وإنَّـ

مـع  لطفـاً  كيـف يكـون معرفـة اهللا تعـاىلٰ : أن يقـول قائـل ٰى جمر

 ائامً الكـافر قــ  كــان التكليـف عـىلٰ فلـامَّ  ؟الكـافر ال يعـرف اهللا أنَّ 

ــةً  ــة مرتفع ــىلٰ  دلَّ  واملعرف ــاً  أنَّ  ع ــت لطف ــة ليس ــىلٰ  املعرف ــلِّ  ع  ك

 .ا لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً ألهنَّ  ،حالٍ 

ــن أنَّ  ــة م ــواهبم يف املعرف ــة كج ــا يف اإلمام ــافر  وجوابن الك

ــ ــة وإنَّ ــائم باملعرف ــه ق ــوَّ  املطف ــر ف ــالتفريط يف النظ ــه ب ت نفس
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ــؤدّ  ــذلك امل ــه، فك ــبح تكليف ــم يق ــا فل ــولي إليه ــة : نق الرئاس

ــ ــلطــف للمكلَّ ق بــاهللا مــن إجيــاده ف يف حــال الغيبــة، ومــا يتعلَّ

ــ ــل، وإنَّ ــع  امحاص ــ ]]١٧ص [[/ارتف ــده رُّ ـتص ــاط ي فه وانبس

هــذه  األمــران، والكــالم يف ٰى فــني فاســتواملكلَّ  ألمــر يرجــع إىلٰ 

 .بحيث ذكرناه أيضاً  مستوىفٰ  ٰى املعن

ا الكالم يف الفصل الثالث من قولـه الفائـدة باإلمامـة  إنَّ : وأمَّ

دًا من القبيح  ، وذلك مل حيصـل مـع -قولكم  عىلٰ  -هي كونه مبعِّ

 وجـوده غائبـاً  عدمه، فإذا مل خيتّص  غيبته، فلم ينفصل وجوده من

وجوب وجوده مـع  بوجه الوجوب الذي ذكروه مل يقتض دليلكم

مع انبسـاط اليـد، ومل  دَ ِج ه منتقض حيث وُ الغيبة، فدليلكم مع أنَّ 

ق بوجـود إمـام غـري نبساط اليد مع الغيبة، فهو غـري متعلِّـجيب ا

 .حاصل يف هذه احلال منبسط اليد وال هو

ــ ــ: ا نقــولفإّن ــد إنَّ ه مل يفعــل يف هــذا الفصــل أكثــر مــن تعقي

بعضــها  مات وردِّ املنطقيــني مــن قلـب املقــدّ  طريقـة القـول عــىلٰ 

ــىلٰ  ــكَّ  ع ــض، وال ش ــ بع ــذلكأنَّ ــد ب ــة،  ه قص ــه واملغالط التموي

 .ٰى مر أوضح من أن خيف فاألوإالَّ 

ــ ــت اإل ٰى ومت ــقال ــد اإل إنَّ : ةماميَّ ــاط ي ــب يف انبس ــام ال جي م

ــ وجــوب إمــام  عــىلٰ  دلــيلكم ال يــدلُّ : يقــول ٰى حــال الغيبــة حتَّ

حنــا بـل الـذي رصَّ  ؟الغيبـة هـذه حـال  ألنَّ  ،غـري منبسـط اليـد

ــد أُ  ــة بع ــه دفع ــرب ــالني أنَّ  ٰى خ ــب يف احل ــده واج ــاط ي يف ، انبس

ــحــال ظهــوره مُ  ه وحــال غيبتــه، غــري أنَّ حــال ظهــور ن منــه كِّ

ــده ــة مل يُ  فانبســطت ي ــال الغيب ــوح ــده، ال أنَّ مكَّ ــت ي  ن فانقبض

ـ نـا أنَّ وبيَّ . الوجـوب انبساط يده خـرج مـن بـاب ة بـذلك احلجَّ

فــأتوا مــن  نــوهمكِّ فــني مــن حيــث منعــوه ومل يُ املكلَّ  قائمــة عــىلٰ 

 .ٰى خراألُ بعد  هنا ذلك باملعرفة دفعةً ل نفوسهم، وشبَّ بَ قِ 

 ،رعـنصـب الـرئيس واجـب بعـد الشـ ا نعلـم أنَّ ّنـإف وأيضاً 

لـه للقيـام بـام ال يقـوم بـه غـريه، لتحمّ  ملا يف نصـبه مـن اللطـف

ــاً  ــني واقع ــيس التمك ــذا فل ــع ه ــلِّ  وم ــل احل ــن  أله ــد م والعق

ـ مـذهب أهـل العـدل الـذين  ة عـىلٰ نصب من يصـلح هلـا خاصَّ

ــا ــب  نَّ إ: معهــم، ومــع هــذا ال يقــول أحــد كالمن وجــوب نص

 .يقع التمكني منه الرئيس سقط اآلن من حيث مل

والعقـد  مـام جـواهبم يف منـع أهـل احلـلِّ فجوابنا يف غيبة اإل

ام اخلـالف فـإنَّ  ،يصـلح لإلمامـة، وال فـرق بيـنهام من اختيار من

، ذلـك معلـوم رشعـاً  :، وقـالواعلمنـا ذلـك عقـالً : ا قلنابيننا أنّ 

 .وذلك فرق من غري موضع اجلمع

نـوا مـن اختيـار مـن مكَّ والعقـد إذا مل يُ  أهـل احلـلِّ : فإن قيل

ــة ــلح لإلمام ــإنَّ  يص ــن  ف ــك م ــام ذل ــوم مق ــا يق ــل م اهللا يفع

 :الشـيوخ مـن قـال األلطـاف فـال جيـب إسـقاط التكليـف، ويف

ـــ إنَّ  ]]١٨ص [[/ ـــبه يف الش ـــب نص ـــام جي ـــالح ـاالم رع ملص

 .أن يفعل هلا اللطف دنياوية، وذلك غري واجب

ـ: قلنا قولـه  )نصـب اإلمـام ملصـالح دنياويـة(: ا مـن قـالأمَّ

ــ ،يفســد ــالف  ه لــو كــانألنَّ ــه، وال خ ــا وجــب إمامت ــذلك مل ك

 .مام مع االختياره جيب إقامة اإلبينهم يف أنَّ 

ــىلٰ  ــه اإل أنَّ  ع ــوم ب ــا يق ــة األُ م ــاد وتولي ــن اجله ــام م ــراء م م

واســتيفاء احلــدود والقصاصــات يء والقضــاة وقســمة الفــ

ــوأُ  ــة ال جي ــور ديني ــةم ــلحة دنياوي ــان ملص ــو ك ــا، ول ــا  ز تركه مل

 .وجب ذلك، فقوله ساقط بذلك

ه لـو باطـل، ألنَّـ )يفعـل اهللا مـا يقـوم مقامـه(: ا من قـالوأمَّ 

، حـالٍ  كـلِّ  عـىلٰ  مـام مطلقـاً عليه إقامـة اإل كان كذلك ملا وجب

نقــول يف فــروض  ولكــان يكــون ذلــك مــن بــاب التخيــري، كــام

ــني ذلــك . الكفايــات ــا بتعي ــه عــىلٰ ويف علمن  حــالٍ  كــلِّ  ووجوب

 .فساد ما قالوه عىلٰ  دليل

ــىلٰ  ــ ع ــىلٰ أنَّ ــزم ع ــاً  ه يل ــوجهني مجيع ــة ال ــال، املعرف ــأن يق : ب

الكـافر إذا مل حيصـل لـه املعرفـة يفعـل اهللا لـه مـا يقـوم مقامهــا، 

 .حالٍ  كلِّ  جيب عليه املعرفة عىلٰ  فال

ما حيصـل مـن االنزجـار عـن فعـل الظلـم عنـد  إنَّ : أو يقال

ــر املعرفــة ــك  أم ــن ذل ــة، فيجــب م ــا املعرف ــاوي ال جيــب هل دني

 .إسقاط وجوب املعرفة

وكذلك ال بـدل لإلمـام : إنَّه ال بدل للمعرفة، قلنا: قيل ٰى ومت

، وكـذلك إن - )تلخـيص الشـايف(وذكرنـاه يف  ٰى ما مضــ عىلٰ  -

قلنا مثل ذلـك ، االنزجار من القبيح عند املعرفة أمر ديني نوا أنَّ بيَّ 

 .ام سواءميف وجود اإل

ال خيلـو وجـود رئـيس مطـاع منبسـط اليـد مـن أن : فإن قيل

 أو جيـب عـىلٰ  ،أو جيـب علينـا مجيعـه ،ذلـك اهللا مجيـع جيب عـىلٰ 

 جيـب مجيـع ذلـك عـىلٰ : فـإن قلـتم .اهللا إجياده وعلينا بسـط يـده

ــ ــةاهللا، فإنَّ ــال الغيب ــتقض بح ــ ،ه ين ــيُ  ه ملألنَّ ــط وِج ــام منبس د إم

ــه  ــا مجيع ــب علين ــد، وإن وج ــاق، الي ــا ال يط ــف م ــذلك تكلي ف

إجيـاده، وإن وجـب عليـه إجيـاده وعلينـا بسـط  نقدر عىلٰ  ا الألنّ 

ه جيـب علينـا أن فيـه أنَّـ مـع أنَّ  ؟يده ومتكينـه فـام دلـيلكم عليـه

يــد  زيــد بســط نفعــل مــا هــو لطــف للغــري، وكيــف جيــب عــىلٰ 



 الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   .................................................................................. ١٧٠

 نقـــض وهـــل ذلـــك إالَّ  ؟مـــام لتحصـــيل لطـــف عمـــرواإل

 !؟صولاألُ 

مـام املنبسـط اليـد إذا ثبـت وجـود اإل نَّ إ :الذي نقولـه: قلنا

ومل يكـن إجيـاده يف مقـدورنا مل  ،لنـا عليـهدلَّ  مـا ه لطف لنا عىلٰ أنَّ 

ــن أن نُ  ــحيس ــادهكلَّ ــ ،ف إجي ــا الألنَّ ــف م  ]]١٩ص [[/ ه تكلي

يطاق، وبسـط يـده وتقويـة سـلطانه قـد يكـون يف مقـدورنا ويف 

ه غـري واجـب عليـه علمنـا أنَّـ يفعل اهللا تعـاىلٰ  مقدور اهللا، فإذا مل

 يكـون منبسـط اليـد ليـتمَّ  مـن أن بـدَّ  ه اله واجب علينا، ألنَّـوأنَّ 

ــالتكليف، وبيَّ  ــالغــرض ب ــذلك أنَّ نّ ــده لــو كــان مــن ا ب  بســط ي

ــه  فعلــه تعــاىلٰ  ــني أعدائ ــه وب ــة بين ــه، واحليلول ــر اخللــق علي لقه

ـــره باملالئكـــة ـــة أم ـــ وتقوي ـــقوط الغـــرض  إىلٰ  ٰى ام أدّ ربَّ س

 بسـط يـده عـىلٰ  جيـب علينـا جلـاء، فـإذاً اإلبالتكليف، وحصول 

 .ل نفوسنابَ وإذا مل نفعله أتينا من قِ  حالٍ  كلِّ 

ــ ــوهلمفأمَّ ــري : ا ق ــري غ ــا للغ ــف علين ــاب اللط ــك إجي يف ذل

ــ، صــحيح مــام رة اإلـمــن جيــب عليــه نصــ كــلَّ  إنَّ : ا نقــولألّن

ــه يف ذلــك ــ وتقويــة ســلطانه ل ــه مصــلحة ختصُّ ه، وإن كانــت في

جيــب  األنبيــاء كــام نقولــه يف أنَّ  ،هغــري مصــلحة يرجــع إىلٰ 

ــ اخللــق مــا هــو مصــلحة  ة واألداء إىلٰ ل أعبــاء النبــوَّ علــيهم حتمُّ

ــم، أل ــم يف نَّ هل ــ هل ــلحة ختصُّ ــذلك مص ــام ب ــت القي هم وإن كان

 .فيها مصلحة لغريهم

ــلِّ  ــالف يف أهــل احل ــال ويلــزم املخ ــأن يق ــد ب ــف : والعق كي

ــار اإلمــام ــيهم اختي ــع األُ  ملصــلحة ترجــع إىلٰ  جيــب عل ــمجي ة، مَّ

ــك إالَّ  ــعوهــل ذل ــا يرج ــيهم مل ــل عل ــاب الفع ــلحة  إىلٰ   إجي مص

 .أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء ءيش فأّي  ؟غريهم

ــ: فــإن قيــل ــ مَ ـلِ  ؟ه جيــب إجيــاده يف حــال الغيبــةزعمــتم أنَّ

 ؟معدوماً   جاز أن يكونوهالَّ 

فه الـذي هـو رُّ ـتصـ مـن حيـث إنَّ ] ذلـك[ام أوجبنـا إنَّ : قلنا

 بعــد وجــوده وإجيــاده مل يكــن يف مقــدورنا، إالَّ  ا إذا مل يــتمّ لطفنــ

ــك ــد ذل ــا عن ــإ: قلن ــىلٰ نَّ ــب ع ــك ه جي أن ال  إىلٰ  ٰى  أدوإالَّ ، اهللا ذل

ــ ــي العلَّ ــل اللطــفنكــون مزاح ــن قِ يف ،ة بفع ــا م ــون أتين ــه بَ ك ل

ــاىلٰ  ــن قِ  ال تع ــده ومل نُ بَ م ــا، وإذا أوج ــده مكِّ لن ــاط ي ــن انبس ــه م ن

 .ل مل حيسنويف األوَّ  ،التكليف حسنف ،ل نفوسنابَ أتينا من قِ 

ــل ــ: فــإن قي ــا إّي ــدون بتمكينن ــذي تري ــدون أن مــا ال اه؟ أتري

: قيــل لكــم . مــع وجــودهإالَّ  وذلــك ال يــتمُّ ؟ نقصــده ونشــافهه

 مــع ظهــوره وعلمنــا أو علــم بعضــنا مجيــع ذلــك إالَّ  ال يصــحُّ و

ــه ــتم .بمكان ــدَّ : وإن قل ــه والش ــع لطاعت ــا أن نبخ ــد بتمكينن  نري

رته ـنصــ رة الظــاملني، ونقــوم عــىلٰ ـعــن نصــ ، ونكــفَّ يــده عــىلٰ 

ــ ــا إىلٰ  ٰى مت ــه ودلَّ  دعان ــهإمامت ــا بمعجزت ــا عليه  ]]٢٠ص [[/ .ن

ــة: قلنــا لكــم ــا ذلــك يف زمــان الغيب وإن مل يكــن  ،فــنحن يمكنن

فنـاه مـن ذلـك مـا كلَّ  ال يـتمُّ  :فيه، فكيـف قلـتم مام موجوداً اإل

 ؟ مع وجود االمامإالَّ 

يف   ٰى ـهـذا البـاب مـا ذكـره املرتضـالذي نقولـه يف : قلنا

ــذخرية( ــو  أنَّ  ،)تلخــيص الشــايف(وذكرنــاه يف ، )ال الــذي ه

ــ ــن تص ــا م ــده الف اإلرُّ ـلطفن ــاط ي ــام وانبس ــتمُّ  م ــأُ إالَّ  ي مور  ب

ق بـه مـن والثـاين يتعلَّـ، ق بـاهللا وهـو إجيـادهأحـدها يتعلَّـ: ثالثة

مـن العـزم  ق بنـاوالثالـث يتعلَّـ، ل أعباء اإلمامة والقيام هبـاحتمُّ 

ــىلٰ  ــ ع ــوب حتمُّ ـنص ــه، فوج ــاد ل ــدته، واالنقي ــه رته، ومعاض ل

ــىلٰ  ــرع ع ــه ف ــ علي ــوده، ألنَّ ــف وج ــاول التكلي ــوز أن يتن ه ال جي

ــ لوجــوب قيامــه، وصــار  اه أصــالً املعــدوم، فصــار إجيــاد اهللا إّي

ب جتـام ه إنَّـألنَّـ ،األصـلني هلـذين رته علينـا فرعـاً ـوجوب نصـ

ــه إذا وُ  ــا طاعت ــعلين ــدَ ِج ــا، ، وحتمَّ ــام هب ــة وق ــاء اإلمام ل أعب

: جيــب علينــا طاعتــه، فمــع هــذا التحقيــق كيــف يقــال فحينئــذٍ 

  ؟ال يكون معدوماً  مَ ـلِ 

 ٰى حتـَّ مسـترتاً  فـام الفـرق بـني أن يكـون موجـوداً : فإن قيـل

ــ متكينــه أظهــره، وبــني أن يكــون معــدوماً  اإذا علــم اهللا منـّـ  ٰى حتَّ

 ؟أوجده متكينه ا العزم عىلٰ إذا علم منّ 

أن يوجــب علينــا متكــني مــن  ال حيســن مــن اهللا تعــاىلٰ : نــاقل

ــود ــيس بموج ــ ،ل ــإذاً  هألنَّ ــاق، ف ــا ال يط ــف م ــدَّ  ال تكلي ــن  ب م

 .وجوده

متكينـه  ا ننطـوي عـىلٰ إذا علـم أّنـ يوجـده اهللا تعـاىلٰ : فإن قيل

 .ره عند مثل ذلكظهِ ه يُ أنَّ  كام ،بزمان واحد

يف مجيــع طاعتــه الزم  وجــوب متكينــه واالنطــواء عــىلٰ : قلنــا

ــب أن ــا، فيج ــري إىلٰ  أحوالن ــه واملص ــن طاعت ــني م ــون التمك  يك

ــاً  ــره ممكن ــوال وإالَّ  أم ــع األح ــنيف مجي ــ  مل حيس ــف، وإنَّ ام التكلي

ــتمُّ  ــان ي ــن مكلَّ  ك ــو مل نك ــك ل ــلِّ ذل ــني يف ك ــوب  ف ــال لوج ح

ــه ــاد أل طاعت ــد واالنقي ــك عن ــا ذل ــب علين ــان جي ــل ك ــره، ب م

 .مر عندنا بخالفهظهوره واأل

: اسـتتاره ن خالفنـا يف ذلـك وألزمنـا عدمـه عـىلٰ يقـال ملـ ثمّ 

ــ ــوز أن مَ ـلِ ــيُ  ال جي ــاىلٰ كلِّ ــا  ف اهللا تع ــب عليه ــة وال ينص املعرف

ا علـم مـن حالنـا أّنـ إذا ٰى ا ال ننظـر فيهـا، حتـَّداللة إذا علـم أّنـ
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ــد إىلٰ  ــىلٰ  نقص ــزم ع ــر ونع ــ النظ ــد األدلَّ ــك أوج ــبها، ذل ة ونص

ة منصــوبة ال ننظــر مــا الفــرق بــني داللــ :ننظــر ونقــول فحينئــذٍ 

ــ النظــر فيهــا أوجــدها  إذا عزمنــا عــىلٰ  ٰى فيهــا وبــني عــدمها حتَّ

 ؟اهللا تعاىلٰ 

ـــ: قـــالوا ٰى ومتـــ ]]٢١ص [[/ ة مـــن مجلـــة نصـــب األدلَّ

، دونـه كالقـدرة واآللـة التمكني الـذي ال حيسـن التكليـف مـن

ــا ــام : قلن ــود اإلم ــذلك وج ــن  وك ــني م ــة التمك ــن مجل م

 نـا طاعتـه، كـام أنَّ مل متكَّ  وداً مل يكـن موجـ ٰى طاعته، ومتـ وجوب

ــ ــودة ملاألدلَّ ــن موج ــايمكِّ  ة إذا مل تك ــر فيه ــا النظ ــتو ،ن  ٰى فاس

 .األمران

وهبــذا التحقيــق يســقط مجيــع مــا يــورد يف هــذا البــاب مــن 

اجلــواب وأســئلة املخــالف عليهــا،  عبــارات ال نرتضــيها يف

ـتُ يف كُ  مسـتوىفٰ  ٰى وهذا املعنـ  ،)الشـايف تلخـيص(ة يف بـي وخاصَّ

 .ل بذكرهطوِّ ال نُ ف

ـواملثال الذي ذكـره مـن أنَّـ أ ه لـو أوجـب اهللا علينـا أن نتوضَّ

إن : يكـن هلـا حبـل نسـتقي بـه، وقـال لنـا نـة ملمن مـاء بئـر معيَّ 

املــاء، ] مــن[بــه  تســتقون دنــوتم مــن البئــر خلقــت لكــم حــبالً 

ا قـد أتينـا مـن البئـر كنّـ مل نـدنُ  ٰى تنـا، ومتـلعلَّ  ه يكون مزحيـاً فإنَّ 

 .له تعاىلٰ بَ ل نفوسنا ال من قِ بَ قِ  من

اشـرت يل : -وهـو بعيـد منـه  -وكذلك لو قال السـيِّد لعبـده 

ـ: فقـال من السـوق،  حلامً  ه لـيس معـي ألنَّـ ،ن مـن ذلـكال أمتكَّ

ــال ــه، فق ــ: ثمن ــه، فإنَّ ــك ثمن ــوت أعطيت ــاً إن دن ــون مزحي  ه يك

ل نفسـه بَـيت مـن قِ خـذ الـثمن يكـون قـد أُ أل مل يدنُ  ٰى ته، ومتلعلَّ 

ــن ال ــقِ  م ــيِّ بَ ــال س ــع متكينن ــام م ــور اإلم ــال ظه ــذه ح  ،ده، وه

ــو ــا ه ــدم متكينن ــون ع ــب أن يك ــر يف  فيج ــبب يف أن مل يظه الس

 .وظهر دَ ِج لوُ  ناه ا لو مكَّ هذه األحوال ال عدمه، إذ كنّ 

ه جيـب علينـا متكينـه إذا ظهـر أنَّـ هـذا كـالم مـن يظـنُّ : قلنا

ــك ــا ذل ــب علين ــلِّ  وال جي ــالٍ  يف ك ــينا باملح ــذي ، ورض ــال ال ث

يف احلـال لوجـب  لـو أوجـب علينـا االسـتقاء ه تعـاىلٰ ذكره، ألنَّ 

ــ نَّ أل ،يف احلــال أن يكــون احلبــل حاصــالً  ة، لكــن بــه تــزاح العلَّ

ــ ٰى متــ: قــال إذا ام هــو دنــوتم مــن البئــر خلقــت لكــم احلبــل إنَّ

يف هـذه  الـدنوِّ  فيكفـي القـدرة عـىلٰ ، ال لالسـتقاء ف للـدنوِّ مكلِّ 

ف لالسـتقاء منهـا، فـإذا دنـا مـن البئـر بمكلِّـ ه لـيساحلال، ألنَّ 

 لالسـتقاء، فيجـب عنـد ذلـك أن خيلـق لـه فـاً مكلِّ  صار حينئـذٍ 

ــلِّ  ــا يف ك ــب علين ــك أن ال جي ــري ذل ــل، فنظ ــالٍ  احلب ــة  ح طاع

ــهاإل ــام ومتكين ــد ،م ــب عن ــال جي ــامَّ  ف ــوده، فل ــك وج ــت ذل  كان

منتظـر  رشطـه وال وقـت طاعته واجبـة يف احلـال ومل نقـف عـىلٰ 

 .ة يف التكليف وحيسنلتزاح العلَّ  ن يكون موجوداً وجب أ

ام ه إنَّـألنَّـ ،د مـع غالمـه مثـل ذلـكواجلواب عن مثال السـيِّ 

ــدنوَّ كلَّ  ــه ال ــه ال ف ــ من ــه وكلَّ ـالش ــا من ــإذا دن ــراء، ف ــه الش راء ـف

 .وجب عليه إعطاء الثمن

ــ اهللا تعــاىلٰ  إنَّ : وهلــذا قلنــا ]]٢٢ص [[/  ف مــن يــأيت إىلٰ كلَّ

ــة و ــوم القيام ــواي ــب أن يكون ــ ال جي ــي العلَّ ــودين مزاح  ،ةموج

 تهم يففهـــم اآلن، فـــإذا أوجـــدهم وأزاح علَّـــكلِّ ه مل يُ ألنَّـــ

تنــاوهلم  ة حينئــذٍ التكليــف بالقــدرة واآللــة ونصــب األدلَّــ

 .املغالطة التكليف، فسقط بذلك هذه

ـللقيـام بـاأل فـاً مـام إذا كـان مكلَّ اإل أنَّ  عىلٰ  ل أعبـاء مر وحتمُّ

تكليــف  وهــل يصــحُّ  ؟يكــون معــدوماً  وز أناإلمامــة كيــف جيــ

ــل ــد عاق ــدوم عن ــ ؟املع ــك تعلُّ ــه ذل ــيس لتكليف ــا  قول بتمكينن

مــا  لــه عــىلٰ حتمُّ  ، بــل وجــوب التمكــني علينــا فــرع عــىلٰ أصــالً 

 .فيه، وهذا واضح القول مٰىض 

ثـالث  يف الشـعب ٰى اختفـ  ألـيس النبـيُّ : يقـال هلـم ثمّ 

ومل جيـز  ؟امثالثـة أّيـ يف الغـار ٰى سنني مل يصل إليه أحـد، واختفـ

ــاً  ــىلٰ  قياس ــك ع ــاىلٰ  ذل ــه اهللا تع ــدَّ  أن يعدم ــك امل ــاء تل ــع بق ة م

 .هلم اخللق الذين بعثه لطفاً  التكليف عىلٰ 

تـه نفسـه وأظهـر نبوَّ  بعـدما دعـا إىلٰ  ٰى ام اختفـإنَّ : قالوا ٰى ومت

ــامَّ  ــافوهفل ــترت  أخ ــا، اس ــذلك اإل: قلن ــترت إالَّ وك ــام مل يس ــد م  وق

 خـاف عليـه امَّ ـلـ عليـه، ثـمّ  واوصـفته، ودلُّـ أظهر آباؤه موضعه

 .سواء إذاً  أخفاه وسرته، فاألمران  أبوه احلسن بن عيلٍّ 

 ونــا لــو علــم اهللا مــن حــال شــخص أنَّ خربِّ : يقــال هلــم ثــمّ 

 ،ي إليـه مصـاحلهؤدّ ُيـ نـاً معيَّ  ايبعث اهللا إليـه نبيـ� من مصلحته أن

ــ مــن قتلــه ه لــو بعثـه لقتلــه هــذا الشــخص، ولـو منــع وعلـم أنَّ

 ف هـذاكلِّـكان فيـه مفسـدة لـه أو لغـريه، هـل حيسـن أن يُ  قهراً 

  ؟فكلِّ أو ال يُ  الشخص وال يبعث إليه ذلك النبيُّ 

 .فكلِّ ال يُ : فإن قالوا

ــانع منــه ولــه طريــق إىلٰ : قلنــا ــأن  ومــا امل معرفــة مصــاحله ب

 ؟األداء إليه من ن النبيِّ مكِّ يُ 

 .فه وال يبعث إليهكلِّ يُ : وإن قلتم

فـه ومل يفعـل بـه مـا هـو لطـف لـه كلِّ وكيف جيـوز أن يُ : اقلن

 ؟مقدور
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 .ل نفسهبَ يت يف ذلك من قِ أُ : فإن قالوا

نـه، وبـالعلم مكِّ ه ال يُ ام علـم أنَّـوإنَّـ هـو مل يفعـل شـيئاً : قلنا

مـع ارتفـاع اللطـف، ولـو جـاز ذلـك جلـاز أن  ال حيسن تكليفـه

ــيُ  ــكلِّ ــم أنَّ ــه إذا عل ــل علي ــا ال دلي ــر ف ه الف م ــك ينظ ــه، وذل ي

ـــ: أن يقـــال بـــدَّ  باطـــل، وال  ذلـــك الشـــخص ه يبعـــث إىلٰ إنَّ

ـلعلَّ  ويوجب عليـه االنقيـاد لـه ليكـون مزحيـاً  ا أن يمنـع تـه، فإمَّ

ــايف ــام ال ين ــه ب ــتمكَّ  من ــث ال ي ــه بحي ــف، أو جيعل ــن التكلي ن م

عــدم الوصــول إليــه،  ل نفســه يفبَــيت مــن قِ قتلــه، فيكــون قــد أُ 

 .لغيبة سواءمام يف حال اوهذه حالنا مع اإل

ــإن ق ]]٢٣ص [[/ ــف ــدَّ  ال: لي ــه أنَّ علِ أن يُ  ب ــلحةً  م ــه مص  ل

يت ه قـد أُ لسـان غـريه لـيعلم أنَّـ يف بعثة هذا الشـخص إليـه عـىلٰ 

 .ل نفسهبَ من قِ 

ــا ــىلٰ : قلن ــا اهللا ع ــذلك أعلمن ــ وك ــان نبيِّ ــ ه لس  ةواألئمَّ

موضـعه، وأوجــب علينــا طاعتـه، فــإذا مل يظهــر  مـن آبائــه 

 .األمران ٰى فاستو ،ل نفوسنابَ أتينا من قِ  النا علمنا أنّ 

*   *   * 

ــمّ  ]]٦٥ص [[ ــياقة ث ــذه الس ــه هب ــت إمامت ــدناه  وإذا ثبت وج

ــاً  ــعــن األ غائب ــا أنَّ ــنيَّ  ه ملبصــار، علمن  يغــب مــع عصــمته وتع

 ورضورة[غه ذلــك  لســبب ســوَّ فــرض اإلمامــة فيــه وعليــه إالَّ 

 .وجه التفصيل م عىلٰ علَ أجلأته إليه، وإن مل يُ 

يف إيــالم األطفــال والبهــائم  ]الكــالم ٰى ذلــك جمــر ٰى وجــر

املشـــينات ومتشـــابه القـــرآن إذا  وخلـــق املؤذيـــات والصـــور

حكـيم ال  اهللا تعـاىلٰ  إذا علمنـا أنَّ : لنا عن وجههـا بـأن نقـولئِ ُس 

ــواب،  ــة وال ص ــيس بحكم ــا ل ــل م ــوز أن يفع  ]]٦٦ص [[/جي

 .نــاً وجــه حكمــة وإن مل نعلمــه معيَّ  هــذه األشــياء هلــا علمنــا أنَّ 

 ه مل يسـترتا نعلـم أنَّـ، فإّنـكذلك نقـول يف صـاحب الزمـان 

 .الً غه ذلك وإن مل نعلمه مفصَّ سوِّ  ألمر حكمي يُ إالَّ 

ــل ــإن قي ــأن : ف ــه ب ــه بغيبت ــولكم يف إمامت ــرتض ق ــن نع نح

بطـالن  ذلـك عـىلٰ  بيـان وجـه حسـنها دلَّ  إذا مل يمكـنكم: نقول

 .وجه احلسن فيهبيان  ألمكنكم ه لو صحَّ القول بإمامته، ألنَّ 

حـدة إن لزمنـا ذلـك لـزم مجيـع أهـل العـدل قـول املال: قلنا

ــالوا ــ :إذا ق ــ اإّن ــذه األنتوصَّ ــاهرة ل هب ــت بظ ــي ليس ــال الت فع

ــة، إىلٰ  ــ أنَّ  احلكم ــيم، ألنَّ ــيس بحك ــا ل ــيامً فاعله ــان حك ــو ك  ه ل

  فام الفصل؟وإالَّ  ،ألمكنكم بيان وجه احلكمة فيها

ــإذا قلــتم ثبــات حكمتــه، فــإذا ثبــت يف إ الً م أوَّ نــتكلَّ : ف

ــل ــدليل منفص ــمّ  ب ــاهر  ث ــتبهة الظ ــال املش ــذه األفع ــدنا ه وج

نقـض مـا علمنـا،  ي إىلٰ مـا يطـابق ذلـك، فـال يـؤدّ  محلناها عىلٰ 

ــ ــلِّ مل يُ  ٰى ومت ــألة إىلٰ س ــت املس ــه انتقل ــا حكمت ــالم يف  موا لن الك

 .حكمته

 الكــالم يف غيبتــه فــرع عــىلٰ  مــن أنَّ  ،قلنــا مثــل ذلــك هاهنــا

ــإ ــه، ف ــدليل إمامت ــمته ب ــا عص ــدليل، وعلمن ــه ب ــا إمامت ذا علمن

وجـه يطـابق عصـمته،  غيبتـه عـىلٰ  آخر، وعلمنـاه غـاب، محلنـا

 .فال فرق بني املوضعني

ــمّ  ــالف  ث ــة[يقــال للمخ ــ ]:يف الغيب ــة وِّ أُجت ز أن يكــون للغيب

ــحيح ــبب ص ــا أم ال  س ــة أوجبه ــن احلكم ــه م ــاها، ووج اقتض

 ؟ز ذلكوِّ ُجت 

 .جيوز ذلك: فإن قال

ــه ــل ل ــائزاً : قي ــك ج ــان ذل ــإذا ك ــود  ف ــت وج ــف جعل فكي

ال  مـام يف الزمـان مـع جتـويزك هلـا سـبباً اإل فقـد عىلٰ  الغيبة دليالً 

ـ ٰى جمـر مـام؟ وهـل جيـري ذلـك إالَّ ينايف وجـود اإل ل مـن توصَّ

وهـو معـرتف  ]تعـاىلٰ [نفـي حكمـة الصـانع  بإيالم األطفـال إىلٰ 

ـــ أن يكـــون يف إيالمهـــم وجـــه صـــحيح ال ينـــايف  ه جيـــوزبأنَّ

ــ ــن توصَّ ــة، أو م ــاتاحلكم ــاهر اآلي ــاهبات إىلٰ  ل بظ ــ املتش ه أنَّ

فعــال العبــاد مــع جتــويزه أن مشــبه لألجســام وخــالق أل تعــاىلٰ 

هلــا وجــوه صــحيحة توافــق احلكمــة والعــدل والتوحيــد  كــونت

 ؟ونفي التشبيه

 .ز ذلكجوِّ ال أُ : إن قال

مثلـه،  ر شديد فيام ال حياط بعلمه وال يقطع عىلٰ هذا حتجُّ : قيل

ال جيـوز أن  :ن قـالذلك ال جيوز وانفصـل ممـَّ إنَّ : أين قلت فمن

وجـوه صـحيحة تطـابق  لآليات املتشاهبات ]]٦٧ص [[/يكون 

 .ظواهرها أن تكون عىلٰ  بدَّ  ة العقل، والأدلَّ 

ــ ــل ٰى ومت ــن متمكِّ : قي ــات نح ــوه اآلي ــر وج ــن ذك ــون م ن

 .نون من ذكر سبب صحيح للغيبةتتمكَّ  املتشاهبات وأنتم ال

العلــم بوجــوه  ال أحتــاج إىلٰ  :مــن يقــول كالمنــا عــىلٰ : قلنــا

ـ اآليـات  ٰى بــل يكفينــي علـم اجلملــة، ومتــ ،الً املتشــاهبات مفصَّ

، وإن اقتنعــتم لنفســكم بــذلك عــاً تربُّ  تعاطيــت ذلــك كــان

ــاً  ــنحن أيض ــتمكَّ  ف ــحَّ ن ــه ص ــر وج ــن ذك ــرض  ةن م ــة وغ الغيب

 .حكمي ال ينايف عصمته

ــد تكلَّ  ــد، وق ــيام بع ــك ف ــنذكر ذل ــاوس ــتوىفٰ  من ــه مس يف  علي

 .كتاب اإلمامة
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ة إمامـة ابـن احلسـن كيـف جيـوز أن جيتمـع صـحَّ : يقـال ثمّ 

 ــبيَّ  بــام ــأنَّ اه مــن ســياقة األُ نّ ــة، مــع القــول ب  صــول العقلي

ــبب ــا س ــون هل ــوز أن يك ــة ال جي ــحيح الغيب ــذا إالَّ  ؟ص ــل ه  وه

 ة التوحيـد والعـدل، مــعالقــول بصـحَّ  ٰى وجيـري جمـر ؟تنـاقض

ــىلٰ  ــع ع ــ القط ــاهبه أنَّ ــات املتش ــون لآلي ــوز أن يك ــه  ةال جي وج

 .صوليطابق هذه األُ 

، كـان م إمامـة ابـن احلسـن سـلِّ نحـن ال نُ : قـالوا ٰى ومت

معهــم يف ثبـوت اإلمامــة دون الكـالم يف ســبب الغيبــة،  الكـالم

 بـــام ال حيتـــاج إىلٰ  إمامتــه  مت الداللــة عـــىلٰ وقــد تقـــدَّ 

 .إعادته

 ب غيبـة اإلمـام فـرع عـىلٰ الكـالم يف سـب نَّ ام قلنا ذلك ألوإنَّ 

ــه ــ ،ثبــوت إمامت ــبب فأمَّ ــه للكــالم يف س ــا فــال وج ا قبــل ثبوهت

ــالم ــه للك ــام ال وج ــه، ك ــاهبات  غيبت ــات املتش ــوه اآلي يف وج

 رائع قبـــل ثبـــوتـد بالشـــوإيـــالم األطفـــال وحســـن التعبّـــ

 .التوحيد والعدل

ــل ــة أَال : فــإن قي ــني الكــالم يف إمام ــار ب ــان الســائل باخلي  ك

ــن ــن احلس ــحَّ ل  اب ــرف ص ــني أن يع ــادها، وب ــن فس تها م

 ؟م يف سبب الغيبةيتكلَّ 

يف إمامــة ابــن  مــن شــكَّ  نَّ أل ،ال خيــار يف ذلــك: قلنــا

ــن  ــب أن احلس ــصِّ  جي ــه يف ن ــالم مع ــون الك ــه  يك إمامت

ــكِّ  ــع الش ــوز م ــا، وال جي ــة عليه ــاغل بالدالل ــا أن  والتش فيه

ــتكلَّ  ــة، ألن ــبب الغيب ــروع ال يُ  نَّ م يف س ــالم يف الف ــوَّ الك  غ إالَّ س

ــد ــام األُ  بع ــإحك ــوز أن ُي ــام ال جي ــا، ك ــول هل ــبب تكلَّ ص م يف س

ه ال يفعـل وأنَّـ حكمـة القـديم تعـاىلٰ  إيالم األطفال قبـل ثبـوت

 .القبيح

الكـالم يف غيبتــه  عــىلٰ  حنـا الكــالم يف إمامتـه ام رجَّ وإنَّـ

ــببها، أل ــيٌّ  نَّ وس ــه مبن ــالم يف إمامت ــىلٰ  الك ــة ال أُ  ع ــور عقلي م

ه، فصـار بِ واشـتُ  َض ِمـغُ  امل، وسـبب الغيبـة ربَّـيدخلها االحـتام

ـــيلِّ  ـــح اجل ـــالم يف الواض ـــتبه أوىلٰ  الك ـــالم يف املش ـــن الك  م

ــام  ــامض، ك ــ ]]٦٨ص [[/الغ ــالفني للملَّ ــع املخ ــاه م ة، فعلن

عــائهم ادِّ  الكـالم عــىلٰ  عــىلٰ  نــا ة نبيِّ حنـا الكــالم يف نبـوَّ فرجَّ 

ــوض ــك وغم ــور ذل ــم، لظه ــد رشعه ــه  تأبي ــذا بعين ــذا، وه ه

 .وجود هاهنام

الغيبــة فيهــا وجــه مــن وجــوه  :أن يقولــوا عــادوا إىلٰ  ٰى ومتــ

ــ ــد مض ــبح، فق ــىلٰ  ٰى ـالق ــه، ع ــالم علي ــبح  أنَّ  الك ــوه الق وج

ـــه ظلـــامً  ـــة وهـــي كون ـــاً  أو كـــذباً  معقول أو  جهـــالً  أو أو عبث

ــاداً  ــلُّ استفس ــب أن ال  ، وك ــا، فيج ــل هاهن ــيس بحاص ــك ل ذل

 .وجه القبح فيه ٰى عدَّ يُ 

ــل ــإن قي ــأَال : ف ــال  من ــه وح ــول إلي ــن الوص ــق م ع اهللا اخلل

مر وحيصـل مـا هـو لطـف لنـا، كـام نقـول باأل بينهم وبينه ليقوم

يمنـع منـه مـا مل  اهللا تعـاىلٰ  فـإنَّ  ،بعثـه اهللا تعـاىلٰ  إذ   يف النبيِّ 

 .مام مثلهحكم اإل ، فكان جيب أن يكونيؤدِّ 

بــأن  ،أحــدمها ال ينــايف التكليــف :رضبــني املنــع عــىلٰ : قلنــا

ل قـد فـاألوَّ . ذلـك ي إىلٰ واآلخـر يـؤدّ ، تـرك القبـيح أ إىلٰ ال يلج

 مـن حيـث منـع مـن ظلمـه بـالنهي عنـه واحلـثِّ  فعله اهللا تعـاىلٰ 

 ٰى ـعصــمــره وهنيــه، وأن ال يُ وجــوب طاعتــه، واالنقيــاد أل عــىلٰ 

ــره، وأن ءيف يش ــن أوام ــىلٰ  م ــاعد ع ــا يُ  يس ــع م ــوّ مجي ــره ق ي أم

ــيِّ ويُ  ــإنَّ ش ــلطانه، ف ــايف د س ــك ال ين ــع ذل ــإذا  مجي ــف، ف التكلي

معــه الغــرض  يف ذلــك ومل يفعــل مــا يــتمُّ  ٰى ـمــن عصــ ٰى ـعصــ

 .ل خالقهبَ ل نفسه ال من قِ بَ من قِ  ٰى املطلوب، يكون قد أت

ــز ـوالضــ ــالقهر والعج ــه ب ــنهم وبين ــول بي ــر أن حي رب اآلخ

اجتامعــه مــع التكليــف  عــن ظلمــه وعصــيانه، فــذلك ال يصــحُّ 

 .فيجب أن يكون ساقطاً 

ــ ــ :ام نقــولفــإنَّ   ا النبــيُّ فأمَّ  ٰى جيــب أن يمنــع اهللا منــه حتَّ

ـــي الشــؤدّ ُيــ  مــن جهتــه، ه ال يمكــن أن يعلــم ذلــك إالَّ رع، ألنَّ

ــع ــب املن ــذلك وج ــه فل ــذلك اإل .من ــيس ك ــام، ألنَّ ول ــ م ة علَّ

مـا  منصـوبة عـىلٰ  ةرع، واألدلَّــق بالشـفني مزاحة فيام يتعلَّـاملكلَّ 

ون قولــه، ولــو معرفتهــا مــن د حيتــاجون إليــه، وهلــم طريــق إىلٰ 

ـــ فرضـــنا مـــن  ف احلـــقُّ عـــرَ ال يُ  حـــدٍّ  ه ينتهـــي احلـــال إىلٰ أنَّ

ـــ ـــعرعيات إالَّ ـالش ـــب أن يمن ـــه، لوج ـــاىلٰ   بقول ـــه  اهللا تع من

 . ل إليه مثل النبيِّ وَص ره بحيث ال يُ ظهِ ويُ 

ــألة اإل ــري مس ــام أنَّ ونظ ــيَّ  م ــمّ  ٰى إذا أدّ   النب ــرض  ث ع

 ،املنــع منــه اىلٰ اهللا تعــ مــا يوجــب خوفــه ال جيــب عــىلٰ  بعــد فــيام

ــ ألنَّ  ــيهمأدّ  فــني قــد انزاحــت بــامة املكلَّ علَّ ص [[/فلهــم  ،اه إل

ــق إىلٰ  ]]٦٩ ــم طري ــة لطفه ــمَّ اللّ  .معرف ــإالَّ  ه ــه أداء  أن يتعلَّ ق ب

ــ ــع منــه كــام جيــب يفآخــر يف املســتقبل فإنَّ ــداء،  ه جيــب املن االبت

 .مامواإل ينا بني النبيِّ فقد سوَّ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــوا ع ــلِّ  بيِّن ــاٍل ك ــيكم  -ح ــب عل  -وإن مل جي

ــ ــه علَّ ــتتار ةوج ــ ،االس ــون علَّ ــن أن يك ــا يمك ــىلٰ وم ــه  ة ع وج

 .الربهان ة وأبلغ يف بابليكون أظهر يف احلجَّ 
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 مـام هـو خوفـه عـىلٰ ه سـبب لغيبـة اإلأنَّـ ع عـىلٰ قطَ ا يُ ممَّ : قلنا

ف رُّ ـاه مـن التصـاه، ومـنعهم إّيـبإخافة الظـاملني إّيـ نفسه بالقتل

فـإذا حيـل بينـه وبـني ، ف فيـهرُّ ـليـه التـدبري والتصـإ َل ِعـفيام ُج 

ــام باإلمامــة، وإذا خــاف عــىلٰ   نفســه مــراده، ســقط فــرض القي

ــيُّ  ــترت النب ــام اس ــتتاره ك ــزم اس ــه، ول ــارةً   وجبــت غيبت  يف ت

ــعب وأُ  ــرالش ــار ٰى خ ــذلك إالَّ  ،يف الغ ــه ل ــن وال وج ــوف م  اخل

 .الواصلة إليه املضارِّ 

قومـه  مـا اسـترت عـن  يَّ النبـ إنَّ : أن يقـول حدٍ وليس أل

إليـه  ]هبـم[ق  بعد أدائه إليهم مـا وجـب عليـه أداؤه ومل يتعلَّـإالَّ 

اسـتتار  فـإنَّ  وأيضـاً  .مـام بخـالف ذلـكاإل حاجة، وقـولكم يف

ــيِّ  ــا طــال  النب ــاد م ــت ، واســتتار اإلٰى وال مت ــام قــد مض م

 .عليه الدهور، وانقرضت عليه العصور

ـ  النبـيَّ  نَّ لوه، ألمـا قـا مـر عـىلٰ ه لـيس األوذلك أنَّـ  امإنَّ

ــ ــار بمكَّ ــرةاســترت يف الشــعب والغ ــل اهلج ــان أدّ  ،ة قب ــا ك  ٰى وم

ــ ــع الش ــإنَّ ـمجي ــر ريعة، ف ــزل األ أكث ــرآن ن ــم الق ــام ومعظ حك

مـر األ ولـو كـان ؟ه كـان بعـد األداءباملدينة، فكيف أوجبـتم أنَّـ

مـا قـالوه مـن تكامـل األداء قبـل االسـتتار، ملـا كـان ذلـك  عىلٰ 

ال  أحـداً  تـدبريه وسياسـته وأمـره وهنيـه، فـإنَّ  لحاجة إىلٰ ل رافعاً 

ــول ــيَّ  إنَّ  :يق ــ  النب ــد أداء الش ــه وال ـبع ــاج إلي ــري حمت رع غ

 .تدبريه، وال يقول ذلك معاند مفتقر إىلٰ 

ق يتعلَّـ مـا  النبـيَّ  إنَّ : وهو اجلواب عـن قـول مـن قـال

ــد أدّ  ــلحتنا ق ــن مص ــ ،اهم ــا ُي ــن يف ؤدّ وم ــتقبل مل يك ي يف املس

ولـيس كـذلك  ،للخلـق، فجـاز ذلـك االسـتتار حلال مصـلحةا

لطـف للخلـق، فـال  حـالٍ  فه يف كـلِّ رُّ ـتصـ نَّ أل ،مام عنـدكماإل

 وجـه، ووجـب تقويتـه واملنـع منـه ليظهـر جيوز له االستتار عـىلٰ 

ـ  النبـيَّ  ا أنَّ نّـا قـد بيَّ ألّنـ .فة املكلَّـويزاح علَّـ  ٰى ه أدّ مـع أنَّ

ــي ــلحة الت ــك اتعلَّ  املص ــت بتل ــتغق ــم يس ــال فل ــره  نِ حل ــن أم ع

ـ وهنيه وتـدبريه بـال خـالف بـني لني، ومـع هـذا جـاز لـه املحصِّ

 .ماماالستتار، فكذلك اإل

ــىلٰ  ــاىلٰ  أنَّ  ع ــر اهللا تع ــارةً  أم ــعب ت ــتتار بالش ــه باالس ويف  ل

ــ ]]٧٠ص [[/رضب مــن  ٰى خــرالغــار أُ  ه لــيس املنــع منــه، ألنَّ

تــه باملالئكــة، املنــع أن حيــول بيــنهم وبينــه بــالعجز أو بتقوي كــلُّ 

ــ ــدِّ ألنَّ ــذلك مفســدة يف ال  ،ينه ال يمتنــع أن يفــرض يف تقويتــه ب

ــاً  فــال حيســن مــن اهللا تعــاىلٰ  مــن وجــوه  فعلــه، ولــو كــان خالي

باملالئكـة،  اهه تقتضـيه املصـلحة لقـوّ أنَّـ الفساد وعلـم اهللا تعـاىلٰ 

ــامَّ  ــه، فل ــنهم وبين ــال بي ــه وح ــوت حكمت ــع ثب ــك م ــل ذل  مل يفع

ق بـه مصـلحة ه مل يتعلَّـفـني، علمنـا أنَّـاملكلَّ ة علَّ  ووجوب إزاحة

 .بل مفسدة

منـع مـن قتلــه  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ : وكـذلك نقـول يف اإلمـام 

ـــ باالســـتتار والغيبـــة، ولـــو علـــم أنَّ  بــأمره ق املصـــلحة تتعلَّ

ــامَّ  ــل، فل ــة لفع ــه باملالئك ــه   ملبتقويت ــوت حكمت ــع ثب ــل م يفع

ق يتعلَّـ ه مللمنـا أنَّـفـني يف التكليـف، عة املكلَّ ووجوه إزاحـة علَّـ

 .ام كان فيه مفسدةبه مصلحة، بل ربَّ 

تقويــة  اهللا تعــاىلٰ  يف اجلملــة جيــب عــىلٰ  إنَّ : بــل الــذي نقــول

ن معــه مـن القيـام، ويبســط يـده، ويمكــن يـتمكَّ  مـام بــاميـد اإل

ــ ــهـذلــك باملالئكــة وبالبش ــ ر، فــإذا مل يفعل ــا أنَّ ــة علمن ه باملالئك

 قــاً وجــب أن يكــون متعلِّ ق بــه مفســدة، فه تعلَّــألجــل أنَّــ

ــوا مــن قِ  فــإذا ،رـبالبشــ ــمل يفعلــوه أت ــه بَ ل نفوســهم ال مــن قِ بَ ل

مـن هـذا اجلــنس،  ، فيبطـل هبـذا التحريـر مجيــع مـا يـوردتعـاىلٰ 

ــيِّ  ــاز يف النب ــة  وإذا ج ــع احلاج ــترت م ــوف  أن يس ــه خل إلي

ـــالضــ ــك الزمــة ملخيفي ــت التبعــة يف ذل ــ هرر وكان  إىلٰ  هوحموجي

 .ة اإلمام سواءالغيبة، فكذلك غيب

ه رها فغـري صـحيحة، ألنَّــا التفرقـة بطـول الغيبـة وقصـفأمَّ 

ــني ــل املمتــدِّ  ال فــرق يف ذلــك ب ــالقصــري املنقطــع والطوي ه ، ألنَّ

حـوج إليـه، بــل أُ  املسـترت إذا إذا مل يكـن يف االسـتتار الئمـة عــىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــبب  الالئم ــاول س ــاز أن يتط ــا، ج ــه إليه ــن أحوج م

 .قرص زمانهجاز أن ي االستتار كام

االســتتار فقــد كــان  إذا كــان اخلــوف أحوجــه إىلٰ : فـإن قيــل

ة وخـوف مـن أعـدائهم، فكيــف مل تقيَّــ عنـدكم عـىلٰ  آبـاؤه 

 يسترتوا؟

خـوف مـن أعـدائهم، مـع لـزوم  آبائه  ما كان عىلٰ : قلنا

والعدول عن التظاهر باإلمامة ونفيها عن نفوسهم، وإمـام  ةالتقيَّ 

 ه يظهـر بالسـيف، ويـدعو إىلٰ ه، ألنَّـاخلوف علي كلُّ  الزمان 

نسبة بني خوفه مـن األعـداء  نفسه، وجياهد من خالفه عليه، فأّي 

 ؟لة التأمُّ لوال قلَّ  وخوف آبائه 

ـــاءه  أنَّ  عـــىلٰ  ]]٧١ص [[/ ـــ آب تلـــوا أو مـــاتوا قُ  ٰى مت

هم يصـلح لإلمامـة مسـدَّ  ويسـدُّ  كان هنـاك مـن يقـوم مقـامهم

ــاحب األ ــن أوالده، وص ــر م ــالع م ــك كسب ــن ذل  نَّ أل ،م

ــ ه، فبــان مســدَّ  ه ال يقــوم أحــد مقامــه، وال يســدُّ مــن املعلــوم أنَّ

 .مريناأل الفرق بني
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ال يصـل إليـه  م الفـرق بـني وجـوده غائبـاً ا فـيام تقـدَّ نّ وقد بيَّ 

ــر ــد أو أكث ــ ،أح ــه حتَّ ــني عدم ــتمكُّ  ٰى وب ــوم ال ــان املعل ن إذا ك

 .مر يوجدهباأل

ــني وجــوده ب: وكــذلك قــوهلم حيــث ال يصــل مــا الفــرق ب

 إذا كـان موجـوداً : بـأن قلنـا؟ يف السـامء إليه أحد وبـني وجـوده

ــار أهــل األرض ٰى يف الســامء بحيــث ال خيفــ ــه أخب ــامء  علي فالس

 ٰى عليــه أمـرهم، فــذلك جيـري جمــر ٰى كـاألرض، وإن كــان خيفـ

ــمّ  ،عدمــه ــيِّ  ث ــيهم يف النب ــأن يقــال  نقلــب عل  فــرٍق  أّي : ب

 ءٍ يش فــأّي  ؟ه يف الســامءوبــني عدمــه وكونــ مســترتاً  بـني وجــوده

 .فيه القول ما مٰىض  قالوه قلنا مثله عىلٰ 

استرت مـن  ما  النبيَّ  مرين بأنَّ قوا بني األفرِّ وليس هلم أن يُ 

، ام استرت من أعدائه، وإمام الزمان مسترت عن اجلميـعوإنَّ  أحدٍ  كلِّ 

هذا  ه مسترت عن مجيع أوليائه والتجويز يفأنَّ  ال نقطع عىلٰ  الً ا أوَّ ألنّ 

 من  استرت يف الغار كان مسترتاً امَّ ـل  النبيَّ  أنَّ  عىلٰ . كاٍف  الباب

 أبو بكر وحده، وقد كان جيـوز أن أوليائه وأعدائه ومل يكن معه إالَّ 

إذا اقتضـت  وال عـدوٍّ  يكون معـه أحـد مـن ويلٍّ  يسترت بحيث ال

 .املصلحة ذلك

ــل ــإن قي ــإن : ف ــا؟ ف ــا حكمه ــة م ــال الغيب ــدود يف ح فاحل

ــقطت ــىلٰ  س ــاين ع ــن اجل ــ ع ــا الش ــا يوجبه ــخ ـم ــذا نس رع فه

 الرشيعة، وإن كانت باقية فمن يقيمها؟

ــا يها، فــإن ة باقيــة يف جنــوب مســتحقِّ احلــدود املســتحقَّ : قلن

ــر اإل ــامظه ــتحقُّ  م ــيهم بالبيِّ ومس ــا عل ــاقون أقامه ــة أو وها ب ن

ــاناإل ــه ك ــك بموت ــات ذل ــان ف ــرار، وإن ك ــا اإل ق ــم يف تفويته ث

 الغيبــة، ولــيس هــذا نســخاً  ام وأجلــأه إىلٰ مــمــن أخــاف اإل عــىلٰ 

ن وزوال ام جيـب إقامتـه مـع الـتمكُّ إنَّـ احلـدَّ  نَّ احلدود، أل إلقامة

لـو سـقط  ام يكـون ذلـك نسـخاً احليلولـة، وإنَّـ املنع، ويسقط مع

 .مكان وزوال املوانعإقامتها مع اإل

ــم ــال هل ــتمكَّ : ويق ــي ال ي ــال الت ــون يف احل ــا يقول ــل م ن أه

ــلِّ  ــد  احل ــإن والعق ــدود؟ ف ــم احل ــا حك ــام، م ــار اإلم ــن اختي م

هـي : وإن قلـتم، مـا ألزمتمونـا سقطت، فهـذا نسـخ عـىلٰ : قلتم

 .يها فهو جوابنا بعينهباقية يف جنوب مستحقِّ 

ن يف احلــال التــي ال يــتمكَّ  إنَّ : قــد قــال أبــو عــيلٍّ : فــإن قيــل

نصـب اإلمـام يفعـل اهللا  ]]٧٢ص [[/والعقـد مـن  أهـل احلـلِّ 

ــ ةقامـة احلــدود ويــزاح علَّـمـا يقــوم مقــام إ وقــال أبــو  .فاملكلَّ

 .ينق هلا بالدِّ إقامة احلدود دنياوية ال تعلُّ  إنَّ : هاشم

ــ: قلنــا  نَّ أل ،نــافلــو قلنــا مثلــه مــا رضَّ  ا مــا قالــه أبــو عــيلٍّ أمَّ

إذا  ٰى مـام حتـَّالـذي ألجلـه أوجبنـا اإل إقامة احلـدود لـيس هـو

رع، ـابع للشــتــ فــات إقامتــه انــتقض داللــة اإلمامــة، بــل ذلــك

ــا ــد قلن ــ :وق ــال إنَّ ــا يف ح ــرض إقامته ــقط ف ــع أن يس ه ال يمتن

مــام أو تكـون باقيـة يف جنــوب أصـحاهبا، وكــام اإل انقبـاض يـد

مـا يقـوم مقامهـا، فــإذا  أن يكــون هنـاك جـاز ذلـك جـاز أيضـاً 

 .ما قاله مل ينتقض علينا أصل رصنا إىلٰ 

فبعيـد،  ذلـك ملصـالح الـدنيا ا ما قاله أبو هاشـم مـن أنَّ وأمَّ 

واجبــة، ولــو كــان ملصــلحة دنياويــة ملــا  ذلــك عبــادة نَّ أل

 .وجبت

ــىلٰ  ــىلٰ  أنَّ  ع ــده ع ــدود عن ــة احل ــال  إقام ــزاء والنك ــه اجل وج

م يف دار الـدنيا بعضـه ملـا فيـه مـن دِّ ُقـ اموإنَّـ ،جـزء مـن العقـاب

فبطـل  ؟دنياويـة ه ملصـالحنَّـإ :املصلحة، فكيف يقول مـع ذلـك

 .ما قالوه

؟ مـاممـع غيبـة اإل إصـابة احلـقِّ  ريـق إىلٰ كيـف الط: فإن قيل

ــتم ــإن قل ــا: ف ــبيل إليه ــاللة  ال س ــرية وض ــق يف ح ــتم اخلل جعل

قيـل  ،تـهبأدلَّ  يصـاب احلـقُّ : وإن قلـتم ،مـورهميف مجيع أُ  وشكٍّ 

 .ةمام هبذه األدلَّ هذا ترصيح باالستغناء عن اإل: لكم

عقـيل وسـمعي، فـالعقيل يصــاب  :رضبـني عـىلٰ  احلـقُّ : قلنـا

ــ ه، والســمعيتــبأدلَّ    ة منصــوبة مــن أقــوال النبــيِّ عليــه أدلَّ

ــ ونصوصــه، وأقــوال نــوا ذلــك مــن ولــده، وقــد بيَّ  ة األئمَّ

 .دليل عليه ال وأوضحوه، ومل يرتكوا منه شيئاً 

مـام قـد اإل مـا قلنـاه، فاحلاجـة إىلٰ  هذا وإن كان عـىلٰ  غري أنَّ 

ــ ــة بيَّنّ ــة احلاج ــا، ألنَّ جه ــه[ا ثبوهت ة يف] إلي ــتمرَّ ــاٍل  املس ــلِّ ح ك

ــًا  ــه لطف ــه  عــىلٰ  -وزمــان كون م القــول في ، وال يقــوم -مــا تقــدَّ

ــة املتعلِّ  ــه، فاحلاج ــريه مقام ــاً غ ــمع أيض ــة بالس ــاهرة، أل ق  نَّ ظ

ــل وإن ــان وارداً  النق ــول  ك ــن الرس ــاء اإل ع ــن آب ــام وع م

  النـاقلني  ريعة، فجـائز عـىلٰ ـتـاج إليـه يف الشـبجميع مـا ُحي

ـ ـالعدول عنه، إمَّ ـ داً ا تعمُّ  ٰى ا لشـبهة، فينقطـع النقـل، أو يبقـوإمَّ

 .ة يف نقلهفيمن ال حجَّ 

ــة يف  ــذه الطريق ــتوفينا ه ــد اس ــايف(وق ــيص الش ــال  )تلخ ف

 .الكتاب ل بذكرهاطوِّ نُ 

النـاقلني كـتم بعـض مـنهم بعـض  لـو فرضـنا أنَّ : فإن قيـل

ــ ــيجـالش ــان اإل إىلٰ  ريعة واحت ــام ومل يُ بي ــم ــقُّ عَل ــن إالَّ  م احل  م

كيــف يكــون  اقتــل مــن أعدائــه مســتمر� جهتــه، وكــان خــوف ال
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يظهــر وإن خــاف القتـل، فيجــب أن يكــون : فــإن قلـتم؟ احلـال

ــيح ــري مب ــل غ ــوف القت ــه  خ ــزم  ]]٧٣ص [[/ل ــتتار ويل االس

ـــتم .ظهـــوره ـــك : وإن قل ـــف يف ذل ـــر وســـقط التكلي ال يظه

ـاملكتوم عـن األُ  ـيءالش ه منعقـد مجـاع، ألنَّـة، خـرجتم مـن اإلمَّ

وأوضـــحه فهـــو الزم   عـــه النبـــيُّ رشَّ  ءٍ يش كـــلَّ  أنَّ  عــىلٰ 

 .أن تقوم الساعة ة إىلٰ مَّ لألُ 

ــتم ــقط، رصَّ  إنَّ : وإن قل ــف ال يس ــا التكلي ــف م ــتم بتكلي ح

 .ال يطاق، وإجياب العمل بام ال طريق إليه

، مسـتوىفٰ  )التلخـيص(قد أجبنـا عـن هـذا السـؤال يف : قلنا

رع ـالنقـــل بـــبعض الشـــ لـــو علـــم أنَّ  اهللا تعـــاىلٰ  ومجلتـــه أنَّ 

ــا ة، مســتمرَّ  مــام فيهــاة اإلملفــروض ينقطــع يف حــال يكــون تقيَّ

ــ، ألوخوفــه مــن األعــداء باقيــاً  ن ال طريــق لــه ســقط ذلــك عمَّ

ثابــت  رع مســتمرٌّ ـتكليــف الشــ مجــاع أنَّ باإل إليــه، فــإذا علمنــا

فـق ه لـو اتَّ عنـد ذلـك أنَّـ قيام الساعة، علمنـا ة إىلٰ مَّ مجيع األُ  عىلٰ 

  يف حــالرع ملــا كــان ذلــك إالَّ ـمــن الشــ ـيءانقطــاع النقــل بشــ

ــتمكَّ  ــام ي ــا اإلم ــربوز واإل ن فيه ــور وال ــن الظه ــالم م ع

 .نذارواإل

ال يمتنــع أن يكــون : يقــول أخــرياً   ٰى ـوكــان املرتضــ

واصـلة إلينـا هـي مودعـة عنـد اإلمــام  مـور كثـرية غـريهاهنـا أُ 

ينقلوهــا ومل يلــزم مــع  ، وإن كــان قــد كتمهــا النــاقلون ومل

 ه إذا كـان سـبب الغيبـةف عـن اخللـق، ألنَّـذلك سقوط التكليـ

 نفســه مــن الــذين أخــافوه، فمــن أحوجــه إىلٰ  خوفــه عــىلٰ 

رع، كـام ـنفسه يف فـوت مـا يفوتـه مـن الشـ لبَ يت من قِ أُ االستتار 

فه رُّ ـمـام وتصـتأديـب اإل ل نفسـه فـيام يفوتـه مـنبَـيت من قِ ه أُ أنَّ 

االســتتار، ولــو زال خوفــه لظهــر،  مــن حيــث أحوجــه إىلٰ 

ا انكــتم  لــه مــا عنــده ممَّــفه، وتبــنيَّ رُّ ـصــل لــه اللطــف بتصــفيح

ل نفســه يف بَــيت مــن قِ أُ  مســترتاً  عنــه، فــإذا مل يفعــل وبقــي

 .صولتقتضيه األُ  وهذا قويٌّ  ،مريناأل

ــال ــن ق ــحابنا م ــ إنَّ : ويف أص ــه علَّ ــن أوليائ ــتتار ع ة االس

ثوا بــاجتامعهم معــه خــربه، ويتحــدَّ  خوفــه مــن أن يشــيعوا

ــه رسوراً  ــ ،ب ــك إىلٰ ؤدّ فيُ ــن ي ذل ــوف م ــان  اخل ــداء وإن ك األع

 .غري مقصود

ــعف ــواب يض ــذا اجل ــوز أن  نَّ أل ،وه ــيعته ال جي ــالء ش عق

رر عليــه ـاجــتامعهم معــه مــن الضــ علــيهم مــا يف إظهــار ٰى خيفــ

عليــه [علمهــم بــام  ون بــذلك مــعِرب وعلــيهم، فكيــف ُخيــ

ـرَّ ـعليهم فيه مـن املضـ]و الواحـد  ة، وإن جـاز هـذا عـىلٰ ة العامَّ

 .مجاعة شيعته الذين ال يظهر هلم االثنني ال جيوز عىلٰ و

ــىلٰ  ]]٧٤ص [[/ ــيعته  أنَّ  ع ــون ش ــه أن يك ــزم علي ــذا يل ه

ــىلٰ  ــه ع ــاع ب ــدموا االنتف ــد ع ــه ال ق ــه يتمكَّ  وج ــن تالفي ــون م ن

ــ ــه، ألنَّ ــه إذا عُ وإزالت ــام يُ لِّ ــتتار ب ــق االس ــعَل ــاهلم أهنَّ ــن ح  مم م

ــ ــا يقتض ــدورهم اآلن م ــيس يف مق ــه فل ـــيفعلون ــور ي م ن ظه

مـام لطــف ي ســقوط التكليـف الـذي اإلـيقتضـ اإلمـام، وهـذا

 .فيه عنهم

ــال ــن ق ــحابنا م ــ: ويف أص ــا علَّ ــاء م ــن األولي ــتتاره ع ة اس

ــع إىلٰ  ــداء، أل يرج ــ نَّ األع ــع الرعيَّ ــاع مجي ــن ويلٍّ انتف ــدوٍّ  ة م  وع

 ظــاهراً  فيكـون ،ام يكـون بـأن ينفـذ أمـره ببسـط يـدهمـام إنَّـباإل

األعــداء  ا املعلــوم أنَّ  منــازع، وهــذا ممَّــبــال دافــع وال فاً رِّ ـمتصــ

 .ومنعوا منه قد حالوا دونه

ـــالوا ـــوره رس� : ق ـــدة يف ظه ـــه اوال فائ ـــبعض أوليائ  نَّ أل ،ل

ـاألُ  مـن تـدبري ٰى النفع املبتغ ونفـوذ   بظهـوره للكـلِّ إالَّ  ة ال يـتمُّ مَّ

الوجـه الـذي  مـام عـىلٰ ة يف اسـتتار اإلمر، فقـد صـارت العلَّـاأل

 .ة للجميع واحدةهو لطف ومصلح

األعــداء  إنَّ : ض هــذا اجلــواب بــأن يقــالعــَرت ويمكــن أن يُ 

ف والتــدبري، رُّ ـوجــه التصــ الظهــور عــىلٰ  وإن حــالوا بينــه وبــني

ســبيل  عــىلٰ  فلـم حيولــوا بينــه وبــني لقــاء مـن شــاء مــن أوليائــه

بـاع أوامـره، فـإن االختصاص، وهـو يعتقـد طاعتـه ويوجـب اتِّ 

ــع ــاء أل كــان ال نف ــذا اللق ــيف ه ــاص ألنَّ ــري[ه جــل االختص  ]غ

ــذ األ ــلِّ ناف ــر للك ــم ــذا تص ـــ، فه ــيعة  ه الريح بأنَّ ــاع للش انتف

ــ ــري املــؤمنني إىلٰ ة بلقــاء أئمَّ اإلماميَّ ــاة أم ــدن وف ــا مــن ل ــ ته ام أّي

 .ةهلذه العلَّ  أيب القائم  عيلٍّ  احلسن بن

ـــاء أمـــري املـــؤمنني  ويوجـــب أيضـــاً   أن يكـــون أولي

تـدبريه  مـر إىلٰ فـاع قبـل انتقـال األبلقائـه انت وشيعته مل يكن هلـم

ــه إىلٰ  ــن قائل ــوغ م ــذا بل ــده، وه ــوله يف ي ــدٍّ  وحص ــه  ح ال يبلغ

 .لمتأمِّ 

ــىلٰ  ــ ع ــأنَّ ــو ُس ــاع باإل م أنَّ لِّ ه ل ــون إالَّ االنتف ــام ال يك ــع م  م

ــ ــع الرعيَّ ــن  ةالظهــور جلمي ــوهلم م ــيهم لبطــل ق ــره ف ونفــوذ أم

مـام اإلالـذي  سـقوط التكليـف ي إىلٰ ؤدّ ه ُيـوجه آخر، وهـو أنَّـ

ــ ــه عــن شــيعته، ألنَّ ــلطــف في ة ال يرجــع ه إذا مل يظهــر هلــم لعلَّ

ــيهم وال ــال إل ــه، ف ــاهنم إزالت ــدرهتم وإمك ــان يف ق ــدَّ  ك ــن  ب م

ــ ــنهم، ألنَّ ــف ع ــقوط التكلي ــازس ــو ج ــن  ه ل ــوم م ــع ق أن يمن
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فــني غــريهم لطفهــم، ويكــون التكليــف الــذي ذلــك املكلَّ 

ــف ــتمر�  اللط ــه مس ــف في ــ الط ــع بع ــاز أن يمن ــيهم، جل ض عل

وجـه ال يمكـن  ي عـىلٰ ـاملشـ فني غريه بقيد وما أشـبهه مـناملكلَّ 

ــه، ويكــون تكليــف املشــ  عــىلٰ  اي مــع ذلــك مســتمر� ـمــن إزالت

 .احلقيقة

قـــوا بــني القيـــد وبـــني فرِّ ولــيس هلـــم أن يُ  ]]٧٥ص [[/

م الفعــل وال يتــوهَّ  ر معــهاللطــف مــن حيــث كــان القيــد يتعــذَّ 

ــر أهــل العــدل أك نَّ وقوعــه، ولــيس كــذلك فقــد اللطــف، أل ث

التكليــف مــع  فقــد اللطــف كفقــد القــدرة واآللــة، وأنَّ  أنَّ  عــىلٰ 

لطـف معلـوم كـالتكليف مـع فقـد القـدرة  فقد اللطف فيمن له

ن لــه لــه اللطــف ممَّــ مــن مل يفعــل واآللــة ووجــود املوانــع، وأنَّ 

ــ ــوع  ة يف التكليــف، كــام أنَّ لطــف معلــوم غــري مــزاح العلَّ املمن

 .ةمزاح العلَّ  غري

ــذ ــن وال ــاه ع ــذي ذكرن ــن الســؤال ال ــي أن جيــاب ع ي ينبغ

اســتتاره عــن مجيــع  ال نقطــع عــىلٰ  الً أوَّ  اإّنــ: املخــالف أن نقــول

 إنسـان إالَّ  يعلـم كـلُّ  وال ،أوليائه، بل جيـوز أن يظهـر ألكثـرهم

ــه فعلَّ  حــال نفســه، فــإن كــان ظــاهراً   تــه مزاحــة، وإن مل يكــنل

ــ ظــاهراً  ــم أنَّ ــه عل ــل ــه ألمــره إنَّ ــه وإن مل  ام مل يظهــر ل يرجــع إلي

 . مل حيسن تكليفهجهته، وإالَّ  لتقصري من الً يعلمه مفصَّ 

ه مـام عنـه علـم أنَّـفإذا علـم بقـاء تكليفـه عليـه واسـتتار اإل

ــا فــيمن مل ينظــر يف طريــق  ألمــر يرجــع إليــه، كــام تقولــه مجاعتن

 أن يقطــع عــىلٰ  فلــم حيصـل لــه العلــم، وجـب معرفـة اهللا تعــاىلٰ 

ــ ــأنَّ ــله إنَّ ــه، وإالَّ  ام مل حيص ــع إلي ــري يرج ــقاط لتقص ــب إس  وج

 .يعلم ما الذي وقع تقصريه فيه تكليفه وإن مل

مام إذا ظهر وال اإل ل به ذلك أنَّ علَّ ما يُ  ٰى هذا التقرير أقو فعىلٰ 

ر عليـه ظهِ من أن يُ  بدَّ  شخصه وعينه من حيث املشاهدة، فال معلَ يُ 

حيتـاج  اً معجـز ـيءوالعلم بكون الش ،صدقه عىلٰ  علم معجز يدلُّ 

نظر جيوز أن يعرتض فيه شبهة، فال يمتنع أن يكون املعلوم من  إىلٰ 

يـنعم النظـر  ظهـر وأظهـر املعجـز مل ٰى ه متـحال من مل يظهر له أنَّ 

 ياب ويشيع خـربه فيـؤدّ ه كذّ فيه شبهة، فيعتقد أنَّ ] عليه[فيدخل 

 .م القول فيهما تقدَّ  إىلٰ 

ــل ــويلّ  أّي : فــإن قي ــن ال ــري وقــع م ــه الــذي مل تقص ــر ل  يظه

النظـر  قـدرة لـه عـىلٰ  وأّي  ؟املعلوم مـن حالـه مام ألجل هذااإل

ــيام يُ  ــف ــه اإلظِه ــا ء يش أّي  وإىلٰ  ؟مــام معــهر ل ــع يف تــاليف م يرج

  ؟يوجب غيبته

ــا ــاء إالَّ : قلن ــن األولي ــة ع ــبب الغيب ــا يف س ــا أحلن ــىلٰ م   ع

ه غــري التقصـري فيــه وإمكـان تالفيـه، ألنَّـ معلـوم يظهـر موضـع

مـام ظهـر لـه اإل ٰى ه متـن من املعلـوم مـن حالـه أنَّـممتنع أن يكو

ـــ ـــإنَّ ـقصَّ ـــزه، ف ـــر يف معج ـــريه ام أُ ر يف النظ ـــك لتقص يت يف ذل

العلـم بـالفرق بـني املعجـز واملمكـن، والـدليل مـن  احلاصل يف

قاعـدة  ]]٧٦ص [[/ عـىلٰ  ذلك والشـبهة، ولـو كـان مـن ذلـك

مـام عنـد ظهـوره لـه، صحيحة مل جيز أن يشـتبه عليـه معجـز اإل

 .تاليف هذا التقصري واستدراكه فيجب عليه

هـذا تكليـف ملـا ال يطـاق وحوالـة : أن يقـول حـدٍ وليس أل

ـ الويلُّ  هذا نَّ غيب، أل عىلٰ  ر فيـه بعينـه مـن ـلـيس يعـرف مـا قصَّ

ـ ٰى فيسـتدركه حتـَّ ،النظر واالسـتدالل ر، نفسـه ويتقـرَّ  د يفيتمهَّ

التكليــف  مـا يلـزم يف نَّ أونـراكم تلزمونـه مـا ال يلزمــه، وذلـك 

ــ ن مــن بغــريه، وإن كــان الــتمكُّ  ٰى خــرويشــتبه أُ  تــارةً  زقــد يتميَّ

 .حاصالً  مرين ثابتاً األ

مــام ال اإل أنَّ  ٰى هــذا إذا حاســب نفســه ورأ عــىلٰ  فــالويلُّ 

ــه وأفســد أن يكــون ــاه مــن  يظهــر ل ــة مــا ذكرن الســبب يف الغيب

يرجــع  مـن سـبب بـدَّ  ه الالوجـوه الباطلـة وأجناسـها، علـم أنَّـ

 .إليه

ــإذا عُ و ــو أنَّ  مَ ِل ــاه، عُ  ٰى أق ــا ذكرن ــل م ــالعل ــري  أنَّ  مَ ِل التقص

صــفات املعجــز ورشوطــه، فعليــه معــاودة  واقــع مــن جهتــه يف

ــن ــه م ــك، وختليص ــد ذل ــك عن ــر يف ذل ــا  النظ ــوائب وم الش

ــ ــاس، فإنَّ ــقَّ يوجــب االلتب ــك ح ــد يف ذل ــن اجته ــاد  ه م االجته

لفرق بـني مـن وقـوع العلـم بـا بـدَّ  ه الالنظر رشوطـه، فإنَّـ ووّىفٰ 

ــقِّ  ــذه احل ــل، وه ــع اإل والباط ــىلٰ املواض ــا ع ــان فيه ــه  نس نفس

ــاهي ــن التن ــأكثر م ــا ب ــؤمر فيه ــن أن ي ــيس يمك ــرية، ول يف  بص

ا نّـ، وقـد بيَّ االجتهـاد، والبحـث والفحـص واالستسـالم للحـقِّ 

تنــا ومل نقــول ملخالفينــا، إذا نظــروا يف أدلَّ  هــذا نظــري مــا أنَّ 

 .حيصل هلم العلم سواء

مـا قلـتم لوجـب أن ال يعلـم  مـر عـىلٰ و كـان األلـ: فإن قيل

ــيئاً  ــزات ش ــن املعج ــ م ــذا ُي ــال، وه ــم  ي إىلٰ ؤدّ يف احل أن ال يعل

 ســالم فضــالً اإل جــه عــنرِ ة وصــدق الرســول، وذلــك ُخي النبــوَّ 

 .يامنعن اإل

ــا ــك: قلن ــزم ذل ــ ،ال يل ــبهة يف ألنَّ ــدخل الش ــع أن ت ه ال يمتن

ــزات ــن املعج ــوع م ــ ن ــت الش ــيس إذا دخل ــوع، ول بهة يف دون ن

 يكــون املعجــز الــدالُّ  بعضــها دخــل يف ســائرها، فــال يمتنــع أن
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 ة مل تـدخل عليـه فيـه شـبهة، فحصـل لـه العلـم بكونـهالنبوَّ  عىلٰ 

ــزاً  ــوَّ  معج ــك نب ــد ذل ــم عن ــيِّ وعل ــذي  ة النب ــز ال ، واملعج

آخـر جيـوز أن يـدخل  مـام إذا ظهـر يكـون أمـراً يد اإل عىلٰ  يظهر

ــه ــبهة يف كون ــه الش ــزاً  علي ــمعج ــذٍ  كُّ ، فيش ــه وإن  حينئ يف إمامت

 .ةبالنبوَّ  كان عاملاً 

ـــول ـــام نق ـــذا ك ـــوَّ  إنَّ  :وه ـــم نب ـــن عل ـــم   ٰى ة موس

ــ ــاملعجزات الدالَّ ــىلٰ ب ــزات نبوَّ  ة ع ــر يف املعج ــنعم النظ ــه إذا مل ي ت

 ال جيـب أن يقطـع عـىلٰ  د نـا حمّمـونبيِّ  ٰى عيسـ الظـاهرة عـىلٰ 

ـأنَّ   ن عارفـاً يكـو ه ال يمتنـع أنه مـا عـرف تلـك املعجـزات، ألنَّ

هبـا وبوجــه داللتهــا وإن مل يعلــم هـذه املعجــزات واشــتبه عليــه 

 .داللتها وجه

ــل ]]٧٧ص [[/  هــذا أن يكــون كــلُّ  فيجــب عــىلٰ : فــإن قي

 ،لحـق بـالكفرتكبـرية  عـىلٰ  هأنَّـ مام يقطـع عـىلٰ من مل يظهر له اإل

ـألنَّ  عنـه  مـاممـا فرضـتموه فـيام يوجـب غيبـة اإل ر عـىلٰ ـه مقصِّ

 .هذا بالعدوِّ  عىلٰ  ته، فقد حلق الويلُّ ويقتيض فوت مصلح

لــيس جيــب يف التقصــري الــذي أرشنــا إليــه أن يكــون : قلنــا

مـام اإل ]يف[ه يف هـذه احلـال مـا اعتقـد ، ألنَّـعظيامً  وال ذنباً  كفراً 

ــ ــ ه لــيس بإمــام، وال أخافــه عــىلٰ أنَّ ــنفســه وإنَّ ر يف بعــض ـام قصَّ

 ذلــك ه أنَّ علــم مــن حالــ كــان كالســبب يف أنَّ  العلــوم تقصــرياً 

ــكَّ  ــتقبالً  الش ــه مس ــع من ــة يق ــع، يف اإلمام ــيس بواق ، واآلن فل

ــون ــري الزم أن يك ــافراً  فغ ــ ،ك ــري أنَّ ــون غ ــزم أن يك ه وإن مل يل

صـدقه فهـو  يف مـام والشـكِّ تكـذيب اإل ٰى جمـر وال جاريـاً  كفراً 

ــان اإل ــأ ال ينافي ــب وخط ــو مل ذن ــواب، ول ــتحقاق الث ــامن واس ي

يف احلــال  العــدوَّ  نَّ هــذا التقــدير، أل عــىلٰ  بالعــدوِّ  يلحــق الــويلُّ 

 .بخالف ذلك مام ما هو كفر وكبرية، والويلُّ معتقد يف اإل

مـا هـو كالسـبب يف الكفـر ال جيـب أن يكـون  إنَّ : ام قلنـاوإنَّ 

ــراً  ــال أنَّ  كف ــداً  يف احل ــ أح ــادر منّ ــد يف الق ــو اعتق ــل ــدرة أنَّ ه ا بق

 خطـأً  كـان ذلـك أن يفعـل يف غـريه مـن األجسـام مبتـدئاً  يصحُّ 

ــالً  ــال  وجه ــن ح ــوم م ــون املعل ــع أن يك ــر، وال يمتن ــيس بكف ل

تـه وجعـل معجـزه نبوَّ  يـدعو إىلٰ  ه لـو ظهـر نبـيٌّ أنَّـ هذا املعتقـد

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــىلٰ  أن يفع ــال ع ــده فع ــث[ ي ــه ] بحي ــل إلي ال يص

معجـز  هأنَّـ علـموهـذا ال حمالـة لـو  ،ه ال يقبلـهر أنَّ ـأسباب البش

ــا ــن اعتق ــبق م ــا س ــه وم ــان يقبل ــان ك ــدر، ك ــدور الق ده يف مق

 .هذا، ومل يلزم أن جيري جمراه يف الكفر كالسبب يف

 ،أصــلكم عــىلٰ  ال يســتمرُّ  هــذا اجلــواب أيضـاً  إنَّ : فـإن قيــل

ــن ألنَّ  ــحيح م ــذهبكم أنَّ  الص ــاىلٰ  م ــرف اهللا تع ــن ع ــفاته  م بص

ــه  ال ة واإلمامــة وحصــل مؤمنــاً وعــرف النبــوَّ  جيــوز أن يقــع من

ــ ، فــإذا ثبــت هــذاكفــر أصــالً  ة فكيــف يمكــنكم أن جتعلــوا علَّ

ــ أنَّ  عــن الــويلِّ  االســتتار مــام ه إذا ظهــر اإلاملعلــوم مــن حالــه أنَّ

 ؟]إمامــاً [فيــه وال يعرفــه  شــكَّ  علــم معجــز ]يــده عــىلٰ [فظهــر 

الــذي  يف ذلــك كفــر، وذلــك يــنقض أصــلكم الشــكَّ  وإنَّ 

 .حتموهصحَّ 

مــع  الشــكَّ  هــذا الــذي ذكرمتــوه لـيس بصــحيح، ألنَّ : قيـل

ــذي يظهــراملعجــ ــد اإل عــىلٰ  ز ال ــه ي ــيس بقــادح يف معرفت مــام ل

 عـىلٰ  مَ ِلـمـا عُ  أنَّ  ام يقـدح يفوإنَّـ ،طريـق اجلملـة مام عىلٰ لغري اإل

ت معرفتـه هـل هـو هـذا الشـخص أم ال؟ طريق اجلملـة وصـحَّ 

ــ والشــكُّ  ــيس بكفــر، ألنَّ لوجــب أن  ه لــو كــان كفــراً يف هــذا ل

 حمالـة قبـل ظهـور هـذا ه الر املعجـز، فإنَّـهِ ظوإن مل يُ  يكون كفراً 

ــاكٌّ  ــده ش ــز يف ي ــ املعج ــه، وُجي ــاً وِّ في ــه إمام ــريه ز كون ــون غ  وك

طريـق اجلملــة  ام يقـدح يف العلـم احلاصــل لـه عـىلٰ كـذلك، وإنَّـ

طريــق اجلملــة، وذلــك  يف إمامتــه عـىلٰ  يف املســتقبل أن لـو شــكَّ 

 .ا يمنع من وقوعه منه مستقبالً ممَّ 

ـــ ــؤال املخــال: يقــول  ٰى وكــان املرتض ــاس ـــَم ال  :ف لن لِ

ــري الزم ــاء؟ غ ــام لألولي ــر اإلم ــ ،يظه ــه أنَّ ألنَّ ــان غرض  ه إن ك

ــ غــري حاصــل فــال حيصــل لطــف الــويلِّ  ــتكليفــه فإنَّ ه ه ال يتوجَّ

ــإنَّ  ــويلِّ  ف ــف ال ــ لط ــل، ألنَّ ــويلُّ حاص ــم ال ــاً  أنَّ  ه إذا عل ــه إمام  ل

ــ غائبــاً   ز انبســاط يــده يف كــلِّ وِّ ع ظهــوره ســاعة ســاعة وُجيــيتوقَّ

ــالٍ  ــإح ــن  نَّ ، ف ــه ع ــر ملكان ــل، وينزج ــه حاص ــن تأديب ــه م خوف

فيكــون حــال غيبتــه  ،الواجبــات مــن حــات، ويفعــل كثــرياً املقبَّ 

أبلـغ،  ام كـان يف حـال االسـتتاركحال كونه يف بلد آخـر، بـل ربَّـ

ــ ــواره، ألنَّ ــده ويف ج ــه يف بل ــون مع ــوز أن يك ــه جي ــع غيبت ه م

ــث ــن حي ــاهده م ــىلٰ  ويش ــف ع ــه وال يق ــاره، وإذا  ال يعرف أخب

ــ حــال الغيبــة  ام خفــي عليــه خــربه، فصــاركــان يف بلــد آخــر ربَّ

 .ما قلناه عن القبيح عىلٰ  االنزجار حاصالً 

ــنهم ــتتاره ع ــاز اس ــف ج ــاهتم اللط ــد ف ــن ق وإن  ،وإذا مل يك

ـلِّ ُسـ ال  مَ ـلـِـ: لطــف هلـم ومـع ذلـك يقـال ه حيصـل مـا هـوم أنَّ

، فســقط حــالٍ  كــلِّ  ذلــك غــري واجــب عــىلٰ  :قلنــا ؟يظهــر هلــم

 .ن أصلهالسؤال م

 وهــو أنَّ  ،لطفهــم بمكانــه حاصــل مــن وجــه آخــر أنَّ  عــىلٰ 

رع إلـيهم، ولـواله ملـا وثقـوا ـمجيـع الشـ ملكانه يثقـون بوصـول
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وينقطــع  رعـعلــيهم كثــري مــن الشــ ٰى زوا أن خيفــوجــوَّ  ،بــذلك

ــك،  ــع ذل ــوا مجي ــة أمن ــوده يف اجلمل ــوا وج ــم، وإذا علم دوهن

 .من هذا الوجه أيضاً  بمكانه حاصالً  فكان اللطف

*   *   * 

ــل ]]٨٠ص [[ ــإن قي ــولكم: ف ــ :ق ــذ وُ إنَّ ــه من ــاحب  دَ لِ ص

ــان  ــع إىلٰ  الزم ــذا م ــا ه ــدَّ  وقتن ــول امل ــد ط ــرف أح ة ال يع

بقولــه،  قوَثــه، وال يــأيت بخــربه مــن يُ مكانــه، وال يعلــم مســتقرَّ 

فـق لــه االسـتتار عــن ظــامل مــن اتَّ  كــلَّ  نَّ خـارج عــن العـادة، أل

ة مـن األغـراض يكـون مـدَّ نفـس أو لغـري ذلـك  خلوف منه عىلٰ 

 عــىلٰ  أيضــاً  ٰى رين ســنة، وال خيفـــاســتتاره قريبــة وال يبلــغ عشــ

 مـن أن يعـرف فيـه بعـض بـدَّ  ة اسـتتارة مكانـه، واليف مدَّ  الكلِّ 

 .أوليائه وأهل مكانه، أو خيرب بلقائه، وقولكم بخالف ذلك

ـــا ]]٨١ص [[/ ـــيس األ: قلن ـــر عـــىلٰ ل ـــتم م  نَّ أل ،مـــا قل

د احلسـن بــن حمّمــ مجاعــة مـن أصـحاب أيب إنَّ  :ة تقـولماميـَّاإل

ــيلٍّ  ــه  ع ــوده يف حيات ــاهدوا وج ــد ش ــحابه ،ق ــانوا أص  وك

ــ ته بعــد وفاتــه، والوســائط بينــه وبــني شــيعته معروفــون وخاصَّ

ــ ــيامربَّ ــاهم ف ــون إىلٰ  ام ذكرن ــد، ينقل ــدِّ  بع ــامل ال ــيعته مع ين، ش

ــنهم رِ وُخي  ــون م ــه، ويقبض ــائلهم في ــه يف مس ــيهم أجوبت ــون إل ج

ــه، و ــيلٍّ حقوق ــن ع ــن ب ــان احلس ــة ك ــم مجاع ــدَّ   ه  هلم يفع

ــ منــاء لــه يف وقتــه، وجعــل إلــيهم النظــر يف هم أُ حياتــه، واختصَّ

موره بأســامئهم وأنســاهبم وأعيــاهنم، كــأيب بــأُ  أمالكــه، والقيــام

ــّام  ــن ســعيد الس ــثامن ب ــه أيبعمــرو ع ــ ن، وابن ــن جعفــر حمّم د ب

إن  ن سـنذكر أخبـارهم فـيام بعـدعثامن بـن سـعيد، وغـريهم ممـَّ

ــاء اهللا ــاىلٰ  ش ــاهرة، تع ــة ظ ــة، وثق ــل وأمان ــل عق ــانوا أه ، وك

ــيل ــم، وحتص ــة وفه ــة ودراي ــانوا معظَّ ]و[ ،ونباه ــد ك ــني عن م

ــة حملِّ  ــدارهم وجالل ــم أق ــت لعظ ــلطان الوق ــرَّ س ــم، مك مني ه

ه كـان يـدفع عـنهم نَّـإ ٰى لظاهر أمانتهم واشـتهار عـدالتهم، حتـَّ

ـــيهم خصـــومهم، وهـــذا يُ  مـــا يضـــيفه  إنَّ  :ط قـــوهلمســـقِ إل

 .ه أحد، ودعواهم خالفهصاحبكم مل يرَ 

ة مـن الزمـان ا بعد انقراض أصحاب أبيـه فقـد كـان مـدَّ فأمَّ 

جهــة الســفراء الــذين بينــه وبــني شــيعته،  أخبــاره واصــلة مــن

ـ ق بقـوهلم، ويرجـع إلـيهم لـدينهموثَ ويُ  وا وأمـانتهم ومـا اختصُّ

 فـياممـن أخبـارهم  ام ذكرنـا طرفـاً وربَّـ ،ين والنزاهـةبه مـن الـدِّ 

 .بعد

ــه  ــن آبائ ــرب ع ــبق اخل ــد س ــأنَّ  وق ــائم  ب ــه  الق ل

ــان، أُ  ــول مــن األُ غيبت ــا أط ــاألُ  ،وىلٰ خرامه ــرَ يُ  وىلٰ ف ف فيهــا ع

ــرخــربه، واألُ  ــاعــرَ ال يُ  ٰى خ ــاً  ف فيه ــك موافق ــربه، فجــاء ذل  خ

ــيالً  ــك دل ــان ذل ــار، فك ــذه األخب ــاف إىلٰ  هل ــاه،  ينض ــا ذكرن م

 .اهللا تعاىلٰ  ح عن هذه الطريقة فيام بعد إن شاءوضِّ وسنُ 

ــ ــيس األفأمَّ ــادات فل ــن الع ــك ع ــروج ذل ــىلٰ ا خ ــر ع ــا  م م

ــحَّ  ــو ص ــالوه، ول ــاز أن ق ــاىلٰ  جل ــنقض اهللا تع ــرت  ي ــادة يف س الع

 رب مـــن املصـــلحة وحســـنـشـــخص، وخيفـــي أمـــره لضـــ

 .التدبري، ملا يعرض من املانع من ظهوره

 ٰى موجـود قبـل زماننـا مـن عهـد موسـ ر ـوهذا اخلضـ

 ــد ــر األُ  عن ــأكث ــا هــذا باتِّ  إىلٰ ة ومَّ فــاق أهــل الســري ال وقتن

ــه إالَّ  أصــحاباً  ه وال يعــرف أحــد لــهف مســتقرُّ عــرَ يُ   مــا جــاء ب

 . ٰى ته مع موسالقرآن من قصَّ 

ــ ]]٨٢ص [[/ ــاً ومــا يــذكره بعــض النــاس أنَّ  ه يظهــر أحيان

ــ ويظــنُّ ] فعــرَ وال يُ [ اد، فــإذا فــارق ّهــبعــض الزُّ  همــن يــراه أنَّ

ــ  ر، ومل يكــن عرفــه بعينــه يفـضــباخل ٰى ه املســمّ مكانــه تومهَّ

 .ه بعض أهل الزمانبل اعتقد أنَّ  ،ه فيهااحلال، وال ظنَّ 

ــ ــة موس ــد كــان مــن غيب ــن عمــران  ٰى وق ــه  ب مــن وطن

 هفرعــون ورهطــه مــا نطــق بــه القــرآن، ومل يظفــر بــ وهربــه مــن

ودعـا  ابعثـه اهللا نبيـ� ٰى بعينـه حتـَّ ة من الزمان، وال عرفـهأحد مدَّ 

 .والعدوُّ  إليه فعرفه الويلُّ 

ـ مـا جـاء بـه  ة يوسـف بـن يعقـوب وقد كـان مـن قصَّ

 نت اسـتتار خـربه عـن أبيـه وهـو نبـيُّ وتضـمَّ ، سورة يف القـرآن

عليـه خـرب ولـده،  ٰى خيفـ ومـا ،ومسـاءً  اهللا يأتيه الـوحي صـباحاً 

ـإ ٰى حتـَّ ه أيضــاً دِ ْلـوعـن وُ  م كــانوا يـدخلون عليـه ويعاملونــه هنَّ

 ذلــك الســنون واألزمــان، ثــمّ  مضــت عــىلٰ  ٰى يعرفونــه، حتَّــ وال

خــربه، ومجـع بينــه وبـني أبيــه وإخوتــه،  كشـف اهللا أمــره وظهـر

 .سمعنا بمثله وإن مل يكن ذلك يف عادتنا اليوم وال

ــ ــوكــان مــن قصَّ مــع قومــه  اهللا  نبــيِّ  ٰى ة يــونس بــن متّ

تطـــاول خالفهـــم لـــه، واســـتخفافهم  وفـــراره مـــنهم حـــني

يعلـم أحـد مـن  مل ٰى حتـَّ أحـدٍ  بحقوقه، وغيبته عنهم وعـن كـلِّ 

يف جـوف السـمكة، وأمســك  ه، وسـرته اهللا تعـاىلٰ اخللـق مسـتقرَّ 

ة أن انقضـت تلـك املـدَّ  رب مـن املصـلحة، إىلٰ ـضـلرمقـه  عليه

ــاىلٰ وردَّ  ــاً  إىلٰ  ه اهللا تع ــذا أيض ــه، وه ــنهم وبين ــع بي ــه، ومج  قوم

ــه ــق ب ــد نط ــا ق ــن تعارفن ــد م ــا وبعي ــن عادتن ــارج ع ــرآن  خ الق

 .مسالوأمجع عليه أهل اإل
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ــاً  ــاه أيض ــا حكين ــل م ــ ومث ــفقصَّ ــحاب الكه ــد  ،ة أص وق

رشح حــاهلم واســتتارهم عــن  نوتضــمَّ  ،نطــق هبــا القــرآن

 .بدينهم قومهم فراراً 

 ولــوال مــا نطــق القــرآن بــه لكــان خمالفونــا جيحدونــه دفعــاً 

ــان ــاحب الزم ــة ص ــرب اهللا  لغيب ــن أخ ــه، لك ــاقهم ب ، وإحل

 سـترتين خـائفني، ثـمّ م م بقوا ثالثامئـة سـنة مثـل ذلـكأهنَّ  تعاىلٰ 

ــاىلٰ  ــاهم اهللا تع ــادوا إىلٰ  أحي ــ فع ــومهم، وقصَّ ــهورة يفق  تهم مش

 .ذلك

ــ ــزل بقصَّ ــذي ن ــامر ال ــاحب احل ــر ص ــن أم ــان م ــد ك ته وق

ـ القرآن وأهـل الكتـاب  فأماتـه اهللا تعـاىلٰ  اه كـان نبيـ�يزعمـون أنَّ

وكـان ذلـك ، يتغـريَّ  بعثـه، وبقـي طعامـه ورشابـه مل مائة عام ثمّ 

 .دةللعا خارقاً 

ــاً  ]]٨٣ص [[/ ــاه معروف ــا ذكرن ــان م ــاً  وإذا ك ــف  كائن كي

 إالَّ  هـمَّ اللّ  ؟الزمـان  يمكن مع ذلـك إنكـار غيبـة صـاحب

وحييلـه، فـال  ينكـر مجيـع ذلـك الً معطِّـ أن يكون املخالف دهرياً 

ــتكلَّ  ــه إىلٰ ن ــل مع ــل ننتق ــة، ب ــه يف الغيب ــل م مع ــالم يف أص  الك

ــد، وأنَّ  ــ التوحي ــدور، وإنَّ ــك مق ــام نُ ذل ــرَّ كلِّ ــن أق ــك م  م يف ذل

ــنيِّ نُ ف ،هللا تعــاىلٰ  ذلــك مقــدوراً  ]كــون[ زســالم وجــوَّ باإل  هلــم ب

 .نظائره يف العادات

ا رواه أصـحاب السـري والتـواريخ وأمثال ما قلنـاه كثـرية ممـَّ

ــتهم عــن أصــحاهبم مــدَّ  ة ال يعرفــون مــن ملــوك الفــرس وغيب

التــدبري، وإن مل  رب مــنـعــودهم وظهــورهم لضــ خـربهم، ثــمّ 

به القـرآن فهـو مـذكور يف التـواريخ، وكـذلك مجاعـة مـن  ينطق

الــروم واهلنـد قــد كانـت هلــم غيبـات وأحــوال خارجــة  حكـامء

ــذكرها ــادات ال ن ــن الع ــ نَّ أل ،ع ــالف ربَّ ــىلٰ املخ ــدها ع  ام جح

 .خبار وهو مذكور يف التواريخعادهتم جحد األ

*   *   * 

ــدلُّ  ]]١٠٥ص [[ ــاً  وي ــىلٰ  أيض ــن  ع ــن احلس ــة اب  إمام

خبـار الشـائعة الذائعـة مـن األ رـة غيبتـه مـا ظهـر وانتشـوصحَّ 

ــه  ــن آبائ ــل ع ــان طوي ــات بزم ــذه األوق ــل ه ــن أنَّ  قب  م

مـر غيبــة، وصـفة غيبتــه ومـا جيــري فيـه مــن لصـاحب هــذا األ

ــ ــوادث، وأنَّ ــن احل ــا م ــدث فيه ــتالف، وحي ــه االخ ــون ل ه يك

ف فيهــا عــرَ يُ  وىلٰ األُ  ، وأنَّ ٰى خــرغيبتــان إحــدامها أطــول مــن األُ 

 مــا فوافــق ذلــك عــىلٰ  ،ف فيهــا أخبــارهعــرَ ه، والثانيــة ال يُ خــرب

ــمَّ  ــارنته األتض ــحَّ ، خب ــوال ص ــحَّ ول ــق تها وص ــا واف ــه مل ة إمامت

ــك، أل ــون إالَّ  نَّ ذل ــك ال يك ــإعالمذل ــاىلٰ   ب ــىلٰ  اهللا تع ــان  ع لس

 .اعتمدها الشيوخ قديامً  طريقة معتمدة ه، وهذه أيضاً نبيِّ 

لـتعلم  لـك طرفـاً ذ تنخبـار التـي تضـمَّ ونحن نذكر من األ

ــحَّ  ــاه، ألص ــا قلن ــ نَّ ة م ــذا املعن ــا روي يف ه ــع م ــتيفاء مجي  ٰى اس

أراده وقـف عليـه  خبـار، مـنيطول، وهـو موجـود يف كتـب األ

 .من هناك

ـــ: فمـــن ذلـــك ـــه مجاعـــة، عـــن أيب حمّم ـــا ب د مـــا أخربن

د بـن جعفـر الـرازي، عـن حمّمـ أمحـد بـن عـيلٍّ  التلعكربي، عن

بــن عمــر بــن  ٰى موســ األســدي، عــن ســعد بــن عبــد اهللا، عــن

 بــن أيب محــزة، عــن أيب بــن أســباط، عــن عــيلِّ  يزيــد، عــن عــيلِّ 

: يف قــول اهللا تعــاىلٰ   د بــن عــيلٍّ بصــري، عــن أيب جعفــر حمّمــ

 ْم بِمـاٍء
ُ
ِ�ي�

ْ
َمـْن يَـأ

َ
� 

ً
ـْورا

َ
ْم غ

ُ
�

ُ
ْصـبََح مـاؤ

َ
 أ

ْ
ْم إِن

ـتُ
ْ
�
َ
َرأ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

ن إ :مــام، فقــالنزلــت يف اإل«: قــال، ]٣٠: امللــك[ � َمِعــ�ٍ 

بإمـام ظـاهر يـأتيكم  عـنكم فمـن يـأتيكم أصبح إمـامكم غائبـاً 

ــار الســامء واألرض وبحــالل اهللا تعــاىلٰ   ثــمّ ، »وحرامــه بأخب

ــل هــذه اآليــةأَمــ«: قــال  يءأن جيــ بــدَّ  وال ،ا واهللا مــا جــاء تأوي

 .»تأويلها

ســعد بــن عبــد اهللا، عــن احلســني بــن عمــر  ]]١٠٦ص [[/

د املــدائني، عــن حمّمــ احلســن بــن أيب الربيــع بــن يزيــد، عــن أيب

لقيـت : قالـت ،هـاين مِّ بن إسحاق، عن أسـيد بـن ثعلبـة، عـن أُ 

ــر  ــا جعف ــاىلٰ  أب ــول اهللا تع ــن ق ــألته ع ــُم : فس ِس
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ــال ــد «: فق ــه عن ــن علم ــاع م ــد انقط ــه عن ــنس يف زمان ــام خي إم

اد، فــإن يبـدو كالشــهاب الوّقـ ثــمّ  ،تنيومـائ نيالنـاس سـنة ســتّ 
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، عــن ٰى د بــن عيســســعد بــن عبــد اهللا، عــن أمحــد بــن حمّمــ

د بـن حمّمـ عـيلِّ مجيعـًا، عـن قاسم الـبجيل وأيب قتـادة  بن ٰى موس

بـن جعفـر  ٰى أخيـه موسـ بـن جعفـر، عـن بن حفص، عن عـيلِّ 
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 .»دتم إمامكم فلم تروه فامذا تصنعون؟قِ إذا فُ «: فقال

ـــ ـــن أيب جعفـــر حمّم ـــفيان وأخـــربين مجاعـــة، ع ـــن س د ب

د بـن قتيبـة، بـن حمّمـ أمحد بن إدريس، عـن عـيلِّ  البزوفري، عن

عبــد الــرمحن بــن أيب نجــران،  عــنعــن الفضــل بــن الشــاذان، 

: قــال ،بصــري وب، عــن أيب، عـن أيب أّيــٰى عـن صــفوان بــن حييــ



 ١٨١  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

إن بلغكــم عــن صــاحبكم غيبــة فــال «: قــال أبــو عبــد اهللا 

 .»تنكروها

د بــن جعفــر األســدي، عــن ســعد بــن عبــد اهللا، عــن حمّمــ

د الصـرييف، د بـن مالـك، عـن إسـحاق بـن حمّمـحمّمـ جعفر بن

عبـد اهللا بـن بكـري، عـن عبيـد  ار، عـنعّطـال ٰى بن املثنّـ ٰى عن حيي

ــن زرارة ــال ،ب ــد اهللا : ق ــا عب ــمعت أب ــول س ــد «: يق يفق

 .»الناس إمامهم فيشهد املوسم فرياهم وال يرونه

د، عــن الفضــل بــن بــن حمّمــ أمحــد بــن إدريــس، عــن عــيلِّ 

ــد اهللا املســتنري، عــن  شــاذان، عــن ــن جبلــة، عــن عب ــد اهللا ب عب

 إنَّ «: يقـول ا عبـد اهللا سـمعت أبـ: قـال ،ل بـن عمـراملفضَّ 

ــذا األ ــاحب ه ــلص ــول حتَّ ــدامها تط ــني إح ــر غيبت ــول  ٰى م يق

ــهم ــهم: بعض ــول بعض ــات، ويق ــقُ : م ــهمَل تِ ــول بعض : ، ويق

 نفـر يسـري ال أصـحابه إالَّ  أمـره مـن عـىلٰ  ٰى ال يبقـ ٰى ذهب، حتـَّ

 الــذي  املــوىلٰ موضـعه أحــد مـن ولــده وال غـريه إالَّ  لـع عــىلٰ يطَّ 

 .»ييل أمره

 سـناد، عـن الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـنوهبذا اإل

بــن أيب  نجــران، عــن عــيلِّ  ]]١٠٧ص [[/عبــد الــرمحن بــن أيب 

ــزة ــري ،مح ــن أيب بص ــر  عــن أيب ،ع ــال، جعف  بــدَّ  ال«: ق

ة، ومـا يف عزلتـه مـن قـوَّ  بـدَّ  مر مـن عزلـة، واللصاحب هذا األ

 .»من وحشة، ونعم املنزل طيبة بثالثني

ــ ــن احلس ــد اهللا، ع ــن عب ــعد ب ــيلٍّ س ــن ع ــن  ن ب ــوين، ع الزيت

عنــد أيب  رَ ِكــذُ : قــال ،نــان بــن محدويــهالكــويف، عــن بُ  الزهــري

مــا  ذاك إيلَّ «: أيب جعفــر فقــال يُّ ـمضــ احلســن العســكري 

 .»؟ولكن كيف هبم إذا فقدوا من بعدي ،]باقياً [ ادمت حي� 

د بــن احلســن بــن ي، عــن حمّمــوأخربنــا ابــن أيب جيــد القّمــ

ــ ــن حمّم ــد، ع ــن احلالولي ــفّ د ب ــن الص ــس ــن العبّ ــن ار، ع اس ب

اء، عـن ثابـت، عـن محدويـه بـن الـربّ  معروف، عن عبـد اهللا بـن

خرجـت مـع : قـال ،آل سـام مـوىلٰ  عـىلٰ إسامعيل، عـن عبـد األ

ــد اهللا  ــامَّ  أيب عب ــر إىلٰ فل ــاء نظ ــا الروح ــال�   نزلن ــا مط  جبله

 ٰى رضـو ٰى دعهـذا اجلبـل؟ هـذا جبـل ُيـ ٰى تـر«: عليها فقـال يل

شـجرة  فيـه كـلَّ  ا إنَّ فنقلـه اهللا إلينـا، أَمـ ناأحبَّ  ،من جبال فارس

ــرَّ  ــائف م ــم أمــان للخ ــ. تنيمطعــم، ونع ــذا  ا إنَّ أَم ــاحب ه لص

 .»طويلة ٰى خرمر فيه غيبتني، واحدة قصرية، واألُ األ

د، عــن الفضــل بــن بــن حمّمــ أمحــد بــن إدريــس، عــن عــيلِّ 

د بـن أيب عمـري، عـن احلسـني بـن أيب العـالء، حمّمـ شاذان، عـن

 دخــل امَّ ـلــ«: قــال، عبــد اهللا   بصــري، عــن أيبعــن أيب

بالئهــا،  الكوفــة، ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن ســلامن 

فـإذا «: قـال ثـمّ  ،»ة والـذين مـن بعـدهمميَّ ذكر ملك بني أُ  ٰى حتَّ 

 يظهــر الطـاهر ابــن ٰى كـان ذلـك فــالزموا أحـالس بيــوتكم حتـَّ

 .»ر ذو الغيبة الرشيد الطريدالطاهر املطهَّ 

ــ ٰى ورو ــر أب ــن أيب جعف ــري، ع ــال، و بص ــائم «: ق يف الق

 .»احلرية والغيبة«: وما هو؟ قال: قلت ،»من يوسف شبه

ــ د بــن عبــد اهللا ل، عــن حمّمـوأخـربين مجاعــة، عـن أيب املفضَّ

د بـن احلسـني بـن أيب احلمـريي، عـن أبيـه، عـن حمّمـ بن جعفـر

 ]]١٠٨ص [[/ســعدان، عــن عبــد  بــن ٰى اب، عــن موســاخلّطــ

ـاهللا بن القاسـم،  سـألت أبـا عبـد : قـال ،ل بـن عمـرعـن املفضَّ

ث بــه الســفل دِّ ال ُحتــ«: فقــال، عــن تفســري جــابر  اهللا

ــ ــه، أَم ــاب اهللا فيذيعون ــرأ كت وِر ا تق
ُ
ــاق ــَر ِ� ا�� ِق

ُ
ــإِذا ن

َ
 �ف

ثِّر[ ــ إنَّ ؟ ]٨: املــدَّ ــاً منّ ــإذا أراد اهللا إظهــار أمــره  ،مســترتاً  ا إمام ف

 .»تعاىلٰ  فظهر فقام بأمر اهللا نكت يف قلبه نكتة

د بـن خالـد الكـويف، عـن منـذر بـن عبد اهللا بن حمّمـ ٰى ورو

ــ ــ ،دحمّم ــابوسع ــ، ن ق ــن نص ــن أيب داود ـع ــندي، ع ــن الس ر ب

عـن مالـك  ،ثعلبـة بـن ميمـون سليامن بن سفيان املسـرتق، عـن

 . األصبغ بن نباتة اجلهني، عن احلارث بن املغرية، عن

ــ ــن حمّم ــد اهللا، ع ــن عب ــنورواه ســعد ب ــني ب ــن احلس أيب  د ب

ــ ــناخلّط ــيلِّ  اب، ع ــن ع ــن ب ــ احلس ــن فّض ــن ب ــة ب ــن ثعلب ال، ع

ــن ــي، ع ــك اجلهن ــن مال ــون، ع ــال ميم ــة، ق ــن نبات ــبغ ب : األص

ــؤمنني  ــري امل ــت يف أتيــت أم ــه ينك ــت  فوجدت األرض، فقل

ــه ــؤمنني: ل ــري امل ــا أم ــ ،ي ــا يل أراك مفكِّ ــت يف األرض؟  راً م تنك

ــال ــا؟ ق ــك فيه ــة من ــا وال  ،ال واهللا«: أرغب ــت فيه ــا رغب يف م

ـ، ولكنّـالدنيا قطُّ  يكـون مـن ظهـر احلـادي  رت يف مولـودي تفكَّ

 كـام وقسـطاً  هـا عـدالً ر من ولدي هـو املهـدي الـذي يمألـعش

فيهـا أقـوام  ، يكـون لـه حـرية وغيبـة تضـلُّ وجـوراً  ت ظلـامً ئَ لِ مُ 

فكـم تكـون احلـرية  ،يـا مـوالي: قلـت، »وهيتدي فيهـا آخـرون

ــة؟ قــال ــســتَّ «: والغيب ــنني أشــهر، أو ســّت  ةام، أو ســتَّ ة أّي ، »س

ه خملـوق، نعـم كـام أنَّـ«: مـر لكـائن؟ فقـالهـذا األ وإنَّ : فقلـت

ـاألُ  ولئـك خيـار هـذهمـر يـا أصـبغ، أُ لك هبـذا األ ٰى وأنّ  ة مـع مَّ

: مـا يكـون بعـد ذلـك؟ قـال ثـمّ : قلـت: ، قال»أبرار هذه العرتة

ــمّ « ــإنَّ  ث ــاء ف ــا يش ــل اهللا م ــات  يفع ــداءات وإرادات وغاي ــه ب ل

 . »وهنايات
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 ٰى د احلسـن بـن عيسـسعد بن عبـد اهللا، عـن أيب حمّمـ ٰى ورو

د د، عــن أبيــه حمّمــبــن حمّمــ ٰى ثني أيب عيســحــدَّ : قــال، العلــوي

 ٰى بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ عـيلِّ  بن جعفر، عـن أبيـه بن عيلِّ 

اخلــامس  دَ ِقـإذا فُ  ،يـا بنــيَّ : أيب قــال يل«: قـال، بـن جعفــر 

ــ ــة فــاهللا اهللا يفمــن ولــد الســابع مــن األئمَّ  بــدَّ  ال ه أديــانكم، فإنَّ

يرجــع عــن هــذا  ٰى مــر مــن غيبــة يغيبهــا حتَّــلصــاحب هــذا األ

ام هـي حمنـة مـن اهللا امـتحن إنَّـ ،يـا بنـيَّ . بـه مر من كان يقولاأل

مــن هــذا  أصــّح  هبــا خلقــه، لــو علــم آبــاؤكم وأجــدادكم دينــاً 

مـن  ،دييـا سـيِّ : فقلـت لـه«: قال أبـو احلسـن. »بعوهين التَّ الدِّ 

عقـولكم تصـغر عـن  ،يـا بنـيَّ «: ولد السابع؟ قـال اخلامس من

تعيشـــوا  ولكـــن إن ،هـــذا، وأحالمكـــم تضـــيق عـــن محلـــه

 .»دركوهتُ 

ــ]] ١٠٩ص [[/ د ل حمّمــأخــربين مجاعــة، عــن أيب املفضَّ

ــ ــن حمّم ــد اهللا ب ــن عب ــنب ــن املطَّ  د ب ــد اهللا ب ــب عبي ــال، ل : ق

 ،الشـيباين الرهنـي د بـن بحـر بـن سـهلثنا أبو احلسني حمّمـحدَّ 

ــا ــيلُّ : لق ــا ع ــور أخربن ــن املنص ــعد ب ــن س ــارث، ع ــن احل  ب

ــن عــيلٍّ : قــال: قــال ،اجلواشــني : قــال ،البــدييل أخربنــا أمحــد ب

ــ :قــال، أخــربين أيب، عــن ســدير الصــرييف ل دخلــت أنــا واملفضَّ

 ي وأبـو بصـري وأبـان بـن تغلــببـن عمـر وداود بـن كثـري الرّقــ

ليـه الـرتاب، وع عـىلٰ  فرأينـاه جالسـاً  موالنا الصـادق  عىلٰ 

ـرَ ْطـمسح خيربي مِ  ــف بـال جيـب مقصِّ ني، وهـو يبكـي ر الكمَّ

، قــد نــال احلــزن مــن ٰى الكبــد احلــرّ  ذات بكــاء الواهلــة الــثكىلٰ 

حمجريـه، وهــو  الـدمع  يف عارضــيه وأبـىلٰ وجنتيـه وشـاع التغـريُّ 

 قت عـــيلَّ قـــادي، وضـــيَّ غيبتـــك نفـــت رُ ] ديســـيِّ [«: يقــول

غيبتـك أوصـلت  ديراحـة فـؤادي، سـيِّ  يت منّـمهادي، وابتـزَّ 

ــد ــد الواح ــد وفق ــائع األب ــائبي بفج ــاء  مص ــد بفن ــد الواح بع

بدمعـة ترقـأ مـن عينـي وأنـني يفشـا  اجلمع والعـدد، فـام أحـسُّ 

 .»صدري من

ــا ، وتصــدَّ فاســتطارت عقولنــا وهلــاً  :قــال ســدير عت قلوبن

ــاهلائــل واحلــادث الغائــل، فظنَّ  مــن ذلــك اخلطــب جزعــاً  ه نــا أنَّ

ال : الـدهر بائقـة، فقلنـا ت بـه مـنملكروهة قارعـة، أو حلَّـ ةسم

تسـتذرف  ة حادثـةمـن أيَّـ ٰى اهللا عينيك يـا بـن خـري الـور ٰى أبك

ــ ة حالــة حتمــت عليــك هــذا دمعتــك، وتســتمطر عربتــك؟ وأيَّ

 املأتم؟ 

زفــرة انــتفخ  فزفــر الصــادق : قــال ]]١١٠ص [[/

ــتدَّ  ــه، واش ــا جوف ــا منه ــه منه ــال ،خوف ــم إّين «: فق ــرت ويك  نظ

الباليـا  علـم كتـاب اجلفـر املشـتمل عـىلٰ  صـبيحة هـذا اليـوم يف

يـوم القيامـة الـذي خـصَّ  واملنايا وعلم مـا كـان ومـا يكـون إىلٰ 

س اســـمه(اهللا  ـــ داً بـــه حمّمـــ )تقـــدَّ ، ة مـــن بعـــده واألئمَّ

وغيبتـه وإبطـاءه وطـول عمـره  لت فيـه مولـد قائمنـا وتأمَّ 

ــ ٰى وبلــو الشــكوك  داملــؤمنني مــن بعــده يف ذلــك الزمــان، وتولُّ

وب الشيعة مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم عـن دينـه، يف قل

 وَ  :سـالم مـن أعنـاقهم التـي قـال اهللا ربقـة اإل وخلعهم
� ُ
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ـــاٍن أ ـــي ] ١٣: اإلرساء[ إِ�س يعن

 .»األحزان ة، واستولت عيلَّ الوالية، فأخذتني الرقَّ 

ــيــا بـن رســول اهللا كرِّ : فقلنـا انــا يف ا بإرشاكـك إيّ لنمنـا وفضِّ

 من علم ذلك؟ بعض ما أنت تعلمه

ـــ )ذكـــره تعـــاىلٰ (إنَّ اهللا «: قـــال ـــة أدار يف القـــائم منّ ا ثالث

 ٰى ر مولــده تقــدير مولــد موســل، قــدَّ ُســأدارهــا لثالثــة مــن الرُّ 

 َّــد ــ، وق ــة عيس ــدير غيب ــه تق ــدَّ  ٰى ر غيبت ــاءه ، وق ر إبط

بـد ذلـك عمـر الع ، وجعـل لـه مـن بعـدتقدير إبطاء نـوح 

 .»عمره دليالً عىلٰ  - أعني اخلرض  -الصالح 

 .املعاين كشف لنا يا بن رسول اهللا عن وجوه هذها :فقلنا

  وقـف عـىلٰ امَّ ـفرعـون لـ فـإنَّ   ٰى ا مولـد موسـأمَّ «: قال

ــه أنَّ  ــىلٰ  زوال ملك ــدلُّ  ع ــة، ف ــار الكهن ــر بإحض ــده، أم ــىلٰ ي  وا ع

صــحابه يـزل يـأمر أ ه يكـون مــن بنـي إرسائيـل، فلــمنسـبه وأنَّـ

ــ بشــقِّ  ــل حتَّ ــي إرسائي ــاء بن ــن نس ــل م ــون احلوام ــل يف  ٰى بط قت

 ر عليـه الوصـول إىلٰ رون ألـف مولـود، وتعـذَّ ـوعشـ فطلبه نيـِّ

ة وبنـو ميـَّكـذلك بنـو أُ ، اهإّيـ تعـاىلٰ  بحفـظ اهللا  ٰى قتل موس

ــ ــابرة زوال مملكــة األُ  أنَّ   أن وقفــوا عــىلٰ امَّ ـاس لــالعبّ مــراء واجلب

ا، ناصــبونا للعــداوة، ووضــعوا منّــيــد القــائم  مــنهم عــىلٰ 

ــيوفهم ــول اهللا  س ــت رس ــل بي ــل أه ــله  يف قت ــادة نس وإب

اهللا أن يكشــف  ٰى قتـل القــائم، فــأب الوصــول إىلٰ  مــنهم يف طمعـاً 

ــة ]]١١١ص [[/ ــد مــن الظلم ــره لواح ــتمَّ إالَّ  أم ــوره   أن ي ن

 .ولو كره املرشكون

ــ ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ   ٰى ا غيب ــار ف ــود والنص ــت اتَّ  ٰى اليه فق

بُوُه : بقولـه هبم اهللا فكـذَّ  َل تِـه قُ أنَّ  عىلٰ 
َ
ـوُه َومـا َصـل
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ــْن ش ــاء[ َولِ� ــائم، ]١٥٧: النس ــة الق ــذلك غيب  ك

،  َّــاألُ  فــإن ــ: فمــن قائــل يقــول ،ة ســتنكرها لطوهلــامَّ ه مل إنَّ

ــيُ  ــهوَل ــرتي بقول ــل يف ــ: د، وقائ ــه وُ إنَّ ــر  دَ لِ ــل يكف ومــات، وقائ
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ه إنَّـ: ، وقائـل يمـرق بقولـهعقـيامً  رنا كـانـي عشحاد إنَّ : بقوله

ـــدّ  ـــ إىلٰ  ٰى يتع ـــث عش ـــاعداً ـثال ـــر فص ـــل يعص  ي اهللاـ، وقائ

 .ينطق يف هيكل غريه روح القائم  نَّ أ: بدعواه

ــ ــوح وأمَّ ــاء ن ــ، ا إبط ــفإنَّ ــن امَّ ـه ل ــة م ــتنزل العقوب  اس

: فقــال ،معــه ســبع نويــات إليــه جربئيــل  الســامء بعــث اهللا

هـــؤالء  إنَّ : يقـــول لـــك )جـــلَّ اســـمه(إنَّ اهللا  اهللا، يـــا نبـــيَّ 

ــت أُ  ــادي لس ــواعقي إالَّ خالئقــي وعب ــاعقة مــن ص ــدهم بص  بي

ـــ بعــد ة، فعــاود اجتهـــادك يف تأكيــد الـــدعوة، وإلــزام احلجَّ

 ، فـإنَّ ٰى عليـه، واغـرس هـذا النـو  مثيبـكالدعوة لقومـك فـإّين 

 لـــك يف نباهتـــا وبلوغهـــا وإدراكهـــا إذا أثمـــرت الفـــرج

 . بذلك من تبعك من املؤمننيواخلالص، وبرشِّ 

قت وأغصــنت وزهــا رت وتســوَّ  نبتــت األشــجار وتــأزَّ فلــامَّ 

ــد ــا بع ــر عليه ــن اهللا  الثم ــتنجز م ــل اس ــان طوي ــبحانه[زم ] س

األشــجار،  تلــك ٰى أن يغــرس مــن نــو فــأمره اهللا تعــاىلٰ  ،العــدة

ــويعــاود الصــرب واالجتهــاد، ويُ  ــؤكِّ قومــه، فــأخرب  ة عــىلٰ د احلجَّ

ــه فارتــدَّ الطوائــف ا بــذلك  ،مــنهم ثالثامئــة رجــل لتــي آمنــت ب

 .ملا وقع يف عدته خلف اعيه نوح حق� لو كان ما يدَّ : وقالوا

ــمّ  ــاىلٰ  إنَّ  ث ــلَّ  اهللا تع ــا ك ــد إدراكه ــأمره عن ــزل ي ــرَّ  مل ي ة أن م

ــارةً  ــرس ت ــد يغ ــرأُ  بع ــرّ  إىلٰ  ٰى خ ــبع م ــها س ــا أن غرس ات، وم

ــدُّ  ــؤمنني ترت ــن امل ــف م ــك الطوائ ــت تل ــنهم زال ــ م ــة بع د طائف

ــادوا إىلٰ  طائفــة إىلٰ  ــ أن ع ــالً نيِّ ــأوحف وســبعني رج  اهللا  ٰى ، ف

اآلن أســفر الصــبح عــن الليــل لعينــك : ذلــك إليــه وقــال عنــد

يـامن مـن الكـدر مـر لإلوصـفا األ ،حمضـه عـن حني رصح احلقُّ 

ار ّفـ أهلكـت الكُ فلـو أّين  .مـن كانـت طينتـه خبيثـة بارتداد كـلِّ 

ــا  نــت آمنــت بــكمــن الطوائــف التــي كا وأبقيــت مــن ارتــدَّ  مل

 ]]١١٢ص [[/كنـــت صـــدقت وعـــدي الســـابق للمـــؤمنني 

ــك ــن قوم ــد م ــوا يل التوحي ــذين أخلص ــل  ال ــموا بحب واعتص

ــتــك، بــأن أســتخلفهم يف األرض، وأُ نبوَّ  ن هلــم ديــنهم، مكِّ

ــدِّ وأُ  ــذهاب  لب ــادة يل ب ــص العب ــي ختل ــاألمن، لك ــوفهم ب خ

ــكِّ  ــوهبم الش ــن قل ــني . م ــتخالف والتمك ــون االس ــف يك وكي

كنـت أعلـم مـن ضـعف  ي هلـم، مـع مـاخلوف باألمن منّ وبدل ا

ــدُّ  ــذين ارت ــييقــني ال ــرهم الت ــتهم، وســوء رسائ  وا وخبــث طين

ـ ـكانت نتـائج النفـاق وسـنوخ الضـاللة، فلـو أهنَّ موا مـن م تنسَّ

ــذي أُ  ــك ال ــت  ويتاملل ــتخالف إذا هلك ــت االس ــون وق املؤمن

ـــح ـــقوا روائ ـــداؤهم لنش ـــفا أع ـــر ئص ـــتحكم رسائ ه، والس

ــ ــاقهم، وتأبَّ ــواهنم نف ــفوا إخ ــوهبم، ولكاش ــاللة قل ــال ض د خب

ــىلٰ  ــاربوهم ع ــداوة، وح ــرُّ  بالع ــة، والتف ــب الرئاس ــاألطل  مرد ب

ــدِّ  ــني يف ال ــون التمك ــف يك ــيهم، وكي ــي عل ــار والنه ين وانتش

 فـــ كــالَّ  ،الفــتن وإيقــاع احلــروب مــر يف املــؤمنني مــع إثــارةاأل
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ــادق  ــال الص ــائم «: ق ــ، وكــذلك الق  ه متتــدُّ فإنَّ

يـامن مـن الكــدر عـن حمضــه، ويصـفو اإل احلـقُّ  رحـغيبتـه ليصـ

 ٰى شـالشـيعة الـذين ُخي  مـن كانـت طينتـه خبيثـة مـن بارتداد كلِّ 

ــ ــاق إذا أحسُّ ــيهم النف ــني واألعل ــتخالف والتمك ــن وا باالس م

 .»يف عهد القائم  املنترش

ــ ــال املفضَّ ــت: لق ــ: فقل ــا ب ــول اهللاي ــب  إنَّ  ،ن رس النواص

. نزلــت يف أيب بكــر وعمــر وعــثامن وعــيلٍّ اآليــة أُ  هــذه تــزعم أنَّ 

ين الــذي كــان الــدِّ  ٰى متــ ،اهللا قلــوب الناصــبة يدهيــال «: فقــال

ـــمـــن يف األُ بانتشـــار األ نـــاً متمكِّ ] اهللا ورســـوله[ارتضـــاه  ة، مَّ

ــاع الشــكِّ  مــن صــدورها  وذهــاب اخلــوف مــن قلوهبــا، وارتف

ــد  ــدٍ أيف عه ــؤالء ح ــن ه ــيلٍّ  م ــد ع ــداد  أو يف عه ــع ارت ، م

ــور يف ــت تث ــي كان ــتن الت ــلمني والف ــ املس ــروب أّي امهم، واحل

ــبُّ  ــت تش ــي كان ــتن الت ــني الكُ  والف ــب ــنهمّف ــمّ ، »؟ار وبي ــال  ث ت

ٰ  :»بطــاء القــائم إل هــذه اآليــة مــثالً   الصــادق  َحــ��
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ــا العبــد الصــالح  ـــر  -وأمَّ ــي اخلض اهللا  فــإنَّ  - أعن

ــاىلٰ  ــوَّ  تع ــا ط ــوَّ  لم ــره لنب ــعم ــه وال  ]]١١٣ص [[/رها دَّ ة ق ل

كــان  ريعة ينسـخ هبــا رشيعـة مــنـنــزل عليـه، وال لشــيلكتـاب 

مامــة يلــزم عبــاده االقتــداء هبــا، ، وال إلقبلــه مــن األنبيــاء 

 كـان يف ســابق امَّ ـلــ اهللا تعـاىلٰ  إنَّ  ، بـىلٰ ]لــه[ لطاعـة يفرضـها وال

ره، قـدِّ ام غيبتـه مـا يُ يف أّيـ  ر مـن عمـر القـائمقدِّ علمه أن يُ 

ــك ــدار ذل ــاده بمق ــار عب ــن إنك ــون م ــا يك ــم م ــر يف  وعل العم

ــب الطــول، طــوَّ  ــد الصــالح مــن غــري ســبب أوج ل عمــر العب

ــذلــك إالَّ  ، ليقطــع القــائم  عمــر االســتدالل بــه عــىلٰ  ة لعلَّ

 .»ةاهللا حجَّ  يكون للناس عىلٰ  لئالَّ  ،ة املعاندينبذلك حجَّ 

 ذكرنـا طرفـاً  ،ٰى ـصـأكثـر مـن أن ُحت  ٰى خبار يف هذا املعنـواأل

 .الكتاب  يطول بهمنها لئالَّ 

مثلهــا يف  ل عــىلٰ عــوَّ هــا أخبــار آحــاد ال يُ هــذه كلُّ : فــإن قيــل

 .مسألة علمية األهنَّ  ،هذه املسألة
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ــا ــمَّ م: قلن ــا تض ــار م ــذه األخب ــن ه ــتدالل م ــع االس ن وض

ــ ــرب بالش ــه ـيءاخل ــل كون ــمَّ ، قب ــام تض ــان ك ــك فك ــان ذل نه، فك

 نَّ أل، ة مــا ذهبنــا إليــه مــن إمامــة ابــن احلســنصــحَّ  داللــة عــىلٰ 

م الغيـوب، فلـو مل  مـن جهـة عـالَّ العلم بام يكـون ال حيصـل إالَّ 

لكـان ذلـك نه اخلـرب واحـد ووافـق خمـربه مـا تضـمَّ   خربإالَّ  وَ رْ يُ 

قبـل  ـيءمـن اخلـرب بالشـ نه القـرآن، ولذلك كان مـا تضـمَّ كافياً 

ــالقــرآن مــن قِ  وأنَّ ،  صــدق النبــيِّ  عــىلٰ  كونــه دلــيالً  ل اهللا بَ

 نت ذلـك حمصـورة، ومـع، وإن كـان املواضـع التـي تضـمَّ تعاىلٰ 

ــن دلَّ  ــد، لك ــرب واح ــن خم ــموعة م ــىلٰ  ذلــك مس ــن  ع ــدقه م ص

 .اجلهة التي قلناها

ـ، ٰى ومعنـ ه األخبـار متـواتر هبـا لفظـاً هذ أنَّ  عىلٰ  ا اللفـظ فأمَّ

ــ الشــيعة تــواترت بكــلِّ  فــإنَّ   كثــرة فــإنَّ  ٰى ا املعنــخــرب منــه، وأمَّ

 خبار واخـتالف جهاهتـا وتبـاين طرقهـا وتباعـد رواهتـا يـدلُّ األ

ــحَّ  عــىلٰ  ــص ــون كلُّ تها، ألنَّ ــوز أن يك ــذلك ه ال جي ــة، ول ــا باطل ه

التـي هـي   النبـيِّ  اتمعجـز يف مواضـع كثـرية عـىلٰ  دلُّ ستَ يُ 

، وإن كـان ٰى معنـ رع تتـواترـمـور كثـرية يف الشـالقـرآن وأُ  ٰى سو

مـن جهـة اآلحـاد، وذلـك معتمـد عنـد  لفـظ منهـا منقـوالً  كلُّ 

خالفنـا يف هـذه املســألة، فـال ينبغـي أن يرتكـوه وينســوه إذا  مـن

ــا إىلٰ  ــالم يف جئن ــي  الك ــي أن تنته ــبية ال ينبغ ــة، والعص اإلمام

 .مور املعلومةجيحد األُ  حدٍّ  نسان إىلٰ باإل

وهــذا الــذي ذكرنــاه معتــرب يف مــدائح الرجــال وفضــائلهم، 

ــتُ  ــذلك اس ــىلٰ  لَّ دِ ول ــري  ع ــرو وغ ــجاعة عم ــاتم وش ــخاء ح س

 اممَّــ ]]١١٤ص [[/ واحــدٍ  وإن كــان كــلُّ  ،]بمثــل ذلــك[ذلــك 

مــن عطــاء حــاتم ووقــوف عمــرو يف موقــف مــن  ٰى روُيــ

 .واضح املواقف من جهة اآلحاد، وهذا

 *  *   * 

ـــل ]]٢٠٦ص [[ ـــ: فص ـــر العلَّ ـــاحب يف ذك ـــة لص ة املانع

 :من الظهور مر األ

نفســه مــن القتــل،   خوفـه عــىلٰ ة متنــع مــن ظهــوره إالَّ ال علَّـ

ـ ه لـو كـان غـري ذلـكألنَّ  ل ملـا سـاغ لـه االسـتتار، وكـان يتحمَّ

ـ ، فـإنَّ ٰى واألذ املشـاقَّ  ـ األنبيـاء  ة وكـذلكمنـازل األئمَّ ام إنَّ

 .العظيمة يف ذات اهللا تعاىلٰ  هم املشاقَّ لتعظم لتحمُّ 

 منـع اهللا مـن قتلـه بـام حيـول بينـه وبـني مـن هـالَّ : فإن قيـل

 يريد قتله؟

املنـع الـذي ال ينـايف التكليـف هـو النهـي عـن خالفـه : قلنا

ــاد لــه، وكــلُّ ـباعــه ونصــاتِّ  مــر بوجــوبواأل  رته والتــزام االنقي

ــاىلٰ  ــه تع ــك فعل ــذل ــنهم وبي، وأمَّ ــة بي ــها احليلول ــ ن ــايف فإنَّ ه ين

الغـــرض بـــالتكليف  نَّ التكليـــف، ويـــنقض الغـــرض، أل

ــتحقاق ام كــان يف الثــواب، واحليلولــة ينــايف ذلــك، وربَّــ اس

للخلــق، فــال حيســن  احليلولــة واملنــع مــن قتلــه بــالقهر مفســدة

 .من اهللا فعلها

ــحابنا ــض أص ــال بع ــام ق ــذا ك ــيس ه ــ: ول ــع أن إنَّ ه ال يمتن

ــدة ــوره مفس ــون يف ظه ــتتا يك ــلحة، ألويف اس ــذي  نَّ ره مص ال

ــلِّ  ــالة يف ك ــوب الرس ــق وج ــد طري ــه يفس ــالٍ  قال ــرُّ ، ح ق وتط

ــ ــول بأهنَّ ــرالق ــري جم ــريَّ  ٰى ا جت ــي تتغ ــاف الت ــان األلط  باألزم

ــر ــات، والقه ــع أن  واألوق ــذلك، وال يمتن ــيس ك ــة ل واحليلول

ــال ــ] إنَّ : [يق ــدة وال ُي ــك مفس ــوب  إىلٰ  يؤدّ يف ذل ــاد وج إفس

 .الرئاسة

ــل ــاؤه: إن قي ــيس آب ــافوا وال   أل ــاهرين ومل خي ــانوا ظ ك

 بحيث ال يصل إليهم أحد؟ صاروا

ـ آبــاؤه : قلنـا ه كــان املعلــوم حـاهلم بخــالف حالــه، ألنَّ

ــال ــن ح ــ م ــريهم أهنَّ ــت وغ ــالطني الوق ــه لس ــرون آبائ م ال ي

ـــ ـــدون أهنَّ ـــيهم، وال يعتق ـــروج عل ـــيف  ماخل ـــون بالس يقوم

ــ ظــرون م ينتويزيلــون الــدول، بــل كــان املعلــوم مــن حــاهلم أهنَّ

ــدياً  ــ مه ــيس يض ــم، ول ــاد  ]]٢٠٧ص [[/ رُّ ـهل ــلطان اعتق الس

خيــافوا  مملكــتهم ومل مــن يعتقــد إمــامتهم إذا أمنــوهم عــىلٰ 

 .خبلتهم

ه املعلـوم منـه أنَّـ نَّ ، ألوليس كـذلك صـاحب الزمـان 

ــوم ــلَّ  يق ــر ك ــك ويقه ــل املامل ــيف ويزي ــط  بالس ــلطان ويبس س

 ٰى قــتَّ ويُ  اف جانبـهصـفته ُخيــ العـدل ويميـت اجلــور، فمـن هــذه

ــه، فيُ  ــفورت ــع ويُ تتبَّ ــد، ويُ رَص ــه، ويُ وَض ــون علي ــع العي ــه  ٰى عن ب

 وحيـوج إىلٰ  فيخـاف حينئـذٍ  ،نـهمـن متكُّ  هبـةمـن وثبتـه ور خوفاً 

مـن ال يأمنـه  فـي شخصـه عـن كـلِّ واالستظهار، بأن ُخي  زالتحرُّ 

 .خروجه وقت إىلٰ  وعدوٍّ  من ويلٍّ 

ــ فآبــاؤه  وأيضــاً  ــإنَّ ــه كــان املام ظهــروا ألنَّ ه لــو علــوم أنَّ

ه مسـدَّ  حـادث لكـان هنـاك مـن يقـوم مقامـه ويسـدُّ  حدث هبم

ــذلك ــن أوالدهــم، ولــيس ك  نَّ ، ألصــاحب الزمــان  م

ــ حضــور وقــت  ه لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه قبــلاملعلــوم أنَّ

قيامه بالسـيف، فلـذلك وجـب اسـتتاره وغيبتـه، وفـارق حالـه 

 .، وهذا واضح بحمد اهللاآبائه  حال
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ــل ــإن قي ــأّي : ف ــوره  ءٍ يش ب ــت ظه ــوف وق ــم زوال اخل يعل

ــن اهللا؟ فاإل ــوحي م ــأب ــام ال ُي ــم رضوري؟  ٰى وحم ــه، أو بعل إلي

ــايف التكليــف، أو بأمــارة ــه الظــنَّ  فــذلك ين ؟ ففــي توجــب علي

 .ذلك تغرير بالنفس

ــا ــان: قلن ــك جواب ــن ذل ــدمها: ع ــاىلٰ  أنَّ  :أح ــه  اهللا تع أعلم

زمـان  ، وأوقفـه عليـه مـن جهـة آبائـه ه لسان نبيـِّ عىلٰ 

بــع يف ذلــك عنــه، فهــو يتَّ  غيبتــه املخوفــة، وزمــان زوال اخلــوف

مـن  ا ملـا فيـهخفـي ذلـك عنّـام أُ ع لـه وأوقـف عليـه، وإنَّـما ُرشِّ 

 .الظنِّ  إىلٰ ] فيه[ا هو فهو عامل به ال يرجع املصلحة، فأمَّ 

ــ :والثــاين مــارات ة األه بقــوَّ ظنِّــ ه ال يمتنــع أن يغلــب عــىلٰ أنَّ

ــد ســل ةبحســب العــادة قــوَّ  طانه، فيظهــر عنــد ذلــك ويكــون ق

ــأُ  ــم أنَّ ــعل ــ ٰى ه مت ــب يف ظنِّ ــبغل ــذلك وج ــون  ه ك ــه، ويك علي

، كـام نقولـه يف تنفيـذ احلكـم والعمل عنـده معلومـاً  رشطاً  الظنُّ 

ــد ــىلٰ  عن ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــب  ش ــة بحس ــات القبل جه

ـــذ للحكـــم األ ـــون، وإن كـــان وجـــوب التنفي مـــارات والظن

 .اهللا ومني، وهذا واضح بحمدالقبلة معل ه إىلٰ والتوجُّ 

أخبــار تعضــد  وقــد ورد هبــذه اجلملــة التــي ذكرناهــا أيضــاً 

 .ستأنس به إن شاء اهللا تعاىلٰ منها ليُ  ما قلناه، نذكر طرفاً 

أخــربين احلســني بــن عبيــد اهللا، عــن أيب  ]]٢٠٧ص [[/

البزوفـري، عـن أمحـد بـن إدريـس، عـن  د بن سـفيانجعفر حممّ 

شـاذان النيشـابوري،  عـن الفضـل بـن د بـن قتيبـة،بن حمّمـ عيلِّ 

: قـال ،بـن رئـاب، عـن زرارة عن احلسن بن حمبـوب، عـن عـيلِّ 

 .خياف القتل: ؟ قالمَ ـلِ  :للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت إنَّ 

ـــاحب األ وروي أنَّ  ـــر يف ص ـــ م ـــنَّ ُس ـــن موس  ٰى ة م

دام خوفـه وغيبتـه مـع الـوالة إىلٰ : ومـا هـي؟ قـال :، قلت 

رســول اهللا  ٰى وملثــل ذلــك اختفــ. رهـبنصــ تعــاىلٰ  أن أذن اهللا

  ًيف الغـار، وقعــد أمــري املــؤمنني  ٰى خــر، وأُ يف الشـعب تــارة

  ِّهعن املطالبة بحق. 

ــ ٰى ورو ــن عبــد اهللا، عــن حمّم ــن أيب ســعد ب د بــن احلســني ب

، عــن عبــد اهللا بــن مســكان، ٰى اب، عــن صــفوان بــن حييــاخلّطــ

ــ ــن حمّم ــيلٍّ ع ــن ع ــن د ب ــي، ع ــد اهللا  احللب ــال، أيب عب : ق

ــ اكتــتم رســول اهللا « ــاً  مســتخفياً  ةبمكَّ مخــس ســنني،  خائف

أن  أمــره اهللا تعــاىلٰ  معــه وخدجيــة، ثــمّ   لـيس يظهــر، وعــيلٌّ 

 .»ر، فظهر وأظهر أمرهؤمَ يصدع بام يُ 

د بـن احلسـني وحمّمـ ٰى د بـن عيسـسعد، عـن أمحـد بـن حمّمـ

بـن رئـاب،  اب، عن احلسـن بـن حمبـوب، عـن عـيلِّ اخلطّ  بن أيب

 سـمعت أبـا عبـد اهللا : قـال ،احللبـي  بـن عـيلٍّ عن عبيد اهللا

ــول ــول اهللا «: يق ــث رس ــ مك ــوحي بمكَّ ــاءه ال ــدما ج ة بع

 ثـالث سـنني مسـتخفياً  رة سـنة، منهـاـثـالث عشـ عن اهللا تعاىلٰ 

ــاً  ــ خائف ــر حتَّ ــاىلٰ  ٰى ال يظه ــره اهللا تع ــ أم ــام ُي ــدع ب ر، ؤمَ أن يص

 .»الدعوة حينئذٍ  فأظهر

د بـن األشـعري، عـن حمّمـ ٰى د بـن عيسـأمحد بن حممّ  ٰى ورو

اخلثعمي، عن رضيس الكنايس، عن أيب  ٰى سنان، عن حمّمد بن حيي

سألت أبا جعفر : ، قال-يف حديث له اختصـرناه  -خالد الكابيل 

  ُبـا خالـدأ يـا«: أعرفه باسمه، فقـال ٰى ي القائم حتَّ سمّ أن ي، 

ه عـوقطِّ أن يُ  عـىلٰ  بني فاطمة عرفوه حلرصوا سألتني عن أمر لو أنَّ 

 .»بضعة بضعة

ســـعد بـــن عبـــد اهللا، عـــن مجاعـــة  ٰى ورو]] ٢٠٩ص [[/

، عـن خالـد بـن نجــيح، ٰى عيسـ مـن أصـحابنا، عـن عـثامن بــن

: يقــول  ســمعت أبــا عبــد اهللا: قــال ،عــن زرارة بــن أعــني

خيــاف «: ولِـــَم؟ قــال: ، قلــت»للغــالم غيبــة قبــل أن يقــوم إنَّ «

 .»-بطنه  وأومأ بيده إىلٰ  -

ــمّ  ــال ث ــا زرارة«: ق ــكُّ  ،ي ــذي يش ــو ال ــر، وه ــو املنتظ  وه

إذا مـات أبـوه فـال خلـف : مـن يقـول الناس يف والدتـه، مـنهم

هــو : مــن يقــول هــو محــل، ومــنهم: ، ومــنهم مــن يقــول]لــه[

قـد و ]:ومـنهم مـن يقـول ،دَ لِـمـا وُ : ومنهم مـن يقـول[غائب، 

ــوُ   اهللا تعــاىلٰ  غــري أنَّ  ،قبــل وفــاة أبيــه بســنتني، وهــو املنتظــر دَ لِ

 .»ذلك يرتاب املبطلون متحن الشيعة، فعندأن ي بُّ ُحيِ 

ــال ــت: ق ــداكُج  :فقل ــت ف ــان  ،عل ــك الزم ــت ذل وإن أدرك

 أعمل؟ ءيش فأّي 

ــال ــا زرارة«: فق ــذا  ،ي ــادع هب ــان ف ــك الزم ــت ذل إن أدرك

ــعرِّ  هــمَّ اللّ : الــدعاء فنــي نفســك مل عرِّ ك إن مل تُ فنــي نفســك، فإنَّ

 .آخره إىلٰ » ...كأعرف نبيَّ 

ــ ٰى ورو ــلَ ُس ــيس اهل ــن ق ــد اهللا يم ب ــن عب ــابر ب ــن ج اليل، ع

ــ األنصــاري  قــال رســول اهللا : قــاال ،اسوعبــد اهللا بــن عبّ

ــيَّ  ــرييف وص ــؤمنني ته ألم ــي«: امل ــاً  إنَّ  ،يــا أخ ســتظاهر  قريش

ــدت  ظلمــك عليــك وجتتمــع كلمــتهم عــىلٰ  وقهــرك، فــإن وج

ــاً  ــاً  أعوان ــد أعوان ــدهم وإن مل جت ــفَّ  فجاه ــن  فك ــدك واحق ي

 .»الشهادة من ورائك فإنَّ ، دمك

ــ ــار مــن امتحــان الشــيعة يف حــال ا مــا روي مــن األوأمَّ خب
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ــعوبة األ ــة، وص ــرالغيب ــه،  م ــرب علي ــارهم للص ــيهم، واختب عل

ــا اإل ــه فيه ــامَّ فالوج ــار ع ــن يتَّ خب ــك م ــن ذل ــق م ــعوبة  ف الص

ــ اهللا تعــاىلٰ  ، ال أنَّ واملشــاقِّ  مــام ليكــون ذلــك، وكيــف ب اإلغيَّ

ــد اهللا ــ يري ــة الظ ــن جه ــؤمنني م ــال امل ــا ين ــك، وم ــم ذل املني ظل

 .يريد ذلك ال منهم هلم ومعصية، واهللا تعاىلٰ 

مــا قلنــاه، وأخــربوا بــام  بــل ســبب الغيبــة هــو اخلــوف عــىلٰ 

 الصـرب عـىلٰ  فق يف هذه احلال، ومـا للمـؤمن مـن الثـواب عـىلٰ يتَّ 

 .عنهم تعاىلٰ  ج اهللافرِّ أن يُ  ك بدينه إىلٰ ذلك، والتمسُّ 

 :ٰى ذا املعنمن األخبار الواردة يف ه طرفاً [وأنا أذكر 

ــا ــ ]أخربن ــد اهللا، عــن أيب جعفــر حمّم ــن عبي ــن احلســني ب د ب

 ثني عــيلُّ حــدَّ : قـال ،البزوفــري، عـن أمحــد بـن إدريــس سـفيان

الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـن  د بـن قتيبـة، عـنبن حممّ 

ا كنـّـ: قــال ،أبيــه د بــن منصــور، عــنابـن أيب نجــران، عــن حمّمــ

ــد اهللا  ــد أيب عب ــدَّ  عن ــة نتح ــالث فالمجاع ــا فق ــت إلين : تف

ــدُّ  ءٍ يش يف أّي « ــا مت ــون م ــات ال واهللا ال يك ــات أهي ــتم؟ أهي ون أن

ص [[/لـــوا، ال واهللا ال يكـــون مـــا غربَ تُ  ٰى حتَّـــ إليــه أعيـــنكم

ــدُّ  ]]٢١٠ ــمت ــنكم حتَّ ــه أعي ــمتُ  ٰى ون إلي ــون[ ،زوايَّ  ال واهللا ال يك

ال واهللا ال يكـون مـا  ،]صـواتمحَّ ت ٰى ون إليـه أعيـنكم حتـَّما متـدُّ 

ون بعـد إيـاس، ال واهللا ال يكـون مـا متـدُّ  ون إليه أعيـنكم إالَّ دُّ مت

 .»من سعد من شقي ويسعد ٰى يشق ٰى إليه أعينكم حتَّ 

د بـــن ســـعد بـــن عبـــد اهللا األشـــعري، عـــن حمّمـــ ٰى ورو

عـن  ،البـن فّضـ اب، عـن احلسـن بـن عـيلِّ اخلطّ  احلسني بن أيب

 ،اجلهنـي، عـن األصـبغ بـن نباتـة ثعلبة بن ميمـون، عـن مالـك

ــال ــؤمنني : ق ــري امل ــت أم ــه أتي ــ فوجدت ــت يف  راً متفكِّ ينك

ــا أمــري املــؤمنني: فقلــت ،األرض ــ ،ي تنكــت  راً مــا يل أراك متفكِّ

ال واهللا مــا رغبــت «: فقــال األرض؟ أرغبــة منــك فيهــا؟ يف

ــقــطُّ  فيهــا وال يف الــدنيا يومــاً  يكــون  رت يف مولــود، ولكــن فكَّ

هـا لـذي يمألر مـن ولـدي هـو املهـدي، اـمن ظهر احلادي عشـ

، تكـون لـه حـرية وغيبـة وجـوراً  ت ظلـامً ئَـلِ كـام مُ  وعدالً  قسطاً 

 . »آخرون فيها أقوام وهيتدي فيها يضلُّ 

ــيلِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أمح ــن حمّم ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

: قـال ،رـد بـن أيب نصـشـاذان، عـن أمحـد بـن حمّمـ الفضل بـن

يــه ون إلواهللا ال يكــون الــذي متــدُّ  اأَمــ«: قــال أبــو احلســن 

ــ ــنكم حتَّ ــمتُ  ٰى أعي ــوا، حَّ زوا أو متُ يَّ ــوص ــ ٰى حتَّ ــنكم إالَّ  ٰى ال يبق  م

ــدر ــال ، ثــمّ »األن ْم  :ت
َ
ــوا  ]]٢١١ص [[/أ
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العلـوي، عــن  ٰى اهللا، عـن احلسـني بــن عيسـسـعد بـن عبــد 

بــن  ٰى بــن جعفــر، عــن أخيــه موســ ه، عــن عــيلِّ جــدِّ  أبيــه، عــن

ــر  ــال، جعف ــإذا فُ «: ق ــن  دَ ِق ــابع م ــد الس ــن ول ــامس م اخل

ه إنَّـ ،يـا بنـيَّ . كم عنهـا أحـدة فاهللا اهللا يف أديـانكم ال يـزيلنَّ األئمَّ 

ــلصــاحب هــذا األ بــدَّ  ال  يرجــع عــن هــذا ٰى مــر مــن غيبــة حتَّ

 ام هـي حمنـة مـن اهللا امـتحن اهللا تعـاىلٰ كان يقول به، إنَّـ مر مناأل

 .»هبا خلقه

ــيلِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أمح ــن حمّم ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

ــن ــل ب ــن  الفض ــرو ب ــن عم ــران، ع ــن أيب نج ــن اب ــاذان، ع ش

ــ ــن املفضَّ ــاور، ع ــرمس ــن عم ــال ،ل ب ــد اهللا : ق ــا عب ــمعت أب س

 إمــامكم ســنني  يــبنَّ ا واهللا ليغاكم والتنويــه، أَمــإّيــ«: يقـول

 بـأّي  ،هلـك ،َل تِـقُ  ،مـات :يقـال ٰى حتـَّ من دهركم، وليمحصنَّ 

ــلك وادٍ  ــدمعنَّ  ؟س ــؤمنني ولت ــون امل ــه عي ــأنَّ  ،علي ــام  ولتكف ك

ــذ اهللا  ــن أخ ــو إالَّ م ــال ينج ــر، ف ــأمواج البح ــفن ب ــأ الس تكف

ــرتفعنَّ  ــه، ول ــروح من ــده ب ــامن وأيَّ ــه اإلي ــب يف قلب ــه، وكت ميثاق

: ، قـــال»مـــن أيٍّ  أيٌّ  ٰى تبهة ال ُيـــدراثنتــا عشــــرة رايـــة مشــ

ــت ــت، وقل ــال: فبكي ــنع؟ فق ــف نص ــا«: فكي ــد اهللا أ ي ــا عب  -ب

ـــر إىلٰ  ـــة إىلٰ ]] ٢١٢ص [[/ ونظ ـــمس داخل ـــفة  الش ، »-الص

مرنـا واهللا أل«: نعـم، قـال: ، قلـت»لشـمس؟هـذه ا ٰى فرت«: قال

 .»أبني من هذه الشمس

دمـي، د بـن جعفـر األسـدي، عـن أيب سـعيد اآلحمّمـ ٰى ورو

ــن ــ ع ــحمّم ــن حمّم ــني، ع ــن احلس ــن أيب د ب ــري، ع ــن أيب عم د ب

سـمعنا أبـا عبـد : قـاال ،وأيب بصـري د بـن مسـلموب، عن حممّ أيّ 

ـال يكــون هــذا األ«: يقــول اهللا  يــذهب ثلثــا  ٰى مــر حتـَّ

ا أَمـ«: ؟ فقـالٰى إذا ذهـب ثلثـا النـاس فمـن يبقـ :، فقلنا»الناس

 .»تكونوا يف الثلث الباقي؟ ترضون أن

ــابر  ــالوروي عــن ج ــي، ق ــر : اجلعف ــت أليب جعف : قل

ــون فــرجكم؟ فقــال ٰى متــ ال يكــون  هيهــاَت  هيهــاَت «: يك

، -يقوهلـا ثالثـًا  -ُتغرَبلـوا ثـّم ُتغرَبلـوا ثـّم ُتغرَبلـوا  ٰى فرجنا حتَّ 

 .»الصفو ٰى الكدر ويبق ُيذِهب اهللا تعاىلٰ  ٰى حتَّ 

د بــن عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي، عــن أبيــه، حمّمــ ٰى ورو

، عـن إبـراهيم بـن ٰى اد بـن عيسـزيـد، عـن ّمحـيعقوب بـن ي عن

ــر  ــن أيب جعف ــل، ع ــن رج ــيامين، ع ــر ال ــ عم ــالأنَّ : ه ق



 ١٨٧  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ـــنَّ ] واهللا[« ـــ لتمحص ـــا معش ـــيعةـي ـــ ر الش ـــيعة آل حمّم د ش

 ٰى صـاحب الكحــل يعلـم متــ نَّ كمخـيض الكحـل يف العــني، أل

ــ يقــع ــذهب، فيصــبح أحــدكم وهــو  ٰى يف العــني وال يعلــم مت ي

ــ ٰى يــر ي وقــد خــرج منهــا، ـمســفيُ  مرنــارشيعــة مــن أ ه عــىلٰ أنَّ

ــويُ  ــىلٰ ـمس ــو ع ــا فيُ  ي وه ــن أمرن ــة م ــبِ رشيع ــرجص ــد خ  ح وق

 .»منها

ــ اس بــن وب بــن نــوح، عــن العبّــوعنــه، عــن أبيــه، عــن أّي

قـال يل أبـو عبـد اهللا : قـال ،د املسـيلالربيـع بـن حمّمـ عامر، عن

 :»٢١٣ص [[/ وإنَّ  ،ر الزجـــاجـكســـ رنَّ ـلتكســـ واهللا[[ 

الفخــار،  رـكسـ رنَّ ـام كـان، واهللا لتكســعـاد فيعــود كـالزجـاج يُ 

ــالفخــار ال يعــود كــام كــان، واهللا لتُ  وإنَّ   ،واهللا لتمحصــنَّ  ،زنَّ ميِّ

 .»ل الزؤان من القمحغربَ كام يُ  لتغربلنَّ  واهللا

د بــن مالــك الكــويف، عــن إســحاق جعفــر بــن حمّمــ ٰى ورو

قـال : قـال ،د، عـن أيب هاشـم، عـن فـرات بـن أحنـفبن حمّمـ

ــؤمنني  ــري امل ــائم  - أم ــر الق ــال - وذك ــبنَّ «: فق  ليغي

 .»حاجة دما هللا يف آل حممّ  :يقول اجلاهل ٰى عنهم حتَّ 

د اب، عــن حمّمــد بــن احلســني بــن أيب اخلّطــعنــه، عــن حمّمــ

، إسامعيل بـن بزيـع، عـن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن األصـمّ  بن

سـيابة، عـن عمـران بـن ميـثم، عـن عبايـة  عن عبد الـرمحن بـن

: يقـول سـمعت أمـري املـؤمنني : قـال ،بن ربعـي األسـدي

ــتم بــال إمــام هــد] كيــف[« ــ ٰى أنــتم إذا بقي ــم ُي ــربأ  ٰى روال عل ي

 .»؟بعضكم من بعض

 قــال يل أبــو احلســن: قــال ،بــن يقطــني وقــد روي عــن عــيلِّ 

 :» ُّباألمـاين منـذ مـائتي سـنة ٰى ربـالشـيعة تُ ) إنَّ ( ،يا عـيل«، 

وقيـل لكـم  ،انمـا بالنـا قيـل لنـا فكـ: وقال يقطـني البنـه عـيلٍّ 

الـذي قيـل لكـم ولنـا مـن خمـرج  إنَّ : لـه عـيلٌّ  فلم يكن؟ فقـال

حمضــه، وكــان كــام  عطيتمركم فــأُ ـأمــركم حضــ غــري أنَّ  ،واحــد

ــم، وإنَّ  ــل لك ــ قي ــا مل حيض ــاينلِّ ر فعُ ـأمرن ــا باألم ــل  ،لن ــو قي ول

مــائتي ســنة أو ثالثامئــة ســنة  مــر ال يكــون إىلٰ هــذا األ إنَّ  :]لنــا[

ـالقلـوب ولرجعـ لقست سـالم، ولكـن ة النـاس عـن اإلت عامَّ

ــالوا ــا: ق ــا أرسعــه وم ــه م ــاً تألُّ  ،أقرب ــاً  ف ــاس وتقريب  لقلــوب الن

 .للفرج

ـــر : الشـــلمغاين يف كتـــاب األوصـــياء ٰى ورو أبـــو جعف

 ومجاعــة إىلٰ  د بــن عمــرخــرج جعفــر بــن حمّمــ: قــال ،املــروزي

ــــ ــــكر ورأوا أّي ــــالعس ــــاة،   دام أيب حمّم ص [[/يف احلي

ــيلُّ  ]]٢١٤ ــيهم ع ــ وف ــنب ــر ب ــب جعف ــني، فكت ــن طن ــد ب  ن أمح

بـن  فقـال لـه عـيلُّ  ،القـرب د بن عمر يسـتأذن يف الـدخول إىلٰ حممّ 

ــإّين  ال: أمحــد  ال أســتأذن، فلــم يكتــب اســمه، تكتــب اســمي ف

 .»دخل أنت ومن مل يستأذنا«: جعفر فخرج إىلٰ 

*   *   * 

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

ـــد]] ٧٨ص [[ ـــاب الق ـــزامهم إجي ـــام وإل ـــة اإلم ح بغيب

 ...يف املعرفة -كام قلناه  -ظهوره باطل، لوجود الطريق 

ــ ــأنَّ والتمسُّ ــ ك ب ــة إمَّ ــان الغيب ــدود زم ا أن ال تســقط احل

ــاج إىلٰ  ــ فتحت ــخ للش ــو نس ــقط وه ــوره أو تس ــلـظه  ،ريعة باط

ـــوب ألنَّ  ـــة يف جن ـــدود ثابت ـــتحقِّ   احل ـــممس ـــإن أدركه   يها، ف

ـــــوره اســـــتو]] ٧٩ص /[[ ـــــأمرهم إىلٰ فاها وإالَّ ظه اهللا   ف

 .املخيف له وإثمهم عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ومـا سـبب غيبـة صـاحب الزمـان : ن قيـلإف]] ٢١٥ص [[

  ٰ؟التعيني عىل 

ــا ــكوَّ أ: قلن ــول يف ذل ــا نق ــه إ نَّ إ :ل م ــمته  مامت وعص

وضـحناه، فرأينـاه أمـا  ة العقليـة والسـمعية عـىلٰ دلَّـذا ثبت باألإ

ــاً  ــن األ غائب ــع ــام ُف ــام ب ــني القي ــع تعي ــار م ــاأل ىلٰ إض وِّ بص ة ئمَّ

ــ ــأ ليـه، قطعنــا يف اجلملــة عــىلٰ إمــر بــذلك ه األعليـه، وتوجُّ ه مل نَّ

 . لوجه حكمي له حسنت الغيبةالَّ إيغب 

ـــكُّ ]] ٢١٦ص /[[ ـــز الش ـــهإيف  ومل جي ـــه لغيبت وال  ،مامت

ــذُّ  ــوده لتع ــاب بوج ــه،االرتي ــذر  ألنَّ  ر معرفت ــك لع ــول ذل حص

 .مامتهإما ال ينايف وجوده، وال يقدح يف 

ــىلٰ  ــه ع ــذلك الوج ــم ب ــا العل ــ وال يلزمن ــيل، ألنَّ ه ال التفص

ــ ــن الش ــم بحس ــرق يف العل ــني ـف ــن يُ أيء ب ــنه عَل ــه حس م وج

ــاً معيَّ  ــني ن ــن يُ أ، وب ــتناده عَل ــه إ ىلٰ إم اس ــوز علي ــن ال جي ــار م خب

مجيـع مـا فعلـه القـديم  فعل القبيح، وهلـذا قضـينا باحلسـن عـىلٰ 

 .وفعله رسول الليه إ ٰى فه، ودعوكلَّ  تعاىلٰ 

ــكُّ  ــوز الش ــام ال جي ــاىلٰ  ك ــد اهللا تع ــوَّ  يف توحي ــه ونب ة وحكمت

ــيِّ  ــه،   النب ــل ينافي ــك ب ــابق ذل ــاهره ال يط ــام ظ ــمته ب وعص

ــوال يُ  ــىلٰ عَل ــمة ع ــة والعص ــد واحلكم ــق للتوحي ــه املواف  م الوج

رعيات، ـوكثــري مــن الشــالتفصــيل فيــه، كاآليــات املتشــاهبات، 

 وخلق املوذيـات مـن السـموم واحليوانـات، لقيـام الـدليل عـىلٰ 
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 ة الرســـول ة القـــديم ســـبحانه وحكمتـــه ونبـــوَّ وحدانيَّـــ

 .وعصمته

ــ ــىلٰ  نَّ إف ــم ع ــ العل ــة ب ــه،  نَّ أمجل ــة توجب ــه حكم ــذلك وج ل

، وهـذا لنـا، فكـذلك يف مسـألتنا وسبب مصلحة حتسـنه، كـاٍف 

مامــة إا يعـرتض بــه املخـالف يف مــ ســقاط كـلِّ إيف  نٍ القـدر مغـ

 .صاحب الزمان 

سـبب ذلـك : فنقـول ،ع بـذكر السـبب يف غيبتـها نتـربَّ نّ أ عىلٰ 

ــىلٰ  ــوف ع ــه، ألنَّ  اخل ــ مهجت ــن الض ــداه م ــا ع ــرتك ـم رر ال ي

 .تهمل مشقَّ أل الظهور ألجله، بل يتحمَّ 

ز بني الزمـان الـذي يـأمن فيـه القتـل وبـني ميِّ فبام يُ : ن قيلإف

 ؟غريه

ــعَ   ام جعلــه النبــيُّ بــ: قلنــا ذلــك، وحصــل لــه  عــىلٰ  امً َل

 .علمه من جهة آبائه

منــه أن يكــون خوفـه وأه غــري ممتنـع نَّـأ عـىلٰ ]] ٢١٧ص /[[

ـــمتعلِّ  ـــني بظنِّ ـــأه، وق ـــبحانه تعبَّ ـــون اهللا س ـــة ن يك ده يف الغيب

 ظــنَّ  ٰى الســالمة ظهــر، ومتــ ظــنَّ  ٰى والظهــور بالعمــل بــه، فمتــ

 .اهلالك استرت

ــإن قيــل ــ ظــنُّ : ف ــوف، ألنَّ الس ــع اخل وقــوع  المة ال يرف

خـالف املظنـون جـائز، وهـذا قــول مـنكم بظهـوره مـع خــوف 

 .الً وَّ أالقتل، وهو نقض قولكم 

 ده بــالظهور عنــد ظــنِّ تعبَّــ اهللا تعــاىلٰ  أنَّ بــ علمــه : قلنــا

ــالمة و ــنُّ أالس ــري الظ ــل، ويص ــن القت ــه م ــه يؤمن ــه علي  - وجب

احلـاكم لصــدق  للعلـم، كــام صـار ظــنُّ  طريقــاً  -واحلـال هـذه  

العلـم بسـالمته يف تنفيـذ احلكـم بقـوهلم مـن  ىلٰ إ الشهود طريقـاً 

 .وجبه عليهأبذلك و ده اهللا تعاىلٰ  تعبَّ امَّ ـثم لاإل

ــلإفــ ــه عــن : ن قي ــه، فــام الســبب يف أهــذا ســبب غيبت عدائ

 ؟وليائهأالغيبة عن 

ــل ــه أ نَّ إ: قي ــون ب ــه ينتفع ــال غيبت ــاءه يف ح ــاع (ولي االنتف

 مــر عــىلٰ ذا كــان األإو ،)ليــهإيف التكليــف الــذي تــدعو احلاجــة 

 .ما ذكرناه مل يكن ظهوره هلم واجباً 

ذا كـــان كـــذلك ســـقطت املطالبـــة لنـــا إو]] ٢١٨ص /[[

ــ ــإه بســبب الغيبــة عــنهم، ألنَّ ام جتــب املطالبــة بــذكر الوجــه يف نَّ

ـ  فيـه، ا يف تـرك مـاال جيـب، وهـو خمـريَّ ترك مـا جيـب فعلـه، فأمَّ

 .فال

ــأ عـىلٰ  ــأ بائــه آمــن جهـة  ن يكــون عاملـاً أ ه ال يمتنـعنَّ ه نَّ

و يكــون أعدائــه، أ ىلٰ إخــربه  مَّ ن ظهــر هــذا الزمــان ألوليائــه َنــإ

جــواز ]] ٢١٩ص /[[ا نـّـالــذي بيَّ  لــه مــن جهــة الظـنِّ  حاصـالً 

مــرين األ وأّي  ،يف الظهــور واالســتتار بالعمــل بــه داً كونــه متعبِّــ

 .بهة من املرضَّ  زاً كان وجب استتاره عن اجلميع، حترُّ 

مجيــع مــا يســألون عنــه يف اســتتار صــاحب الزمــان  نَّ أ عــىلٰ 

  ِّينقلــب علــيهم يف اســتتار النبــي ، ه اســترت يف فإنَّــ

ــ ــارةً الشِّ ــار  عب ت ــرأُ ويف الغ ــام ٰى خ ــك أ، فمه ــن ذل ــابوا ع ج

 .قوبلوا بمثله

كـان  اسـتتار النبـيِّ  مـرين بـأنَّ قـوا بـني األفرِّ ن يُ أوليس هلـم 

ليـه فيـه، إرع وارتفـاع احلاجـة ـء الشـداأة يسرية، وكـان بعـد مدَّ 

ـام كـان مـن األنَّـإحـد وأ ومل يكن من كـلِّ  ة، ولـيس عـداء خاصَّ

ــإاالســتتار  مــام، ألنَّ كــذلك اســتتار اإل ة فــال فــرق ذا جــاز لعلَّ

ة، رها، وجـاز دوام االسـتتار لـدوام العلَّــة وقصـبني طـول املـدَّ 

ـــ ألنَّ  ـــ ٰى املراع ـــوت العلَّ ـــاثب ـــىلٰ  .ة وزواهل ـــتتار يف اال نَّ أ ع س

 .ما نقله الرواة عب قد دام ثالث سنني عىلٰ الشِّ 

ــوهلم ــد  نَّ إ: وق ــان بع ــتتاره ك ــأاس ــل، ألنَّ ـداء الش  رع، باط

ـنَّـإذلك  رع ـة وقبـل اهلجـرة، ومعظـم القـرآن والشـام كـان بمكَّ

 .نزل باملدينة

ـــؤال، ألنَّ  نَّ أ عـــىلٰ  ـــزمهم الس ـــك يل ـــليم ذل ـــع التس يف  م

ـــوره  ـــأو ظه ـــه وتص ـــره وهني ـــاً رُّ ـم ـــلحة  فه لطف ومص

ق احلاجــة فـني بـال شـبهة، فكيـف جـاز اسـتتاره مـع تعلُّـللمكلَّ 

ــاحب  ــتتار ص ــا يف اس ــو جوابن ــك ه ــن ذل ــواهبم ع ــه؟ وج ب

 .الزمان بعينه

ــوهلم ــيِّ : وق ــتتار النب ــن   اس ــن ع ــري أمل يك ــه، غ وليائ

عدائــه، ومل أوليائــه وأاســتتاره يف الغــار كــان عــن  صــحيح، ألنَّ 

 .يب بكرأ ٰى يكن معه سو

ــىلٰ ]] ٢٢٠ص /[[ ــأ ع ــالف نَّ ــال خ ــوز ب ــان جي ــد ك ن أه ق

 .ذا اقتضت املصلحة ذلكإحد أ يسترت عن كلِّ 

يلقـاه  مـام الوليـاء اإلأمـن  حـداً أ نَّ أ ا ال نقطـع عـىلٰ ّنـأ عىلٰ 

ن يلقــاه الكثــري أبــل جيــوز  ،)وغــري معلــوم لنــا(يف حــال غيبتــه 

 بمنزلـة النبـيِّ  - واحلـال هـذه - مـام نـزل اإلأمـنهم، فقـد 

،  َّقوا به، واحلمد هللاوبطل ما فر. 

ــدَّ  ــام ق ــقط ب ــن يقــولوقــد س ــؤال م ــر الَّ أ :مناه س ــام إ ظه م

ــان  ــ الزم ــ راً ـمنتص ــهم نص ــي بعض ــيعته، فف  الَّ أرة؟ وـلش

 ؟يظهر مع ما هم عليه من الكثرة ٰى قاموا بنرصته حتَّ 
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 منــه عـــىلٰ أبحصــول  قـــاً ذا كــان متعلِّ إ ظهــوره  ألنَّ 

اه، مل نّـبيَّ  مـا لـه عليـه عـىلٰ  نصوصـاً مـن منفسه، وكـان زمـان األ

 .هلذا السؤال وجه يبَق 

ـأكثر من شـيعته املعلوم من حال األ نَّ أ عىلٰ  م ال يصـلحون هنَّ

للحرب وال ينهضون بعبأ القتال، ومن يصلح مـنهم لـذلك غـري 

 ببذل النفس واملـال الَّ إ، التي ال يمكن رته ـموثوق به يف نص

ثق هبم فيام ذكرنـاه مـع عظـيم وطان، وكيف يوهل واألوهجر األ

ة مــن خــالل بــام هــو دون ذلــك يف املشــقَّ ته، وهــم مــن اإلمشــقَّ 

 ؟ما قد علمناه التكاليف والواجبات عىلٰ 

ــائل ــول الس ــقط ق ــذا يس ــالَّ أ: (وهب ــاموا بنص  ألنَّ  ،)؟رتهـ ق

علــيهم،  رته واجبــاً ـن يكــون القيــام بنصــأمــا يف ذلــك  ٰى ـقصــأ

 ؟هلم بغريه من الواجباتخالإخالهلم به كإفام املنكر من 

مــن يصــلح مــن شــيعيته  نَّ أا نعلــم ّنــأ عــىلٰ ]] ٢٢١ص /[[

  ــرة ر عــنهم وال ـعــداءه، بــل يقصــأال يســاوي يف الكث

ــ ــارهبم، ألهنَّ ــع يق ــر أم مجي ــي يظه ــك الت ــدول واملاملي ــاب ال رب

 ــإل ــام بنص ــزمهم القي ــف يل ــا، فكي ــىلٰ رته واألـزالته ــر ع  م

 .نصافله بعني اإلأمَّ  ملن تهذا بنيِّ  ما ذكرناه؟ وكلُّ 

*   *   * 

ــل  ــد املحصَّ ــة(نق ــالة اإلمام ــدِّ / )رس ــري ال ــويس نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــ ]]٤٣٣ص [[ ر وطــول ـعشــ مــام الثــاينا غيبــة اإلوأمَّ

قـادر عـامل، وإذا اهللا  ته، فلـيس بمسـتبعد عنـد مـن اعتقـد أنَّ مدَّ 

د ويعــارض املســتبعِ . ثبـت وجوبــه بالـدليل، فلــذلك هــو احلـقُّ 

ة والغيبـة يف سلمني بـام ذهبـوا إليـه مـن القـول بطـول املـدَّ من امل

مـن  يال والسـامروالـدّج  ،مـن األنبيـاء ليـاس إر وـاخلض

ال جيــوز يف  مَ إذا جــاز يف الطــرفني ذلــك، فِلــ: ويقــال. األشـقياء

 ؟يف األولياء أييف الواسطة مثله، 

ــ ــن وأمَّ ــون م ــوز أن يك ــال جي ــه، ف ــبب غيبت ــبحانه اهللا ا س س

ــام ــه ك ــن املكلَّ وال من ــون م ــت، فيك ــوف  عرف ــو اخل ــني، وه ف

 .والظهور جيب عند زوال السبب. الغالب وعدم التمكني

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / الرسالة املاتعية

 :فائدة ]]٣١١ص [[

ــىلٰ  ــًا ع ــه خوف ــن أعدائ ــترت ع ــام اس ــه  إنَّ ــن أوليائ ــه، وم نفس

ـة بعـده واأل  خوفًا عليهم مـن أعدائـه، وكـام جـاز لعـيلٍّ  ئمَّ

ــفُّ  ــالح  ك ــن إص ــدهيم ع ــت، وأي ــا يف وق ــن الفتي ــنتهم ع ألس

ــة يف أكثــر األوقــات خوفــًا عــىلٰ  أنفســهم، فكــذلك جيــوز  الرعيَّ

 .إلمام الوقت إخفاء نفسه خوفًا عليها

وجــوده مــن حيــث النقــل اتِّفــاق طائفــة كثــرية  ويــدلُّ عــىلٰ 

مكاتبتــه ومراســلته،  مشــاهدته، وطائفــة عــىلٰ  مــن الشــيعة عــىلٰ 

فاقًا حيصل من جمموعه اليقني بوجوده  .اتِّ

 فمن املشاهدين له مـن النسـاء حكيمـة بنـت حمّمـد بـن عـيلِّ 

 . ونسيم ومارية وجارية اخليزراين  ٰى بن موس

ــه قــال]] ٣١٢ص /[[ : ومــن الرجــال أبــو هــارون فإنَّ

ــان  ــاحب الزم ــت ص ــه(رأي ــلوات اهللا علي ــده  )ص ــان مول ، وك

 .ئتنييوم اجلمعة سنة سّت ومخسني وما

ولـد فسـّامه  ُولِـَد أليب حمّمـد : وأبو غـانم اخلـادم، قـال

 .أصحابه الثالث حمّمدًا، وعرضه عىلٰ 

ــوب  ــن أّي ــد ب ــيم وحمّم ــو حك ــة أب ــن معاوي ــد ب ــن حمّم وع

ــالوا ــري، ق ــثامن العم ــن ع ــد ب ــد : وحمّم ــو حمّم ــا أب ــرض علين ع

  ونحــن أربعــون رجــالً، فقــال )صــلوات اهللا عليــه(ابنــه :

 .»يهذا إمامكم بعد«

ومــن وكالئــه ومكاتبيــه العمــري وابنــه وحمّمــد بــن مهزيــار 

والقاسـم بـن العـالء والبّسـامي وحمّمـد بـن   وأمحد بن إسـحاق

ــاذان ـا ال ُحيصـــ  وغــريهم]] ٣١٣ص /[[  ش ـن  ٰى ممـَّ ــرًة ممـَّ كث

ــىلٰ  ــوف ع ــد الوق ــواتر عن ــم الت ــل هب ــالع  حيص ــارهم واالطِّ أخب

 .ما ُنِقَل عنهم ويزول به الريب عىلٰ 

ــ هــذا العمــر  ام اســتبعد كثــري مــن املخــالفني بقــاءه وربَّ

ـاملتطـاول عفـوالً مـنهم عـن قــدرة اهللا تعـاىلٰ  ل يف مــا ، وقلَّـة تأمُّ

ــ ــار املعمِّ ــَل مــن أخب ــوح ُنِق ــه عــاش بــنصِّ  رين مثــل ن فإنَّ

ـ القرآن ما يزيـد عـىلٰ  : ، ويف األخبـاراألـف سـنة إالَّ مخسـني عام�

ــه عــاش ســبعامئة  ألــف ســنة ومخســامئة ســنة، ومثــل ســليامن فإنَّ

ـــي عشــــرة ســـنة، ويف زمـــن نبيِّ  ـــا ســـنة واثنت ســـلامن  ن

 .فإنَّه عاش أربعامئة سنة ومخسني عاماً  الفاريس 

ذلـك لعلمنـا أنَّ ذلـك داخـل يف قـدرة اهللا  فلو مل نقـف عـىلٰ 

ر عليه سبحانه إذا اقتضت املصلحة تعاىلٰ   .وغري متعذِّ

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق احلّيل حقِّ امل /ينصول الدِّ أُ املسلك يف 

 :قة بالغيبةيف مباحث متعلِّ  :املقصد الثالث ]]٢٧٦ص [[/

ــىلٰ  ــة ع ــام الدالل ــت قي ــد عرف ــن  أنَّ  وق ــو م ــان ال خيل الزم
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ــ ــذلك  ، وكــلُّ ه جيــب أن يكــون معصــوماً إمــام، وأنَّ مــن قــال ب

 .اإلمام اآلن هو الذي نشري إليه قال بأنَّ 

ــاً  ــت أيض ــن  وثب ــواترة ع ــار املت ــن األخب ــيِّ م ــ النب  ةواألئمَّ

  َّــم ــنصَّ مــا تتض ــىلٰ  ن ال ــأغن ع ــوده ف ــبه ووج ــمه ونس  ٰى اس

 .ض للزيادة يف الداللةذلك عن التعرُّ 

مـع ثبــوت : ويكفـي يف اجلـواب عـن سـبب الغيبـة أن يقـال

ــىلٰ  ــه ع ــل أفعال ــب أن نحم ــمته جي ــي  عص ــواب، وإن خف الص

ــري أنَّ  ــترت، غ ــا اس ــتتار مل ــة لالس ــلحة مبيح ــوال مص ــه، فل  الوج

ــا ــللمخ ــة مهمَّ ــئلة مخس ــا أس ــدَّ لف هاهن ــا  ة ال ب ــن إيراده م

 .ضح املقصود يف هذا الفصلواجلواب عنها، ليتَّ 

 .تعيينه ة عىلٰ املطالبة باألخبار الدالَّ : لاألوَّ 

ــاين ــإهنَّ : الث ــاهده ف ــن ش ــه، وم ــحيح والدت ــة بتص م املطالب

 .ينكرون ذلك أيضاً 

ــث ــة : الثال ــلت الغيب ــه حص ــذي ألجل ــه ال ــة بالوج املطالب

 .، ووجه استتاره عن أوليائهالً صَّ مف

ــع]] ٢٧٧ص /[[ ــ: الراب ــري أنَّ ــة فــوات كث ه يلــزم مــن الغيب

 من األحكام، فهل تسقط أو تكون باقية؟

االســتبعاد الــذي يلهــج بــه اخلصــم مــن تطــاول : اخلــامس

 .ةهذه املدَّ   عمره

ه يكفـي فيـه قيـام الداللـة نـا أنَّـا تصـحيح والدتـه فقـد بيَّ أمَّ 

 الزمـان ال خيلـو مـن إمـام معصـوم، ونحـن نعلـم أنَّ  العقلية أنَّ 

 من قـال بـذلك قـال بإمامـة املشـار إليـه، وهـذا دليـل عـىلٰ  كلَّ 

ن تصـــحيح والدتــه، ويغنــي عـــن وذلــك يتضــمَّ  ،وجــوده

ــارة إىلٰ  ــيف إىلٰ  اإلش ــا نض ــاهده، لكنّ ــن ش ــيئاً  م ــك ش ــن  ذل م

 :ة، فنقوليف احلجَّ  ٰى املنقول ليكون أقو

ــ ، وذلــك مــا كثــرةً  ٰى ـصــ ال ُحت ينــه فمــامَّ تعي عــىلٰ  ا الــنصُّ أمَّ

ــابر املهــدي اســمه «: قــال: قــال،  عــن النبــيِّ  ،رواه ج

يقبـل  ،مـمفيهـا األُ  اسمي، وكنيته كنيتي، تكـون لـه غيبـة يضـلُّ 

 .»وظلامً  كام ملئت جوراً  كالشهاب الثاقب يمألها عدالً 

ــبغ ــن األص ــؤمنني ،وع ــري امل ــن أم ــال،  ع ــادي «: ق احل

 .»وظلامً  كام ملئت جوراً  ها عدالً ر من ولدي يمألـعش

ــابر ــن ج ــال ،وع ــىلٰ : ق ــت ع ــت  دخل ــة بن ــواليت فاطم م

ــدها صــحيفة مــن هنِّ ألُ اهللا رســول  ــإذا بي ــد احلســن، ف يهــا بمول

ــتدرَّ  ــاء، فقل ــيِّ : ة بيض ــا س ــاءي ــحيفة؟  ،دة النس ــذه الص ــا ه م

ــ«: فقالــت أنــت «: ، ثــّم قالــت»ة مــن ولــديفيهــا أســامء األئمَّ

، فقــرأت فيهــا عــدد »طنهــا مــن ظاهرهــابا مــأذون أن تنظــر إىلٰ 

ـــ ـــاألئمَّ ـــي عش ـــيهم(ر ـة االثن ـــالم]] ٢٧٨ص /[[  عل  )الس

ـ إىلٰ  ٰى انتهـ ٰى بأسامئهم، حتَّ  ة أيب القاسـم حمّمـد بـن احلسـن احلجَّ

 .القائم

ــ   فاطمــة دخلــت عــىلٰ : ه قــالويف حــديث آخــر عنــه أنَّ

وبني يـدهيا لـوح مكتـوب فيـه أسـامء األوصـياء، فعـددت اثنـي 

 .هم القائمعرش آخر

ــه ــر عن ــديث آخ ــنهم  :ويف ح ــة م ــد وأربع ــنهم حمّم ــة م ثالث

 .عيلٌّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــن احلس ــديث ع ــائم  ويف ح ــر الق : يف ذك

 والدتــه ويغيــب شخصــه، ذاك مــن ولــد أخــي احلســني ٰى خيفــ«

«. 

يف التاسـع مـن ولـدي شـبه مـن : قـال،  وعن احلسـني

ــ ــن موس ــبه م ــف، وش ــران ٰى يوس ــن عم ــل  ،ب ــا أه ــو قائمن وه

 .»البيت

ــه ــال،  وعن ــذه األُ «: ق ــائم ه ــق ــن مَّ ــع م ــو التاس ة ه

 .»ولدي، وهو صاحب الغيبة

بـن أيب  هلـم عـيلُّ ، أوَّ ار مهـدي� ـمنّا اثنا عشـ«: قال،  وعنه

 .»، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم باحلقِّ  طالب

ــيلِّ ]] ٢٧٩ص /[[ ــن ع ــني وع ــن احلس ــال،  ب  إنَّ «: ق

ـواأل اوعليـ� خلق حمّمداً اهللا  ر مـن نـور عظمتـه ـة األحـد عشـئمَّ

ـ أرواحاً  ة اهلدايـة مـن آل يعبدونه قبـل خلـق اخللـق، وهـم األئمَّ

 .» حمّمد

 .ه باب واسعهذا القدر، فإنَّ  ولنقترص عىلٰ 

ــ فغــري  ،ا تصــحيح والدتــه ومــن شــاهده بطريــق النقــلوأمَّ

ثـّم  ، نسـاء اإلنسـان وخدمـهالـوالدة إالَّ  لـع عـىلٰ ه ال يطَّ أنَّ  خفيٍّ 

ــيع ــ يش ــب الش ــت النس ــد، فيثب ــرتاف الوال ــع اع ــك م رعي ـذل

ــه ــال في ــان احل ــد ك ــذلك، وق ــإنَّ   ب ــك، ف ــن ذل ــر م  أظه

ــيلٍّ  ــن ع ــد ب ــت حمّم ــة بن ــ حكيم ــكري  ةعمَّ ــلوات (العس اهللا ص

ــه ــه وآل ــه )علي ــور والدت ــالحها أخــربت بحض ــع ص ــّىلٰ (، م  ص

ركبتيــه،  عــىلٰ  لوجهــه، جاثيــاً  رأيتــه ســاجداً : ، قالــت)عليــهاهللا 

 أشــهد أن ال إلــه إالَّ «: بته نحــو الســامء، وهــو يقــولســبّا رافعــاً 

ــول  ، وأنَّ اهللا ــّدي رس ــؤمنني ، وأنَّ اهللاج ــري امل ــدَّ »أيب أم ــّم ع  ، ث

يت نجـز عـدَّ أ الّلهـمَّ «: نفسـه، ثـّم قـال بلـغ إىلٰ  ٰى حتـَّ إماماً  إماماً 

 .»وأمتم أمري
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ــيم ــربت نس ــذا أخ ــة  وك ــا ،وماري ــاً : قالت ــع جاثي ــىلٰ  وق  ع

ــ زعمــت الظلمــة أنَّ « :ركبتيــه، وهــو يقــول داحضــة، اهللا ة حجَّ

 .»لنا يف الكالم لزال الريب نَ ذِ ولو أُ 

 . وجارية اخليزراين]] ٢٨٠ص /[[

ــا  ــوُ : غــانم اخلــادم فقــال] أبــو[وأخربن ــد  دَ لِ ــد ول أليب حمّم

هــذا صــاحبكم «: أصــحابه وقــال وعرضــه عــىلٰ  ،فســّامه حمّمــداً 

 .»من بعدي

ــارون ــن أيب ه ــال ،وع ــا: ق ــاحب الزم ــت ص ــان رأي ن، وك

 .مولده يوم اجلمعة سنة سّت ومخسني ومائتني

بعــث   أبــا حمّمــد د بــن إبــراهيم الكــويف أنَّ وعــن حمّمــ

 .»هذه عقيقة ابني حمّمد«: بشاة، وقال إيلَّ 

 .وكذا أخرب محزة بن الفتح

ــ ، أبــو هــارون وحــده :مــنهم، ا الــذين شــاهدوه فكثــريوأمَّ

ــ ــوح وحمّم ــن ن ــوب ب ــن أّي ــد ب ــن حكــم وحمّم ــة ب ــن ومعاوي د ب

ابنـه وكنّـا   دعـرض علينـا أبـو حمّمـ: قـالوا ،عثامن العمري

هـــذا «]] ٢٨١ص /[[ :، فقـــاليف منزلـــه أربعـــني رجـــالً 

ــيكم ــي عل ــدي وخليفت ــامكم بع ــوس، »إم ــن منف ــوب ب ، ويعق

ــ ــو نص ــفـوأب ــباليل، ر طري ــار،  ورآه ال ،  والعاصــمي، والعّط

،  وأمحــد بــن إســحاق القّمــي، وحمّمــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار

ـــداينو ـــالح اهلم ـــن ص ـــد ب ـــامي ،  حمّم ـــامي(والس ، )والبّس

ـــدي ـــالء،  واألس ـــن الع ـــم ب ـــري ]] ٢٨٢ص /[[، والقاس وغ

 .ن لو استقصينا عددهم ألطلناهؤالء ممَّ 

ا الوجـه الـذي ألجلـه وقعـت الغيبـة، فقـد ذكـر مجاعـة وأمَّ 

ــحاب أنَّ  ــالء األص ــن فض ــىلٰ  م ــوف ع ــو اخل ــك ه ــه ذل . نفس

يف  حــني اســترت تــارةً   احلــال يف ذلــك كحــال النبــيِّ : قــالوا

 .يف الغار ٰى خرأُ و  الشعب

ــال ــيُّ : ال يق ــرياً   النب ــترت يس ــال اس ــذلك ح ــيس ك ، ول

 .غيبة إمامكم

ر يف واحــد مــن احلــالني، إذ التفــاوت غــري مــؤثِّ : ألّنــا نقــول

ــة فــإذا جــاز تفويــت تلــك املصــالح مــع  ،تفــوت مصــالح ديني

 .ة جاز مع تطاوهلااخلوف وقرص املدَّ 

ــ ،ذلــك خيـالف حــال آبائـه يف  وحالـه ـإمَّ م آمنــوا ا ألهنَّ

ــ عــىلٰ    يلزمــه مــن العــروض  هأنفســهم وخــاف هــو، أو ألنَّ

مــع ظهــوره مــا ال يلــزمهم، فيكــون احلــذر يف جانبــه أتــّم مــن 

 .غريه، وهذا من املمكن

، مـن إشـاعة خـربه أوليائـه خوفـاً  ام مل يظهـر إىلٰ إنَّـ: وقد قيل

 الـويلِّ  عـىلٰ  خوفـاً : وقيـل ،مـن أعدائـه ال غـري بـل خوفـاً : وقيل

 .صدقه عىلٰ  يف املعجز الدالِّ  من الشكِّ 

اعتقاد  بل األوىلٰ  ،ذلك ال خيلو من قدح وكلُّ ]] ٢٨٣ص /[[

 .يف ذلك من وجه مقتض حلسنه وإن كنّا ال نستفصله ه ال بدَّ أنَّ 

أوليائه، بل من اجلـائز  ه مل يظهر إىلٰ أنَّ ]  مسلِّ ال نُ : [أّنا نقول عىلٰ 

من يرتفع مع ظهوره إليه وجه املفسدة، فإّنـا ال نعلـم  هر إىلٰ أن يظ

 .إنسان يعلم حال نفسه حسب بل كلُّ  ،] نسانإ كلِّ [أحوال 

ــ ــامفأمَّ ــا رشط القي ــ  ا م ــن الش ــدود ـم ــوده كاحل رعيات وج

ـ ا ال تسـقط لغيبتـه بـل تكـون باقيـة وغريها مـن األحكـام، فإهنَّ

ــتحقَّ  ــن اس ــب م ــقُّ يف جن ــر واحل ــإن ظه ــه، ف ــاٍق  ت علي ــه ب  علي

 .من كان سبب خوفه  كان اللوم عىلٰ استوفاه، وإالَّ 

ام نشـأ مـن ة، فـإنَّ ا استبعاد اخلصـم بقـاءه عليـه هـذه املـدَّ وأمَّ 

اهللا  فكيـف يقـال ذلـك مـع العلـم بقـدرة ضعف البصـرية، وإالَّ 

غايـة مـا  ؟إمكـان فعـل الكرامـات لألوليـاء وقيام الداللة عـىلٰ 

 ،الً لعـادة، ونحـن نمنـع ذلـك أوَّ هـو خـرق ا: يف الباب أن يقال

 . له م ونجعل ذلك معجزاً سلِّ ثّم نُ 

  تطــاول األعــامر أضــعاف عمــر القــائم واعلــم أنَّ 

ــ امســتمر�  وقــع وقوعــاً  حصــل ذلــك جلامعــة مــن امللــوك  ٰى حتَّ

ا جــرت بــه للعــادة، بــل ممَّــ واجلبــابرة، فــال يكــون ذلــك خرقــاً 

ص /[[الصــلحاءالقــرآن املجيـد أخــرب يف طــرف  فــإنَّ  ،العوائـد

 . مخسني عاماً عاش زيادة عن ألف سنة إالَّ  نوحاً  أنَّ ]] ٢٨٤

ويف نقل أهل التاريخ يف طرف غري الصلحاء مثـل شـّداد بـن 

مائـة سـنة، ومـن املعلـوم بـني أهـل   ه عـاش سـبععاد بن إرم أنَّ 

 . ر، وعمره أضعاف عمر القائمـاملذاهب وجود اخلض

قهم رُ ن النقـل مـن ُطـإنكـاره لكـا ولو محلـت العصـبية عـىلٰ 

 .لنا مساعداً 

ل مـور ال يتعطَّـأُ اإلمـام ينـاط بـه  ق بني املقـامني بـأنَّ رِّ ولو فُ 

م يف غـري موضــعه، ألّنـا نــتكلَّ  ر، كـان فرقــاً ـمثلهـا لغيبـة اخلضــ

ــد . فــوات املصــالح اســتبعادهم طــول العمــر، ال عــىلٰ  عــىلٰ  وق

 أنَّ العــذر فــيام يفــوت مــن املصــالح بغيبــة اإلمــام بــ أجبنــا عــىلٰ 

 ا أنَّ نّـوبيَّ  . يف ذلـك مـن جهـة املخيـف ال مـن جهتـه  احلال

ــال يف النبــيِّ  ــه كاحل ــال في ــام وجــه   احل ــترت، ف ــني اس ح

 ؟ القائم استبعاد ذلك يف حقِّ 

*   *   * 
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ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربيلاإل ىٰ بن عيس عيلُّ / )٢ج (كشف الغمَّ

يف ذكــر مســائل يســأل  :البــاب اخلــامس ]]١٠٢٩ص [[

الشــبهات  وحـلِّ  ،صـاحب الزمــان خلــالف يف غيبـةعنهـا أهـل ا

 :سبع مسائل وهي ،ح الربهانئفيها بواضح الدليل وال

ــألة ــالوا :مس ــه  :ق ــه يف غيبت ــا الوج ــتمرار  م ــن االس ع

ـ والــدوام نكــار وجــوده ونفــي إل صــار ذلــك ســبباً  ٰى حتـَّ

ــاً  ن يكــونأوكيــف جيــوز  ؟والدتــه للخلــق وهــو مل يظهــر  إمام

 روا الـــدعاء إىلٰ ظِهـــيُ  ن ملإو  وآبـــاؤه ،ألحـــد مـــنهم قــطُّ 

ــ  فقــد كــانوا ظــاهرين يفتــون يف ،ق باإلمامــةنفوســهم فــيام يتعلَّ

 .إمامتهم ٰى ن نفإنفي وجودهم و اً حكام ال يمكن أحداأل

يف  )س اهللا روحـهقـدَّ ( ٰى ـاملرتضـ جـّل قـد ذكـر األ :اجلواب

 إنَّ  :فقــال ،يســبقه إليهــا أحــد مــن أصــحابنا ومل ،ذلــك طريقــاً 

ــزمـان كُ  كــلَّ  نَّ إفـ وجـوب اإلمامــة عــىلٰ  دلَّ العقـل إذا  ف فيــه لِّ

ــيهماملكلَّ  ــوز عل ــن وجت ــيح واحلس ــنهم القب ــع م ــذين يق ــون ال  ف

ــن  ــو م ــية ال خيل ــة واملعص ــامإالطاع ــوَّ  نَّ أل ،م ــن اإل هخل ــام م م

ــنهمإ ــيفهم خــالل بتمكي ــمّ  ،وقــادح يف حســن تكل العقــل  دلَّ  ث

ــىلٰ  ــك اإل أنَّ  ع ــدَّ ذل ــام ال ب ــونأ م ــوماً  ن يك ــ معص ــأ م ن اخلط

العقـل  هـذه الصـفة التـي دلَّ  نَّ أوثبـت  ،قبـيح مـن كـلِّ  مأمونـاً 

ـعي اإل فــيمن تــدَّ الَّ إوجوهبــا ال توجــد  عــىلٰ  ة إمامتــه ماميـَّ

 .اإلمامة سواه له ٰى عدَّ من تُ  منها كلُّ  ٰى ويعر

ــ ــالكالم يف علَّ ــرَّ ف ــد أن تق ــح بع ــببها واض ــه وس رت ة غيبت

ـ ا إذاألنّ  ،إمامته عـن  ون غـريه ورأينـاه غائبـاً مـام ده اإلعلمنـا أنَّ

 فـرض اإلمامـة عصـمته وتعـنيُّ  ه مل يغـب مـعبصار علمنا أنَّـاأل

ــه  ــه وعلي ــالَّ إفي ــبب اقتض ــلحة ٰى ـ لس ــك ومص اســتدعته  ذل

ــت عليــه ــن مل يُ إو ،ورضورة محل ــىلٰ عَل  ،التفصــيل م وجهــه ع

الكـــالم يف الغيبـــة  ٰى وجـــر ،ا ال يلـــزم علمـــهممَّـــ ذلـــك نَّ أل

مـن اآليـات املتشـاهبات  اد اهللا تعـاىلٰ العلـم بمـر ٰى ووجهها جمـر

علمنـا  إذا :ا نقـولّنـإف ،يف القرآن التـي ظاهرهـا اجلـرب والتشـبيه

 بخـالف مـا هـو عليـه ِرب ن ُخيـأه ال جيـوز نَّـأحكم اهللا سـبحانه و

ــفات ــن الص ــىلٰ ، م ــا ع ــة  علمن ــاً  نَّ أاجلمل ــات وجوه ــذه اآلي  هل

ــ صــحيحة بخــالف ظاهرهــا وتطــابق  نإو ،العقــل ةمــدلول أدلَّ

ــ ــاب عنّ ــغ ــذلك مفصَّ ــم ب ــ ،الً ا العل ــنن تكلَّ إف ــواب ع ــا اجل  فن

ــك وتربَّ  ــذل ــل منّ ــو فض ــذكره فه ــا ب ــاعن ــب علين ــري واج  ،ا غ

ــن ــواب مل ــذلك اجل ــه يف  وك ــن الوج ــأل ع ــال إس ــالم األطف ي

أشـبه ذلـك مـن  وجهة املصلحة يف رمـي اجلـامر والطـواف ومـا

حكمــة  لنــا عـىلٰ ا إذا عوَّ ّنـإف ،التفصـيل والتعيــني العبـادات عــىلٰ 

مـن وجـه  فـال بـدَّ  ن يفعـل قبيحـاً أه ال جيـوز نَّ أسبحانه و القديم

ص [[/فلـــيس  ،جهلنـــاه بعينـــه نإحســـن يف مجيـــع ذلـــك و

البــاب  ويف هــذا ســدُّ  ،جيـب علينــا بيــان ذلــك الوجــه ]]١٠٣٠

ـــىلٰ  ـــؤاالهتم ع ـــا يف س ـــيهم  ،خمالفين ـــويالت عل ـــع التط وقط

ــأ الَّ إ ،ســهاباتواإل ــ عا نتــربَّ ّن  عــىلٰ  غيبتــه يراد الوجــه يف إب

ذلـك غـري واجـب  ن كـانإو ،سبيل االستظهار وبيـان االقتـدار

 :فنقول ،علينا يف حكم النظر واالعتبار

 ومــن خــاف عــىلٰ  ،نفســه الوجــه يف غيبتــه هــو خوفــه عــىلٰ 

ــأف ،االســتتار نفســه احتــاج إىلٰ  مالــه أو  ا لــو كــان خوفــه عــىلٰ مَّ

ــ نأيف نفســه لوجــب عليــه  ٰى األذ عـىلٰ  ح وِّ ُري ه لــحيمـل ذلــك كلَّ

يف   وهـذا كـام نقولـه يف النبـيِّ  ،فـون يف تكلـيفهمعليـه املكلَّ 

ــ ــه أنَّ ــ ٰى أذ ن حيمــل كــلَّ أه جيــب علي ــه  يصــحَّ  ٰى يف نفســه حتَّ من

ــإو ،مــا هــو لطــف هلــم اخللــق األداء إىلٰ  ام جيــب عليــه الظهــور نَّ

ــري مــن إىلٰ  ٰى ن أدّ إو ــه كــام ظهــر كث ــاء و قتل ــواتِ ن قُ إاألنبي  نَّ أل ،ل

ـ يقـوم مقامـه يف غـري ذلـك النبـيِّ  نَّ أ املعلـوم هناك كان يف ل حتمُّ

اهللا  نَّ إفـ ،مـام الزمـان إولـيس كـذلك حـال  ،ةأعباء النبـوَّ 

ــ تعــاىلٰ  لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه يف بــاب اإلمامــة  هعلــم أنَّ

ــىلٰ ـوالشــ ــه ريعة ع ــت علي ــا كان ــف ،م ــريَّ  واللط ــة مل يتغ  ،بمكان

ــوره إذا أدّ  ــوز ظه ــال جي ــل إىلٰ  ٰى ف ــإو ،القت ــانَّ ــان آب  ه ؤام ك

 نَّ ومل يظهــر هــو أل ،ظــاهرين بــني النــاس بعيــوهنم يعــارشوهنم

ــ نَّ أل، أكثـر خوفـه  أســندوا  ة املاضـني مــن آبائـه األئمَّ

ه نَّـأو ،ر مـنهمـالسـيف هـو الثـاين عشـ صـاحب نَّ أشيعتهم  إىلٰ 

ــدالً  ــأل األرض ع ــذي يم ــك يف ،ال ــاع ذل ــ وش ــذهبهم حتَّ  ٰى م

ــدائه ــني أع ــول ب ــك الق ــر ذل ــة  ،مظه ــالطني الظلم ــان الس فك

 ،م ال خيرجــونلعلمهــم بــأهنَّ  ،تــالف آبائــهإعــن  فــونيتوقَّ 

 .ليقتلوه ويبيدوه حصول الثاين عرش قون إىلٰ ويتشوَّ 

 فيه احلسن بـن عـيلٍّ  وّيف السلطان يف الوقت الذي تُ  نَّ أ ٰى  ترَال أ

لكـي يظفـر  د محلهنَّ ل بداره وجواره من يتفقَّ وكَّ   العسكري

 ذهاب ملكـه عـىلٰ   علم أنَّ امَّ ـل ٰى فرعون موس كام أنَّ ، تهبولده وبقيَّ 

ل بذوات األمحال ووكَّ  ،أزواجهم منع الرجال من  ٰى يد موس

يـد  ملكـه يـزول عـىلٰ   علم أنَّ امَّ ـوكذلك نمرود ل ،ليظفر به منهنَّ 

بـني الرجـال  قمـن نسـاء قومـه وفـرَّ  ل باحلباىلٰ وكَّ  إبراهيم 

والدة  كام سـرت  ٰى ة إبراهيم وموسفسرت اهللا والد ،وأزواجهم

 .ملا علم يف ذلك من التدبري القائم 
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ــأو ذلــك لضــعف  نَّ إفــ ،والدتــه لنفــي ا كــون غيبتــه ســبباً مَّ

واضــح  فيـه دليــل احلــقِّ  وعـىلٰ  ،البصـرية والتقصــري عـن النظــر

 .ظاهر ملن قصده ،ملن أراده

ــن عيســ عــيلُّ  اهللا تعــاىلٰ  قــال الفقــري إىلٰ  ــه اهللا تعــ ٰى ب  :اىلٰ أثاب

ــا يُ وممَّــ  نَّ أ )رمحهــام اهللا تعــاىلٰ (د الشــيخ عــن الســيِّ  د مــا ذكــرهؤيِّ

ــــيَّ  ــــل األذ  النب ــــه ٰى احتم ــــة يف نفس ص [[/ ،الكريم

ــالغ كُ  ،عــاهب فــيام ادَّ ذِّ وُكــ ]]١٠٣١ ار قــريش واليهــود يف ّفــوب

ــ ــهذمِّ ــأنواع مــن األذ ه والوقيعــة في ــ ،ٰى ب وذي مــا أُ «: قــال ٰى حتَّ

 فلـامَّ  ،ذلـك ويصـرب عليـه وكـان حيتمـل ،»وذيـتمثـل مـا أُ  نبيٌّ 

ــه و ــه إأرادوا قتل ــاهلجرةأعدام ــره اهللا ب ــرَّ  ،م ــار إىلٰ  فف ــام  الغ ون

كـام صـرب غـريه  َل تِـام مل يصـرب ولـو قُ نَّـإو ،فراشـه عىلٰ   عيلٌّ 

ــ ،لــواتِ األنبيــاء وقُ  مــن ومل يكــن  ،خــاتم األنبيــاء ه كــان ألنَّ

فلهــذا  ،بليــغالرســالة والت ةيقــوم مقامــه يف تأديــ لــه بعــده مــن

ــنهم ــاب ع ــوال ،غ ــبه األح ــذه أش ــام  وه ــال اإلم يف  بح

ــه ــب  ،غيبت ــيِّ إوالعج ــالل الس ــع د خ ــه م ــىلٰ  ب ــه ع ــا  داللت م

 .لهأصَّ 

بحيـث ال يصــل  مـام غائبــاً إذا كـان اإل :قــالوا :مسـألة ثانيـة

ــني وجــوده  ،اخللــق وال ينتفــع بــه إليــه أحــد مــن فــام الفــرق ب

ــه ــاز الَّ أو ؟وعدم ــه اهللا أوأ ج ــعدِ يُ  ن يميت ــه حتَّ ــم أنَّ  ٰى م  إذا عل

ــ  ن يبيحــهأكــام جــاز  ،م لــه أوجــده وأحيــاهســلِّ نــه وتُ كِّ ة متُ الرعيَّ

 .رهظهِ يعلم منهم التمكني له فيُ  ٰى االستتار حتَّ 

ــواب ــهأوَّ  :اجل ــا نقول ــإ :ل م ــىلٰ ّن ــع ع ــام ال اإل أنَّ  ا ال نقط م

القطـع  وال سـبيل إىلٰ  ،فهـذا أمـر غـري معلـوم، يصل إليـه أحـد

وهـو  ،ةعـن أعدائـه للتقيـَّ الفـرق بـني وجـوده غائبـاً  إنَّ  ثـمّ  ،به

ــراً  ــة منتظ ــك الغيب ــاء تل ــمكِّ ن يُ أ يف أثن ــر ويتص ــوه فيظه  فرَّ ـن

ـ نَّ أوهـو  ،وبـني عدمـه واضــح وهاهنــا  ،ة الزمــة هللا تعـاىلٰ احلجَّ

ــ ــ، رـة الزمــة للبشــاحلجَّ ــه إذا أُ ألنَّ ب شخصــه عــنهم خيــف فغيَّ

كـانوا هـم السـبب  كان مـا يفـوهتم مـن املصـلحة عقيـب فعـل

ذون وهـم املؤاَخـ ،فيلـزمهم يف ذلـك الـذمّ  ،إلـيهم منسـوباً  ،فيه

كــان مــا يفــوت مــن  وإذا أعدمــه اهللا تعــاىلٰ  ،امللومــون عليــه بــه

اهللا  إىلٰ  مـن لطفهـم وانتفـاعهم بـه منســوباً  مونـهرِ مصـاحلهم وُحي 

ــ ،تعــاىلٰ  ــه عــىلٰ وال حجَّ ــاد ة في ــ ،لــوم يلــزمهم وال ،العب ه ال ألنَّ

 .هللا تعاىلٰ  ز فعالً وِّ اه ال ُجي يكون إخافتهم إيّ  نأجيوز 

ــري إىلٰ  ــال الفق ــاىلٰ  ق ــيلُّ  اهللا تع ــ ع ــن عيس ــا  ٰى ب ــه اهللا وعف أثاب

 :)رمحــه اهللا تعــاىلٰ (كيــف يقــول الطــربيس  :قائــل ن قــالإ :عنــه

ــإ  ،آخــره إىلٰ  ...إليــه أحــد مــام ال يصــلاإل أنَّ  ا ال نقطــع عــىلٰ ّن

عـن  هـذا بقليـل فـيام حكـاه ه قال قبـلألنَّ  ،ويلزمه القطع بذلك

املشــاهدة قبــل خــروج الســفياين  ٰى عــفمــن ادَّ «: توقيعاتــه 

ــو ــيحة فه ــذّ  والص ــرتك ــذي أراه  ،»اب مف ــأوال ــراه إه نَّ ــان ي ن ك

ــأأحــد فقــد علــم مــنهم   نَّ إو ،رؤيتــه ومشــاهدته عونم ال يــدَّ هنَّ

 .واهللا أعلم ،فال مناقضة إذاً  ،ابعيها كذّ الذي يدَّ 

ـــةمســـألة ث ]]١٠٣٢ص [[/ ـــالوا :الث ـــي  :ق ـــدود الت فاحل

تسـقط  :ن قلـتمإفـ؟ اجلناة يف حـال الغيبـة مـا حكمهـا جتب عىلٰ 

ن كانــت ثابتــة إو ،ريعةـحــتم بنســخ الشــفقــد رصَّ  ،عــن أهلهــا

  ؟مام مسترت غائبقيمها واإليُ  فمن الذي

ــواب ــتحقَّ  :اجل ــدود املس ــهاحل ــة يف حيات ــ ،ة ثابت ــر إف ن ظه

ــتحقُّ اإل ــام ومس ــي وهام ــا عل ــاقون أقامه ــة واإلهم بالبيِّ ب ــرارن  ،ق

ــ ــان اإلإف ــم يف تفويــتن فــات ذلــك بمــوهتم ك ــىلٰ  ث  إقامتهــا ع

ولــيس هـذا بنســخ  ،الغيبـة املحـوجني لــه إىلٰ  ،مــاماملخيفـني لإل

ــ ــدَّ  نَّ أل، ريعةـللش ــإ احل ــن نَّ ــتمكُّ إام يمك ــع ال ــه م ن وزوال قامت

ن ال املوانــع وزوال الــتمكُّ  قامتــه مــعإوســقوط فــرض  ،املوانــع

الوجــوب مل  رع يفـالشــ نَّ أل ،ررع املقــرَّ ـللشــ يكــون نســخاً 

مـام لـو سـقط فـرض إقامتهـا مـن اإل ام يكون نسـخاً نَّ إو ،حيصل

 .نهمتكُّ  مع

ــل هلــم أنَّ  عــىلٰ  ــا إذا قي ــم يف  :هــذا يلــزم خمالفين كيــف احلك

والعقــد  ن فيهــا أهــل احلــلِّ التــي ال يــتمكَّ  احلــدود يف األحــوال

ــبه ــار اإلمــام ونص ــن اختي ــل يبطــل ؟م ــت تعــذُّ أو  وه ر يثب

ــ ؟ريعةـي هــذا القــدر نســخ الشـــوهــل يقتضــ ؟إقامتهــا ام فكلَّ

 .عن ذلك فهو جوابنا بعينه أجابوا به

ال  :أثابـه اهللا تعـاىلٰ  ٰى بـن عيسـ عـيلُّ  اهللا تعـاىلٰ  قال الفقـري إىلٰ 

ــ ــرادهمإل ٰى معن ــه  ي ــا يف زمان ــدود وإقامته ــة  احل دون أزمن

ـــه  ـــإهنَّ ، آبائ ـــاهدين وأ مف ـــارضين مش ـــانوا ح ـــدهيم ك ي

وال  ،فــيهم أيــدهيم قـدحاً  ومل يكـن كـفُّ  ،مــورمكفوفـة عـن األُ 

فكيــف  ،ريعةـســكوهتم عــن إقامتهــا نســخ الشــ نَّ إ :قــال قائــل

 ؟)علـيهم السـالمعليـه و(مـن آبائـه  خوفـاً  وهو أشـدُّ  يقال عنه

ــيلٌّ  ــ  وع ــهيف أّي ــتمكَّ  ام خالفت ــره مل ي ــن وأم ــري م ــن كث ن م

ــ ،وســعهم مــا مــن العــذر فليســع املهــدي  ،رادتــهإ ه ال فإنَّ

 .وهذا واضح ،الساكت قول ب إىلٰ نَس يُ 

 ؟كدرَ مــع غيبتــه كيــف ُيــ فــاحلقُّ  :ن قــالواإفــ :مسـألة رابعــة

فقــد جعلــتم النــاس يف  ،ل إليــهوَصــوال يُ  كدرَ ال ُيــ :ن قلــتمإفــ
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 مــن الَّ إ احلــقُّ  كدرَ ال ُيــ :ن قلــتمإو ،حــرية وضــاللة مــع الغيبــة

ــ ــهجهــة األدلَّ حــتم باالســتغناء رصَّ فقــد  ،ة املنصــوص هبــا علي

 .وهذا خيالف مذهبكم ،ةهبذه األدلَّ  مامعن اإل

ــالعقيل  ،عقــيل وســمعي :رضبــني عــىلٰ  احلــقَّ  نَّ إ :اجلــواب ف

ــ ــل والدرَ ُي ــ ك بالعق ــود اإل ]]١٠٣٣ص [[/ر ؤثِّ ُي ــه وج ــام في م

ــده ــ ،وال فق ــه أدلَّ ــمعي علي ــوالوالس ــن أق ــوبة م ــيِّ  ة منص  النب

 ــ ــوال األئمَّ ــه وأق ــادقنيونصوص ــد بيَّ ،  ة الص ــواوق  ن

ــك وأوضــحوه ــري أنَّ  ،ذل ــىلٰ إذلــك و غ مــا قلنــاه  ن كــان ع

ــة إىلٰ  ــكاإل فاحلاج ــع ذل ــام م ــة م ــه  نَّ أل ،ثابت ــة إلي ــه احلاج وج

لنـا يف  لطفـاً  هـو كونـه حـالٍ  كـلِّ  ر وعـىلٰ ـعصـ ة يف كلِّ املستمرَّ 

ــن اإل ــيل م ــب العق ــل الواج ــدلفع ــاف والع واجتنــاب  ،نص

ــي ــم والبغ ــ، الظل ــذا ممَّ ــوه ــها ال يق ــه في ــريه مقام ــأف ،وم غ ا مَّ

النقـل  نَّ أل ،ظـاهرة رع فهـي أيضـاً ـاحلاجة إليـه مـن جهـة الشـ

ــ الــوارد عــن النبــيِّ  النــاقلون عــن  ن يغفــلأجيــوز  ة واألئمَّ

ـمَّ إذلك  فـيمن لـيس  ٰى فينقطـع النقـل أو يبقـ ،د أو اشـتباها بتعمُّ

ــه ــ نقل ــيالً حجَّ ــذٍ  ،ة وال دل ــاج حينئ ــف اإل إىلٰ  فيحت ــام ليكش م

ــإو ،نــهبيِّ يُ ذلــك و ــأإلــيهم و َل ِقــفــون بــام نُ املكلَّ  ام يثــقنَّ ــع نَّ ه مجي

 ســدَّ  اختــلَّ  ٰى متــ وراء هــذا النقــل إمامــاً  نَّ أرع لعلمهــم بـــالشــ

ــنيَّ  ــه وب ــهخلل ــة مــع اإل فاحلاجــة إىلٰ  ، املشــتبه في  دراكإمــام ثابت

 .ة الرشعيةيف أحوال الغيبة من األدلَّ  احلقِّ 

ــأ عــىلٰ  ــا باإلّن ــا إىلٰ  نَّ أمجــاع ا إذا علمن ــوم  التكليــف الزم لن ي

ينقطــع  رعية الـالنقـل الشــ القيامـة وال يســقط بحـال علمنــا أنَّ 

ة وخوفـه مـن األعـداء مـام فيهـا مسـتمرَّ ة اإليف حال تكـون تقيـَّ

مـام ن فيهـا اإل يف حـال يـتمكَّ الَّ إفـق ذلـك ملـا كـان ولو اتَّ ، باقياً 

 .نذارعالم واإلواإل من الربوز والظهور

ة يف غيبتـه خوفـه مـن إذا كانـت العلَّـ :قـالوا :مسألة خامسـة

ــاملني واتِّ  ــاؤهالظ ــالفني ق ــذه العلَّــ ،مــن املخ ــفه ة عــن ة منفيَّ

ــاءه ــب  ،أولي ــاهراً أفيج ــون ظ ــم ن يك ــب  أو ،هل ــقط أجي ن يس

 .عنهم التكليف الذي إمامته لطف فيه

ــواب ــإ :اجل ــؤال نَّ ــذا الس ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ه ق

 :بأجوبة

ــدها ــيساإل نَّ أ :أح ــام ل ــ م ــهيف تقيَّ ــن أوليائ ــاب  ،ة ع وغ

ــن ــه ع ــه مــن  عــنهم كغيبت ــه خلوف ــاعهم الضــإأعدائ ــهـيق  ،رر ب

عـن أوليائـه لغـري  وغيبتـه ،ه لو ظهر هلم لسـفكوا دمـهنَّ أوعلمه 

ــ ــذه العلَّ ــوده ،ةه ــاج بوج ــ ،واالحتج ــك إىلٰ ؤدّ فيُ ــم  ي ذل عل

ــفيُ  ،بمكانـه أعدائـه ب علمهـم بــذلك مـا ذكرنــاه مـن وقــوع عقِّ

 .الرضر به

ــ نَّ أ :هــاوثاني ــه للتقيَّ ــه عــن أعدائ وغيبتــه عــن  ،ة مــنهمغيبت

إذ  ،رر هبــمـيقــاع الضــإشــفاق مــن علــيهم واإل ةأوليــاءه للتقيَّــ

بعـض أعدائـه وأذاع خـربه  لو ظهـر للقـائلني بإمامتـه وشـاهده

ــه ــاؤه ب ــب أولي ــتتار ،وطول ــب باالس ــات الطال ــإذا ف ــب  ف أعق

 .وهذا معروف يف العادات ،ذلك عظيم الرضر بأوليائه

يف القــائلني  نَّ أن يكــون يف املعلــوم أ ه ال بــدَّ نَّــأ :وثالثهــا

مــن اعتقــاد  احلــقِّ  ]]١٠٣٤ص [[/ال يرجــع عــن  بإمامتــه مــن

فــأمره اهللا ، مــن األحــوال حــالٍ  تها عــىلٰ إمامتــه والقــول بصــحَّ 

قـرار بإمامتـه مـع الشـبهة اإل باالستتار ليكـون املقـام عـىلٰ  تعاىلٰ 

ــك ــدَّ  يف ذل ــقَّ وش ــم ثة املش ــاً ة أعظ ــىلٰ  واب ــام ع ــن املق ــرار اإل م ق

الوجـه  اغيبتـه عـن أوليـاءه هلـذ فكانـت ،بإمامته واملشـاهدة لـه

 .ة منهمومل تكن للتقيَّ 

ــا ــوَّ  :ورابعه ــذي ع ــو ال ــوه ــه املرتض ــدَّ ( ٰى ـل علي س اهللا ق

ــال ،)روحــه ــن :ق ــع عــىلٰ  الً أوَّ  نح ــ ال نقط ــع أنَّ ــر جلمي ه ال يظه

 حـال الَّ إا منّـ عـرف كـلٌّ ي ا والب عنّـهذا أمـر مغيـَّ نَّ إف ،أولياءه

 :فنقـول زنـا غيبتـه عـنهمزنا ظهـوره هلـم كـام جوَّ فإذا جوَّ  ،نفسه

ــ ــد ظهــوره مــن الغيبــة اإل نَّ أة يف غيبتــه عــنهم العلَّ ــإمــام عن ام نَّ

 ،يديــه ف عينــه بــاملعجز الــذي يظهــر عــىلٰ عــرَ وتُ  ز شخصــهميَّــيُ 

ــ نَّ أل  ،ز شخصــه مــن غــريهيِّــال متُ  إمامتــه ة عــىلٰ النصــوص الدالَّ

رب ـبضـ م داللتـهعَلـام يُ نَّـإواملعجـز  ،شـخاص آبائـهأزت كام ميَّ 

ن يكـون أفـال يمتنـع  ،والشـبه تـدخل يف ذلـك ،من االستدالل

 ٰى ه متـنَّـأاملعلـوم مـن حالـه  نَّ إفـ ،مل يظهر له من أوليائه  من كلُّ 

يف النظـر يف معجـزه، وحلـق هلـذا التقصـري بمـن [ رـظهر له قصَّ 

 . ]خياف عنه عن األعداء

 ،مـام وشـيعته منتفعـون بـه يف حـال غيبتـهأوليـاء اإل أنَّ  عىلٰ 

ــأل علمهــم بوجــوده بيــنهم وقطعهــم بوجــوب طاعتــه  م مــعهنَّ

ــيهم ــدَّ  ،عل ــافوه يفأ ال ب ــيح ن خي ــاب القب ــن  ،ارتك ــوا م ويرهب

ــه ومؤاخذتــه ــه وانتقام ــل ،تأديب ــر مــنهم فع  ،الواجــب فيكث

فيحصــل  ،ذلــك أقــرب أو يكونــوا إىلٰ  ،ارتكــاب القبــيح ويقــلُّ 

ام كانـت الغيبـة يف هـذا البـاب بـل ربَّـ ،اللطف به مـع غيبتـه هلم

موضـعه  إذا مل يعـرف مكانـه ومل يقـف عـىلٰ  فاملكلَّـ نَّ أل ،ٰى أقو

ــوَّ  فعــل الواجــب  يكــون إىلٰ  مــاماإل نَّ أز فــيمن ال يعرفــه ج

 .كونه إماماً  ز فيهوِّ لو مل ُجي  ،ذلك لو عرفه أقرب منه إىلٰ 
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ــ ــالواإف ــإ :ن ق ــذا تنَّ ــه ه ـــص ــنكم ب ــام  نَّ أريح م ــور اإلم ظه

 .به واخلوف منه كاستتاره يف االنتفاع

ــــالقول ــــوز  نَّ إ :ف ــــوره ال جي ــــافع أظه ــــون يف املن ن يك

ــتتاره ــف ،كاس ــوَّ  وكي ــوره وق ــك ويف ظه ــون ذل ــلطانه يك ة س

ــويلِّ  ــاع ال ــدوِّ  انتف ــبِّ  والع ــبغض واملح ــع ، وامل ــه وال ينتف يف ب

ــ الَّ إحــال غيبتــه   يف انبســاط يــده نَّ إفــ اً وأيضــ ،هدون عــدوِّ  هوليَّ

ــ ،منــافع كثــرية ألوليائــه وغــريهم  حــوزهتم ويســدُّ  يه حيمــوألنَّ

ــ ،ثغــورهم ص [[/نــون مــن التجــارات فيتمكَّ  ،قهمرُ ُطــ نؤمِّ وُي

 رفتتـــوفَّ  ،ويمنـــع الظــاملني مـــن ظلمهــم ،واملغــانم ]]١٠٣٥

هـذه منـافع دنيويـة ال جيـب  غـري أنَّ  ،أمواهلم وتصـلح أحـواهلم

ــة ــاأ إذا فاتــت بالغيب ــقط التكليــف معه ــة  ،ن يس ــافع الديني واملن

ـأ انّـباإلمامـة قـد بيَّ  حـالٍ  الواجبة يف كـلِّ  ا ثابتـة ألوليائـه مـع هنَّ

 .فال جيب سقوط التكليف هبا ،الغيبة

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــــال]] ٤٨ص [[ ــــلِّ ال نُ : ال يق ــــات  م أنَّ س ــــل الطاع فع

ــ: وبيانــه ،وجــود اإلمــام صــية موقــوف عــىلٰ واجتنــاب املع ك أنَّ

مجيـع اخللــق يف زمــان وجـود اإلمــام يمتنعــون مــن  إن أردت أنَّ 

ــل  ــوع، ب ــذا ممن ــات فه ــع الطاع ــون مجي ــايص ويفعل ــع املع مجي

رورة تشــهد ببطالنــه، وإذا كــان كــذلك كــان بعــض ـالضــ

ــوالً  املعــايص واقعــاً  ــض الطاعــات مفع ــوده،  وبع يف زمــان وج

بعـض املعـايص موجـود  ت يف حـال عدمـه، فـإنَّ ثاب وهذا أيضاً 

 .الطاعات مفعول]] ٤٩ص /[[   وبعض

ــلَّ  ــس ــن مت ــات  ٰى مناه، لك ــة والطاع ــايص مرتفع ــون املع تك

ــة إذا كــان اإلمــام ظــاهراً  وإذا مل يكــن ! نافــذ احلكــم؟ واقع

 .م والثاين ممنوعل مسلَّ كذلك فاألوَّ 

ــه ــام  أنَّ : بيان ــبب اإلم ــائح بس ــن القب ــق ع ــار اخلل ــانزج ام إنَّ

مـن زجـرهم عـن القبـائح، وإذا مل يكـن  نـاً يكون إذا كـان متمكِّ 

 .ذلك مل حيصل االنزجار عىلٰ  قادراً 

ــوبكم،  أنَّ : واحلاصــل ــد مطل ــه ال يفي ــذي توجبون اإلمــام ال

 .والذي يفيد مطلوبكم ال توجبونه

ــن األوَّ  ــب ع ــا نجي ــا ادَّ : لألّن ــا م ــا أنَّ أّن ــلَّ  عين ــق  ك اخلل

ــلِّ  ــن ك ــوده م ــون بوج ــول يمتنع ــل نق ــايص، ب ــازم  إنَّ : املع احل

 دواعــي أكثـــرهم إىلٰ  ح أحــوال اخللـــق أنَّ جيــزم بعــد تصـــفُّ 

ـ ،وجـود اإلمـام الطاعات واجتنـاب املعـايص موقـوف عـىلٰ  ا أمَّ

صــني مــن أنفســهم فيهــا تــاركي أصــل العبــادة واملرتخِّ  يف حــقِّ 

ـنّـا بيَّ بام ال جيوز هلم فعله واإلخالل بـه منهـا، فظـاهر ممـَّ ا اه، وأمَّ

احلركـات فيهــا  هبـا فـإنَّ  للعبــادة قـائامً  مـن كـان سـالكاً  يف حـقِّ 

ــإمقولــة بحســب التشــكيك أي  ــة لألشــّد واألضــعف، هنَّ ا قابل

هبـا قبـل  ن كـان قـائامً العبـادة ممـَّ روري حاصل بـأنَّ ـفالعلم الض

ــوفُّ  ــّم لت ــوده أويف وأت ــون بوج ــام تك ــود اإلم ر الــدواعي وج

العبــادة بعــد وجــوده  د عــىلٰ القــدر الزائــ عليهــا بوجــوده، فــإذاً 

ر موقــوف ر الــدواعي إليــه وذلــك التــوفُّ تــوفُّ  عــىلٰ  كـان موقوفــاً 

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــوف ع ــام، واملوق ــود اإلم ــىلٰ  وج ــوف ع ــ املوق يء ـالش

 .موقوف

 :وعن الثاين من وجهني

ــدمها ــاً  أنَّ : أح ــان غائب ــام وإن ك ــل باإلم ــار حاص  ،االنزج

ــود فــني إذا تقــرَّ املكلَّ  فــإنَّ  ة اإلمــام وصــحَّ ر يف عقــوهلم وج

 وجيـوز ظهـوره ه ال حـال مـن األحـوال إالَّ واعتقدوا أنَّـ ،إمامته

ف فـــيهم باألخــذ بـــاجلرائم، رُّ ـعلــيهم ويمكنــه مـــن التصــ

، فألجـل ذلـك ف فيـه خائفـاً  ويكـون املكلَّـال حـال إالَّ  فحينئذٍ 

 .يمتنع من القبيح

ــــاين]] ٥٠ص /[[ ــــل إالَّ  أنَّ : الث ــــار وإن مل حيص  االنزج

ــوره  ــد ظه ــن ومتكُّ عن ــه م ــدح يف وجوب ــذا ال يق ــن ه ــه لك اهللا ن

فـني، املكلَّ  ام كـان ألمـر يرجـع إىلٰ عـدم متكينـه إنَّـ سبحانه، فـإنَّ 

 وهـو إخـافتهم لإلمـام وعـدم أخـذهم بيـده، مـع قـدرهتم عــىلٰ 

 .ل أنفسهمبَ ام أتوا من قِ ته، فهم إنَّ متكينه وإزاحة علَّ 

ـــا إذا توقَّعنـــ: لاجلـــواب األوَّ  ال يقـــال عـــىلٰ  ا حـــدوث إّن

ــه متــ حــدث كــان مانعــًا مــن  ٰى اإلمـام يف كــلِّ وقــت وعلمنــا أنَّ

وإن كنّـا ال نعلـم أنَّـه  -وقـت  القبائح، كان اخلـوف منـه يف كـلِّ 

كـــاخلوف احلاصـــل مـــن  -حاصـــل يف ذلـــك الوقـــت أم ال 

زوا أن ال  ــوِّ وجــوده وإمكــان ظهــوره، وإذا كــان كــذلك فج

ــاىلٰ  ــودًا إالَّ أنَّ اهللا تع ــون موج ــب عل يك ــد جي ــه عن ــه أن خيلق ي

 .ق املصلحة يف إجيادهحتقُّ 

العـذر الـذي ذكرمتـوه  ، ألنَّ ه ضـعيف أيضـاً أنَّـ: الثاين وعىلٰ 

من ختويـف اخللـق لـه غـري حاصـل يف أوليائـه الـذين يكونـون 

ــ ــالص واملحبَّ ــوالء واإلخ ــة ال ــه يف غاي ــي أن ل ــان ينبغ ة، فك

ة حـاجتهم إليـه السـتفادة مـا أشـكل علـيهم يظهر هلم عند شـدَّ 

 .من العلوم

ــ بــأنَّ : لألّنــا نجيــب عــن األوَّ  ام هــو اخلــوف مــن اإلمــام إنَّ
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ن جيـزم العقـل بعدمـه اخلـوف ممـَّ روط بوجود اإلمـام، ألنَّ ـمش

ــوَّ  ــال وإن ج ــاقالً حم ــب ع ــا أحس ــوده، وم ق يف فــرِّ ال يُ  ز وج

 ع ظهـوره عليـه يف كـلِّ حصول اخلـوف بـني إمـام موجـود يتوقَّـ

ــوِّ حلظــة، وبــني مــن جيــزم بعدمــه وُجيــ يســتوي  ٰى ز وجــوده حتَّ

 .من عدم اإلنصافباهللا بينهام، نعوذ 

ــاين ــن الث ــا ال نُ : وع ــلِّ أّن ــه  م أنَّ س ــول بغيبت ــذي نق ــام ال اإلم

ـــه  ـــم ويأخـــذون عن ـــل يظهـــر هل ـــه، ب اآلن ال يظهـــر ألوليائ

ــائل  ــة مس ــام وأجوب ــه أحك ــيهم عن ــرت إل ــد ظه ــام، وق األحك

شـهور سألوها وغـري ذلـك مـن األدعيـة واملكاتبـات كـام هـو م

 .االثني عرشية]] ٥١ص /[[  بني

ــســلَّ  ه ال يظهــر ألحــد مــن أوليائــه وإن كــانوا يف غايــة منا أنَّ

ــ ــد الصــالح واملحبَّ ــه أح ــبب في ــه، لكــن الس ــه واحلاجــة إلي ة ل

 :أمرين

  أنَّ اإلنســان وإن كــان يف غايــة الصــالح إالَّ  أنَّ : أحــدمها

 طلـب الكــامل، وأعظـم كــامل يتنـافس فيــه طبيعتـه جمبولـة عــىلٰ 

ــ ــدنيا ويتخيَّ ــإنَّ يف ال ــاه، ف ــو اجل ــامالت ه ــه أرشف الك  ل كون

ــ ــيله بكــلِّ اإلنســان ربَّ ــد يف حتص ــ ام جيه ــيلة، حتَّ ــرياً  نَّ إ ٰى وس  كث

ـه إذا اد ربَّـهّ من الزُّ  ام جعلـوا الوسـيلة إليـه إظهـار بغضـه، ثـّم إنَّ

كــان مطلوبــًا للخلــق مــن تعظــيم أقــّل أمــري مــن ُأمــراء اجلــور 

ــد بالكرامــات، الــذي لــو  حلــقِّ هلــم، فكيــف مــن اإلمــام ا املؤيَّ

ة إمامتـه وأنَّ احلـقَّ عرف اخللـق بـأرسهم حّقيـَّ ة وجـوده وصـحَّ

 -معه لبـذلوا مهجـتهم دونـه، إذا اخـتصَّ إنسـانًا مـن خلـق اهللا 

ق إليـه وظهـر إليـه، فإنَّـه واحلـال  -ربَّام كان فقريًا مطَّرحًا  فتطـرَّ

أخ لـه أو ولـد  ىلٰ ه إهذه ال يـؤمن أن يفتخـر بمثـل ذلـك ويســرُّ 

ــك إىلٰ  ــة، فينتشـــر ذل األعــداء أو والة األرشار، فــإنَّ  أو زوج

، وإذا  حــديث جــاوز اثنــني شــاع لكــلِّ نصــوح نضــوحًا، وكــلُّ 

 .انترش ذلك كان سببًا للفساد

 بالكرامـات التـي تظهـر لـه ال يعرفه إالَّ  ذلك الويلَّ  أنَّ : الثاين

 يمتنع أن تطـرأ الشـبهة عـىلٰ د قوله، ثّم ال قه بمجرَّ صدِّ منه، وال يُ 

عي مـدَّ  وجه داللـة الكرامـة عـىلٰ  فال يقف عىلٰ  ،ف يف ذلكاملكلَّ 

 فيسـتعني بغـريه، فيصـري خصـامً  اإلمامة، فيعتقد ما جاء به منكراً 

 .األعداء لوصول ذلك األمر إىلٰ  وسبباً 

*   *   * 

 :يف غيبة اإلمام  :البحث الرابع ]]٢٠٣ص [[

 :ه املسألة يقع يف مقامات أربعالبحث يف هذ اعلم أنَّ 

 .يف سبب الغيبة: لاملقام األوَّ 

ة يف إمكــان بقــاء املــزاج اإلنســاين مثــل املــدَّ : الثــاين]  املقــام[

 .عيها هلذا اإلمام الغائبالتي ندَّ 

ــام[ ــث]  املق ــرية : الثال ــة كث ــاء يف األمزج ــك البق ــوع ذل وق

 .مشهورة

ــع]  املقــام[ ــدَّ : الراب ــه  ٰى عيف كــون امل ــام إمامت ــذا هــو اإلم ه

 .املعنيَّ 

 ثنـاإنكـار مـا يقـول اال  لـك أنَّ بـنيِّ مـور نُ وعند بيان هذه األُ 

ــ ــبية ـعش ــه، وعص ــن منكري ــض م ــل حم ــة جه ــر الغيب رية يف أم

 .باطلة يف مقابلة احلقِّ 

ـ ا نـّـفـاعلم أّنــا بيَّ ، وهــو بيـان ســبب الغيبــة: ا املقــام األّولأمَّ

ســبب انبســاط  ل يف وجــوب عصــمة اإلمــام أنَّ يف البحــث األوَّ 

 :ب من ثالثة أجزاءمركَّ  يده 

 .وهو إجياده وإكامله يف ذاتهاهللا جيب من : أحدها

 .جيب عليه نفسه وهو القيام بأعباء اإلمامة: والثاين

ــث ــىلٰ : والثال ــاعدته يف  ع ــه ومس ــاد ل ــو االنقي ــق وه اخلل

 .والقيام هبا تعاىلٰ اهللا تنفيذ أوامر 

ـ]] ٢٠٤ص /[[ بــة الواملاهيـَّ ــق إالَّ بمجمــوع ة املركَّ  تتحقَّ

ــاء اإلمامــة   -أجزائهــا، لكــن وإن حصــل وجــوده وقيامــه بأعب

فــإنَّ  -وبــه نفســه  وهـذان األمــران اللــذان يتعلَّقــان بـاهللا تعــاىلٰ 

ــترتًا  ــًا مس ــزل خائف ــق مل حيصــل، إذ مل ي ــث مــن اخلل اجلــزء الثال

مـن األعـداء، فقــد ظهـر مــن ذلـك أنَّ سـبب غيبــة اإلمـام هــو 

ة الظاملني  .واخلوف منهم قوَّ

ــىلٰ  ــول أنَّ  ع ــا أن نق ــلَّ : لن ــبب،  منا أنَّ إن س ــيس بس ــذا ل ه

ومل خيــّل  معصــوم مل يفعــل قبيحــاً  ه لكــن إذا ثبــت أنَّــ

ــدم تعقُّ  ــن ع ــزم م ــب، مل يل ــبواج ــا لعلَّ ــون لن ــه أن ال يك ة غيبت

 .لع عليهاطَّ ، جلواز أن يكون ذلك ملصلحة ال يُ موجوداً 

بقـاء املـزاج اإلنسـاين مثـل  وهـو إمكـان:  ا املقـام الثـاينوأمَّ 

ــدَّ  ــدَّ امل ــه رضوري، ة التــي ن ــالعلم ب ــذا اإلمــام القــائم، ف عيها هل

 .ثبوت اإلمكان تواتر الوقوع عىلٰ  ويدلُّ 

ـــ ـــثوأمَّ ـــام الثال ـــة :  ا املق ـــاء يف أمزج ـــوت البق ـــو ثب وه

ــ، ولنــذكر عــدَّ بــنيِّ  مشــهورة، فهــو أيضــاً  رين ة مــن أعــامر املعمِّ

 :ولئــكأُ فمــن  ،م األخبــارالــذين تــواترت بتعيــني أعامرهــ

ـ رين وعـاش ثالثامئـة الربيع بن ضـبيع الفـزاري، كـان مـن املعمِّ

ــ ــنة، روي أنَّ ــني س ــىلٰ وثامن ــل ع ــي  ه دخ ــاء بن ــض خلف ــأُ بع ة ميَّ
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ــ: فقــال ،غــري عــاثر يــا ربيــع، لقــد طلبــك جــدُّ : فقــال ل يل فصِّ

بــن  ٰى عشــت مــائتي ســنة يف الفــرتة فــرتة عيســ: فقــال ،عمــرك

ني ســنة ين ســنة يف اجلاهليــة، وســتّ رـ، ومائــة وعشــمــريم 

ـــأُ ســـؤاالت ]] ٢٠٥ص /[[  مـــع. يف اإلســـالم ق خـــر ال تتعلَّ

 .بغرضنا

ــنهم ــتوغر: وم ــن  ،املس ــب ب ــن كع ــة ب ــن ربيع ــر ب ــو عم وه

ــ ــة وعش ــاش ثالثامئ ــاة، ع ــد من ــن زي ــنة، وأدرك ـســعد ب رين س

 :ل اإلسالم، وله يف ذلك شعرأوَّ 

   ولقد سئمت مـن احليـاة وطوهلـا

ــ    عــد الســنني مئينــارت مــن بوعمَّ

    مائــة أتــت مــن بعــدها مائتــان يل

ــنينا  ــني س ــد املئ ــن بع   وازددت م

ــي إالَّ  ــا بق ــل م ــاه ــد فاتن ــام ق     ك

ــــرُّ   ــــوم يك ــــا ي ــــة تفنين   وليل

أمانة بن قـيس بـن احلـارث بـن شـيبان بـن العـارك  :ومنهم

رين ســنة، ويف ـ، عــاش ثالثامئــة وعشــ بــن معاويــة بــن الكنــدي

 :يقول ذلك املسلم النخعي

ــ ــي عمَّ ــا ليتن ــا أُ أي ــدٍ  مَّ رت ي    خال

  كعمر أمانات بن قيس بن شـيبان 

   تقيل لـيس بميـِّ ٰى لقد عاش حتَّ 

  مـن كهـول وشــبّان فئامـاً  ٰى وأفنـ 

   وحقبـة ست به من بعد حـرفحلَّ 

  مهـانر بـن دَ ـت بنصـة حلَّـهييَّ دوَ  

عبد املسـيح بـن بقيلـة الغّسـاين، وهـو عبـد املسـيح : ومنهم

 ،كنيـة لثعلبـة: ن عمـر بـن قـيس بـن حنّـان بـن بقيلـة، وبقيلـةب

ــل ــ :وقي ــام ُســاحلــرث، وإنَّ ــة ألنَّ ــه يف  ه خــرج عــىلٰ ّمي بقيل قوم

بـذلك،  َف رِ  بقيلـة، فُعـمـا أنـت إالَّ : رين فقالوا لـهـردين أخضبُ 

وعـــاش ثالثامئـــة ســـنة ومخســـني ســـنة، وأدرك اإلســـالم ومل 

 .يسلم وكان نرصانياً 

ــد دُ : ومــنهم]] ٢٠٦ص /[[ ــد بــن هنــد بــن زي ــد بــن زي وي

ة بــن قضـاعة، عـاش أربعامئـة سـنة وســتَّ   بـن أسـلم بـن احلـاف

 .ومخسني سنة

ــ ا مــن عــاش يف اإلســالم وقبيــل اإلســالم املــائتني وأمَّ

ــني ــاب الكلب ــن حب ــزهري ب ــريون، ك ــا فكث ــ ،وفوقه ــاش فإنَّ ه ع

ــ ــائتني وعش ــيِّ ـم ــان س ــة، وك ــائتي وقع ــع م ــنة، وواق  داً رين س

 .يف قومه مطاعاً 

ــ :قيــل  ،يوكالرجــل اجلرُمهــ معاويــة بــن أيب  ه دخــل عــىلٰ إنَّ

: رهم، فقــالمـن ُجـ: ن الرجــل؟ فقـالممـَّ :سـفيان رجـل فقـال

ــا ــنهم ب ــالٍق وم ــُت : ؟ فق ــَق  بقي ــو مل أب ــ ول ــه مل آَت ــال ل ك، فق

نعــم ســنيات بــالء : صــف لنــا الــدنيا وأوجــز، فقــال: معاويــة

د وســنيات رخــاء، يولــد مولــود وهيلــك هالــك، ولــو ال املولــو

 :لباد اخللق، ولو ال اهلالك لضاقت األرض برحبها، وقال

    صـدر يـوم وليلـةوما الـدهر إالَّ 

ـــد  ـــد فاق ـــود ويفق ـــد مول   ويول

   وســاع لــرزق لــيس يــدرك قوتــه

ــه رزقــه وهــو قاعــد ٰى ومهــد    إلي

 .ه مائتني وأربعني سنةوكان سنُّ 

 .ة يف هذا القرنهذه املدَّ  فهؤالء بعض من عاش إىلٰ 

فمشـهورة،   وىلٰ األخبار عن أعامر من كان يف القـرون األُ ا وأمَّ 

إذ لبـث يف  بعضـها كعمـر نـوح  ه القرآن العظيم عىلٰ وقد نبَّ 

 ]] ٢٠٧ص /[[  مـا سـبق ٰى قومه يدعوهم سو
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� ]ه وأنَّـ  وما اشتهر عن عمر لقامن ،]١٤: العنكبوت

 .سبعة آالف سنة :عاش ثالثة آالف سنة، وقيل

ـــة ـــاة : وباجلمل ـــداد احلي ـــل بامت ـــواتري حاص ـــالعلم الت ف

 .ة وأمثاهلااإلنسانية هذه املدَّ 

إمامتـه وغيبتـه هـو هـذا  ٰى عاملـدَّ  وهـو أنَّ :  ا املقام الرابـعوأمَّ 

ــ، فقــد بيَّ املعــنيَّ   ياالثنــ وأنَّ  ، أبيــه ذلــك معلــوم مــن نــصِّ  ا أنَّ نّ

أظهـره هلـم  سـن احل عـن سـلف أنَّ  رية ينقلـون خلفـاً ـعش

ــصَّ  ــ ون ــدنيا حتَّ ــن ال ــرج م ــه، ومل خي ــل  ٰى علي ــه اهللا أكم عقل

 .مه احلكمة وفصل اخلطابوعلَّ 

اسـتنكار غيبـة هـذا  وإذا عرفت هذه املقامـات ظهـر لـك أنَّ 

د العصــبية  بمجــرَّ ن ينكرهــا لــيس إالَّ اإلمــام وطــول حياتــه ممَّــ

 احلـدِّ  نسـاين إىلٰ ه مل يوجـد بقـاء املـزاج اإلمنا أنَّ الفاسدة، ولو سلَّ 

مجيـع  قادر عىلٰ  تعاىلٰ واهللا مور املمكنة، ذلك من األُ   أنَّ املذكور إالَّ 

األوليـاء  خـرق العـادة يف حـقِّ  أنَّ  املمكنات، ومن مذهب الكـلِّ 

، يكون االستنكار واالستبعاد قبيحـاً  والصاحلني أمر جائز وحينئذٍ 

ة، لـه احلمـد واملنـَّالسـداد و التوفيق والعصمة، وهو ويلُّ  ويلُّ واهللا 

 .ةواحلول والقوَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

 :مام الثاين عرشغيبة اإليف : البحث اخلامس ]]١٩٠ص [[

 :سبب غيبته واستتاره وطول عمره والكالم يف

ـأ ــإ: فنقــول :لوَّ ا األمَّ  مــام معصــوماً  وجــب كــون اإلامَّ ـه لــنَّ

، ومل جيـب علينـا ذكـر  لكـان عاصـياً الَّ إطاعـة وغيبتـه  نَّ أعلمنا 

ــري  ــبب، غ ــأالس ــولّن ــون: ا نق ــوز أن يك ] ]١٩١ص [[/  ال جي

لغـرض التكليـف،  لكونـه مناقضـاً  تعـاىلٰ اهللا ذلك السـبب مـن 

، فوجــب أن يكـون مــن مــام نفسـه لكونــه معصـوماً وال مـن اإل

ــاألُ  ــنيمَّ ــدم التمك ــب وع ــوف الغال ــو اخل ــم يفإوال  ،ة، وه  ث

حكــام علــيهم، يســتلزمه مــن تعطيــل احلــدود واأل ومــا ،ذلــك

 .والظهور واجب عند عدم سبب الغيبة

قتلـه كـام فعـل  ىلٰ إذلك  ٰى دّ أن إعدائه و ظهر ألفهالَّ : ال يقال

ن يكـون أال جيـوز  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ . ذلك كثري من األنبياء 

 ؟تعاىلٰ اهللا يوجده  مكان انبساط يده ثمّ إحني  ىلٰ إ معدوماً 

ــأل ــن األ اّن ــب ع ــ: لوَّ نجي ــبأنَّ ــوماً امَّ ـه ل ــه معص ــت كون   ثب

 . لظهرعدائه وإالَّ تكليفه ليس هو الظهور أل نَّ أعلمنا 

وليائـه وال نقطـع بعـدم ن يظهـر ألأز جـوِّ ا نُ ّنـأ: وعن الثـاين

ذ ال يـأمن إ، غيبتـه أيضـاً  اللطـف حاصـل هلـم يف نَّ أ ذلك، عـىلٰ 

م عليــه فيوقــع مــان يظهــر اإلأبفعــل املعصــية  ذا هــمَّ إحــدهم أ

 .باب اللطف يف ، وهذا القدر كاٍف به احلدّ 

الفـرق بـني عدمـه وغيبتـه ظـاهر، لوجـود  نَّ أ: وعن الثالث

 .غيبته دون عدمه اللطف يف

ــ ــو فأمَّ ــتبعاد، وه ــه االس ــم في ــة اخلص ــره فغاي ــول عم ا ط

 :مدفوع بوجوه

مقـدار  نَّ أرين وسريهم علم خبار املعمِّ أ من نظر يف نَّ أ :لوَّ األ

ه عاش سـبعة آالف سـنة نَّ أعن لقامن  َل قِ ه نُ نَّ إزيد معتاد، فأو عمره

عـاش  عمرو بن محمـة الـدويس نَّ أ يوهو صاحب النسور، ورو

 .رينأربعامئة سنة، وكذلك غريمها من املعمِّ 

 ِ�ـيِهْم  :عـن نـوح  خبـاراً إ قولـه تعـاىلٰ  :الثاين
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ــا وبــني اخلصــم عــىلٰ االتِّ  :الثالــث] ]١٩٢ص [[/  فــاق بينن

ـــ ـــاة اخلض ـــاس إر وـحي ـــامري  لي ـــاء والس ـــن األنبي م

ــدّج  ــن األوال ــقياء، وال م ــك يفإش ــ ذا جــاز ذل ــرفني فِل ال  مَ الط

 ؟ولياءطبقة األ يعنأالواسطة  جيوز مثله يف

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

 :الكالم يف الغيبة ]]٣٧٢ص /[[

مـا ذكرمتــوه، فـأين إمــام  إن كــان األمـر عــىلٰ : إن قـال قائـل

ــرُّ ـف تصــرَّ ـال يظهــر وال يتصـ مَ ـزمـانكم هــذا؟ ولِـ ة؟ ف األئمَّ

 وما الوجه يف حسن غيبته واستتاره؟

ــة إمــام عصــ: قلنــا رنا هــذا وســببها ووجــه ـالكــالم يف غيب

ــالتــي قــدَّ صــول ت األُ حســنها ظــاهر إذا صــحَّ  ا مــن مناها، فأمَّ

وذلـك ألّنـا  .تها فهو غـري واضـح، بـل هـو مسـتحيلدون صحَّ 

 الزمــان ال خيلــو مــن إمــام، وأنَّ  إذا علمنــا إمامتــه، لعلمنــا بــأنَّ 

عصــمته مــن كبــائر  عــىلٰ  مــن أن يكــون مقطوعــاً  اإلمــام ال بــدَّ 

ـــغائرها، وأنَّ  ـــذنوب وص ـــقَّ  ال ـــن األُ  احل ـــرج م ـــال خي  .ةمَّ

الزمـان مـن إمـام  ة بـني قائـل يقـول بجـواز خلـوِّ مَّ ووجداننا األُ 

ــ ، وقائــل يقــول بإمامــة ...ة عــىلٰ مبطــل يف مقالــه للداللــة الدالَّ

عصـمته مـن الصـغائر والكبـائر الـداّل  من لـيس بمقطـوع عـىلٰ 

ــل يقــول عصــمة اإلمــام مــن مجيــع املعــايص قطعــاً  عــىلٰ  ، وقائ

ــت ــن ثب ــة م ــت، لكنَّ   بإمام ــد انقرض ــة ق ــذه الفرق ــا وإن ه مل ه

، مـن ...قوهلـا يبطـل بـام علمنـا نَّ إتنقرض وكانـت موجـودة فـ

عت حياتـه كمـوت آبـائهم وأوالدهـم، وقائـل يقـول بإمامـة ادَّ 

ــــاحبنا  ــــنيَّ ]] ٣٧٣ص /[[ ،ص ــــحَّ فيتع ــــوده  ص ة وج

ــه، وإالَّ  ــقَّ  أنَّ  إىلٰ  ٰى  أدّ وإمامت ــن األُ  احل ــخــارج ع ــول مَّ ة، إذ ال ق

 .فـاقوذلـك باطـل باالتِّ  ة يف هذه املسـألة غـري مـا ذكرنـاه،مَّ لألُ 

ه مل يغـب مـع عصـمته عـن النـاس، علمنـا أنَّـ ثّم وجدناه غائبـاً 

 لسـبب أبـاح لـه ذلـك وإن  فرض القيام باإلمامـة فيـه إالَّ وتعنيُّ 

ــ ــك الســبب مفصَّ ــم ذل ــات . الً مل نعل ــق املوذي ــام نقــول يف خل ك

ــالم األ ــباع، وإي ــوام والس ــن اهل ــائم م ــالغني والبه ــال والب طف

، ألّنـا نقـول وجاع النازلة هبـم مـن جهتـه تعـاىلٰ باألمراض واأل

هـذه  إذا ثبـت أنَّ  :ملن اشـتبه عليـه وجـه احلكمـة يف مجيـع ذلـك

ــاىلٰ األُ  ــه تع ــن جهت ــور م ــم ــل  ه ، وأنَّ ــيم ال يفع ــدل حك ع

يء مـن هـذه األشـياء وجـه ـشـ لكـلِّ  قنـا أنَّ القبيح، علمنا وحتقَّ 

ــة، و ــن يف اجلمل ــة وحس ــنيَّ إحكم ــه ن مل يتع ــك الوج ــا ذل  ،لن

 .هذه املشكل واملشتبه وكفانا هذا العلم اجلميل يف حلِّ 

ـــ ـــي تقتض ـــاهبات الت ـــات املتش ـــول يف اآلي ـــام نق ي ـوك

ــبيه، ف ــرب والتش ــا اجل ــدفع إظواهره ــواب ن ــذا اجل ــل ه ــا بمث ّن

ــ هــذه اآليــات كالمــه  إذا ثبــت أنَّ  :ك هبــا بــأن نقــول لــهاملتمسِّ

ــ بوجــه مــن  قَّ  احلــال يكــذب وال يقــول إالَّ  ه تعــاىلٰ ووحيــه، وأنَّ
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ــا أنَّ  ،الوجــوه ــة  علمن ــحيحة مطابق ــأويالت ص ــات ت ــذه اآلي هل

ـــه  للحـــقِّ  ودليلـــه وإن مل نعلـــم ذلـــك املـــراد والتأويـــل بعين

 .، ويكفينا علم اجلملة يف ذلكالً مفصَّ 

ــ ة كــذلك القــول يف الغيبــة ســواء، فــإن تشــاغلنا بــإيراد العلَّ

ــه إىلٰ املعيَّ  ــرج ل ــه املخ ــتتاره يف الوج ــه واس ــة يف غيبت ــتتار  ن االس

عـني بـإيراد منّـا، كـام كنّـا متربِّ  عـاً كـان ذلـك تربُّ  الً والغيبة مفصَّ 

 .ا ذكرناهلة يف نظائره ممَّ الوجوه املفصَّ 

م لكـم إمامتـه، كـان الكـالم معـه سـلِّ ال نُ : ومهام قال املنازع

ــىلٰ  ــرع ع ــببها ف ــه وس ــالم يف غيبت ــه، إذ الك ــه ال يف غيبت  يف إمامت

ــثبــوت إمامتــه، وال يمكــن  إفســاد األصــل باشــتباه  ل إىلٰ التوصُّ

  األمر يف الفرع، كـام ال يمكـن ذلـك يف نظـائره التـي أرشنـا إليـه

 .يف اآليات املتشاهبة

ـــل]] ٣٧٤ص /[[ ـــال قائ ـــ: إن ق ـــم  مَ ـلِ ـــون اخلص ال يك

يف زماننــا هـــذا،   وجــوده وإمامتـــه... مبــني أن يـــتكلَّ  اً خمــريَّ 

ــ ــتكلَّ  ،ا صــحيحة أو فاســدةليعــرف أهنَّ ــني أن ي ضــح اتَّ ، ...موب

 .هلا انكشف له بطالن إمامته  أن ال سبب

م يف سـبب غيبتـه، كـام يف إمامتـه أن يـتكلَّ  ليس للشـاكِّ : قلنا

ه ال يفعــل القبــيح أن وأنَّـ تعــاىلٰ اهللا يف حكمــة  ه لــيس للشـاكِّ أنَّـ

م يف ســبب إيــالم األطفــال وخلــق املوذيــات، مــن حيــث يــتكلَّ 

 . بعد إحكام أصلهإالَّ  الكالم يف الفرع ال يصحُّ  إنَّ 

ــذكر مــا ذكــره أصــحابنا مــن الوجــوه إثــّم بعــد هــذا ف ــا ن ّن

ــه  ــبب غيبت ــة يف س ــىلٰ  املختلف ــتظهاراً  ع ــيل، اس يف  التفص

 .ةاحلجَّ 

فمـن تلـك الوجــوه إضـافة الظـاملني لــه، ومـنعهم إّيـاه مــن 

نفســه  ف فيــه، وخوفــه عــىلٰ رُّ ـإليــه التصــ َل ِعــف فــيام ُج رُّ ـالتصــ

، كـام أرشنـا إليـه فـيام سـبق، فـإذا حـالوا ف يف ذلـكرُّ ـمن التص

 خــاف عــىلٰ  ٰى بينــه وبــني مــراده مل يلزمــه القيــام باإلمامــة، ومتــ

ــيِّ  ــتتار النب ــة كاس ــتتار والغيب ــه االس ــه لزم ــارةً   نفس يف  ت

 ه ال وجـه لـذلك إالَّ يف الغـار، إذ مـن املعلـوم أنَّـ الشعب وتـارةً 

 .النفس اخلوف عىلٰ 

ــل ــال قائ ــلَّ : إن ق ــيَّ  لع ــ  النب ــا إنَّ ــد أداء م ــترت بع ام اس

ــه إىلٰ  ــه أدائ ــب علي ــام  جي ــة، واإلم ــه حاج ــي إلي ــا بق ــق وم اخلل

 سياســته قائمــة يف كــلِّ  احلاجــة إليــه وإىلٰ  عنــدكم بخالفــه، ألنَّ 

ــان ــد .زم ــ ،وبع ــيِّ  نَّ إف ــتتار النب ــدّ   اس ــه  مل يمت ــل في ومل يط

 .عليها األعصار والدهور مٰىض  الزمان، وغيبة اإلمام 

ــا ــتتا: قلن ــيِّ اس ــ  ر النب ــان بمكَّ ــار ك ــعب والغ ة يف الش

ــع الشــ ٰى قــد أدّ  ومل يكــن  ،قبــل اهلجــرة اخللــق  رع إىلٰ ـمجي

ــان ــل األداء  .يف ذلــك الزم ــن تكام ــالوه م ــا ق ــو ثبــت م ــّم ول ث

ـــت احلاجـــة إىلٰ  ـــدبريه وسياســـته قائمـــة لكان ـــول .ت  إذا: فنق

ــيِّ ]] ٣٧٥ص /[[ ــة النب ــازت غيب ــه،   ج ــة إلي ــع احلاج م

بها، فكـذلك القـول يف غيبـة مـن سـبَّ  إىلٰ  هـاً توجِّ واللوم يكـون م

 .اإلمام 

ـــ ـــأمَّ ـــالطول والقص ـــة ب ـــري ـا التفرق ـــني فغ ـــني الغيبت ر ب

ــث إنَّ  ــن حي ــحيحة، م ــىلٰ  ص ــة ع ــة موقوف ــإذا  الغيب ــببها، ف س

ــة فطالــت، وإن مل يســتمرّ ســببها اســتمرَّ  اســتمرَّ  ســببها  ت الغيب

 .وقرصت وقرص مل يستمرّ 

ــل ــإن قي ــو: ف ــوف ه ــان اخل ــو ك ــه إىلٰ  ل ــوج ل ــة  املح الغيب

 م كــانوا أيضــاً هنَّ إمثــل ذلــك، فــ واالســتتار الســترت آبــاؤه 

 .مذهبكم خائفني كخوفه، عىلٰ 

ــا ــاؤه : قلن ــ آب ــع متسُّ ــائفني م ــانوا خ ــا ك ــم ة كهم بالتقيَّ

وتـــرك التظـــاهر باإلمامـــة ونفيهـــا عـــن نفوســـهم، وحـــال 

ــ ه يظهــر بالســيف ويــدعو صــاحب الزمــان بخــالف ذلــك، ألنَّ

ف فـه وخـوَّ مـن خوَّ  تعـاىلٰ اهللا سه، وجياهـد وحيـارب بـأمر نف إىلٰ 

 .آبائه 

عي ويــدَّ ...  ظهــر كظهـور آبائــه ال بالســيفهــالَّ : فـإن قيــل

ة، فينتفــع اخللــق بــه بعــض اإلمامـة؟ بــل بــأن يلــزم بيتــه والتقيـَّ

 والبــاقر  كصــنيع الصــادق ... االنتفــاع بــأن يفيــدهم

 .وغريمها من أسالفه 

ه ابـن العسـكري، مـع مـا أنَّـ َف رِ وُعـ لـو ظهـر كـذلك: قلنا

ــذهب  ــن م ــالفون م ــه املخ ــيعته وعرف ــني ش ــيام ب ــتهر ف ــد اش ق

ــ ــأل األرض شــيعته أنَّ ــل الظلــم ويقهــر امللــوك ويم ه الــذي يزي

ــدالً  قســطاً  ــام مُ  وع ــلِ ك ــامً ئَ ــوراً  ت ظل ــىلٰ  وج ــه  ع ــواترت ب ــا ت م

ه األخبار، لقصـده أعدائـه وقتلـوه وعـاملوه بـام عـاملوا بـه جـدَّ 

ــني  ــ احلس ــي عمِّ ــن وبن ــني واحلس ــن أوالد احلس . ه م

رسائيـل إه سـيظهر يف بنـي  قيـل لـه وبلغـه أنَّـامَّ ـأليس فرعون لـ

ــىلٰ  ــك ع ــك وزوال ملك ــون هالك ــرك ويك ــك ويقه ــل يغلب  رج

ــاً  ــب عيون ــه ونص ــن حال ــث ع ــد يف البح ــده اجته ــ]و[ ي ل وكَّ

ــرُّ  ــة لتع ــاىلٰ مجاع ــوال احلب ــان ؟ف أح ــذبح ]] ٣٧٦ص /[[  فك ي

ــه  ي نســائهم عــىلٰ ويســتحي  بنــائهمأ ــه القــرآن يف قول مــا نطــق ب

ــاىلٰ  مْ  :تع
ُ
ــاَءه ِ� �ِس

ْ
ــتَح ْم َو�َْس

ُ
ــاَءه بْن

َ
ب�ُح أ

َ
ــذ ــصالقَ [ يُ : ص
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لــوال الغفلــة  خــوف آبائــه  ل خوفــه عــىلٰ َمــفكيــف ُحي  ،]٤

 .ة اإلنصافأو قلَّ 

ـ: فإن قيـل اق رّ ـكيـف حـال حـدود الزنـاة واملحـاربني والسُّ

، أهـي سـاقطة عـن هـؤالء وغـريهم مـن اجلنـاة يف حـال الغيبـة

ــت؟ إن  ــتحقاقها ثاب ــل اس ــنهم، ب ــاقطة ع ــت س ــاة أم ليس اجلن

ــاألوَّ  ــتم ب ــقل ــخ الش ــذلك نس ــن ـل ف ــاين فم ــتم بالث رع، وإن قل

 يقيمها؟

ــا ــة مســتحقِّ : قلن ــة يف جنب ــام هــي باقي يها غــري ســاقطة، فمه

ــام البيِّ  ــد قي ــيهم عن ــا عل ــاقون أقامه ــم ب ــام وه ــة أو ظهــر اإلم ن

ــته ــن جه ــرار م ــول اإلق ــىلٰ حص ــ م ع ــو مش ــا ه روع، وإن مل ـم

يكونوا بـاقني وفاتـت إقامـة احلـدود علـيهم بمـوهتم، فالالئمـة 

ــا عــىلٰ  ــام و يف فواهت ــن أخــاف اإلم  .االســتتار ىلٰ إحوجــه أم

ام جتـب مـع نَّـإقامتهـا إ وليس يف هـذا نسـخ إقامـة احلـدود، ألنَّ 

مـا حكـم احلـدود : ثـّم نقـول للمخـالف .ن وزوال املنـعالـتمكُّ 

ــتح ــي تس ــتمكَّ  قُّ الت ــي ال ي ــوال الت ــلِّ يف األح ــل احل ــا أه  ن فيه

والعقـد مــن نصــب إمــام واختيـاره؟ ونلزمــه مثــل مــا ألزمنــاه، 

 .قاله يف التفّيص واجلواب فهو جوابنا فأّي يشءٍ 

رع يف حــال ـمعرفــة أحكــام الشــ مــا الطريــق إىلٰ : فــإن قيــل

مـنكم  ال طريـق إليهـا، كـان ذلـك حكـامً  :غيبة اإلمام؟ إن قلتم

ــأنَّ  ــاللة، وأنَّ  ب ــرية وض ــاس يف ح ــ الن ــام الش ــة ـأحك رع مهمل

ــق إىلٰ معطَّ  ــة، إذ ال طري ــوال الغيب ــة يف أح ــ... ل ــاب والسُّ ة نَّ الكت

... ريح باالســتغناء عــن اإلمــامـواإلمجــاع كــان يف ذلــك التصــ

رع ـأحكـــام الشـــ إنَّ : قـــولكم  مبطـــل]] ٣٧٧ص /[[  ذلـــك

 .ه حافظ للرشعمنه، وأنَّ  ٰى ذ وتتلقّ ؤَخ تُ 

نــة واملجملــة مــع رع منصــوص الكتــاب املبيَّ ـالشــ... : قلنــا

ــول  ــان الرس ــ بي ــروي واألئمَّ ــوص امل ــده والنص ــن ول ة م

ــوعــن األ  عــن النبــيِّ  وقــد  .أو فعــالً  ة مــن بعــده قــوالً ئمَّ

ــوا ذلــك وأوضــحوه، ومل يرتكــوا شــيئاً بيَّ  ــه ن ــل علي  كــلُّ  .ال دلي

 ،عليـــه الرســول  تعــاىلٰ اهللا تنصــيص  ذلــك مســتند إىلٰ 

ــو ــه إىلٰ ووص ــاأل له من ــدهئمَّ ــه بع ــائمني مقام ــاع  .ة الق واإلمج

ــىلٰ  ــتمل ع ــو مش ــذي ه ــري  ال ــن غ ــة م ــوم يف اجلمل ــول املعص ق

ـ ىلٰ إاحتياج  ة غـري العلـم بتعيينـه أي بـالعلم بكـون اإلمجـاع حجَّ

ــاج إىلٰ  ــل إذا عُ  حمت ــوم، ب ــني املعص ــم بع ــالعل ــني  أنَّ  مَ ِل ــيام ب ف

ــة كفــ عــىلٰ  املجمعــني معصــوماً   العلــم بكــون ذلــك يف ٰى اجلمل

ــ ــاع حجَّ ــىلٰ  .ةاإلمج ــرية  فع ــاس يف احل ــون الن ــزم ك ــذا ال يل ه

ــاً  ــزم أيض ــة، وال يل ــال الغيب ــاللة يف ح ــن  والض ــتغناء ع االس

ــ ــام الش ــة أحك ــام يف معرف ــ رع، ألنَّ ـاإلم ــد الطُّ ــا رُ أح ق إليه

ـ ا أنَّ نّ اإلمجاع، وقد بيَّ  ة دخـول قـول اإلمـام فـيام وجه كونـه حجَّ

مـا نعـرف منهـا مـن غـري هـذا الطريـق، و .بني أقوال املجمعـني

ام نثـق بوصـول مجيـع ذلـك إلينـا بكـون اإلمـام املعصـوم ّنا إنَّـإف

ــ مــن وراء النــاقلني، فــام دام النقــل واصــالً  ة مزاحــة بنقــل والعلَّ

ــإاملتــواترين، ف وقــع فيــه خلــل أو  ٰى ه جيــوز لــه االســتتار، ومتــنَّ

ده يــة وجــب عليــه الظهــور وإظهــار مــا عنــانقطــع النقــل بالكلّ 

 .فيه

ــد أنَّ  ــر يف التمهي ــو جعف ــعيد أب ــيخ الس ــر الش ــيِّ  وذك دنا س

ه ال يمتنـع أنَّـ كـان يـذكر كثـرياً  )روحـيهاماهللا س قـدَّ ( ٰى ـاملرتض

مــور كثــرية غــري واصــلة إلينــا علمهــا مــودع أُ أن يكــون هاهنــا 

ــاقلون، وال يلــزم مــع هــذا ســقوط  عنــد اإلمــام وإن كتمهــا الن

ــ ن ان ســبب الغيبــة خوفــه ممَّــه إذا كــالتكليــف عــن اخللــق، ألنَّ

ل نفسـه يف فـوت بَـمـن قِ  ٰى االسـتتار أتـ ىلٰ إأخافه فمن أحوجـه 

ص /[[   مــا يفوتــه مــن اللطــف رع، كــام أنَّ ـمــا يفوتــه مــن الشــ

 . ل نفسهبَ فيه من قِ  ٰى ف اإلمام أتبترصُّ ]] ٣٧٨

ــيخ ــال الش ــىلٰ : ق ــنا ع ــاب  واعرتض ــذا يف كت ــدَّ (ه ة يف الع

 جلـواب صـحيح لـوال مـا نسـتدلُّ هـذا ا :، وقلنـا)صول الفقـهأُ 

زنـا أن جوَّ  ٰى مجـاع الفرقـة، فمتـإته بصـحَّ  يف أكثر األحكـام عـىلٰ 

ــاً  ــام خالف ــول اإلم ــون ق ــاز  يك ــوره، ج ــب ظه ــوهلم وال جي لق

قـول اإلمــام خــارج عــن قــول  مــا أنكــرتم أنَّ : لقائـل أن يقــول

ومــع هــذا ال جيــب عليــه  ،مــن يتظــاهر بــالقول باإلمامــة

فـال يمكـن االحتجـاج  ،ل نفوسـهمبَـمـن قِ  م أتواألهنَّ  ؟الظهور

 .بإمجاعهم أصالً 

يل ال يقــدح مــا ذكــره الشــيخ فــيام  ٰى مــا يــرتاء وعــىلٰ : قلــت

ــإ، وذلــك ألّنــا Ë ٰى زه علــم اهلــدجــوَّ  ة صــحَّ  عــىلٰ  ام نســتدلُّ نَّ

احلكم بإمجاع الفرقة يف املوضـع الـذي نعلـم إمجـاع مجيـع علـامء 

خـروج  ،...نهم قطعـاً ة مـن غـري اسـتثناء واحـد مـالفرقة املحقَّ 

ه لـيس هـو اإلمـام ّنـا نعرفـه بعينـه، وأنَّـإواحد مـنهم أو أكثـر ف

 مل يكــن عـاملني بإمجـاعهم الــذي غـري معـنيَّ ... لـو علمنــا ٰى حتـَّ

 .ةهو حجَّ 

ــــرَّ وال يُ  ــــألةتع ــــاعهم يف املس ــــتدالل بإمج .. .ض لالس

ة احلكـم يف الصـورة التــي صـحَّ  اسـتداللنا بإمجـاع الطائفـة عـىلٰ 

 ،نــاه بإمجــاع مجيــع علــامء الطائفــةالوجــه الــذي بيَّ  عــىلٰ ذكرنــاه و



 ٢٠١  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــذي هــو أجــّل علامئهــم  كيــف جيــوز أن يكــون قــول اإلمــام ال

ــاً  ــويز يُ  خمالف ــذا التج ــيس ه ــواهلم؟ أل ــألق ــم؟ بطِ ــك العل ل ذل

ــ ــامً  ي أنَّ ـويقتض ــن عل ــفناه مل يك ــذي وص ــم ال ــان  العل ــل ك ب

ـــالً  ـــمَّ جه ـــولإالَّ  ؟ الّله ـــويل:  أن يق ـــرادي بق ـــ: م ا ال يمكنن

ال يمكننـــا أن ]] ٣٧٩ص /[[   هاالحتجـــاج بإمجـــاعهم، أنَّـــ

ولـئن قـال ذلـك، فـاجلواب عنـه  .بـه حيـتجَّ  ٰى نعلم إمجاعهم حتَّ 

ــه  نَّ أ ــون قول ــا لك ــاً  جتويزن ــض  خمالف ــم بع ــوهلم يف حك لق

ــيام  ــواهلم ف ــه ألق ــة قول ــا بموافق ــن علمن ــع م ــائل، ال يمن املس

ــه ــوافقهم في ــرأَال  .ي ــداً  أنَّ  ٰى  ت ــا زائ ــ علمن ــأنَّ  ىلٰ ع ــويز ب  التج

ــراد  ــا حنيفــة يف التســمية يف الصــالة ويف إف الشــافعي خيــالف أب

، ال يمنعنــا اإلقامــة ويف نكــاح املــرأة البالغــة الرشــيدة بغــري ويلٍّ 

ــيام اتَّ  ــوافقتهام ف ــا بم ــن علمن ــوع م ــائل كوق ــن املس ــه م ــا في فق

ــدة ــة واح ــثالث دفع ــات ال ــ ،التطليق ــالق املعلَّ ــوع الط ق ووق

ــ ــول رشـبش ــد حص ــهرط عن ــاع ،ط ــل الفق ــ ،وحتلي ــا ممَّ ا وغريه

ــهاتَّ  ــا علي ــام  ؟فق ــول اإلم ــون ق ــا لك ــألتنا جتويزن ــذلك يف مس ك

  ًــا ــائل ال  خمالف ــض املس ــم بع ــة يف حك ــاقي الطائف ــول ب لق

يمنعنــا مــن العلــم بموافقــة قولــه ألقــواهلم فــيام يــوافقهم فيــه، 

قـول  فيمكننا أن نعلم إمجاع الطائفـة التـي يشـتمل أقـواهلم عـىلٰ 

مـا  م، إذ التجويز املشار إليـه ال يمنـع مـن هـذا العلـم عـىلٰ اإلما

ــبيَّ  ــف أنَّ  .اهنّ ــع وإذا انكش ــري ممتن ــم غ ــذا العل ــول ه  وأنَّ  ،حص

ــذي ذكــره  ــويز ال ــذي  التج ــع ال ــي املوض ــه، فف ــع من ال يمن

بإمجــاعهم، ويف  حيصـل لنـا هـذا العلـم املمكـن حصـوله نحـتجُّ 

ــاعهم، فظ ــتّج بإمج ــل مل حي ــذي ال حيص ــع ال ــر أنَّ املوض ــذي  ه ال

ــيِّ  ــره الس ــيخ ذك ــام أورده الش ــه ب ــدوح في ــري مق ــدَّ (د غ اهللا س ق

 .)روحه

ــ ــيِّ ولكنَّ ــال للس ــن أن يق ــض : د ه يمك ــون بع ــويز ك جت

لـع عليـه غـريه عنـد اإلمـام بحيـث ال يطَّ  رع مودعاً ـأحكام الش

جــه عليــه كــون مــن فاتــه اللطــف بمعرفــة يتَّ  ،مــا ذكــرت عــىلٰ 

ــم الشــ ــه ـذلــك احلك ــل ب ــذوراً رعي والعم ــه  مع يف فــوات لطف

ــك ــ ،ذل ــه، ألنَّ ــم عن ــك احلك ــف يف ذل ــقط التكلي ن إه ووأن يس

ــمــن قِ  ٰى االســتتار وأتــ ىلٰ إبــام أحــوج اإلمــام  ٰى جنــ ل نفســه يف بَ

ــه ــه ب ــوات انتفاع ــوات .. . ف ــه يف ف ــة ل ــم، وال جناي ــك احلك ذل

ذلـك احلكـم أو غفلـتهم ... ذلك الطريـق، وهـو نقـل النـاقلني

معرفـة ذلـك ... عـىلٰ  ه أفسـد وسـدَّ أنَّـوتوانيهم عن نقله، فهـب 

ـــ]] ٣٨٠ص /[[   الواجـــب يف نَّ إاحلكـــم، فـــ ف حكمـــة املكلِّ

مــن الطريــق ... وف الــرحيمؤاحلكــيم والالئــق برأفــة الــر

ــأن يُ  ــر، ب ــاقلني اآلخ ــي الن ــّوي دواع ــم،  ىلٰ إق ــك احلك ــل ذل نق

ــ  فعــىلٰ  .ط عنــه التكليــف فيــهســقِ ة أو يُ ليكــون قــد ألزمــه احلجَّ

ــذا  ــإه ــالطريق ام ال نَّ ــم ب ــاقلني ومحله ــي الن ــة دواع ــب تقوي جي

ن اإلمـام مـن إظهـار النقـل يف حـال يـتمكَّ  املوافق للحكمة عـىلٰ 

ـما عنده مـن احلـقِّ  ن اإلمـام فيهـا ا يف احلـال التـي ال يـتمكَّ ، فأمَّ

ــك، ف ــن ذل ــإم ــىلٰ نَّ ــم ع ــاقلني ومحله ــي الن ــة دواع ــب تقوي  ه جي

ــىلٰ  ــاه، وع ــذي ذكرن ــالطريق ال ــل ب ــر النق ــذا التقري ــن  ه ال يمك

 .زه جتويز ما جوَّ 

ــل ــإن قي ــب أنَّ : ف ــن  ه ــه ع ــام وغيبت ــتتار اإلم ــبب اس س

األعداء خوفهم مـنهم، فـام سـبب غيبتـه واسـتتاره عـن أوليائـه 

 املعتقدين لوجوده وإمامته وفرض طاعته؟

 :قد قيل يف ذلك وجوه: قلنا

ــا ــربه رسوراً  أنَّ  :منه ــاعة خ ــن إش ــه م ــو خوف ــبب ه  الس

 .انتشار خربه واخلوف من أعدائه إىلٰ ؤّدي ذلك بمكانه، فيُ 

 عـىلٰ  هـذا وإن كـان جـائزاً  ولكن هـذا الوجـه ضـعيف، ألنَّ 

ــىلٰ  ــوز ع ــال جي ــهم، ف ــ بعض ــن املحصِّ ــيهم م ــيعهم، إذ ف لني مج

علــــيهم رضر  ٰى وأصــــحاب اآلراء الصــــائبة مــــن ال خيفــــ

 ون بمكانه؟ِرب اإلشاعة، فكيف ُخي 

واب يف تضــعيف هــذا اجلــ )درجتــهاهللا رفــع (وذكــر الشــيخ 

ه يلـزم عليـه أن يكـون شـيعته أنَّـ عـىلٰ  :آخـر، وهـو قولـه وجهاً 

ــ ــىلٰ دِ ُع ــه ع ــاع ب ــه موا االنتف ــنهم تالفي ــه ال يمك ــ ،وج ذا إه ألنَّ

مـن حـاهلم، فلـيس يف مقـدورهم  مَ ِلـة يف ذلـك مـا عُ كانت العلَّ 

الصـحيح الـذي يـذهب  وهـذا غـري مسـتقيم، ألنَّ  .إزالة ذلـك

ــه أنَّ  ــدور إلي ــوم مق ــالف املعل ــحُّ ف ،خ ــف يص ــول كي إذا : أن يق

ــت العلَّــ ــك مــا عُ كان ــة يف ذل ــه فلــيس مَ ِل ص /[[  مــن حال

 يف مقدورهم إزالة ذلك؟]] ٣٨١

ـــا ـــع إىلٰ  أنَّ : ومنه ـــاء راج ـــن األولي ـــتتاره ع ـــبب اس  س

 .فوا شيعته االنتفاع بهاألعداء، وهم الذين خوَّ 

ــ وهــذا الوجــه أيضــاً  ه لــو كــان كــذلك لــيس بصــحيح، ألنَّ

ه إذا الـذي اإلمـام لطـف فيـه عـنهم، ألنَّـ للزم سقوط التكليـف

ــ ــيعة لعلَّ ــيهم، وال يتمكَّ اســترت عــن الش ــن ة ال ترجــع إل ــون م ن

ــ ــي العلَّ ــوا مزاح ــا، مل يكون ــا ورفعه ــقوط إزالته ــب س ة، فيج

ــنهم ــفناه ع ــذي وص ــف ال ــد .التكلي ــ ،وبع ــن  نَّ إف ــوف م اخل

ــ  وال يمنــع مــن ظهــوره ام يمنــع مــن الظهــور الكــّيل األعــداء إنَّ
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ــىلٰ  ــه ا ع ــرض وج ــه وف ــدين إلمامت ــيعته املعتق ــاص لش الختص

هــذا الوجــه ال  الظهــور عــىلٰ : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ  .طاعتــه

ــه ــدة في ــ ،...فائ ــألنَّ ــيعة باألئمَّ ــاع الش ــدم انتف ــه ع ــزم علي ة ه يل

فون رَّ ـكــانوا يتصــ ...إىلٰ  الــذين كــانوا بعــد أمــري املــؤمنني 

 .ةئمَّ ف األترصُّ 

ال  ه أنَّــ ع عــىلٰ نحــن ال نقطــ الً أوَّ : إن قيــل: ومنهــا

واحـد مـنهم حـال نفسـه دون غـريه،  ام يعلـم كـلُّ نَّ إو ،...يظهر

 ســبب عــدم ظهــوره  نَّ إولكــن مــن ال يظهــر لــه مــنهم فــ

ــقِّ  ــه يف ح ــبب بعين ــك الس ــة ذل ــا معرف ــه، وال يلزمن ــع إلي  راج

ــم أنَّ  ــا أن نعل ــل يكفين ــتمرار  الغــري، ب ــف واس ــاء التكلي ــع بق م

ذلــك بســبب راجــع إليــه دون مــن أن يكــون  غيبتــه عنــه ال بــدَّ 

ــ ــالفني  عــىلٰ  ،الً غــريه وإن مل نعلمــه مفصَّ ــه بعــض املخ مــا يقول

ه نَّـإ :ة الصـحيحة فلـم حيصـل هلـم العلـمالذين نظروا يف األدلَّـ

ــ ال بــدَّ  رط مــن رشوط النظــر وإن مل ـوا بشــمــن أن يكونــوا أخلُّ

ــيُ  ــعَل ــك مفصَّ ــي و]] ٣٨٢ص /[[ .الً م ذل ــذلك فف ــان ك إذا ك

ــعهم إزالــة ا ــيهم، فيجــب أن يزيلــوه وس ــبب الراجــع إل لس

 .ليظهر هلم

 ذلـك السـبب فكيـف يزيلـه؟ وكيـف إذا مل يتعـنيَّ : فإن قيـل

 وهـو ال يعرفـه بعينـه؟ وهـل يء معـنيَّ ـبإزالـة شـ فـاً يكون مكلَّ 

طـاق؟ إذ التكليـف مـع فقـد العلـم بـام  كتكليف مـا ال يُ هذا إالَّ 

 .ة يف القبحالتكليف مع فقد القدر ٰى جمر ف يكون جارياً لِّ كُ 

ــا ــ: قلن ــنيَّ إنَّ ــام ال يتع ــريه، فأمَّ ــذي مل  لغ ــان ال ــك اإلنس ا ذل

ام جيـب أن يعلمـه بعينـه فيزيلـه، أو يعلـم انحصـار نَّ إيظهر لـه فـ

ــة يف أشــياء معيَّ  ر أن يكــون ســبباً تصــوَّ مــا يُ  نــة، فيجتهــد يف إزال

ـ .مجيع ذلـك ورفعهـا ه علينـا كّلنـا إذا ومثـل هـذا السـؤال يتوجَّ

ــا يف امل ــقلن ــروا يف األدلَّ ــذين نظ ــالفني ال ــم خ ــحيحة فل ة الص

ـ رط مـن رشوط النظـر، بـأن ـوا بشـم أخلُّـحيصل هلـم العلـم أهنَّ

ــال ــ: يق ــك الش ــام ذل ــرط؟ عيِّ ـف ــوه حتَّ ــالف  ٰى ن ــه املخ يتدارك

 كــان ل، وإالَّ ويتالفــاه ويزيــل اخلــالف الــذي وقــع منــه يف األوَّ 

ــاً كلِّ يُ  ــة اخللــل الواقــع منــه تكليف ــاً ملــا ال  فــه إزال  يعلمــه وجاري

 مثــل مــا وال جــواب عنــه إالَّ  .تكليفــه مــع فقــد القــدرة ٰى جمــر

ـام ال يتعـنيَّ نَّـإذلك اخللـل : ذكرناه بأن يقول ه نَّـإا هـم ف لنـا، فأمَّ

ــ ــوه إمَّ ــب أن يعلم ــاً ا معيَّ جي ــار رشوط ن ــوا انحص ، أو أن يعلم

ــر يف  ــور معيَّ أُ النظ ــم ــة مفصَّ ــع ن ــر م ــاودة النظ ــزمهم مع لة، فيل

ــك ــ مراعــاة تل ــرُّ ـالش ــروط والتح ــل يف ش ــا ـز مــن اخلل يء منه

ــم ــم العل ــل هل ــم  .ليحص ــو العل ــذي ه ــاين ال ــه الث ــذا الوج وه

ــ ــار الش ــا واألـبانحص ــاك يف روط هاهن ــباب هن ــور معيَّ أُ س ــة م ن

 .وغريه قد يستوي فيها املخلُّ 

ــو ــك ٰى وأق ــل يف ذل ــا قي ــام اإل نَّ إ :م ــر ال يُ إم ــذا ظه م عَل

ــ ــه، وأنَّ ــام رضورةً شخص ــإ، وه ال إم ــام يُ نَّ ــعَل ــن ـم بض رب م

  ه ال يـنعمفاملعلوم مـن حـال مـن مل يظهـر لـه أنَّـ ،...االستدالل

ــم]] ٣٨٣ص /[[ ــه العل ــل ل ــز، وال حيص ــلُّ   ،النظــر يف املعج  ك

 .ما مٰىض  ؤّدي إىلٰ ا يشيع خربه فيُ ذلك ممَّ 

ــل ــإن قي ــويلُّ : ف ــذا ال ــ فه ــا قصَّ ــم م ــر ... رـال يعل ــن النظ م

 .فيستدركه

ــا ــو: قلن ــا اجل ــد ذكرن ــذا، ق ــل ه ــؤال قبي ــذا الس ــن ه اب ع

اإلمــام ال يظهــر، وعلــم  إذا علــم أنَّ  والــويلُّ ...  :ونزيــد هاهنــا

 إليـه ال إىلٰ  راجعـاً  أن يكـون سـبب اسـتتاره عنـه أمـراً  ه ال بـدَّ أنَّ 

ذلـك لتقصـري وقـع منـه، فيلزمـه  مـن أن يعلـم أنَّ  غريه، فال بدَّ 

جتهــاد معـاودة النظـر فــيام يوجـب االلتبـاس، وجيتهــد غايـة اال

ـ ــة بــالفرق بــني املمكــن واملعجــز حتـَّ ال  ٰى يف حتصــيل املعرف

رط ـبشــ يء مــن ذلــك كــام قلنــاه فــيمن أخــلَّ ـيشــتبه عليــه شــ

عليـه معـاودة النظـر ومراعـاة سـائر  النظر املوجب للعلـم، وأنَّ 

 .رشوط النظر له

مـن  شـيئاً علـم مـا قلـتم ملـا  لـو كـان األمـر عـىلٰ : فإن قيـل

ــ ــك احلك ــزات، ويف ذل ــاملعج ــرفه ال م بأنَّ ــوَّ  يع ــدق النب ة وص

 .الرسول، ويف ذلك خروجه عن اإلسالم

ــا ــك: قلن ــزم ذل ــ ،ال يل ــث إنَّ ــن حي ــول م ــع دخ ــري ممتن ه غ

الشبهة يف نـوع مـن املعجـزات دون نـوع، فـال جيـب إذا دخلـت 

ه هـذا مل يمتنـع أنَّـ الشبهة يف بعضها أن تـدخل يف مجيعهـا، فعـىلٰ 

ة، فحصـل هلـم النبـوَّ  عـىلٰ  لِّ مل يدخل عليه شـبهة يف املعجـز الـدا

جيــوز  يــد اإلمــام يكــون أمــراً  ة، ومــا يظهــر عــىلٰ العلــم بــالنبوَّ 

 ، ويف إمامـة مـن ظهـر عـىلٰ دخول شـبهة عليـه يف كونـه معجـزاً 

 .ةبالنبوَّ  يده وإن كان عاملاً 

ــل ــإن قي ــاىلٰ : ف ــه تع ــب يف حكمت ــأن يُ  فيج ــىلٰ ظِه ــد  ر ع ي

ــىلٰ  ــره ع ــذي أظه ــوع ال ــن الن ــز م ــام املعج ــيِّ ا اإلم ــ لنب ال  ٰى حتَّ

 .يدخل عليه فيه شبهة

ــا ــ: قلن ــب األدلَّ ــزات ونص ــار املعج ــرتاح إظه ــب اق ة بحس

ـــب، ـــري واج ـــني غ ـــو]] ٣٨٤ص /[[ املقرتح ـــب إنَّ ام الواج

يف اجلملـة،  ، ونصـب مـا يكـون دلـيالً إظهار مـا يكـون معجـزاً 
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اهللا هـذا مل جيـب  فـق عليـه بيننـا وبـني خصـومنا، وعـىلٰ وهذا متَّ 
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 .ما التمسوه واقرتحوه إىلٰ 

ــنيِّ يُ  ــاه أنَّ ب ــا ذكرن ــالنظر يف   م ــوب ب ــم املطل ــيل العل يف حتص

ــزاً  ــبهة، معج ــه ش ــذي يدخل ــدليل ال ــادة  ال ــريه، زي ــان أو غ ك

يف إظهــار  ثــّم ولعــلَّ  .ة، فتكــون يف مقابلتهــا زيــادة ثــوابمشــقَّ 

ذلك النوع من املعجز مفسـدة لغـري ذلـك الـوّيل، فـال جيـب بـل 

 .ز إظهارهال جيو

ا يـذهب ومجيع مـا ذكرنـاه يف اجلـواب عـن هـذا السـؤال ممـَّ

 .ون بهقو خمالفينا من املعتزلة ويقرُّ إليه حمقِّ 

ــل ــزم عــىلٰ : فــإن قي ــون كــلُّ  يل ــذا أن يك ــه  ويلٍّ  ه ــر ل مل يظه

إحلاقـه  ؤّدي إىلٰ كبـرية ملكـان هـذا التقصـري، فيُـ عىلٰ  اإلمام مقيامً 

ــ رية وإحلـاق الـويلِّ كـون ذلـك التقصـري كبـ ،...بالعـدوِّ  ر ـاملقصِّ

ــدوِّ  ــبالع ــك ألنَّ ــا، وذل ــال م ــىلٰ ... ه يف احل ــه، و ع ــإنفس ــو نَّ ام ه

ــ ــرياً ـمقصِّ ــوم تقص ــض العل ــيل بع ــبباً  ر يف حتص ــار س  يف أنَّ  ص

ــم مــن ، وذلــك يف عــني اإلمــام مســتقبالً  الشــكِّ  إىلٰ ... مــن عل

غـــري حاصـــل يف احلـــال، فـــال يلـــزم أن يكـــون بمنزلـــة مـــا 

وال  ، وإن مل يكـن كفـراً حـالٍ  كـلِّ  ه خطـأ عـىلٰ نَّـأغري  ،...يؤّدي

ــريةً  ــدوُّ و .كب ــه  الع ــال نفي ــد يف احل ــه يعتق ــك، ألّن ــالف ذل بخ

 .للـويلِّ  وإمامته، وذلك من أكـرب الكبـائر، وكـان بـذلك مفاوقـاً 

ــيُ  اعتقــد يف ]] ٣٨٥ص /[[ لــو أحــداً  ح مــا ذكرنــاه أنَّ وضِّ

ــ ــدرة أنَّ ــادر بق ــحُّ الق ــذا ه يص ــان ه ــرتاع ك ــه االخ ــاد  من االعتق

ــأً  جهــالً  ــقبيحــاً  خط ــراً ، ولكنَّ ــارك إ، وه ال يكــون كف ن علــم تب

ــاىلٰ  ــ وتع ــيٌّ أنَّ ــر نب ــو ظه ــدعوه  ه ل ــل  ىلٰ إي ــه، وجع ــديق ب التص

مـن  ذلـك املعتقـد ال بـدَّ  نَّ إيديـه، فـ يظهـر عـىلٰ  معجزة اخرتاعاً 

ــدِّ أن ال يُ  ــدِّ ص ــاده املتق ــع اعتق ــه م ــؤمن ب ــن أن قه وال ي م، ويمك

ــىلٰ  ــه، و يقــدم ع ــراً قتل ــون كف ــزم أن  .ذلــك يك ــذا ال يل ومــع ه

مــا هــو كفــر مل يقــع منــه يف احلــال،  ، ألنَّ يكـون يف احلــال كــافراً 

 .وإن كان ما هو كالسبب له من االعتقاد الفاسد حاصالً 

ــل ــن أنَّ : فــإن قي ــه م ــا تقولون ــويلِّ  م ــتتاره عــن ال  ســبب اس

إذا ه مـن حالـه أنَّـ علـم تعـاىلٰ  ٰى فـيام ذكرمتـوه، حتـَّ تقصري الويلِّ 

يف ذلــك املعجــز ويف كونــه  يشــكُّ  ظهــر اإلمــام وأظهــر معجــزاً 

 عــىلٰ  يف ذلــك كفــر ال يســتقيم وال يســتمرُّ  ، والشــكُّ إمامــاً 

مــن  وأنَّ  ،ومــا تــذهبون إليــه مــن املنــع مــن االرتــداد .أصــلكم

ــرف  ــوَّ اهللا ع ــه والنب ــالتامم وعدل ــده ب ــرف توحي ــفاته وع ة بص

 .يامنأن يوايف باإل ه ال بدَّ واإلمامة ال جيوز أن يكفر، وأنَّ 

ــا ــكُّ : قلن ــىلٰ  الش ــر ع ــذي يظه ــز ال ــام ال  يف املعج ــد اإلم ي

ــأنَّ  ــه ب ــام  يقــدح يف علم ــإاإلم ــكري نَّ ــن العس ــن احلس ــو اب ام ه

  ٰــإاجلملــة، و عــىل ــأثريه يف أنَّ نَّ ــه عــىلٰ  ام ت ــة  مــن علم اجلمل

، يف ذلــك لــيس كفــراً  هــل هــو هــذا الشــخص أم ال؟ والشــكُّ 

ه هـل هـو اإلمـام أو لـيس هـو اإلمـام  أنَّـيف ه يشـكُّ أنَّـ ٰى  ترأَال 

 ؟ه بــذلك كفــراً وال يكــون شــكُّ  ،فيطلــب ظهــور املعجــز عليــه

ــإو  اجلملــة أنَّ  فــيام علمــه عــىلٰ  ام الــذي يقــدح يف إيامنــه الشــكُّ نَّ

ــام  ــإاإلم ــكري نَّ ــن العس ــن احلس ــو اب ــام ه ــك ممَّ ا ال ، وذل

 .جيوز وقوعه منه

ــا  ــم إّن ــإواعل ــاج إىلٰ نَّ ــذ ام نحت ــراد ه ــبب إي ــوه يف س ه الوج

بلطــف اإلمامــة  انتفــاع الــويلِّ  منا أنَّ إذا ســلَّ  اســتتاره عــن الــويلِّ 

ــ ــه، فأمَّ ــتتاره عن ــام واس ــة اإلم ــه بغيب ــلِّ ا إذا مل نُ يفوت ــك س م ذل

ــا ــام الــويلَّ  إنَّ  :وقلن ــة اإلم ــف اإلمامــة يف حــال غيب   منتفــع بلط

ــوره]] ٣٨٦ص /[[ ــه بــه يف حــال ظه فــال يلزمنــا  ،كانتفاع

ــ ــراد ش ــوه يءـإي ــذه الوج ــن ه ــال .. . م ــة يف ح ــف اإلمام بلط

ــوله يف حــال ظهــوره قــول صــحيح  ــه، حاصــل كحص غيبت

ــويٌّ  ــإ... ق ــذيننَّ ــم ال ــه   ام ه ــوده وإمامت ــدليل وج ــوا بال علم

ــ هلــم   وال يتعــنيَّ ... لــه مــن خـروج ه ال بـدَّ وفـرض طاعتــه، وأنَّ

وروي يف أرشاط ظهـــوره  َل ِقـــمـــا نُ  كـــلَّ  ذلـــك الوقـــت، ألنَّ 

واآلحــاد، وال يكــون ] التــواتر[ه منقــول عـن وعالمـات ظهــور

مـن أن  كـذلك ال بـدَّ ] كـان[ومـن  .يف ذلـك وريٌب  معهم شكٌّ 

لــع عنــد اقرتافــه معصــية عرفــه عليهــا مــن أن يطَّ  يكــون خائفــاً 

ـ نـة عنـده، فيقـيم عليـه ا بمشـاهدة أو بإقامـة بيِّ عليها اإلمـام، إمَّ

ــتحقُّ  ــا يس ــدِّ م ــب واحل ــن التأدي ــه م ــن ذل ــه م ــون خوف ك ، ويك

ـ: بأحـد وجهـني مـا هــو  جلميـع اخللـق عـىلٰ  ا بـالظهور العـامِّ إمَّ

ــ ــود يف حقِّ ــه موع ــ، وإمَّ ــوره خاصَّ ــدِّ ا بظه ــة ح اهللا  ة إلقام

ـ ا ة ملـا أمكنـه مقاومتـه واالمتنـاع ممـَّعليه، إذ لـو ظهـر لـه خاصَّ

خمالفتـه وأن ال  عليـه، وال يسـتجيز أيضـاً  يريده مـن إقامـة احلـدِّ 

ذلــك، إذ لـو اســتجاز ذلــك  درتــه عـىلٰ ينقـاد لــه، وإن فرضـنا ق

ــة إىلٰ  ــن الوالي ــرج ع ــ خل ــان ولي� ــا ك ــداوة، ومل ــدو�  االع ــل ع  .اب

ـ ال يفوتـه االنتفـاع بلطـف اإلمامـة يف  الـويلَّ  اه أنَّ نّـق بـام بيَّ فتحقَّ
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ف اإلمـام رُّ ـخوفـه مـن تصـ إنَّ : حال غيبة اإلمـام، بـل لـو قيـل

ــان ــوره لك ــال ظه ــه يف ح ــد من ــون آك ــه يك ــال غيبت ــ يف ح  اقوي�

أحـد، وإذا كـان كـذلك فمـن يكـون منزلـه ومقامـه  لكلِّ  ظاهراً 

ــه منــه ومــن تصــ بعيــداً  فه رُّ ـمــن ذلــك املوضــع ال يكــون خوف

ــالقرب منــه ولــيس كــذلك  .كخــوف مــن يكــون يف جــواره وب

مــن  أحــدٍ  كــلَّ  ، ألنَّ مســترتاً  غائبــاً ]] ٣٨٧ص /[[  إذا كــان

مقامــه  ىلٰ يف أقــرب األمــاكن إ أوليائــه جيــوز أن يكــون هــو 

 .من هذا الوجه ٰى ومنزله، فيكون خوفه آكد وأقو

ــَرت وال يُ  ــىلٰ ع ــن أنَّ  ض ع ــاه م ــا قلن ــن  م ــه م ــوف أوليائ خ

فه حاصل يف حـال غيبتـه، كحصـوله يف حـال ظهـوره مـا رُّ ـتص

املعــايص،  قــدامهم عــىلٰ إعني لواليتــه، مــن نــراه يف بعــض املــدَّ 

ــيِّ  ــرتافهم الس ــوف واق ــدم اخل ــارات ع ــور أم ــع ظه ــه ئات، م من

ــ ــيهم، ألنَّ ــف ــه إن حتقَّ ــق أهنَّ ــن تص ــافون م ــةً رُّ ـم ال خي ، فه مجل

ــ ــن أهنَّ ــك م ــف ذل ــن كش ــاه م ــا ذكرن ــدون م ــوده وم ال يعتق ج

ــل وال ُجيــ ــه، ب ــه وفــرض طاعت ــان وِّ وإمامت زون ذلــك، إذ لــو ك

يف ذلــك وجتــويز لــه لكــانوا خــائفني بعــض  معهــم شــكٌّ 

ــةً  ــ عــىلٰ  يــدلُّ  اخلــوف، فعــدم خــوفهم مجل ن نفــي م يعتقــدوأهنَّ

ام ينـافقون إمامته وفرض طاعتـه، فهـم أعـداؤه ال أوليـاؤه، وإنَّـ

ه ال  كـام إذا علمنـا مـن حـال أحـد أنَّـبإظهار واليته، ما هـذا إالَّ 

 ه ال يقــرُّ ذلـك يكشـف عـن أنَّـ ، يف أنَّ خيـاف مـن العقـاب مجلـةً 

 .بالعقاب وال يعتقده

 مـا يفعلـه هـذا الع اإلمـام عـىلٰ ر اطِّـكيـف يتصـوَّ : فإن قيل

 الع؟من ذلك االطِّ  خياف الويلُّ  ٰى يف حال غيبته حتَّ  الويلُّ 

ـإعليـه، ... ر يف حـال ظهـورهتصوَّ كام يُ : قلنا ا بـان يشـهده مَّ

ــإقراره عــىلٰ  فــاعالً  ــة نفســه هبــا، أو بإقامــة البيِّ  للمعصــية، أو ب ن

 .ذلك ممكن يف حال الغيبة وكلُّ  ،...عليه

ــم  ــود  نَّ أواعل ــدح يف وج ــون الق ــوم يروم ــاحب اخلص ص

 :ب يف ذلك من وجوهالزمان بإظهار التعجُّ 

ــا ــىلٰ : منه ــه ع ــاء والدت ــ خف ــق، حتَّ ــد  ٰى اخلل ــل أيب حمّم أه

ــ ...احلســن بــن عــيلٍّ  ه وأوليــائهم وأعــدائهم يف وقتــه وبنــي عمِّ

ـــ إىلٰ  ـــة، حتَّ ـــذه الغاي ــ  ٰى ه ـــق اإلماميـَّ ]] ٣٨٨ص /[[ ةيواف

خـي أ إنكـار جعفـر بـن عـيلٍّ  هـذا عـىلٰ  .ٰى غريهم يف هذه الدعو

ــىلٰ  ــن ع ــد احلس ــو أيب حمّم ــ ٰى دع ــد  ة أنَّ اإلماميَّ ــه أيب حمّم ألخي

عني لــذلك الســلطان، ورفعــه خــرب املـدَّ  ،مرياثـه  وحــوزه ،ولـداً 

ــ ــ ٰى حتَّ ــىلٰ حثَّ ــه ع ــاهلنَّ  ه وبعث ــترباء ح ــه واس ــبس جواري يف  ح

ـويُ  .محـل احلمل، فلـم يظهـر لواحـدة مـنهنَّ   دون ذلـك بـأنَّ ؤكِّ

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــد احلس ــا حمّم ــدقاته  أوٰىص   أب ــه وص يف وقوف

ــىلٰ  ــائها ع ــا إىلٰ  وإمض ــ رشوطه ــاة ب ــه املكنّ ــن، ومل  مِّ أُ والدت احلس

 .وال منتظراً  له موجوداً  ته تلك ولداً يذكر يف وصيَّ 

ــا ــ: ومنه ــاس حتَّ ــع الن ــن مجي ــتتاره م ــد  ٰى اس ــرف أح ال يع

ــه ومســتقرَّ  ــرب وال يعــرف أثــر، وال مكان ــأيت عنــه خم ه، وال ي

هـذا خـارج عـن  ويزعمـون أنَّ  .ائـهعي عـدل مـن النـاس لقيدَّ 

 كــلَّ  نَّ إاملعهـود، وإذا مل جتـر العـادة ألحـد مــن النـاس بـذلك فـ

نفسـه  ، خلـوف منـه عـىلٰ فق له االستتار عـن ظـامل أو عـدوٍّ من اتَّ 

مجيـع اخللـق مكانـه  عـىلٰ  ٰى أو لغري ذلك مـن األغـراض، ال خيفـ

ه مــن أن يعلــم ذلــك بعــض أقربائــ ة اســتتاره، بــل ال بــدَّ يف مــدَّ 

 .ا برؤيتهم له أو بام يأيت إليهم من اخلرب عنهصدقائه، إمَّ أو

ــا ــإنَّ : ومنه ــه، ف ــره وبقائ ــول عم ــ ط ــه اإلماميَّ ــا يقول ة يف م

ــتتاره ف ــول اس ــّم ط ــاد، ث ــود واملعت ــن املعه ــارج ع ــك خ ــإذل ه نَّ

ــه  مــن يســترت عــن ظــامل أو عــدوٍّ  غــري معهــود، إذ كــلُّ  أيضــاً  ل

 رين سـنة فضـالً ـلـغ عشـة اسـتتاره وال تطـول وال تبر مـدَّ ـيقص

 . زاد عليهاعامَّ 

ـــ أنَّ : واجلـــواب ـــ ل إىلٰ التوصُّ ب إبطـــال املـــذاهب بالتعجُّ

ــ عليــه الداللــة  مــا دلَّ  ة معــه، ألنَّ عنهــا رأس مــال مــن ال حجَّ

ـالقاطعة ال يبطل بأن يُ  مـا علمنـاه مـن  أنَّ  ٰى  تـرأَال  .ب منـهتعجَّ

ثبوت صانع حكـيم علـيم حلـيم، غـري جسـم وال عـرض، وال 

يء، وال داخـل العـامل وال خارجـه، وال ممـازج بـه وال ـبيه شـش

ــمبــاين عنــه، باألدلَّــ ـــة القاطعــة ال يبطــل بتعجُّ م ب املجسِّ

ــبِّ  ــهواملش ــه، ه من ــف يُ : وقول ــوَّ كي ــتص ــود ش ص /[[ يءـر وج

وال  ال يكــون داخــل العــامل وال خارجــه وال ممتزجــاً ]] ٣٨٩

ب، هـذا لـو الـدليل يعمـل العجائـ :هـذا قيـل عنه؟ وعىلٰ  مبايناً 

العجيبة التـي مل يكـن هلـا نظـري ومل يوجـد مثلهـا، كيـف ... كان

حلكـم  فعجيـب، إذ لـيس هـو خمالفـاً .. .واألمر بخالف ذلـك؟

ــل قــد اتَّ  ــوكالعــادات، ب ــاء ويف املل ــل ذلــك يف األنبي ــق مث .. .ف

 .ألسباب تقتضيه

ـــ ـــ، ا يف األنبيـــاء فـــوالدة إبـــراهيم اخلليـــل وأمَّ ا فإهنَّ

 حـني ترعرعـه وبلوغـه، يـدلُّ  أهـل زمانـه إىلٰ ة عـن كانت خمفيـَّ

 َرأ: عليه قولـه تعـاىلٰ 
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ـــات ... هـــذا َر� ـــام[ اآلي ـــالم  ألنَّ  ،]٧٦: األنع ـــذا الك ه

ــن رأ ــن مل يك ــالم م ــة ٰى ك ــك احلال ــا رآه يف تل ــك م ــل ذل  .قب
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بـه القـرآن مـن مـا نطـق  ، عـىلٰ بـن عمـران  ٰى ووالدة موس

 .ألقته يف اليمِّ  ٰى ه والدته، حتَّ مِّ إخفاء أُ 

ــ رو بــن ســياوخش بــن ـا يف امللــوك فــوالدة كيخســوأمَّ

ـكيقاوس ملك الفرس، ومـا كـان مـن سـرت أُ  ه حبلهـا وإخفـاء مِّ

ـرو، وأُ ـوالدهتـا لكيخسـ فراسـياب ملــك أه هــذه كانـت بنـت مُّ

اوس ه كيقــالـذي كـان مـن جـدِّ  الـرتك، فخفـي أمـره مـع احلــدِّ 

امللــك األعظــم يف البحــث عــن أمــره والطلــب لــه، فلــم يظفــر 

ة طويلـة، وإخفـاء والدتـه وسـبب إخفائـه معـروف عنـد به مـدَّ 

ــربي علــامء الفــرس ومــؤرِّ  ــر الط ــن جري ــد ب خيهم، وأورده حمّم

 . يف تأرخيه

ــ ــي تقتضــوأمَّ ــر، واألســباب الت ي ـا يف الســوقة فنظــريه يكث

 :كتامن احلبل والوالدة كثري

ــا ــأ: فمنه ــ رَّ ـن يستس ــه بش ــن زوجت ــل م ــة ـالرج ري جاري

ــلَّ  ــك ك ــتم ذل ــه، فيك ــل من ــذكره،  فتحم ــه أن ي ــاف من ــن خي م

ــ ــئالَّ وخيفيــه عمَّ ــة، ل ــه مــن إذاعــة اخلربي ــأمن علي ــن ال ي ي ؤدّ  ُي

ر ـوقـوع وحشـة بينــه وبـني زوجتـه وإثـارة رضر يعســ ذلـك إىلٰ 

ــد ــه، فتل ــم ]] ٣٩٠ص /[[ دفع ــد وال عل ــأ الول ــة وينش اجلاري

ي ـل الرجـل وأقربائـه وأصـدقائه بـذلك، ويمضـألحد مـن أهـ

أن يـزول خوفـه مـن اإلخبـار عنـه،  ذلـك زمـان طويـل إىلٰ  عىلٰ 

ــعــرِّ فيــذكر ولــده ويُ   ام يســتمرُّ ف حالــه أقربائــه وأصــدقائه، وربَّ

مــن  زاً ، حتــرُّ بــه حينئــذٍ  حضــور وفاتــه فيقــرُّ  ذلــك اإلخفــاء إىلٰ 

 .اثهه من مريمستحقِّ  يف وصوله إىلٰ  تضييع نسبه ورغبةً 

ــ خــوف الرجــل عــىلٰ : ومنهــا ه وأقربائــه ولــده مــن بنــي عمِّ

خفـي مـنهم يف مرياثـه، إذا مل يكـن لـه ولـد، فيُ  كوه طمعاً لِ بأن ُهي 

ــوده إىلٰ  ــه ووج ــتمكَّ  والدت ــه، وي ــزول خوف ــاره أن ي ــن إظه ن م

 .أمان منه عليه عىلٰ 

ــا ــة : ومنه ــار مناكح ــن ال خيت ــة م ــان يف مناكح ــة اإلنس رغب

ــد، فيُ  ــه ول ــن ل ــي والم ــوده إىلٰ خف ــه ووج ــه،  دت ــزول خوف أن ي

ه ال ولـد لـه، وقـد شـوهد ض لنكاح قبلـه وأنَّـه مل يتعرَّ ر أنَّ ظهِ ويُ 

ومــن  .مـن فعـل ذلـك، وهـذا يف النسـاء أظهـر منـه يف الرجـال

ينشـأ ويقـرب  ٰى امللوك من يولد لـه ولـد، فـال يعلمـه أحـد حتـَّ

ــىلٰ  ــك ع ــد ذل ــه عن ــرياه ويعلم ــوغ، ف ــن البل ــي  م ــورة الت الص

وقــد ذكــر أهــل الســري واآلثــار ذلــك عــن مجاعــة مــن  .عجبــهتُ 

ملــوك الفــرس واهلنــد والــروم واخللفــاء وســطروا أخبــارهم يف 

ــك ــ ...ذل ــوده ـلض ــان جن ــه وامتح ــدبري وخليفت ــن الت رب م

األجنبــي مــع وجــود ولــده، ثــّم  ...بــذلك يف طاعتــه، أن كــانوا

ـظِهـبعد ذلك يُ  ، ...رفـريض اجلنـد بصـا بـأن ُيـر أمـر الولـد إمَّ

ــ ــه أمــر  ف عــن املقــام عــىلٰ ا بعــزل املســتخلَ وإمَّ ــتظم ب وجــه ين

ــتمُّ  ــك وي ــدبريه املل ــه ت ــوالدة ... مع ــاء ال ــيس خف ــداده، فل وتع

 .نظري ر له عىلٰ عثَ بالعجب الذي ال يُ 

ثـّم ولــيس األمــر يف خفــاء والدتـه مــا تزعمــه اخلصــوم وال 

ــي تــدَّ  ينتهــي إىلٰ  ه ال يمكــن تثبيتهــا عيها مــن أنَّــالغايــة الت

ــحيح انت ــابه إىلٰ وتص ــيلٍّ  س ــن ع ــن ب ]] ٣٩١ص /[[   احلس

أنسـاب  من طريق األخبـار بمشـاهدة تلـك احلالـة، وذلـك ألنَّ 

ــن أُ  ــم م ــري ووالدهت ــاهتم مَّ اجلامه ــإه ــة، نَّ ــول القابل ــت بق ام تثب

عنـد  ومثلها مـن النسـاء الـاليت جـرت العـادة بحضـور مـثلهنَّ 

ــ والدة النســاء وتــوّيل معــونتهنَّ  تــاج ة حيعليهــا، والنســب خاصَّ

ــك  ــع ذل ــذلك، أو  ىلٰ إم ــده ب ــراش وح ــاحب الف ــرتاف ص اع

إقـراره بانتسـاب الولـد إليـه  شهادة عـدلني مـن املسـلمني عـىلٰ 

ـ وكـلُّ  .ه منـهنَّ إف أبيـه  وانتسـابه إىلٰ  ق يف والدتـه هـذا متحقِّ

  ًــدا ــق اخلــرب، زائ ــة  مــا دلَّ  عــىلٰ  مــن طري ــه مــن الدالل علي

ــدَّ  ــي ق ــة الت ــ .مناهاالقطعي ــك أنَّ ــد وذل ــن ه ق ــار ع ــت األخب ثب

ــادة  ــه والعب ــورع والفق ــل وال ــة والفض ــل الديان ــن أه ــة م مجاع

بولـده   والزهد بجميـع ذلـك، وبـاعرتاف احلسـن بـن عـيلٍّ 

ــاملهــدي  ــه  هلــم عــىلٰ  ه أعلمهــم وجــوده ونــصَّ ، وأنَّ إمامت

 ، وبعضــهم لــه يافعــاً مــن بعــده، وبمشــاهدة بعضــهم لــه طفــالً 

شـيعته مـن بعـد أبيـه،  ، وقـد نقلـوا مجيـع ذلـك إىلٰ كامالً  اوشاب� 

وكذا نقلوا مـا كـان خيـرج مـن ناحيتـه مـن األوامـر والنـواهي، 

ــه وإىلٰ  ــوق إلي ــيعة احلق ــليم الش ــائل، وتس ــن املس ــة ع  واألجوب

 ثبت أسـامي مجاعـة مـن ثقـات احلسـن بـن عـيلِّ وقد أُ  .هخواصِّ 

ــد  ــن حمّم ــه، وذُ  ب ــروفني بخدمت ــاملع ــه يف  رَ ِك ــا رووه من م

ـــ ـــامعهم من ـــده، وس ـــود ول ـــنصَّ وج ـــه،  ه ال ـــة علي باإلمام

ـــه  ـــاهدهتم ل ـــد يف كُ ومش ـــك يوج ـــ، وذل ـــلف تُ ب س

ــ ــحابنا اإلماميَّ ــأص ــد ة، خاصَّ ــعيد املفي ــيخ الس ــره الش ــا ذك ة م

ــدَّ ( ــاد يف معرفــة ُح  )روحــهاهللا س ق اهللا ج َجــيف كتابــه اإلرش

ــة،  عــىلٰ  ــه املعــروف باإلفصــاح يف اإلمامــة والغيب ــاد، وكتاب العب

 .ابيه املشار إليهامفمن أراد ذلك فليطلبه من كت

ــ]] ٣٩٢ص /[[ أخــي احلســن  ا إنكــار جعفــر بــن عــيلٍّ فأمَّ

ــىلٰ  ــ ع ــا أنَّ اإلماميَّ ــداً  ة يف دعواه ــن ول ــه احلس ــوزه  ،ألخي وح

 الســلطان، ومحلـه عــىلٰ  عني لـذلك إىلٰ مرياثـه، ورفعـه خلــرب املـدَّ 
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ــاهلنَّ  ــترباء ح ــه واس ــبس جواري ــل ح ــالً ... يف احلم ــبهة، فض  ش

ــ ـاألُ فــاق ة، التِّ عـن احلجَّ  حــقٌّ ... مل يكـن لــه جعفــراً  أنَّ  ة عــىلٰ مَّ

ــو ــ ٰى ودع ــة الرعيَّ ــن مجل ــان م ــل ك ــا باط ــوز عليه ــي جي ة الت

ــ ...اخلطــأ ــالغلــط ويتوقَّ د الباطــل والضــالل منهــا، وقــد ع تعمُّ

 يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم  ... يف القــرآناهللا  قــصَّ 

ــف  ــيهم يوس ــم أخ ــن ظل ــم ــاه يف اجلُ ــائهم إّي ، بِّ ، وإلق

ونقضـهم  ،يف دمه بـذلك، ثـّم بـيعهم لـه بـثمن بخـسوسعيهم 

ــته،  ــده يف حراس ــذهم عه ــه، ونب ــوب بحفظ ــيهم يعق ــد أب عه

ـ  قلبــه بـام صــنعوه بأحــبِّ  عـىلٰ  دهم عقوقــه وإدخـال اهلــمِّ وتعمُّ

ــىلٰ  ــواهم ع ــوهيهم يف دع ــه، ومت ــده إلي ــ ول ــذئب أنَّ ــام ال ــه ب ه أكل

هـذا وهـم أســباط  .قميصـه مـن الـدم الكـذب وا بـه عـىلٰ ؤجـا

إبـراهيم اهللا خليـل  بعـد أبـيهم إىلٰ  ني، وأقـرب النـاس نسـباً النبيِّ 

 ُن هـو دوهنـم يف ب من وقـوع مثـل ذلـك ممـَّتعجَّ ، فكيف ي

 ين والدنيا؟الدِّ 

 كان لـه يف ذلـك؟ وأّي  ضٍ غر أّي : ر أن يقول قائلتصوَّ وال يُ 

أغراضه فيام فعلـه مـن  إنكار ولد ألخيه؟ وذلك ألنَّ  دعاه إىلٰ  عٍ دا

 ٰى الشمس، من حـوزه مرياثـه مـع كثرتـه، ودعـوذلك أظهر من 

ـقدره عنـد كافَّـ مقامه الذي جلَّ  ة عنـد شـيعته، ة النـاس وخاصَّ

أخيـه مـن  ونيله ما كان يصل إىلٰ  ،نفسه ورصف وجوه الشيعة إىلٰ 

 .يهامستحقِّ  مخس الغنائم وزكاة األموال إليصاهلا إىلٰ 

 ق بـام روي مـن إنكـار جعفـر مـن وجـودق مـن تعلَّـوما تعلَّ 

ولــد ألخيــه احلســن أو معاملتــه التــي عملهــا يف جحــد وجــود 

ــان  ــاحب الزم ــيل، ص ــار العق ــدليل باالعتب ــام ال ــع قي ، م

ــ ــور احلجَّ ــىلٰ وظه ــمعية ع ــه إالَّ  ة الس ــوده وإمامت ــوج   ق كتعلُّ

ــبعــض البُ ]] ٣٩٣ص /[[ ــن الكُ لَّ ــوَّ ه م ــد نب ــار يف جح ــا ة نبيِّ ّف ن

 ــ ــروإبطاهلــا بإنكــار عمِّ ــبه  ه أيب هلــب وإنكــار أكث ذوي نس

ة واجـتامعهم ة صـدقه يف دعـواه النبـوَّ ميـَّأُ هاشـم وبنـي  يمن بن

ــىلٰ  ــه واجتهــادهم يف  ع ــيوف يف حرب ــدهم الس ــه وجتري عداوت

وجــوده  هـذا مــع االضـطرار باملشـاهدة إىلٰ  .استئصـاله وأتباعـه

وضــيق الطريــق يف  .تــه نبوَّ  وظهــور األعــالم البــاهرة عــىلٰ 

ــ ــة والدة احلجَّ ــدي معرف ــق،  يف ة امله ــن التحقي ــد ع البع

ــ ــن متسَّ ــوم ــار ش ــحَّ ـك يف إنك ــه أو ص ــه أو إثبات ته أو يء ونفي

يف إنكـار وجـود  جلعفـر بـن عـيلٍّ  ٰى ق بـام جـرفساده بمثل املتعلِّـ

خلف وولد ألخيه، ومـا كـان مـن أيب هلـب ورشكائـه يف جحـد 

 .ه لقليل البضاعةنَّ إف،  ة النبيِّ نبوَّ 

ــ ــا ذُ وأمَّ ــا م ــواري  رَ ِك ــترباء ج ــن اس ــيلٍّ م ــن ع ــن ب  احلس

. ..  ُــو ــىلٰ  دَ لِ ــه، ع ــاة أبي ــه رواة  يف حي ــواترت ب ــا ت م

ــذلك ــان ك ــيعة، وإذا ك ــاة  ...الش ــد وف ــواري بع ــترباء اجل اس

 .لوال العناد والعصبية دهنَّ سيِّ 

ـ  إىلٰ  ة أيب حمّمـد احلســن بـن عــيلٍّ مـن وصــيَّ . ..ا مـا يولــدفأمَّ

ــأُ  ــمِّ ــاة ب ــدقاته Âاحلســن  مِّ أُ ه املكنّ ــه وص ــر يف  ...يف وقوف األم

، وذلـك فضـعيف وباطـل أيضـاً  ،مجيع ذلـك إليهـا دون غريهـا

 بٍّ ذي ُلـــ عـــىلٰ  ٰى ا ال ينبغـــي أن خيفـــممَّـــ... غرضـــه  ألنَّ 

ه كـان فـيام فعلـه إمتـام مقصـوده ل منصـف، مـن حيـث إنَّـمتأمِّ 

ــ ، وســرت حالــه عــن ســلطان ة مــن والده ولــده احلجَّ

ــ ه ويســلك ك األمــر يف زمانــه، ومــن جيــري جمــراالوقــت ومتملِّ

ــســبيله يف إراقــة دم مــن خيــالف تلــك الدولــة ويــدَّ  ه عي فيــه أنَّ

ــيَّ ]] ٣٩٤ص /[[  املســتحقُّ  ــم، ولــو ذكــر يف وص ته لألمــر دوهن

له وأسـندها إليـه لـنقض بـذلك غرضـه، وألبطـل شـفقته  ولداً 

ـــ عــىلٰ  ـــولـــده، ونظـــره يف حقِّ مـــع  ةً ه وتـــدبريه أمـــره، خاصَّ

نفســه  لطان عــىلٰ دولــة الســ إشــهاد خــواصِّ  إىلٰ  اضــطراره 

ــيَّ  ــك الوص ــيَّ يف تل ــوت وص ــا، وثب ــوظهم فيه ــات حظ ته ة وإثب

لصـدقاته، وكـان  لوقوفـه وحفظـاً  ي الوقـت حراسـةً ـعند قاض

  ًـــا ـــه جامع ـــيام فعل ـــني ف ـــني غرض ـــوف : ب ـــظ الوق حف

ــ .والصــدقات، وإخفــاء أمــر الولــد ه كــان معظــم غرضــه ولعلَّ

هم دَّ هبــذا التــدبري اللطيــف أعدائــه وصــ هــذا األخــري، إذ كــفَّ 

وقـــد صـــنع  .يف طلـــب ولـــده  عـــن االجتهـــاد واجلـــدِّ 

مــا  مــا يقــرب مــن هــذه عــىلٰ  الصــادق جعفــر بــن حمّمــد 

ــرب مراعــاةً ت ــه اخل ــب َخ  ظــاهر ب ــه لَ جلان ــائم مقام ــده الق فــه وول

ــه، فعــدل عــن  بــن جعفــر  ٰى بعــده موســ وحراســته ملهجت

ــيَّ  ــراده بالوص ــا إىلٰ إف ــه، وجعله ــد وفات ــر، أوَّ  ة عن ــة نف ــم مخس هل

ــور قدَّ امل ــىلٰ نص ــه ع ــّم  م ــت، ث ــلطان الوق ــان س ــاعتهم، إذ ك مج

ولـده محيـدة  مُّ صاحبه الربيع، ثـّم متـوّيل القضـاء يف وقتـه، ثـّم أُ 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــتمهم ب ــة، وخ ــرس  ٰى الرببري ــر ليح ــن جعف ب

فـيهم مـن  بذلك نفسـه، ومل يـذكر غـريه مـن أوالده لعلمـه بـأنَّ 

ــيــدَّ  ولــو مل  .تهصــيَّ ك بإدخالــه يف وعي مقامــه مــن بعــده فيتمسَّ

معلــوم الوجــود مشــهور املكــان، بــل كــان   ٰى يكــن موســ

فــق لصــاحب الزمــان فــق لــه مــن خفــاء الــوالدة مثــل مــا اتَّ اتَّ 

 ُذكر غريه ، والقترص عىلٰ ته أصالً يف وصيَّ  رَ كِ ، ملا ذ. 

ــ ــلإف ــن : ن قي ــريكم م ــني غ ــامكم وب ــة إم ــواكم غيب يف دع
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ــبني ــرق املنتس ــ.. .الف ــن أئمَّ ــلف م ــن س ــاة م ــم  تكمحي وذوهي

ــتهم كالســبئية القــائلني بــأنَّ   أمــري املــؤمنني  وبقــائهم وغيب

ــمل يُ  ــقتَ ــيٌّ ل وأنَّ ــن ه ح ــد ب ــاة حمّم ــائلني بحي ــانية الق ، والكيس

عني حليـاة الصـادق ، والناووسـية املـدَّ ٰى احلنفية يف جبـال رضـو

ــد ــن حمّم ــر ب ــإ، ف]] ٣٩٥ص /[[ جعف ــيٌّ ... هنَّ ــو ح  إىلٰ  ه

ــورة  ــيف، واملمط ــرج بالس ــدَّ أن خي ــذين ي ــة ال ــن الواقفي عون م

ـ بـن جعفـر  ٰى حياة موسـ ه هـو اإلمـام املنتظـر، وغيبتـه وأنَّ

ــذهبون إىلٰ  ــذين ي ــامعيلية ال ــامعيل واإلس ــاة إس ــت  .حي وإذا كان

هــذه املــذاهب واألقاويــل باطلــة عنــدكم، وقــولكم ومــذهبكم 

ــب أن يكــون  ــوال وج ــذاهب واألق ــري هــذه امل ــة نظ يف الغيب

 النفــوس مــن قــولكم، ألنَّ  رب إىلٰ ، بــل قــول هــؤالء أقــبــاطالً 

ــؤالء  ــإه ــدَّ نَّ ــخاص وُ ام ي ــاة أش ــعون حي ــدوا ووُ لِ ــدوا وعُ ِج  مَ ِل

ـــدَّ  وجـــودهم رضورةً  عون ومل يشـــّك أحـــد يف وجـــودهم، في

لــع ومل يطَّ  رَ عون غيبـة شــخص مل ُيــبقـائهم وغيبــتهم، وأنــتم تــدَّ 

 .وجوده، فقولكم أبعدووالدته  أحد عىلٰ 

 يف السـؤال مـن املنتمـني إىلٰ  رَ ِكـذُ الفرق بيننا وبـني مـن : قلنا

ـ ل اإلنسـان بعـني اإلنصـاف، الشيعة أظهر مـن الشـمس إذا تأمَّ

ــلَّ  وذلــك ألنَّ  ــن  ك ــة م ــأُ فرق ــدَّ رَ ولئــك الِف ــوين ق ي ــا ع عون م

ــه رضورةً  مَ ِلــوعُ  مــن كــان بعــد ذلــك وونحــن  ،يف وقتــه خالف

ــت ف ــإالوق ــاً نَّ ــا يدَّ  ه أيض ــالف م ــم خ ــيعل ــالتواتر، إمَّ ــه ب ا عون

إن كــان العلــم بمخــرب األخبــار عــن الوقــائع والبلــدان  رضورةً 

ــاً  ــرضوري ــامً ، وإمَّ ــكٌّ  ا عل ــه ش ــن  ال يتخاجل ــب، إن مل يك وري

ــاً  ــا رضوري ــار إليه ــار املش ــرب اإلخب ــم بمخ ــرأَال  .العل  أنَّ  ٰى  ت

ــون أنَّ  ــبأية يزعم ــؤمنني أ الس ــري امل ــمل يُ  م ــلُّ  ؟لقتَ ــن  وك م

ــه عــا ين وشــاهد كــان يف ذلــك الوقــت يف املســجد بــالقرب من

ــاه وعلــم قتلــه لــه رضورةً  ومــن  .رضبــة اللعــني ابــن ملجــم إّي

ــإر، فـبعــد عــنهم، وكــذا مــن جــاء بعــد ذلــك العصــ ه علمــه نَّ

وغــري .  بنقــل املتــواترين إلــيهم، كــام علمــوا مــوت النبــيِّ 

مـن  عون حيـاة قـوم علـم كـلُّ ق املـذكورة يـدَّ رَ السبأية مـن الِفـ

ــ ـــحض ــوهتم بالض ــاهتم م ــد وف ــرورة، ـرهم عن ــوت ممَّ ا إذ امل

ــر أن يُ تصــوَّ يمكــن ويُ  مــن و .عنــد ظهــور عالماتــه م رضورةً عَل

ــ ــاهتم فـمل حيض ــد وف ــإرهم عن ــواترين نَّ ــل املت ــوهتم ينق ــم م ه عل

ــائهم و ــوت آب ــوا م ــام علم ــيهم، ك ــيِّ أإل ــوت النب ــالفهم، وم  س

ثــّم وقــول الكيســانية  .كــذلك )الســالم]] ٣٩٦ص /[[  عليــه(

ــو ادِّ  ــر، وه ــه آخ ــن وج ــل م ــائهميبط ــن  ع ــن مل يك ــة م إمام

 فـاق، ولـيس كـذلك مـا نقولـه، ألنَّ عصـمته باالتِّ  عـىلٰ  مقطوعاً 

ــود صــاحب الزمــان ... خــالف بــالتواتر، ألّنــا نقــول بوج

ن وال عــايَ د وال يُ شــاهَ ا ال يُ ممَّــ.. .ووالدتــه، وخــالف ذلــك هــو

ــيُ  ــىلٰ م رضورةً عَل ــ ، ب ــوالدة ممَّ ــوت ال ــاهَ ا يُ ثب ــش ــا د، فأمَّ ا نفيه

 ؟...ن قولنا من أقوال هؤالءفليس بمشاهد، فأي

ــأف ــا مَّ ــن أنَّ أُ ا م ــؤال م ــر الس ــدَّ ورد يف آخ ــم ت عون والدة ك

مـا سـبق مـن السـبب يف خفـاء .. .والدتـه لع عـىلٰ شخص مل يطَّ 

ــه ــوبيَّ  .والدت ــ ا أنَّ نّ ــو ممَّ ــل ه ــر، ب ــري منك ــك غ ــن أن ذل ا يمك

ـــ.. .يكـــون ق يف األنبيـــاء وامللـــوك اإلمكـــان قـــد ثبـــت وحتقَّ

ه ه مل يـرَ إنَّـ: ل قـول مـن قـالبطِـمـا يُ  ، وأرشنـا إىلٰ ة أيضـاً والعامَّ 

 اوشـاب�  مجاعـة مـن ثقـاة أبيـه شـاهدوه طفـالً  بأن ذكرنا أنَّ  ،أحد

ــامالً  ــك ــات ، وأنَّ ــات وجواب ــه التوقيع ــن ناحيت ــرج م ــان خي ه ك

ــمــدَّ  املســائل إىلٰ  ه كــان لــه ســفراء معروفــون ة مــن الزمــان، وأنَّ

 ٰى عـنكرنـا غيبـة مـن ادَّ ويف اجلملـة نحـن مـا أ .بينه وبني شـيعته

ــ ــؤالء الِف ــا، رَ ه ــان فيه ــاول الزم ــه بتط ــه وغيبت ــة حيات ق املبطل

ــتجُّ  ــا،  فيح ــول زماهن ــاحبنا وط ــة ص ــتمرار غيب ــا يف اس ــه علين ب

مــنهم،  َل تِــقتــل مـن قُ  ويقينـاً  ام أنكرناهــا ألّنـا علمنــا قطعــاً وإنَّـ

ــه  ــا إلي ــذي أرشن ــالطريق ال ــتهم ب ــن مجل ــات م ــن م ــوت م وم

ــ ــه  ٰى عــاملعصــومني القــائمني مقــام مــن ادَّ ة وبشــهادة األئمَّ بقائ

ج التــي هبــا تثبــت َجــوحياتــه، الــذين ثبتــت إمــامتهم بمثــل احلُ 

ه مل يثبـت إمامـة مهم بمـوت املاضـني مـنهم، وألنَّـإمامة من تقدَّ 

 .عي الكيسانية إمامته وال إمامة صاحبي اإلسامعيليةمن يدَّ 

ــ ــوأمَّ ــا تعجُّ ــاس حتَّ ــع الن ــن مجي ــتتاره ع ــن اس ال  ٰى بهم م

ــه ــد مكان ــرف أح ــتقرَّ و]] ٣٩٧ص /[[  يع ــأيتمس ــه  ه وال ي عن

ــرب، وال يُ  ــرَ خ ــه أنَّ ع ــالكالم علي ــر، ف ــه أث ــك  ف ل ــر يف ذل األم

ة بـأمجعهم أصـحابنا اإلماميـَّ نَّ إه املخـالفون، فـما يظنـُّ ليس عىلٰ 

ــه  إنَّ : يــدفعون هــذا القــول ويقولــون مجاعــة مــن أصــحاب أبي

ــ ــيلٍّ أيب حمّم ــن ع ــن ب ــا  د احلس ــد ش ــه، ق ــاة أبي هدوه يف حي

ــ ــحابه وخاصَّ ــانوا أص ــني وك ــه وب ــفراء بين ــه والس ــد وفات ته بع

ــدِّ شــيعته مــدَّ  ــيهم معــامل ال ين ة طويلــة، وكــانوا ينقلــون عنــه إل

ــم  ــوقهم، وه ــنهم حق ــون ع ــائلهم ويقبض ــن مس ــه ع وأجوبت

ــاهنم، كــأيب عمــرو  مجاعــة معروفــون بأســامئهم وأنســاهبم وأعي

جعفــر حمّمــد بــن ســعيد،  ن، وأخيـه أيبعـثامن بــن ســعيد الســّام 

ــي  ــة، وبن ــوزكي بالكوف ــي الزك ــاألهواز، وبن ــار ب ــي مهزي وبن

نوبخـت ببغـداد، ومجاعـة مـن أهـل قـزوين وقـم وغريمهـا مــن 
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ه نَّــأصــريوا ب ...اجلبــال املشــهورون بــذلك عنــد أصــحابنا

ــلطان يُ  ــان الس ــة، وك ــم ورواي ــحاب فه ــاهرة وأص ــظ  ...معظِّ

ــدالتهم ــهاد ع ــذا يُ  .واستش ــوه ــوبطِ ــاق ا ٰى ل دع ــوم وف خلص

لــه مكــان، وال أخــرب بلقائــه  َف رِ عنــه ولــد، وال ُعــ.. .ةاإلماميَّــ

 .أحد

ــ ــ... ا بعــد انقــراضوأمَّ للقــائم  ه ال بــدَّ أخبــار متنــارصة بأنَّ

ــن األُ  ــول م ــدامها أط ــني، إح ــن غيبت ــر م ــراملنتظ ــرفٰى خ   ، يع

 ، ويف الطــوىلٰ دون العــامِّ  اخلــاصُّ  ٰى رـقصــ]ـخــربه يف غيبتــه الــ[

 مـن إالَّ  ، وال يعلمـون لـه منـزالً واخلـاصُّ  لعـامُّ ال يعرف خربه ا

ــه ــع عن ــه ومل ينقط ــات أوليائ ــن ثق ــه م ــوّيل خدمت ــار  ،يت األخب

ــبــذلك موجــودة يف كُ  ه ب الشــيعة قبــل مولــد أيب حمّمــد وجــدِّ تُ

ــه  ــوأبي ــد مض ــار عن ــك األخب ــدق رواة تل ــر ص  يِّ ـ، فظه

ــذين ســمَّ  ــوىلٰ الســفراء ال ــة الط ــن يناهم بالغيب ــك م ، وصــار ذل

 .ة إليهة ما ذهبت اإلماميَّ الت الواضحة يف صحَّ الدال

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

 :]̈ سبب غيبة اإلمام الثاين عرش [ ]]٤٠ص [[

، )عليـه الصـالة والسـالم( سـبب غيبتـه بـنيِّ بقي علينـا أن نُ 

ــاء إىلٰ   ٰى مثــل هــرب موســ، الغيبــة وهــو الســبب املحــوج لألنبي

 ، َّعليــه القــرآن، حيــث قــال الــذي دل:  ... ُــَررْت
َ
ف

َ
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ْ
وهــرب يــونس ، ]٢١: الشــعراء[ ... ِمــن

 ،ـــول ـــراهيم   ودخ ـــار إب ـــول نبيِّ ، الن ـــا ودخ  ن

 .الغار

ــأن ال  هتم، فب ــوَّ ــالً يف نب ــاء خل ــرب األنبي ــب ه ــإذا مل يوج ف

 .ىلٰ أو -مع أنَّ األعداء اآلن أكثر  -يوجب هرب اإلمام 

ـ ــ ال يُ ا طــول حياتــه فمــامَّ وأمَّ هــذا اإلنكــار  ألنَّ ه، ب منــتعجَّ

ــ ــإمَّ ــون ممَّ ــن يُ ا أن يك ــدرة ثبِ ــ اهللات ق  ]]٤١ص [[/ ن الأو ممَّ

ــادر عــىلٰ  تعــاىلٰ اهللا  يف أنَّ  فمــن أثبتهــا إن شــكَّ ، تهــاثبِ يُ  ــه  ق إبقائ

يف  فهـو كمـن شـكَّ  ،مجيـع املقـدورات ه قـادر عـىلٰ ، مع أنَّـأحداً 

ــاىلٰ  اهللا أنَّ  ــ تع ــع أنَّ ــات، م ــع اجلزئيّ ــامل بجمي ــع ع ــامل بجمي ه ع

 .املعلومات

ذلــك فــالكالم معــه ال يكــون  عــىلٰ  تــه قــادراً ثبِ وإن كــان ال يُ 

 إىلٰ  مَّ ، ومــن َثــقــادراً  ه يف كونــه تعــاىلٰ يف اإلمامــة والغيبــة، ولكنَّــ

 .هنا بون بعيد

 .ذلك غري منكر فعلمنا أنَّ 

ـــوف،  ـــة اخل ـــبب الغيب ـــان س ـــواهللا وإذا ك ـــع ع امل بجمي

ـــ فمهـــام علـــم أنَّ  ،املعلومـــات ة املحوجـــة زالـــت تلـــك العلَّ

 .أظهره

إزالـة اخلـوف، فـإذا مل يزلـه فهـو  قـادر عـىلٰ فـاهللا : فإن قلت

 !الغيبة؟ حموجه إىلٰ 

ــإزالـة علَّـ: قلنـا ف يف التكليـف واجبـة، ولكـن محلــه ة املكلَّ

عــن أن يكــون  فعــل التكليــف بــالقهر غــري جــائز، فضــالً  عــىلٰ 

ذلـك بـاجلرب لـزال التكليـف وبطـل  ه لـو محلـه عـىلٰ ألنَّـ ،واجباً 

 .الثواب والعقاب

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـا أن ال والتمسُّ  ]]٢٤٤ص [[ ك بأنَّ احلـدود زمـان الغيبـة إمَّ

ظهوره أو تسقط وهو نسـخ للشــريعة باطـل،  تسقط فيُحتاج إىلٰ 

ب مسـتحّقيها، فــإن أدركهـم ظهــوره ألنَّ احلـدود ثابتـة يف جنــو

 .املخيف له اهللا، وإثمهم عىلٰ  استوفاه، وإالَّ فأمرهم إىلٰ 

واالقتداء بنّوابه يف األطراف البعيدة ال يوجب عصمتهم، ألنَّ 

 .االقتداء هبم ما كان ألجل فعلهم، وهلذا يقتدون بإمامهم

ــه  ــوا علي ــام أمجع ــام، ف ــة اإلم ــان لغيب ــيعة ك ــتالف الش واخ

، و  .أصله ما اختلفوا فيه رجعنا فيه إىلٰ حقٌّ

*   *   * 

ــامس]] ٢٤٧ص /[[ ــالوا: اخل ــىلٰ : ق ــتدللتم ع ــتم اس أنَّ  أن

ــي  ــدود، فف ــام وإقامــة احل ــيم األحك ــه يف تعل ــاج إلي اإلمــام حمت

ـا أن يبقـ والثـاين . تشــريع احلـدود ثابتـًا، أو ال ٰى زمان الغيبـة إمَّ

ــاع ــل باإلمج ــك باط ـــريعة، وذل ــخ الش ــه نس ــزم من ل  .يل واألوَّ

 .، وهو عندكم باطلاهللا تعاىلٰ  يلزم منه إجياب ظهوره عىلٰ 

ــواب ــور : واجل ــإن أدرك ظه ــاقطة، ف ــري س ــة غ ــدود ثابت احل

ــام  ــتحقِّ  اإلم ــوّىلٰ املس ــا، وإالَّ ت ــيهم أقامه ــا عل  ني إلقامته

يــوم القيامــة، وكــان اإلثــم بــالرتك لالســتيفاء  أمرهــا اهللا تعــاىلٰ 

 .املخيف له  عىلٰ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف كالم كّيل يف الغيبة: البحث الثامن]] ٤١٢ص [[

ل أصـحابنا يف هـذا البـاب، ونحـن نقتصــر هاهنـا عـىلٰ   طوَّ

ــول ــه، فنق ــمِّ من ــوُّ : امله ــوز خل ــه ال جي ــا أنَّ ــد بيَّنّ ــن  ق ــان م الزم

ــوم، وال شــكَّ يف أنَّــه غــري ظــاهر، فيجــب أن يكــون  معص



 ٢٠٩  ..................................................................................  الغيبة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــترت ــول اهللا . اً مس ــن رس ــنصَّ م ــالتواتر ال ــا ب ــد بيَّنّ ــا ق  وألّن

 .بوجوده وبتعيينه وغيبته

ا استبعاد اخلصـم بقـاء مثـل هـذا الشـخص هـذا العمـر  وأمَّ

ــن  ــتفاد م ــوع مس ــه، والوق ــكَّ يف إمكان ــه ال ش ــعيف، ألنَّ فض

ــة التــي ذكرناهــا، وكيــف ُيســتَبعد ذلــك مــع مــا ُوِجــَد يف  األدلَّ

 األعامر أضعاف ذلك؟قديم الزمان من تطاول 

ــال ــاىلٰ : ال يق ــن اهللا تع ــا م ــوز فعله ــدة ال جي ــتتاره مفس ، اس

 .وال منه لعصمته، فهو غري موجود

ال ُنسـلِّم أنَّ اسـتتاره مفسـدة، بـل فيـه مصـلحة : ألّنا نقـول

ــا مــن اخلــوف عــىلٰ  ــة ال نعلمهــا نحــن، إمَّ نفســه، أو ألمــر  خفيَّ

 .التفصيل آخر غري معلوم لنا عىلٰ 

 .ب أصحابنا تُ التطويل يف هذا الباب فعليه بكُ ومن أراد 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

ــه]] ٤٧٤ص [[ ــ( :قول ــام إنَّ ــاً اإلم ــون لطف إذا كــان  ام يك

ــ: ، قلنــا)ظــاهراً  ــه ُجيــممنــوع، فإنَّ ــوِّ ه مــع غيبت   ف ظهــورهز املكلَّ

وذلـك يكـون  ،يصاملعـا حلظـة، فيمتنـع مـن اإلقـدام عـىلٰ  لكلِّ 

 .لطفاً 

ــال ــ: ال يق ــاً رُّ ـتص ــان رشط ــام إن ك ــاً  ف اإلم ــه لطف  يف كون

 . فال لطفوإالَّ  ، فعله ومتكينه تعاىلٰ  اهللا وجب عىلٰ 

م ســلِّ ونُ  ،منــه يف كونــه لطفــاً  فه ال بــدَّ رُّ ـتصــ إنَّ : ألّنــا نقــول

 ام جيـب إذا مل ينـاِف اللطـف إنَّـ متكينـه، ألنَّ  ه جيب عليـه تعـاىلٰ أنَّ 

ــواز لإلمــام تعــاىلٰ  وخلــق اهللا ،ليــفالتك ــف  األع ــايف التكلي  ،ين

ــ ــتمُّ وإنَّ ــل وي ــام حيص ــف اإلم ــأُ  ام لط ــام ب ــق اإلم ــا خل مور منه

وهــذا  ،والــنّص عليــه باسـمه ونســبه  ومتكينـه بالقــدرة والعلـوم

 ،اإلمامـة وقبولـه  لـهوقـد فعلـه، ومنهـا حتمُّ  تعـاىلٰ  اهللا جيب عـىلٰ 

ــام ـمنهــا النصــاإلمــام وقــد فعلــه، و وهــذا جيــب عــىلٰ  رة لإلم

  وهــذا جيــب عــىلٰ  ،عنــه وامتثــال أوامــره وقبــول قولــه والــذبُّ 

 .ةالرعيَّ ]] ٤٧٥ص /[[

*   *   * 

ــامس(  ]]٤٨٩ص [[ ــالوا: اخل ــالفني) ق ــي املخ ــتم ( :يعن أن

اإلمـام حمتـاج إليـه يف تعلـيم األحكـام وإقامـة  أنَّ  استدللتم عىلٰ 

ـ  ،ريع احلـدود ثابتـاً ـتشـ ٰى ا أن يبقـاحلدود، ففي زمـان الغيبـة إمَّ

ة، أي اإلســـالميَّ ) ريعةـوالثــاين يلــزم منـــه نســخ الشــ .أو ال

، فرفـع ذلـك ريع احلـدود مـا دام التكليـف باقيـاً ـالقتضائها تش

ــخاً  ــون نس ــم يك ــا احلك ــك( ،هل ــ) وذل ــخ الش ــي نس ريعة ـيعن

ل يلــزم منــه إجيــاب ظهــوره واألوَّ  .باطــل باإلمجــاع(ة اإلســالميَّ 

 .عندكم باطل وهو ،تعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

ــواب ــإن أدرك: واجل ــاقطة، ف ــري س ــة غ ــدود ثابت ــور   احل ظه

يعنـــي املـــذنبني ) ني إلقامتهـــا علـــيهماملســـتحقِّ  اإلمـــام 

ــب احلــدود ــاعلني ملــا يوج ــا علــيهم( ،الف ــوّىلٰ وإالَّ  ،أقامه   ت

بــالرتك (  احلاصــل) وكــان اإلثــم ،يــوم القيامــة تعــاىلٰ  أمرهــا اهللا

] يف الــدنيا[مــن العصــاة أي الســتيفاء احلــدود ) لالســتيفاء

 .املانع له من الظهور وبسط اليد) املخيف له  عىلٰ (

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي/ ينأعالم الدِّ 

ــ]] ٥٣ص [[ ليســت بقادحــة يف إمامتــه،  ة وغيبـة احلجَّ

ف من مان املكلَّ أل، ومتأمِّ  ال شبهة فيها عىلٰ  لثبوهتا بالرباهني التي

 .لعصمته ،ار وغريمهاخطأ به يف ظهور فاستت

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ االعتامد

 :يف الغيبة: البحث اخلامس]] ٣٤٦ص [[

 :وفيه ثالث مسائل

عليـه (دنا املنتظـر إمامـة سـيِّ  الـدليل عـىلٰ   دلَّ امَّ ـه لأنَّ : وىلٰ األُ 

فيــه مــن إمــام  زمــان ال بــدَّ  كــلَّ  ، وأنَّ )الصــالة والســالم

وبقـاؤه مـن حـني مـوت أبيـه احلسـن  وجـب وجـوده ،معصوم

  ٰــآخــر زمــان التكليــف، وإالَّ  إىل ا القــول بوجــوب  لــزم إمَّ

زمـان عـن  أو خلـوُّ  ،إمامة معصوم غـريه، وهـو باطـل باإلمجـاع

ــام تقــدَّ  ــار املتــواترة عــىلٰ  .مإمــام، وهــو باطــل ب ــة األخب  وبدالل

ــول  ــون الق ــك، فيك ــد ذل ــوره بع ــه وظه ــه وغيبت ــوده وبقائ وج

ـ م وجــه لطفيتـه حــال وقــد تقـدَّ  .، وهــو املطلـوبابوجـوده حق�

 .فال وجه إلعادته ،غيبته

ــة]] ٣٤٧ص /[[ ــون : الثاني ــوز أن يك ــه، ال جي ــبب غيبت س

وال جيــب  .فتكــون حســناً ، ، ملــا ثبــت مــن عصــمته قبيحــاً 

ــلِّ  ــن ك ــه حس ــة وج ــا معرف ــيالً  علين ــل تفص ــب وإالَّ  ،فع  لوج

ــات والعقــارب تفصــيالً  هــو ، ومعرفــة وجــه حســن خلــق احليّ

ة جــاز أن يكــون غيبتــه ملصــلحة خفيَّــ وحينئــذٍ  .باطــل باإلمجــاع

بعلمهــا، غــري أّنــا نــذكر مــا يمكــن أن يكــون  اســتأثر اهللا تعــاىلٰ 

 يف الغـار وتـارةً  تـارةً   ، وهـو اخلـوف كـام اسـترت النبـيُّ سبباً 

 .من املرشكني يف الشعب، خوفاً 
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ـــذلك غيبتـــه  أنَّ  بعـــض األخبـــار عـــىلٰ  وقـــد دلَّ   ، ل

، ويكـون اإلثـم يف لغيبـة حاصـلة مـا دام السـبب باقيـاً وتكـون ا

 .من منه اخلوف تعطيل احلدود واألحكام عىلٰ 

ــال ــ: ال يق ــيس خمتص� ــوف ل ــه  ااخل ــان يف ، بزمان ــل ك ب

ــه  ــن آبائ ــاً  زم ــأيض ــّم إهنَّ ــروا وبيَّ ، ث ــم ظه ــوا الش   رائعـن

ــ  كــان ة مــع الظلمــة ومل يســترتوا، فهــالَّ لشــيعتهم ولزمــوا التقيَّ

 لك؟حاله كذ

ــيس مــن شــيعتهســلَّ   ظهــر هلــم فهــالَّ  ،منا، لكــن اخلــوف ل

 ؟ هلم ما اختلفوا فيه من األحكامة وأفتاهم وبنيَّ خاصَّ 

ــول ــا نق ــ: ألّن ــيِّ ا األوَّ أمَّ ــاب الس ــد أج ــل فق   ٰى ـد املرتض

ــمونه ــام مض ــه ب ــ: عن ــ ه أنَّ ــري متعبِّ ــغ ــه د بالتقيَّ ــل فرض ة، ب

ــدِّ  ــة ال ــذة األعــداء وإقام ــاد ومناب ــاماجله ــين، ك ت عليــه  دلَّ

ــ ــواترة مــن اإلماميَّ ــه األخبــار املت  ة وغــريهم، بخــالف آبائ

ــام واحلــرب أكثــرهم مل يكــن مــأموراً  فــإنَّ  ــل  ،بــاخلروج والقي ب

ــ ــان متعبِّ ــ داً ك ــنهم بالتقيَّ ــام ورد ع ــا إالَّ «: ة، ك ــا منّ ــن م  م

ه خيـرج وال فإنَّـ ، قائمنـاوقعت يف عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إالَّ 

 كــام أنَّ  ،فظهــر الفــرق بينــه وبــني آبائــه ،»نقــهبيعــة ألحــد يف ع

ـــ ـــارب  ٰى عيس ـــن ،مل حي ـــاد  ومل يك ـــه اجله ص /[[، فرض

ــــد ]] ٣٤٨ ــــارب وحمّم ــــاد،  ،ح ــــه اجله وكــــان فرض

 . املصالح بحسب تغريُّ واألحكام تتغريَّ 

شـيعته غـري  بـأنَّ  فقـد أجـاب شـيخنا املفيـد  ،ا الثاينوأمَّ 

ــيطا ــي الش ــدعوهم دواع ــاز أن ت ــومني، فج ــه  ن إىلٰ معص إغرائ

ــاً  ــدنيا طمع ــت أُ  ،يف ال ــام دع ــاء إىلٰ ك ــم األنبي ــن  م ــداد ع االرت

أخـــاه هـــارون   ٰى رشائعهـــم، وكـــام عانـــد قـــوم موســـ

 .واوارتدُّ 

 .ويف هذا نظر

 ز ذلـك وال نحيلـه، لكـن لـيس كـلُّ جـوِّ وأجاب غريه بأّنـا نُ 

ســبب وجــوده، وهــو غــري  دَ ِجــجــائز جيــب وقوعــه، بــل إذا وُ 

ـ ح فـال مـرجِّ  ،ينتفعـون بلطفيتـه حـال غيبتـهم حاصل هنا، ألهنَّ

 .عندي ٰى وهذا أقو .لظهوره

ــة ــه : الثالث ــول بقائ ــون  ، وال شــكَّ يف ط ــه، لك يف إمكان

م، وقــد وقــع تعمــري أقــوام مثــل كــام تقــدَّ  خمتــاراً  الفاعــل قــادراً 

موجـــود  ر ـاخلضـــ وأزيـــد وأنقـــص، فـــإنَّ  عمـــره 

 ،)نافريـــدو(عهـــد  عـــىلٰ   ٰى وكـــان قبـــل موســـ ،فاقـــاً اتِّ 

القـرآن  وكذلك السـامري والـدّجال مـن األشـقياء، وقـد نـصَّ 

 ، مخسـني عامـاً لبـث يف قومـه ألـف سـنة إالَّ   نوحـاً  أنَّ  عىلٰ 

، وكـذلك لقـامن ه عـاش ألفـي سـنة وزائـداً وجاء يف األخبار أنَّـ

ــنة ــبعة آالف س ــاش س ــور ،ع ــاحب النس ــو ص ــار  ،وه وأخب

ــ ــرف صــحَّ املعمِّ ــف عليهــا ع ــذلك، مــن وق ــا رين شــائعة ب ة م

 .قلنا

ــال]] ٣٤٩ص /[[ ــيُّ : ال يق ــال النب ــامر أُ «:  ق ــي مَّ أع ت

وقــال أصــحاب األحكــام  ،»الســبعني مــا بــني الســتّني إىلٰ 

 .مائة وعرشين العمر ال يزيد عىلٰ  إنَّ : النجومية

ـ: ألّنا نقـول خالفـه  األغلـب، ألنَّ  عـىلٰ  ه بنـاءً ل فإنَّـا األوَّ أمَّ

ال  مَ فِلــ ،ز لإلعجــازخــرق العــادة جــائ وأيضــاً  .معلــوم رضورةً 

 ؟جيوز أن يكون طول عمره معجزة له 

ـ ا مــن بطـالن اســتناد احلــوادث نـّـفباطــل، ملـا بيَّ  ،ا الثــاينوأمَّ

ــب إىلٰ  ــل إىلٰ  ،الكواك ــار ب ــل املخت ــىلٰ  ،الفاع ــاؤه ع ــوهلم بن  وق

تقــدير القــول باإلجيــاب جيــوز أن حيــدث شــكل  ثــّم عــىلٰ  .نفيـه

ـــره  ـــول عم ـــب ط ـــي يوج ـــب فلك ـــامء، غري ال  واحلك

أصـحاب النجـوم ال يمنعـون ذلـك  هـذا مـع أنَّ  .رون ذلكنكِ يُ 

ــ ،أيضـاً  أكثــر مـا يعطــي كوكـب واحــد مـن العمــر : ام قـالواوإنَّ

إليـه  أن يضـمَّ  وجـاز أيضـاً  .رون سـنةـمن حيث هو مائة وعشـ

فـق مثـل أن يتَّ : ة، قـالواعندهم أسـباب أخـر فتتضـاعف العطيـَّ

ــدايات ك ــه والكتخ ــات في ــرة اهليالج ــالع كث ــاد ط ــا يف أوت ّله

ــاظرة إىلٰ  ــالع، ن ــاد  الط ــن األوت ــا م ــعود إليه ــر الس ــا، ونظ بيوهت

ــديس ــث أو التس ــذٍ  ،بالتثلي ــاقطة، وحينئ ــوس س ــون النح  وتك

دنا صــلوات حيكمـون لصـاحب الطـالع بطـول العمـر كـام لسـيِّ 

 .وأهله احلقِّ  وأرانا أّيامه بحقِّ  ،ل اهللا فرجهوعجَّ  ،اهللا عليه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ إرشاد الطالبني

ـــال]] ٣٧٧ص [[ ـــّيل [ ق ـــة احل م ـــ: ]أي العالَّ ـــة وأمَّ ا غيب

ــإف ،مــام اإل نفســه مــن أعدائــه،  خلوفــه عــىلٰ ] أن تكــون[ا مَّ

ــىلٰ  ــ أو ع ــر عام� ــال يظه ــه، ف ــ اأوليائ ــأو. اوال خاص� ــلحة مَّ ا ملص

 .بعلمها تعاىلٰ اهللا ة استأثر خفيَّ 

ــره  ــول عم ــتبعاد يف ط ــد وال اس ــوُ ، فق ــة يف األ دَ ِج زمن

ــ ــة مــن عمَّ ــداً  ر عمــراً املاضــية والقــرون اخلالي ــن  مدي أطــول م

ــره ــت أنَّ إو .عم ــاىلٰ اهللا  ذا ثب ــىلٰ  تع ــادر ع ــلِّ  ق ــال  ك ــدور، ف مق

 .ة طويلة، فال استبعادمدَّ  مكان بقائه إيف  شكَّ 

هـــذا العمــر الطويـــل،  ووجــوب القطـــع بوجــوده 
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ــنصِّ  ــدالِّ  لل ــيِّ  ال ــن النب ــه م ــن األ  علي ــوم ــول ئمَّ ة، املنق

 ،زمـان ولوجـوب نصـب الـرئيس يف كـلِّ  .ةماميـَّاملتواتر بني اإل

 .ووجوب عصمته

 :هنا مسائل: أقول]] ٣٧٨ص /[[

  دلَّ امَّ ـلـ: ر، فنقـولـمـام الثـاين عشـيف سبب غيبة اإل :وىلٰ األُ 

 .فوجب أن يكون غائباً  ،وليس ظاهراً  ،إمامته الدليل عىلٰ 

 :سببني فاملصنِّ فقد ذكر  ،ا سبب الغيبةوأمَّ 

ــوف عــىلٰ : أحــدمها ــون ســببها اخل نفســه، لكثــرة  أن يك

ــدوِّ  ــع ــىلٰ ه وقلَّ ــوف ع ــارصه، أو اخل ــم،  ة ن ــر هل ــو ظه ــه ل أوليائ

ــ ــر عام� ــه عــىلٰ  افلــذلك ال يظه ــه خلوف ــ ،نفس ــه  اوال خاص� خلوف

 .أوليائه عىلٰ 

اهللا ة اسـتأثر أن يكـون سـبب الغيبـة مصـلحة خفيـَّ: وثانيهام

ـــاىلٰ  ـــا تع ـــب أن تُ ] ال[و ،بعلمه ـــجي ـــك عَل ـــلحة [م تل املص

 فعـل احلكـيم ال بـدَّ  ذا أثبتنـا الغيبـة وعلمنـا أنَّ إا نّ بالتفصيل، أل

 .ن مل نعلمه تفصيالً إو مجاالً إ]  منا بذلككة حله من علَّ 

ة الطويلـــة، مكـــان بقائـــه هـــذه املـــدَّ إ] بيـــان[يف : الثانيـــة

 كـلِّ  ىلٰ قـادر عـ تعـاىلٰ واهللا هـذا أمـر ممكـن،  أنَّ  ال شـكَّ : فنقول

ة بقـاء هـذا الشـخص هـذه املــدَّ إ عـىلٰ  املمكنـات، فيكـون قـادراً 

ـ. مثل هـذا التعمـري وأضـعافه قـد وقـع الطويلة، هذا مع أنَّ  ا أمَّ

ــقِّ  ــاء يف ح ــعيب  ،األنبي ــوح وش ــام يف ن ــ .فك ــقِّ وأمَّ  ا يف ح

 ذا جـاز ذلـك يف حـقِّ إو .شقياء فكـام يف السـامري والـدّجالاأل

ــقِّ  ــز يف ح ــرفني فليج ــم األ الط ــط، وه ــاءالوس ــث  .ولي وحي

 .فال وجه الستبعاد اخلصم طول عمره  ،احلال كذلك

ــة ــدَّ : الثالث ــذه امل ــوده يف ه ــوب وج ــان وج ــة، يف بي ة الطويل

 :وذلك لوجهني

ــ: لوَّ األ ــوص الدالَّ ــىلٰ النص ــول  ة ع ــه، وط ــوده، ووالدت وج

 متـواتراً  عـن سـلف نقـالً  عمره، وغيبتـه، نقلتهـا الشـيعة خلفـاً 

 .ة ئمَّ وعن األ  عن النبيِّ 

ــاين]] ٣٧٩ص /[[ ــدالُّ : الث ــدليل ال ــىلٰ  ال ــلَّ  أنَّ  ع ــانٍ  ك  زم

مجـاع، مـام معصـوم، وغـريه لـيس بمعصـوم باإلإفيه مـن  ال بدَّ 

ة الطويلـة مـن حـني يف هـذه املـدَّ  فيجب أن يكون هـو موجـوداً 

ــه احلســن العســكري   الَّ إانقطــاع التكليــف، و ىلٰ إ وفــاة أبي

مجـاع، ملـا مـام معصـوم، وهـو باطـل باإلإالزمـان مـن  لزم خلوُّ 

 .م من الدليلتقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

لـــو كـــان ســـبب ســـرته خوفـــه  :إن قلـــت]] ٢٤٤ص [[

 .السترت آباؤه

 ،ة وخوطب هو بـاخلروج بالسـيفآباؤه خوطبوا بالتقيَّ  :قلت

ه مـن أعدائـه أنَّـ َف رِ فيمن ُعـ خصوصاً  ،مل خيافوا كخوفه مَّ ومن ثَ 

سـرت  رجه عن إمامته كـام أنَّ وسرته مل ُخي  ،ه دون آبائهالقائم بأمر ربِّ 

 .تهرجه عن نبوَّ يف شعبه وغاره مل ُخي   النبيِّ 

ــ :إن قيــل  ،بعــد أداء مــا وجــب عليــه  ام اســترت النبــيُّ إنَّ

 .إليه رورة حينئذٍ ـفال ض

ــغ اســتغناء األُ ســوِّ ومــن الــذي يُ  :قلنــا حــال  ة عــن النبــيِّ مَّ

 .ام ظهرت بعد خروجه عن غارهوأكثر األحكام إنَّ  ؟سرته

ــالوا ــيِّ  :ق ــة النب ــائرة غيب ــري ض ــرية غ ــديكم  ،قص ــة مه وغيب

 .طويلة وهي ضائرة

 .سببها ال فرق بني طول الغيبة وقرصها إذا استمرَّ  :قلنا

فـزاد خوفـه  ،ام بعـد اإلمـام عـنهم زاد فسـادهمكلَّـ :إن قيل

 .إليهم ج أبداً وذلك يوجب أن ال خير ،منهم

ر فكـم مـن متـأخِّ  ؟ومن الـذي يقطـع بزيـادة فسـادهم :قلنا

ــالحصــالح ومتقــدِّ  ــ عــىلٰ  .م ط ــمة أّن ــا عــدل اهللا وعص ا إذا أثبتن

كـام يف خلـق املوذيـات  ،مالعـالَّ  أحلنا سبب الغيبـة عـىلٰ  ،اإلمام

 .املجهول وجه حسنها

 ؟مل يظهر ألوليائه مَ ـلِ  :إن قيل

 الــويلَّ  وألنَّ  .بالعـدوِّ  ره الــويلُّ فيشـه ،خلـوف اإلشــاعة :قلنـا

ــ ــم أنَّ ــز ه اإلمــام إالَّ ال يعل ــويلِّ  ،بمعج ــائز تشــكيك ال ــه وج  ،في

 .منه عليه فتمنعه هذه الوصمة من ذلك شفقةً 

ــه إن أمكــن الوصــول إىلٰ  :إن قيــل بغــريه  احلــقِّ  فحــال غيبت

 .وإن امتنع كان الناس يف حرية ألجله ،استغني عنه

ـــواترة واألُ  ،لعقليـــاتيف ا النظـــر كـــاٍف  :قلنـــا صـــول املت

ــي ألقوهــا إىلٰ  ــة يف الســمعيات والقواعــد الت ــاس كافي فــإذا  ،الن

مـن أخـاف   كـان اللـوم عـىلٰ وإالَّ  ،انقطعت فإن ظهر فـال كـالم

اآليـات ]] ٢٤٥ص /[[ ا إذا علمنـا إمامتـه مـنأّنـ عـىلٰ  .اإلمام

 .والروايات مل تقدح فيها هذه اإلهيامات الواهيات

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  عىلٰ رشح 

ـــاين عشـــ أنَّ : السادســـة]] ٧٥٣ص [[ ر غائـــب عـــن ـالث

زماننـا هـذا، وذلـك مـن  أبصار اخللق مـن حـني مـوت أبيـه إىلٰ 
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ـــ ـــات الض ـــدَّ  ة؛ ألنَّ روريَّ ـاملعلوم ـــق مل ي ـــن اخلل ـــدًا م ع أح

ــ ــه، فبالض ــوده وبقائ ــع بوج ــع القط ــاهدته م ــون ـمش رورة يك

ـــن  ـــترتًا ع ـــق، مس ـــار اخلل ـــن  ]]٧٥٤ص [/[أبص ـــًا ع غائب

ه مـع عون أنَّـويـدَّ . نـاً مشاهدهتم، مل يعلـم لـه أحـد موضـعًا معيَّ 

ة، راعيـًا ذلك حـارض يف مجيـع األمصـار، عارفـًا بـأحوال الرعيـَّ

ضـها اهللا ة الباطنـة التـي فوَّ ة اخلفيـَّهلم، قـائًام بمصـاحلهم املعنويَّـ

، تيـه بــه املــدد اإلهلــيالحها كــام يأإصــ إليــه وأقــدره عـىلٰ  تعـاىلٰ 

 :له غيبتان: م قالوا أهنَّ ة، إالَّ فاق اإلماميَّ ذلك اتِّ  وعىلٰ 

ــة األُ  ــ وىلٰ الغيب ــة؛ ألنَّ ــري املنقطع ــة الغ ــي الغيب ــان يف وه ه ك

ــأمره  ــأمرون ب ــوزراء الــذين ي ــوكالء وال ــه ال ــا كــان ل أقراهب

ــه  ــات من ــر التوقيع ــه وتظه ــون بنهي ــىلٰ  وينه ــدهيم ع . أي

ة أيــدي مجاعــة كــانوا أهــل صــالحيَّ  عــىلٰ  وكــان ذلــك واســتمرَّ 

ــرهم  ــان آخ ــذلك، وك ــيلُّ [ل ــمري ع ــد الس ــن حمّم ــة ] ب خليف

 .احلسني بن روح

فبعد موته حصلت الغيبة الثانية املنقطعة التي  ]]٧٥٥ص [/[

يف  فـال بـدَّ . زماننا هذا انقطع فيها السفارة وخروج التوقيعات إىلٰ 

ها وذكر املصلحة فيها ذكر هذه الغيبة وتتميم أحواهلا من ذكر سبب

ة ة امتداد عمره هذه املـدَّ معها وبيان صحَّ  ة االنتفاع به وكيفيَّ 

 .وتطاول هذه الغيبة

 :]أعدائه  إسناد سبب الغيبة إىلٰ [

ــ: فنقــول ــ: ا ســبب الغيبــة فيقــالأمَّ ــامَّ ـه لــإنَّ  ه تعــاىلٰ  ثبــت أنَّ

فـــني، يف حكمتــه منـــع اللطــف عــن املكلَّ  حكــيم ال يصــحُّ 

يف عصــمته أن يكــون ســببًا  معصــوم فــال يصــحُّ  واإلمــام 

ــه ــف من ــع اللط ــة . يف من ــبب يف الغيب ــون الس ــع أن يك وإذا امتن

ــون الســبب فيهــا مــن  مــن اهللا ومــن اإلمــام وجــب أن يك

ــذي  ــداوة ال ــه الع ــب ل ــام والناص ــادي لإلم ــو املُع ــا، وه غريمه

ــاىلٰ رُّ ـمنعــه مــن التصــ ــذي نصــبه اهللا تع ــام يف املقــام ال  ف والقي

ــ ]]٧٥٦ص [/[ ــه، حتَّ ــ ٰى في ــادي بالض ــك املُع ــده ذل رر، ـقص

ــل واألذ ــاف القت ــتتار ٰى فخ ــبب يف االس ــو الس ــك ه ــان ذل ، فك

فلـم يظهـر . وعـن مجلـة اخللـق واخلفاء عن أعـني الَظَلمـة، بـل

ــ ــىلٰ  اعام� ــه ع ــ خلوف ــه، وال خاص� ــىلٰ  انفس ــه ع ــه خلوف . أوليائ

ــتمرَّ  واســتمرَّ  ــبابه واس ــوف وبقيــت أس ــك اخل ــت ذل ت وتطاول

فكـان السـبب يف . صـل ذلـك بأزماننـا هـذهاتَّ  ٰى ألزمنة حتـَّهبا ا

 مل يـزل السـبب مل ة النـارص، فلـامَّ وقلَّـ االستتار هـو كثـرة العـدوِّ 

 .ةره مجاعة كثرية من اإلماميَّ تزل الغيبة، هكذا قرَّ 

 :]ةمصلحة خفيَّ  إسناد سبب الغيبة إىلٰ [

جيـب اشـتامهلا  أفعالـه تعـاىلٰ  ر أنَّ  تقـرَّ امَّ ـه لـإنَّـ: وقال آخرون

ــىلٰ  ــاالً  ع ــا إمج ــي نعرفه ــالح الت ــم واملص ــرف  - اِحلَك وإن مل نع

ــيلها ــة إىلٰ  - تفص ــناد الغيب ــال بإس ــاز أن يق ــل اهللا  ج ــأن  فع ب

بـه عـن عيـون اخللـق؛ ملصـلحة هو الذي سـرته وغيَّ  يكون تعاىلٰ 

 .لع عليها أحد غريهبعلمها مل يطَّ  ة استأثر اهللا تعاىلٰ خفيَّ 

ــا دا ]]٧٥٧ص [/[ ــودة وم ــتتار موج ــلحة االس ــت مص م

 .تزول تلك املصلحة ٰى دام بدوامها، فال يزول االستتار حتَّ 

 فام تلك املصلحة؟: فإن قيل

ــا ــ: قلن ــل مت ــيالً، ب ــا تفص ــا معرفته ــب علين ــندنا  ٰى ال جي أس

ــة إىلٰ  ــأنَّ  فعــل الغيب ــا ب ــاك مصــلحة؛ الســتحالة أن  اهللا جزمن هن

نعــرف  يفعــل اهللا مــا لــيس بمصــلحة، وال جيــب علينــا أن

ــالح املتعلِّ  ــع املص ــيل مجي ــهتفص ــة بأفعال ــذه . ق ــه هل ــون فعل فيك

ــال  ــائر األفع ــة كس ــي[الغيب ــام يف ] الت ــا، ك ــه فيه ــم الوج ال نعل

ــتامهلا  ــًا اش ــم قطع ــا نعل ــة؛ فإّن ــموم القاتل ــات والس ــق املؤذي خل

 .التفصيل ِحَكم ومصالح ال نعلمها عىلٰ  عىلٰ 

 :]ةاملصلحة يف هذه الغيبة الواقعة يف هذه املدَّ [

ـــ ة ا املصـــلحة يف هـــذه الغيبـــة الواقعـــة يف هـــذه املـــدَّ وأمَّ

فــإذا جعلنــا . الكــالم يف الســبب فــالكالم فيهــا راجــع إىلٰ 

ة النــارص مل يكـن هنــاك مصــلحة وقلَّـ السـبب هــو كثـرة العــدوِّ 

فاعلهـا مل يـراع املصـلحة؛ لكوهنـا  ناشئة مـن نفـس الغيبـة؛ ألنَّ 

ــىلٰ  ــه ع ــت من ــ وقع ــد الش ــالف القواع ــببها رعيَّ ـخ ــون س ة؛ لك

اإلجلــاء  ]]٧٥٨ص [/[وجــه  م وقوعهــا مــن اإلمــام عــىلٰ حمــرَّ 

ــببها ــدوام س ــت ب ــ. ودام ــو اهللا وأمَّ ــة ه ــل الغيب ــا فاع ا إذا جعلن

ــندناها إىلٰ  ــ وأس ــا خفيَّ ــلحة فيه ــت املص ــه كان ــا ال حكمت ة عنّ

 .الع عليها وال معرفة حقيقتهايمكننا االطِّ 

 :]والضالّنياستخالص املؤمنني من أصالب املنافقني [

املصـلحة فيهـا  إنَّ : قـيهموقد قيـل عـن مجاعـة مـن حمقِّ  ،هذا

. اســـتخالص املـــؤمنني مـــن أصـــالب املنـــافقني والضـــاّلني

يف غيبــه املحجــوب عــن  مَ ِلــ عَ امَّ ـلــ اهللا تعــاىلٰ  أنَّ  :وتقريــر ذلــك

ــ ــول البش ــة  ر أنَّ ـعق ــذه األزمن ــودون يف ه ــخاص املوج األش

اولــة تصــلح لإليــامن ســيظهر مــنهم ذرارّي بعــد ُمــَدد متط

ــ ــام بالنص ــدِّ ـوالقي ــزاز ال ــًا رة وإع ــودهم موقوف ــان وج ين، وك

ــىلٰ  ــ ع ــخاص املرتتِّ ــذه األش ــاة ه ــىلٰ حي ــهم ع ــض ب بعض  - بع

ـــ - لكـــوهنم لطفـــًا يف أصـــالهبم ة فاقتضـــت املصـــلحة الكّليَّ
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ــ ــة اإلهليَّ ــأخريهم إىلٰ والعناي ــَدد معيَّ  ة ت ــُم ــات خاصَّ ــة وأوق . ةن

ــتخال ــور الس ــأخري الظه ــب ت ــان فوج ــذرارّي، وك ــذه ال ص ه

وذلـك . ذلك من مجلـة أسـباب الغيبـة مـع بيـان املصـلحة فيهـا

ــىلٰ  ]]٧٥٩ص [/[ ألنَّ  ــر ع ــو ظه ــام ل ــخاص  اإلم ــذه األش ه

ــتَ  ــلح لَ لَق ــذلك، فاستص ــتحقاق ل ــل االس ــن أه ــوهنم م هم؛ لك

ــاحلة  ــذرارّي الص ــك ال ــتخالص تل ــل اس ــركهم؛ ألج ــام ت اإلم

ــ ــة توصُّ ــدامت الغيب ــره، ف ــإذن اهللا وأم ــلحة،  إىلٰ  الً ب ــذه املص ه

 .ة يف استصالحهم ألحوال الرعاياوهذا شأن األئمَّ 

 :]عن قتل بعض أعدائه امتناع اإلمام احلسني  رسُّ [

ــني  ــن احلس ــام روي ع ــفِّ  ك ــة ط ــ يف وقع ــربالء أنَّ ه ك

أعدائـه يقتـل مـنهم بعضـًا ويـرتك بعضـًا مـع  كان إذا محـل عـىلٰ 

كشـف «: فقـال فقيـل لـه يف ذلـك، . قتل الكـلِّ  قدرته عىلٰ 

ــ ــن بص ـــاهللا يل ع ــرُت النُّ ـري، فأبص ــالهبمَط ــي يف أص . ف الت

ة صـاحلة تركتـه عـن القتـل؛ ه سـيخرج منـه ذّريَّـفمن عرفُت أنَّـ

ــ ة الصــاحلة مــن صــلبه، ومــن عرفــُت الســتخالص تلــك الذّريَّ

ــأنَّـ ــه ال ذّريَّ هــا غـري صــاحلة قتلتُــه؛ لعــدم ة لكنَّ ة لــه أو كـان ذّريَّ

وهـــذا مـــن مجلـــة أرسارهـــم . خريهوجـــود املصـــلحة يف تـــأ

 .العجيبة ومناقبهم الرشيفة

 :]حاَل الغيبة وجه االنتفاع به [

ــ  االنتفــاع بــه حــال الغيبــة فــذلك أمــر راجــع إىلٰ وجــه ا وأمَّ

ـــببها؛ ألنَّ  ـــاع  س ـــراد باالنتف ـــو  ]]٧٦٠ص [/[امل ـــان ه إن ك

فـاملنع منـه حصـل بالسـبب الـذي حصـل بـه  الظاهر الصـوري

ــذَّ  ــة، فتع ــن ر االالغيب ــلة ع ــة احلاص ــول الغيب ــه حلص ــاع ب نتف

لـزم مـن عـدم وجـود وال ي. سببها، ودوام ذلـك بـدوام السـبب

عــدم وجــوده وال انتفــاء إمامتــه وال ارتفــاع  االنتفــاع الصــوري

ــ ــوري ة؛ ألنَّ اللطفيَّ ــاع الص ــف واالنتف ــوده لط ــس وج ــه  نف ب

ــدمها  ــل أح ــنهام وال يلــزم مــن تعطي لطــف آخــر، ال مالزمــة بي

 .تعطيل اآلخر

ــ إن أريــد بــه االنتفــاع املعنــويو ة الــذي هــو رسيــان اللطفيَّ

 د بـه احلــقُّ الـذي تفـرَّ  جهـة التـدبري اخلفـيِّ  يف مجيـع اخللـق عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــإنَّ تع ــ ؛ ف ــه العامَّ ــألطاف ــود ة اخلفيَّ ــع الوج ــائر يف مجي ة س

ــ  كــان اإلمــام يف فلــامَّ . االنتفــاع بــه ه لــواله ملــا تــمَّ اإلضــاّيف؛ فإنَّ

ألسـباب املوجبـة لـذلك كـان مـن األلطـاف اخلفاء واالسـتتار ل

ــ ــاخلفيَّ ة الســاري نفعــه يف الوجــود اإلضــاّيف، بحيــث ال ة اإلهليَّ

 .ل أحواله به، فلواله لتعطَّ إالَّ  يتمُّ 

هوا خفـاء رسيـان هـذا اللطـف ووجـود نفعـه الواصـل وشبَّ 

ـ الكلِّ  إىلٰ  ا حاَل اسـتتاره بحـال الشـمس إذا سـرتها الغـيم؛ فإهنَّ

ــة  ــٍذ حمجوب ــع حينئ ــا يف مجي ــان نفعه ــع رسي ــار م ــن األبص ع

ــ ــودات العنص ــو فُ ريَّ ـاملوج ــث ل ــة، بحي ــدَ ِق ص [/[ة ت بالكّليَّ

. ملـا اســتقام يشء منهـا، وال يمكــن لعاقـل إنكــار ذلــك ]]٧٦١

ــ ا وإذا كــان األمــر يف الشــمس هكــذا كــان اإلمــام كــذلك؛ فإهنَّ

شـمس عـامل املعـاين،  كام هـي شـمس عـامل األجسـام فهـو 

األجســام  ت ســرت الغــيم هلــا منفعتهــا الواصــلة إىلٰ فــوِّ فكــام مل يُ 

ــة نفــع اإلمــام الواصــل إىلٰ فــوِّ كــذا ال يُ  ــع  ت حجــاب الغيب مجي

ــه  ــوّي ولطف ــه املعن ــار ونفع ــن األبص ــوب ع ــو حمج ــام، فه األن

ســاٍر يف مجيــع األمصــار، مل يمنعــه حجابــه الصــورّي عــن 

ــ ــة أرسار األئمَّ ــن مجل ــًا م ــذا أيض ــوّي، وه ــه املعن ــال نفع ة إيص

 .خصائصهمو

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

ــال]] ١٤٨٦ص [[ ــل: ق ــإن قي ــ: ف ــا معن ــه إذا مل لطفيَّ  ٰى م ت

ــد  ــوط الي ــق وال مبس ــاهرًا للخل ــن ظ وال  ]]١٤٨٧ص [/[يك

ة؟ فـام الفائـدة مـور الدنيويَّـة وال األُ فع به يف األحـوال الدينيـَّنتَ يُ 

 يف إمامته؟

حـــالتي الظهـــور  باإلمـــام ثابتـــة عـــىلٰ  املنفعـــة إنَّ : قيـــل

ــتمكُّ  ــون وال ــبض والكم ــة وق ــاء والغيب ــد واالختف ــط الي ن وبس

ــد ــ. الي ــة األُ أمَّ ــه يف احلال ــ وىلٰ ا منفعت ــاهرة، وأمَّ ــه يف فظ ا منفعت

ة قــد تكــون باعتبــار حفــظ السياســة املدنيَّــ احلالــة الثانيــة فــألنَّ 

ة احلاصــــلة يف املالقيـــــات الفــــروع واألفعــــال اجلزئيَّـــــ

إليـه يف  ة احلاصـلة بسـبب االجـتامع املضـطرُّ ملصادمات املاّديَّـوا

ــوع، وقــد تكــون باعتبــار حفــظ األُ  ـحفــظ الن ــور الكّليـَّ ة م

اجلزئيّــات وانتظــام التــدبري الكــّيلّ  والقــوانني املنطبقــة عــىلٰ 

صـوهلا عـن أُ  بواسطة حفظ الرشـيعة عـن الضـياع وبقائهـا عـىلٰ 

ع واألغـراض العاجلـة دَ ات الناشـئة عـن أهـواء أهـل البِـالتغريُّ 

ــ ــه يف حفــظ األمــرين معــًا، واإلمــام لطفيَّ . ةواحلظــوظ الدنيويَّ ت

ال يســتلزم تعطيــل اآلخــر،  ر أحــدمها لعــارض خــارجيٍّ فتعــذُّ 

ــ ــذَّ  ٰى فمت ــه يف تع ــاع ب ــي االنتف ــات بق ــه يف اجلزئيّ ــاع ب ر االنتف

ـمور الكّليـَّاألُ  ه احلـافظ صـول بحالـه؛ فإنَّـة التـي هـي األُ ة املهمَّ

ريعة والعــامل بقوانينهــا والعــارف ألحكامهــا، فبقــاؤه ـللشــ

ــزوال ــري وال ــن التغي ــا ع ــا وحفظه ــتلزم لبقائه ــوده مس  ،ووج
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ـــل املحـــوج إىلٰ  ـــك هـــو األص ـــار  وذل ـــود اإلمـــام باعتب وج

 .ةصول ووجوب نصبه يف احلكمة اإلهليَّ األُ 

ــ ـرُّ ـا تصــوأمَّ ة وإنفــاذ السياســات فه يف األحكــام اجلزئيـَّ

ــيَّ  ــد الشخص ــط الي ــبة إىلٰ ة وبس ــدبري األُ  بالنس ــيَّ ت ــور املعاش ة م

ــل أشخاصــهم، فــربَّ  ــه وإصــالح أفــراد النــوع وتكمي ــع من ام من

ه ره كلُّـه أو تعـذُّ املراتـب، فـال يلـزم مـن تغـريُّ  َلمة عىلٰ ب الظَّ تغلُّ 

ــظ األُ  ــع حف ــري رضر م ــه كث ــأو بعض ــوانني الكّليَّ ــول والق ة، ص

انعـًا مــن ال يكــون م فامتنـاع إنفاذهـا باعتبــار عـارض خـارجيٍّ 

مــور قهــا باعتبــار األُ ثبــوت الواليــة يف نفســها وال مــن حتقُّ 

ـــ ـــالكّليَّ هـــا وال مـــن ن مـــن ردِّ املـــانع ال يـــتمكَّ  ة؛ ألنَّ ة املهمَّ

 .تعطيلها كام هو الواقع يف هذه األزمنة

ـــه األُ أاســـتدار الزمـــان كهي ىٰ معنـــ[ ]]١٤٨٨ص [/[  وىلٰ ت

 :]يف أّيامه 

 إنَّ «:  قـول النبـيِّ  هـذا مـا روي مـن عـىلٰ  ويـدلُّ : أقول

ـــتدار كهي ـــد اس ـــان ق ـــاموات أالزم ـــق اهللا الس ـــوم خل ـــه ي ت

ـــإنَّ »واألرض ـــاه أنَّ  ؛ ف ـــ معن ـــوانني الكّليَّ ـــت الق ـــي كان ة الت

ـــ ـــاموات واألرض ل ـــق الس ـــدء خل ـــودة يف ب ـــت امَّ ـموج  كان

ـ حمفوظة عنـده  ة احلاصـلة قبـل خلـق باعتبـار نشـأته النوريَّ

ــ ــّم إنَّ ــاموات واألرض، ث ــر  ه الس ــظه ــورة البش ة ريَّ ـبالص

ة وبـــدول ت تلـــك القـــوانني بـــأعامل اجلاهليَّـــبعـــد أن تغـــريَّ 

ــالطني املتغلِّ  ــفات الس ــا الص ــاهرة فيه ــرة الظ ــال الكَف ــة وأفع ب

ـ ــبب اســتيالئه  وأعادهــا هــو  ،ةاجلالليـَّ ــام كانــت بس ك

ة أعوانــه وظهــور دعوتــه وغلبــة كلمتــه واســتقامة دولتــه وشــدَّ 

ـــه ريعـوتتميمـــه ملكـــارم األخـــالق بشـــ ته وطريقتـــه وحقيقت

مــا كانــت عليــه؛ لظهــور الصــفات  عـادت تلــك القــوانني عــىلٰ 

ــ ــان كهياجلامليَّ ــتدار الزم ــه، فاس ــه األُ أة يف أّيام ــان يف  ،وىلٰ ت وك

 .أّيامه كام كان يف بدء خلق الساموات واألرض

هللا خلفــاء يظهــرون بعــد األزمنــة  أنَّ  وهــذا دليــل عــىلٰ 

ة املحفوظــة عنــدهم عنــد كّليَّــعــاد هبــم القــوانني الاملتطاولــة؛ ليُ 

  ها بالـدول الظاملـة،تغريُّ 
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مـور املبدعـة اختفـاء األوليـاء ومخـوهلم لـيس مـن األُ  املعلوم أنَّ 

ــ ــذه امللَّ ــيف ه ــي ُس ــل ه ــية نَّ ة، ب ــل املاض ــع املل ــة يف مجي ة جاري

ــالع كُ  ــن ط ــك م ــرف ذل ــالفة، يع ــة الس ــواألزمن ــار تُ ب األخب

 .أحوال املاضني صص املشتملة عىلٰ والقَ 

انتفاع الناس باإلمـام الغائـب كانتفـاعهم [ ]]١٤٨٩ص [/[

 :]بالشمس خلف الغيم

ــال ــك ان: ق ــال ذل ــا ومث ــمس إذا حجبه ــاس بالش ــاع الن تف

ر هبـا عـن نفـوذ شـعاعها ـا وإن قصـحجب الغيم هلـ يم؛ فإنَّ الغ

ــه إىلٰ  ــاألرض إالَّ  بتامم ــ أنَّ ــاع بالكّليَّ ــالن االنتف ــتلزم بط ة ه ال يس

ة وخروجهـا يلـزم مـن حجـب الغـيم هلـا تعطيلهـا بالكّليـَّ ٰى حتَّ 

االنتفـاع، بـل االنتفـاع بالشـعاع املنحـدر عنهـا بحالـه؛  عن حدِّ 

ة، بـل وقيامهـا بـه حتصـل اإلضـاءة يف مجيـع العـوامل السـفليَّ  فإنَّ 

ل ة لتعطَّــعــدم الشـمس بالكّليَّــ َض رِ ام هــو بـه، بحيــث لــو ُفـإنَّـ

ــا ــاع هب ــتّم االنتف ــا ومل ي ــمس . وجوده ــاع بالش ــان االنتف وإذا ك

ه وإن مل ؛ فإنَّـبحاله مـع حجـاب الغـيم هلـا فكـذلك حـال الـويلِّ 

ـ بـةيكن ظاهرًا وال مبسـوط اليـد ملوانـع حاج ف لـه عـن الترصُّ

ــامِّ  ــول نور الت ــك انيَّ ووص ــون ذل ــال يك ــا، ف ــا وكامهل ــه بتاممه ت

ة، بــل منافعــه باقيــة بحاهلــا موجبـًا لتعطيــل االنتفــاع بــه بالكّليَّــ

ة لقبـول مجيـع األنفـس املسـتعدَّ  مع ذلـك احلجـاب، واصـلة إىلٰ 

ــه ونورانيَّ  ــه، متَّ فيض ــىلٰ ت ــداد ع ــة واإلم ــه باإلعان ــلة بأوليائ  ص

ــل وإىلٰ  ــ مطــالبهم، ب ــه بالض ــدهيم رب عــىلٰ ـأعدائ ــبهم  أي وحج

ة مــن حيــث ال يشــعرون؛ عــن أكثــر خــواطرهم الشــيطانيَّ 

 ، بـل الكـلُّ ، فينتفـع هبـا الكـلُّ صـاهلا بالكـلِّ ته واتِّ لرسيان نورانيَّ 

ة بضــوء الشــمس وإن حجبهــا قــائم هبــا كقيــام العــوامل الســفليَّ 

 .الغيم

 :]تعلُّق قوام الدنيا وبقاء األنواع بالقطب الكّيلّ [

ــرَّ  ــذا تق ــة وهل ــر يف احلكم ــاء  ة أنَّ اإلرشاقيَّ ــدنيا وبق ــوام ال ق

ــ ق بالقطـب الكــّيلّ الــذي عليـه مــدار األرض وبــه األنـواع متعلِّ

ــبقـاء الكــلِّ  ة باعتبــار عـامل الــنفس والعقــل ه الـنفس الكّليَّــ؛ ألنَّ

الكــّيلّ باعتبــار عــامل العقــل واجلــرم الكــّيلّ باعتبــار عــامل اجلــرم، 

ــل هــو صــاح فهــو كــلُّ  ــل نفــس العــامل، ب ب الفــيض العــامل، ب

 ٰى اآليـــة الكـــرب ]]١٤٩٠ص [/[، فهـــو الكـــلِّ  الكـــّيلّ عـــىلٰ 

ـــ ـــر أرسار الربوبيَّ ـــومظه ـــاهر بس ـــ رِّ ـة الظ ـــائر العبوديَّ ة لس

ــلُّ  ــخاص، فالك ــدُّ يتَّ  األش ــه ويم ــل ب ــوره ويُ ص ــهه بن ــه ببقائ  .بقي

ــة ــواله طامس ــاألعالم ل ــة،  ،ف ــوده دارس ــوال وج ــان ل واألدي

ــدِّ  ــد ال ــيَّ فقواع ــودهين مش ــالم ،دة بوج ــد وأع ــ ٰى اهل رة ـمنتش

ــلُّ  ــل وك ــوده، ب ــود  بج ــن الوج ــائض ع ــود الف ــود والوج اجل

 .املطلق قائم بوجوده

ــول ــ: أق ــث املرويَّ ــيِّ ويف األحادي ــن النب ــدلُّ   ة ع ــا ي  م
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اهللا خلــق الســامء وجعــل هلــا  إنَّ «: ذلــك، مثلــه قولــه  عــىلٰ 

ــًا، أَال  ــّكانًا وَحَرس ــك   وإنَّ ُس ــإذا هل ــوم، ف ــامء النج ــرس الس ح

ّكانًا وخلـق األرض وجعـل هلـا ُسـ. أهـل السـامء النجوم هلـك

حــرس األرض أهــل بيتــي، فــإذا هلــك أهــل   وإنَّ وحرســًا، أَال 

 .»بيتي هلك أهل األرض

ــه  ــه قول ــامء، «: ومثل ــل نجــوم الس ــي مث ــل بيت ــل أه مث

ومـن املعلـوم . »نجـم ]]١٤٩١ص [/[نجـم طلـع  ٰى ام خـوكلَّـ

ــ أنَّ  ــالنجوماســتقامة العــامل العنرصــّي إنَّ ، فيكــون أهــل ام هــو ب

ــ غــري ذلــك مــن  إىلٰ . املامثلــة ٰى معنــ قبيتــه كــذلك؛ ليتحقَّ

ــ ــث الدالَّ ــىلٰ األحادي ــتقيم إالَّ  أنَّ  ة ع ــامل ال يس ــن الع ــد م  بواح

ـ ا ظـاهرًا أو مسـتورًا، فاسـتتاره ال يوجـب بطـالن أهل بيتـه، إمَّ

ــه  ــل غيبت ــه، ب ــاع ب ــدم االنتف ــه وال ع ــاء واليت ــه وال انتف إمامت

 .الغيبة رف ذلك تعرف به رسَّ ظهوره بطور آخر، فاع

 :]عدم ممانعة الغيبة عن وصول نور اإلمام الغائب[

مضـيئًا،  ااسة بيده كان الزمـان بـه نورانيـ�فإن كانت السي: قال

يء ـويكون حاله كحال اليوم الذي شمسه طالعة غري حمجوبة بشـ

وإن كانت السياسة ليست بيده، بـل . من املوانع يف ضحوة هنارها

مة كانت الظلامت غالبة والزمان حينئٍذ ظلـامّين، لَ يها الظَّ ب علتغلَّ 

كحال الشمس عند الغيم حمجوبًا عن األبصـار  ويكون حال الويلِّ 

من يف مجيع األمصار، ال يمنعـه احلجـاب  كلِّ  ومنفعته واصلة إىلٰ 

. سـائر األنـام عن نفوذ نوره يف سـائر األجسـام وبلـوغ نفعـه إىلٰ 

ا من األرسار العظـام، هبـا ولو األفهام؛ فإهنَّ ن هلذه الرموز أُ فطَّ تفلي

 .أهل الوالية من الشكوك واألوهام ينجيل ما يرد عىلٰ 

 :]وجوه يف غيبة اإلمام[

 وما الوجه فيها؟ ؟فام السبب يف الغيبة: فإن قلت

ـــت ـــل : قل ـــامء أه ـــر عل ـــد ذك ـــذه  ]]١٤٩٢ص [/[ق ه

 :الطريقة لذلك وجهان

 :]لالوجه األوَّ [

متـام  لـك مـن األعـداء واخلصـوم؛ ألنَّ أن يكـون ذ: أحدمها

ام ة إنَّـمـور اجلزئيـَّاألُ  اإلمامة وحصـول االنتفـاع هبـا بالنسـبة إىلٰ 

 :بثالثة أحوال يتمُّ 

ــ: لاألوَّ  وجــوده  ة عــىلٰ إجيـاده ونصــبه وإظهــاره وقيــام احلجَّ

ــة عــىلٰ  ــب الدالل ــع آالت اإلمامــة  ونص ــه وإعطــاؤه مجي عين

 .، وقد فعله تعاىلٰ اهللا ورشائطها، وذلك هو الواجب عىلٰ 

عنهــا والقيــام  قبــول اإلمــام هلــا والســعي يف الــذبِّ : الثــاين

ــ ــة الرعيَّ ــظ جانبهــا وسياس ــام بمهّامهتــا وحف ــيهم ب ــام عل ة والقي

 اهللا تعــاىلٰ  حهم، وذلـك مـن فعــل اإلمـام، والواجـب عـىلٰ صـلِ يُ 

 .جيابه عليه، وقد فعلهإام هو إعالمه بذلك وفيه إنَّ 

رته والـدفع ألعدائـه ـوقيـامهم بنصـمتابعـة اخللـق : الثالـث

حه وطــاعتهم ألوامــره ونواهيــه، وذلــك صــلِ عنـه وفعلهــم ملــا يُ 

فيـه إعالمهـم بـه وإجيابـه  اهللا تعـاىلٰ  من فعلهم، والواجـب عـىلٰ 

قـد فعـل مـا وجـب عليـه مـن  تعـاىلٰ  فـاحلقُّ . وقد فعله ،عليهم

اخللـق  تتميم أحوال اللطـف، وكـذلك اإلمـام ومـا وجـب عـىلٰ 

ــ ــد أعلمه ــه فق ــدهم علي ــام وأوع ــيهم القي ــب عل ــه وأوج م ب

ــ ــواب وتوعَّ تركــه العقــاب وأبلــغ يف اإلعــذار  دهم عــىلٰ الث

ا هـو منـاط التكليـف، فـام وبقي ما هـو باختيـارهم ممـَّ. واإلنذار

ِمـروا بـه مـن فـرض طاعتـه فعلوه وال قـاموا بـه وال قبلـوا مـا أُ 

 خـافوهأوالقيام بخدمتـه والـدفاع عنـه واجلهـاد بـني يديـه، بـل 

ـــل  ـــره، ب ـــوا أوام ـــه ومل يقبل ـــداءه علي ـــانوا أع ص [/[وأع

 بــوا عــىلٰ قيامــه، فغصــبوه منــه وتغلَّ  تواثبــوا عــىلٰ  ]]١٤٩٣

ســلطنة اخللــق واألمــر والنهــي بالعســاكر واخلــزائن والســالح، 

نفســه   أخــاف عــىلٰ فلــامَّ . وتــابعهم اخللــق وقــاموا معهــم عليــه

ـــىلٰ  ـــوال  وع ـــتباحة األم ـــب واس ـــل والنه ـــن القت ـــه م أوليائ

ــذرارّي و ــهم - ال ــع لبعض ــام وق ــنهم اتِّ  - ك ــترت م ــىلٰ اس ــاًء ع  ق

 متاديـًا تـزول هـذه املوانـع، فـام طـال هبـا الزمـان إالَّ  ٰى نفسه حتـَّ

هــذا الوقـت، ومــا مل  العـذر إىلٰ  وظهــورًا، فاسـتمرَّ  ةً وقـوَّ  وكثـرةً 

ــه يف  ــبب والوج ــو الس ــذا ه ــة، فه ــزل الغيب ــبب مل ت ــزل الس ي

 .الغيبة

 :]الوجه الثاين[

ــ: الثــاين ــامَّ ـه لــأنَّ أفعالــه تقــع  حكــيم وأنَّ  اهللا تعــاىلٰ  ق أنَّ  حتقَّ

اإلمــام معصــوم ال  ضموافقـة للمصــالح وتكميــل اخللــق، وأّنــ

ــحُّ  ــطِّ  يص ــدال وخ ــز االعت ــن مرك ــل ع ــه املي ــتقامة،  من االس

ــويلِّ  ــن ال ــة م ــذه الغيب ــلت ه ــومل يُ  وحص ــا وال عَل ــه فيه م الوج

ــىلٰ  ــا ع ــداعي إليه ــبب ال ــز الس ــع واجل ــه القط ــب أن وج م، وج

صـــول والقواعـــد املضـــبوطة يف العلـــوم األُ  ع فيهـــا إىلٰ رَجـــيُ 

 .ةة واحلكميَّ الكالميَّ 

 فعــل اهللا تعــاىلٰ  جـاز اســتناد هــذه الغيبـة إىلٰ : فنقـول حينئــذٍ 

ة، فـال جيـوز ة ومصـلحة كّليـَّه اختاره وارتضـاه حلكمـة خفيـَّوأنَّ 

ــه مشــتملة عــىلٰ  االعــرتاض فيهــا؛ ألنَّ  ــم واملصــاحلِ  أفعال الح َك

ــه ونتحقَّ  ــامالت نعلم ــىلٰ والك ــا ع ــه فيه ــال وإن مل  ق ــه اإلمج وج
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ــ حكمــة  الً، فجــاز اشــتامل هــذه الغيبــة عــىلٰ نعلمــه مفصَّ

ــه وال نتحقَّ  ــه في ــم الوج ــامل ال نعل ــوع ك ــلحة ون ــىلٰ ومص ــه ع  ق

ــم اهللا  ــًا يف عل ــلح باقي ــبب املص ــك الس ــا دام ذل ــيل، وم التفص

حكمهـا حكـم ويكـون . يـزول ٰى دامت الغيبـة، فـال تـزول حتـَّ

بـــات احليوانـــات وكثـــري املركَّ  ]]١٤٩٤ص [/[خلـــق ســـائر 

ــرّيات التــي ال يُ ـالعنصــ م الوجــه يف مصــلحتها وبيــان وجــه عَل

وال  ،التفصــيل، وال يلــزم مــن ذلــك قبحهــا الكــامل فيهــا عــىلٰ 

 ؟َم خَلقهـاـلِـ: ألحد ال يعلـم الوجـه يف خلقهـا أن يقـول يصحُّ 

ــ ؟يشء أوجــدها وأليِّ  ــل عــامَّ ئَ ه ال ُيســفإنَّ الع  يفعــل بعــد االطِّ

ـاحلكمة اإلمجاليَّ  عىلٰ  ا واقعـة ة والعلـم هبـا يف مطلـق أفعالـه وأهنَّ

كامالهتـا  ٰى منتهـ عنايتـه املوجبـة لسـوق األشـياء إىلٰ  مقتٰىض  عىلٰ 

 .الالئقة هبا من غري فرق

 :]الوجه الثالث[

ــث ــول ثال ــحاب ق ــبعض األص ــو أنَّ  ،ول ــا  وه ــبب فيه الس

ــتخالص النُّ  ــاس ــَط ــن ف الت ــامن م ــل اإلي ــا أه ــل منه ي حيص

ــًا أنَّ  ــاق؛ خوف ــل النف ــ أصــالب أه ــد يقتض ــط الي ــام ـبس ي القي

بالسيف املوجـب لقتـل أهـل اخلـالف، فيفـوت بقـتلهم وجـود 

 ٰى ر ذلــك واختفــتلــك الــذرارّي الصــاحلة مــن أصــالهبم، فــأخَّ 

اإلمـــام؛ الستخالصـــهم مـــن تلـــك الظهـــور، وذلـــك أمـــر 

 .ةمطلوب يف احلكمة اإلهليَّ 

يف تركــه اجلهــاد   ا أجــاب بعضــهم عــن عــيلٍّ ومــن هــذ

ــدِّ  ــة املتق ــع الثالث ــم ــه؛ فإنَّ ــن مني علي ــل م ــدهم لقت ــو جاه ه ل

يف ظهـورهم  يعلـم أنَّ  وقـد كـان  ،ةهنالك مـن أهـل الـردَّ 

ــن النُّ  ــم ــَط ــه والنص ــام بالوالي ــاحلة للقي ــاف رة واالتِّ ـف الص ص

ــىلٰ  ــرب ع ــادهم وص ــرتك جه ــاإليامن، ف ــتخالص  ب ــم؛ الس أذاه

ــك النُّ  ــتل ــيلٍّ . فَط ــرب ع ــال ص ــب   وح ــن طل ــوده ع يف قع

عـن أعدائـه مـن غـري فـرق؛   ه كحـال اختفـاء املهـديِّ حقِّ 

 .فات يف اجلزئيّات حاصل فيهاممنع الترصُّ  فإنَّ 

ـ ومن هـذا روي عـن احلسـني  إذا  فِّ ه كـان يـوم الطَّـأنَّ

ــل بعضــًا ويــرتك آخــرين مــع  محــل عــىلٰ  ــاد يقت عســكر ابــن زي

ــتلهم، فمتكُّ  ــن ق ــه م ــال ن ــك، فق ــه يف ذل ــل ل ص [/[: قي

ــكُ « ]]١٤٩٥ ــ َف ِش ــن بص ـــع ــرت النُّ ـري، فأبص ــي يف َط ف الت

أهــل  هــو ِمــنْ  نطفتــه َمــنْ  خيــرج ِمــنْ  أصــالهبم، فعرفــت َمــنْ 

ـــ ة، اإليـــامن فرتكتـــه عـــن القتـــل؛ الســـتخالص تلـــك الذّريَّ

وهــذا شــأن . »مل ختــرج منــه نطفــة صــاحلة فقتلتــه نْ ورأيــت َمــ

مـور اخللـق مـن حيـث ال يشـعرون، أهل الواليـة يف تـدبريهم أُ 

يشء مـن أفعـاهلم، بـل الواجـب فيهـا  فال جيوز االعرتاض عـىلٰ 

ــىلٰ  ــل ع ــ احلم ــة اإلمجاليَّ ــاحلكم ــالح العامَّ ــري ة واملص ــن غ ة م

 .العلم التفصييلّ  احتياج إىلٰ 

*   *   * 

  :اطل 

 ):هـ٣٨١(الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

هـــذه : ف هـــذا الكتـــاب قـــال مصـــنِّ  ]]٦٠١ص [[

ـ مـن  قـد رواهـا خمالفونـا أيضـاً  ريناألخبار التي ذكرهتا يف املعمِّ

ــ ــق حمّم ــيطري ــائب الكلب ــن الس ــ ،د ب ــن وحمّم ــحاق ب ــن إس د ب

واهليــثم  ،بــن زيــد بــن آب ٰى وعيسـ ،وعوانــة بــن احلكــم ،اربّشـ

ـُه َقـاَل  َوَقـْد ُرِوَي َعـِن النَّبِـيِّ ،  بن عـدي الطـائي ُكلَّـَام «: َأنَّ

ـِة ِمثُْلـُه َحـْذَو النَّْعـِل َكاَن ِيف اْألُ  ـالَِفِة َيُكـوُن ِيف َهـِذِه اْألُمَّ َمـِم السَّ

ةِ  ِة بِاْلُقذَّ  .»بِالنَّْعِل واْلُقذَّ

ــدَّ  وقــد صــحَّ  ــات وصــحَّ  ،مهــذا التعمــري فــيمن تق ت الغيب

 .من القرون فيام مٰىض  ج اهللا جَ الواقعة بحُ 

لغيبتـــه وطـــول  إنكـــار القـــائم  فكيـــف الســـبيل إىلٰ 

ــ  ع األخبــار الــواردة فيــه عــن النبــيِّ عمـره مــ ة وعــن األئمَّ

، ؟وهي التي قد ذكرناها يف هذا الكتاب بأسانيدها 

اُق ]] ٦٠٢ص /[[ قَّ ــَد الــدَّ َثنَا َعــِيلُّ ْبــُن َأْمحَ  :َقــاَل ، َحــدَّ

ـُد ْبـُن َأِيب َعبْـِد  َثنَا ُحمَمَّ ْبـِن ِعْمـَراَن  ٰى َعـْن ُموَسـ ،اْلُكـوِيفُّ  اهللاَِحدَّ

ْوَفِيلِّ  ،يِّ النََّخعِ  ـِه اْحلَُسـْنيِ ْبـِن َيِزيـَد النـَّ َعـْن ِغيَـاِث ْبـِن  ،َعـْن َعمِّ

ـدٍ  ،إِْبَراِهيمَ  ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُحمَمَّ َعـْن آَباِئـِه  ،َعـْن َأبِيـهِ  ،َعـِن الصَّ

،  ـــاَل ـــوُل  :َق ـــاَل َرُس ـــِم «: اهللا َق ـــاَن ِيف اْألَُم ـــَام َك ُكلَّ

ــُه َيُكــوُن ِيف  ــالَِفِة َفإِنَّ ــِل بِالنَّْعــِل السَّ ــُه َحــْذَو النَّْع ــِة ِمثُْل ــِذِه اْألُمَّ  َه

ةِ  ِة بِاْلُقذَّ  .»واْلُقذَّ

َثنَا َأْمحَـُد ْبـُن اْحلََسـِن اْلَقطَّـانُ  َثنَا اْحلََسـُن ْبــُن  :َقـاَل  ،َحـدَّ َحـدَّ

ِريُّ  ـكَّ ـا :َقـاَل  ،َعِيلٍّ السُّ ـُد ْبـُن َزَكِريَّ َثنَا ُحمَمَّ َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن  ،َحـدَّ

ِد ْبِن ُعَامَرةَ ُحمَ  ـدٍ  ،مَّ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُحمَمَّ َعـْن  ،َعـْن َأبِيـهِ  ،َعِن الصَّ

ِه  ـــاَل َرُســـوُل  :َقـــاَل  ،َجـــدِّ ـــِذي َبَعثَنِـــي «: اهللا َق والَّ

تِـي َسـنََن َمـْن َكـاَن َقبَْلَهـا َحــْذَو  ،وَبِشـرياً  ابِـاْحلَقِّ َنبِيـ� َكـبَنَّ ُأمَّ َلَرتْ

ــالنَّْعــِل بِالنَّْعــِل َح  اِئيــَل َدَخَلــْت ِيف  ٰى تَّ ــًة ِمــْن َبنِــي إِْرسَ َلــْو َأنَّ َحيَّ

ِة َحيٌَّة ِمثُْلَها  .»ُجْحٍر َلَدَخَلْت ِيف َهِذِه اْألُمَّ

َثنَا الشَّ  ْبـِن َأْمحَـَد ْبـِن  ٰى ِريُف َأُبـو اْحلََسـِن َعـِيلُّ ْبـُن ُموَســَحدَّ

ــِد  ــِن ُعبَيْ ــِد ْب ــِن ُحمَمَّ ــاَل ، اهللا إِْبــَراِهيَم ْب ــو َعــِيلٍّ  :َق َثنَا َأُب َحــدَّ
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َثنَا َأْمحَـدُ  :َقـاَل  ،اْحلََسُن ْبـُن ِرَكـامٍ  ْوَفِيلُّ  َحـدَّ ـٍد النـَّ  :َقـاَل  ،ْبـُن ُحمَمَّ

َثنِي َأْمحَـُد ْبـُن ِهـَاللٍ  َعـْن  ،اْلِكـَالِيبِّ  ٰى َعـْن ُعـثَْامَن ْبـِن ِعيَسـ ،َحدَّ

َعـْن َسـِعيِد ْبـِن  ،بِيـهِ َعـْن أَ  ،َعْن َمحَْزَة ْبِن ُمحْـَرانَ  ،َخالِِد ْبِن َنِجيٍح 

َسـِمْعُت َسـيَِّد اْلَعابِـِديَن َعـِيلَّ ْبـَن اْحلَُسـْنيِ ْبـِن َعـِيلِّ  :َقاَل  ،ُجبَْريٍ 

ــٍب  ــِن َأِيب َطالِ ــاِء «:  َيُقــوُل  ْب ــَن اْألَْنبِيَ ــا ُســنٌَن ِم ــاِئِم ِمنَّ ِيف اْلَق

،  ٰى ُموَسـ وُسـنٌَّة ِمـنْ  ،وُسـنٌَّة ِمـْن إِْبـَراِهيمَ  ،ُسنٌَّة ِمـْن ُنـوٍح، 

ـٍد  ،وُسـنٌَّة ِمـْن َأيُّـوَب  ،ٰى وُسنٌَّة ِمْن ِعيَس  صـلوات وُسـنٌَّة ِمـْن ُحمَمَّ

ــيهم، ــوٍح  اهللا عل ــْن ُن ــا ِم ــرِ  وَأمَّ ــوُل اْلُعُم ــْن  ،َفُط ــا ِم وَأمَّ

ــاسِ  ــَزاُل النَّ ــِوَالَدِة واْعتِ ــاُء اْل ــَراِهيَم َفَخَف ــ ،إِْب ــْن ُموَس ــا ِم  ٰى وَأمَّ

ا ِمـْن ِعيَسـ ،َفاْخلَْوُف واْلَغيْبَةُ  اِس فِيـهِ  ٰى وَأمَّ ـا  ،َفـاْختَِالُف النـَّ وَأمَّ

ــوَب  ــْن َأيُّ ــَد اْلبَْلــوَ  ِم ــاْلَفَرُج َبْع ــٍد  ،ٰى َف ــْن ُحمَمَّ ــا ِم  وَأمَّ

يِْف   .» َفاْخلُُروُج بِالسَّ

 اخلــرب بــأنَّ  رنا وصــحَّ ـم عصــالتعمــري ملــن تقــدَّ  صــحَّ  ٰى فمتــ

ــ ــةر مــن األـعشــالثــاين  ة بــذلك جاريــة يف القــائم نَّ السُّ  ئمَّ

  َّــز إال ــمل جي ــد أنَّ ــا  أن يعتق ــه م ــي يف غيبت ــو بق ص /[[ه ل

ْنيَا إِالَّ   هوأنَّـ ،بقي مل يكن القائم غـريه]] ٦٠٣ َلـْو َملْ َيبْـَق ِمـَن الـدُّ

َل  َخيْـُرَج َفيَْمَألََهـا ِقْسـطًا  ٰى َذلِـَك اْليَـْوَم َحتـَّاهللاُ َيْوٌم َواِحـٌد َلَطـوَّ

وَعـِن  ْت َجـْورًا وُظْلـًام َكـَام ُرِوَي َعـِن النَّبِـيِّ وَعْدًال َكَام ُمِلئَـ

ةاْأل   . َبْعَدهُ   ئمَّ

  بالتسـليم هلـم فـيام يـرد ويصـحُّ وال حيصل لنـا اإلسـالم إالَّ 

 . باهللا العيل العظيمة إالَّ وال حول وال قوَّ  ،عنهم

ين والزهــد والــورع مــة مــن أهــل الــدِّ ومــا يف األزمنــة املتقدِّ 

ــني مغيَّ إالَّ  ــهم ب ــرهم ،ألشخاص ــترتين ألم ــد  ،مس ــرون عن يظه

ــن ــان واألم ــوف ،اإلمك ــز واخل ــد العج ــون عن ــذا  ،ويغيب وه

ــدائها إىلٰ  ــن ابت ــدنيا م ــبيل ال ــذا س ــا ه ــر  ،وقتن ــار أم ــف ص فكي

ــائم  ــع األُ  الق ــن دون مجي ــه م ــراً يف غيبت ــور منك ــا يف إالَّ  م  مل

نفوس اجلاحـدين مـن الكفـر والضـالل وعـداوة الـدين وأهلـه 

ةواأل وبغض النبيِّ   .بعده  ئمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

 :الكالم يف الفصل السادس ]]٩١ص /[[

ــو ــادة يف دع ــاض الع ــوم بانتق ــق اخلص ــره،  ٰى تعلَّ ــول عم ط

 ة يف سـنيِّ قـول اإلماميـَّ تكامل أدواتـه منـذ ولـد عـىلٰ  وبقائه عىلٰ 

نـا هـذا وهـو سـنة أحـد عشــر يوم عشـر السـتّني واملـائتني وإىلٰ 

عوهنا  ــدَّ ــي ي ــه وحالــه وصــفته الت وأربعامئــة، ويف محلهــم يف بقائ

ــه يــدلُّ عــىلٰ  فســاد معتقــدهم  لــه بخــالف حكــم العــادات، وأنَّ

 .فيه

ــذي ختيَّلــه اخلصــوم هــو :فصــل ــ: وال ة فســاد قــول اإلماميَّ

ــول العمــر، وتكامــل ]] ٩٢ص /[[بــدعواهم  لصــاحبهم ط

ــة،  يومنــا هــذا وإىلٰ  أدواتــه فيــه، وبقائــه إىلٰ  وقــت ظهــوره باألُمَّ

ة واملعــارف بــأحوال  عــىلٰ  حــال الشــبيبة، ووفــارة العقــل والقــوَّ

 .ين والدنياالدِّ 

ـــر،  ــوال البش ــن أح ــن اآلن م ــده نح ــامَّ نعه ــرج ع وإن خ

ــ ـــركائه يف البش ــلفت لش ــادات س ــن ع ــارج ع ــيس بخ رية ـفل

 .وأمثاهلم يف اإلنسانية

مل يمتنـع وجـوده يف  وما جـرت بـه عـادة يف بعـض األزمـان

 .البيان غريها، وكان حكم مستقبلها كحكم ماضيها عىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــت األُمَّ ــًة لكان ــذلك مجل ــادة ب ــر ع ــو مل جت أنَّ اهللا  ول

فسـاد  فعـل ذلـك ُتبطِـل تـوّهم املخـالفني للحـقِّ  قادر عىلٰ  تعاىلٰ 

 .هبم يف دعواهمكذِّ القول به وتُ 

ــريهم أنَّ  ــل وغ ــل املل ــن أه ــامء م ــق العل ــد أطب ــا  وق آدم أب

ــر نحــو األلــف، مل يتغــريَّ لــه َخلــق، وال انتقــل  البشـــر  عمَّ

ــا إىلٰ  ــبيبة، وال عنه ــة إالَّ ش ــن طفولي ة إىلٰ  م ــوَّ ــن ق ــرم، وال ع  ه

ــم إىلٰ  ــن عل ــز، وال ع ــىلٰ  عج ــزل ع ــه مل ي ــل، وأنَّ ــورة  جه ص

 .إليه أن قبضه اهللا  واحدة إىلٰ 

ــن غــري ]] ٩٣ص /[[ ــة يف حدوثــه م ــع األعجوب ــذا م ه

واخرتاعه مـن الـرتاب مـن غـري بـدو وانتقالـه مـن طـني  نكاح،

فــاق اتِّ  طبيعــة اإلنســانية، وال واســطة يف صــنعته عــىلٰ  الزب إىلٰ 

 .اهب حسب ما بيَّنّ تُ من ذكرناه من أهل الكُ 

يف قومـه  اهللا  والقرآن مـع ذلـك نـاطق ببقـاء نـوح نبـيِّ 

ــ ة، وقبــل ذلــك تسـعامئة ســنة ومخســني ســنة لإلنـذار هلــم خاصَّ

مـن غـري ضـعف  اأن ُبِعـَث نبيـ� ن له من العمـر الطويـل إىلٰ ما كا

ــه  ــداد بقائ ــع امت ــل، م ــز وال جه ــرم وال عج ــه وال ه ــان ب ك

 .هوتطاول عمره يف الدنيا وسالمة حواسِّ 

ـــر قبــل حدوثــه يف  وأنَّ الشــيب أيضــًا مل حيــدث يف البش

يناه مـن أهـل العلـم مـن  إبراهيم اخلليـل  بإمجـاع مـن سـمَّ

 .كام ذكرناه ةاملسلمني خاصَّ 

مــني ورشكــاؤهم وهــذا مــا ال يدفعــه إالَّ امللحــدة مــن املنجِّ 

ــا أهــل امللــل كّلهــا فعــىلٰ  فــاق اتِّ  يف الزندقــة مــن الــدهريني، فأمَّ

 .ما وصفناه منهم عىلٰ 
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ــ ــام املعمِّ ــداد أّي ــارصة بامت ــار متن ــرب واألخب ــن الع رين م

ــي كــانوا  ــواهلم الت ـــر وأح ــناف البش ــد، وأص ــم واهلن والعج

ع ذلــك، واملحفــوظ مــن حكمهــم مــع تطــاول عليهــا مــ

أعامرهــم، واملــأثور مــن تفصــيل قّصــاهتم مــن أهــل أعصــارهم 

ة  ـــحَّ ـــل يف ص ـــل النق ـــف أه ـــعارهم، ال خيتل ـــبهم وأش وخط

ــاه  ــام ذكرن ــنهم ب ــار ع ــات ]] ٩٤ص /[[األخب ــدق الرواي وص

 .يف أعامرهم وأحواهلم كام وصفناه

ـــ ــروف ب ــايب املع ــنهم يف كت ــة م ــامء مجاع ــتُّ أس ــد أثب  وق

، وأخبـــار كـــافَّتهم جمموعـــة مؤلَّفـــة )اإليضـــاح يف اإلمامـــة(

حاصلة يف خزائن امللـوك وكثـري مـن الرؤسـاء وكثـري مـن أهـل 

ــوّراقني، فمــن أحــبَّ الوقــوف عــىلٰ  ذلــك  العلــم وحوانيــت ال

مـا يـثلج صـدره  فليلتمسه مـن اجلهـات املـذكورة، جيـدها عـىلٰ 

ــ ــع بتأمُّ ــذره، إن ويقط ــه ع ة ل ــحَّ ــانيدها يف الص ــاء اهللا ل أس ش

 .تعاىلٰ 

وأنــا ُأثبــت مــن ذكــر بعضــهم هاهنــا مجلــة تقنــع، وإن كــان 

ـ الوقوف عىلٰ  تهم أنجـع فـيام نؤمُّ ه بـذكر الـبعض إن إخبـار كـافَّ

 .شاء اهللا

 .لقامن بن عاد الكبري: فمنهم

ــه وكـان أطـول النــاس عمـرًا بعـد اخلضـــر  ، وذلـك أنَّ

ومخســامئة روايـة العلــامء باألخبـار ثالثـة آالف سـنة  عـاش عـىلٰ 

ــل ــنة، وقي ــه : س ـــر، ]] ٩٥ص /[[إنَّ ــبعة أنس ــر س ــاش عم ع

ـــر  ــيش النس ــل فيع ــه يف اجلب ـــر فيجعل ــرخ النس ــذ ف ــان يأخ وك

كـان آخرهـا  ٰى منها ما عاش، فـإذا مـات أخـذ آخـر فرّبـاه، حتـَّ

 .َلبَد طال األمد عىلٰ : َلبَد، وكان أطوهلا عمرًا، فقيل

 :ٰى وفيه يقول األعش

ـــك إذ ختتـــار ســـبعة أن ــــرلنفس    س

  نســـر نســـر خلــدت إىلٰ  ٰى إذا مــا مضـــ 

ــــ ــــر حتَّ ــــوره ٰى فعمَّ ــــال أنَّ نس    خ

  الـدهر النفـوُس عـىلٰ  ٰى خلود وهـل تبقـ 

   وقــــال ألدنــــاهنَّ إذ حــــلَّ ريشــــه

  هلكت وأهلكـت ابـن عـاد ومـا تـدري 

ربيـع بـن ضـبيع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك : ومـنهم

 .بن سعد بن عدي بن فزارة

ــاش ]] ٩٦ص /[[ ــنة، وأدرك ع ــني س ــنة وأربع ــة س ثالثامئ

 .ومل يسلم  النبيَّ 

 :وهو الذي يقول وقد طعن يف ثالثامئة سنة

ـــرا ــد حس ــي الشــباب ق    أصــبح منّ

  عصـــرا ٰى إن ينــأ عنّــي فقــد ثــر 

 .واألبيات معروفة

 :وهو الذي يقول أيضًا منه

ــأدفئوين ــتاء ف ــان الش   فــإنَّ الشــيخ هيدمــه الشــتاء   إذا ك

ا حـني    فســــربال خفيـــف أو رداء   قـرٍّ  يـذهب كـلُّ وأمَّ

ـــ ـــاش الفت ـــأتني  ٰى إذا ع م

ـــــــــــــــــــــــــاً  عام

ة والفتــاء ٰى فقــد أود    املســـرَّ

]] ٩٧ص /[[املســتوغر بــن ربيعــة بــن كعــب : ومــنهم

 .عاش ثالثامئة وثالثة وثالثني سنة

 :وهو الذي يقول

ــا ــاة وطوهل ــن احلي    ولقــد ســئمت م

ــا  ــنني مئين ــدد الس ــن ع ــرت م   وعم

   تها بعـــدها مائتـــان يلمائـــة حـــدث

ــ    رت مــن عــدد الشــهور ســنيناوعمَّ

 .أكثم بن صيفي األسدي: ومنهم

 عــاش ثالثامئــة ســنة وثامنــني ســنة، وكــان ممَّــن أدرك النبــيَّ 

  ــرية ــث كث ــه أحادي ــاه، ول ــل أن يلق ــات قب ــه وم ــن ب وآم

 .م وبالغات وأمثالكَ وِح 

 :وهو القائل

ــة    وإنَّ امــرًأ قــد عــاش تســعني حجَّ

  مـــأة مل يســـأم العـــيش جاهـــل إىلٰ  

ــا ـــر وفائه ــد عش ــان بع    خلــت مائت

  ليــال قالئــل ٰى وذلــك مــن عــدّ  

ــثم ]] ٩٨ص /[[ ــن أك ــاح ب ــن ري ــيفي ب ــده ص ــان وال وك

 .رينأيضًا من املعمِّ 

ــتَّ  ــائتني وس ــاش م ــه ع ــن عقل ــر م ــنة، وال ينك ــبعني س ة وس

ــتلمس  ــه امل ــال في ــذي ق ــم ال ــذي احلل ــروف ب ــو املع يشء، وه

 :اليشكري

ــذي ا ــرع ل ــل اليــوم مــا تق ــم قب  حلل

ـــ  ـــا علَّ ـــيعلاموم ـــان إالَّ ل   م اإلنس

 .ضبرية بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو: ومنهم

ــطُّ  ــب ق ــم  يش ــنة، فل ـــرين س ــنة وعش ــائتي س ــاش م ، ع

 .وأدرك اإلسالم ومل يسلم
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ــــو حــــاتم  ٰى ورو]] ٩٩ص /[[ ــــايش] و[أب ــــن الري ، ع

ــه قــال ســهمي ولــه مائتــا مــات ضــبرية ال: العتبــي، عــن أبيــه أنَّ

 .سنة وعرشون سنة، وكان أسود الشعر صحيح األسنان

 :ه قيس بن عدي فقالورثاه ابن عمِّ 

ــا   مــن يــأمن احلــدثان بعـــ ــهمي مات ــبرية الس ــد ض   ـ

ـــــ ــــه املشي ــــبقت منيَّت ــا   س ــه افتالت ــان ميتت ــب وك   ـ

ــــــوا دوا ال هتلك ــــــزوَّ ـــا   فت   مـــن دون أهلكـــم خفات

 .صمة اجلشميدريد بن ال: ومنهم ]]١٠٠ص /[[

ــان  ــلم، وك ــم يس ــالم فل ــنة، وأدرك اإلس ــائتي س ــاش م ع

ــني ومقــدَّ  ــوم حن ــّواد املشـــركني ي ــرب أحــد ق ـــر ح مهم، حض

 .فُقتَِل يومئذٍ   النبيِّ 

حمصن بـن عتبـان بـن ظـامل الزبيـدي، عـاش مـائتي : ومنهم

 .سنة ومخسة ومخسني سنة

 .عمرو بن محمة الدويس، عاش أربعامئة سنة: ومنهم

 :يقولوهو الذي 

ــ    كــأنَّني ٰى كــربت وطــال العمــر حتَّ

ـــودع  ـــري م ـــه غ ـــاع ليل ـــليم أف   س

ــت ــن تتابع ــاين ولك ــوت أفن ــام امل    ف

ــع  ــيف ومرب ــن مص ــنون م ــيلَّ س   ع

ــوامال ــررن ك ــد م ــات ق ــالث مئ    ث

ــع  ــل أرب ــي ني ــذا أرجت ــا ه ــا أن   وه

ــنهم]] ١٠١ص /[[ ــي، : وم ــاض اجلرمه ــن مض ــرث ب احل

 .عاش أربعامئة سنة

 :وهو القائل

   الصــفا كــأن مل يكــن بــني احلجــون إىلٰ 

ــــ    ة ســــامرأنــــيس ومل يســــمر بمكَّ

   نحـــن كنّـــا أهلهـــا فأبادنـــا بـــىلٰ 

ـــوائر  ـــدود الع ـــايل واجل   رصوف اللي

 .ويف غري من ذكرت يطول بإثباته جزء الكتاب

ـــت  ـــات طال ـــا مجاع ـــدماء ملوكه ـــزعم أنَّ ق ـــرس ت والف

ــىلٰ  ــول ع ت وزادت يف الط ــدَّ ــم وامت ــن أعامره ــامر م ــا  أع أثبتن

ــذي  ــك ال ــتهم املل ــن مجل ــذكرون أنَّ م ــرب، وي ــن الع ــمه م اس

 .استحدث املهرجان، عاش ألفي سنة ومخسامئة سنة

ــا ]] ١٠٢ص /[[ ــور م ــارهم، لظه ـــرح أخب ض لش ــرَّ مل نتع

عيـه الفـرس،  قصصته من أمر العـرب مـن أعامرهـم عـىلٰ  مـا تدَّ

ــار  ــوت أخب ــك، وثب ــد ُأولئ ــد عه ــا وبع ــدها منّ ــرب عه ولق

 .عرب يف صحف أهل اإلسالم وعند علامئهمري المعمِّ 

ــام هــم  وقــد أســلفت القــول بــأنَّ املنكــر لتطــاول األعــامر إنَّ

ـا أهـل الكتـب طائفة من املنجِّ  مـني ومجاعـة مـن امللحـدين، فأمَّ

ة ذلك وثبوته  .وامللل فال خيتلفون يف صحَّ

ــ ــة املعمِّ ــن مــن مجل ــول فلــو مل يك ــازع يف ط رين إالَّ مــن التن

، وأكثــر )رمحــة اهللا عليــه(و ســلامن الفــاريس عمــره مرتفــع، وهــ

ـــون ـــم يقول ـــل العل ـــه رأ: أه ـــيَّ  ٰى بأنَّ ـــيح، وأدرك النب  املس

ــه( ــه وآل ــلوات اهللا علي ــه يف )ص ــت وفات ــده، وكان ــاش بع ، وع

ــني  ـــي ب ــٍذ القاض ــو يومئ ــاب، وه ــن اخلّط ــر ب ــام عم ــط أّي وس

ـــلمني يف  ـــال]] ١٠٣ص /[[املس ـــدائن، ويق ـــان : امل ـــه ك إنَّ

 .جها، وهذا أصّح عاملها وجايب خرا

  .وفيام أسلفناه يف هذا الباب كفاية فيام قصدناه، واحلمد هللا

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ــ: بــن احلســن ٰى قــال حييــ ]]٤٤١ص [[ ه قــد ثبــت اعلــم أنَّ

ابــن حنبــل، التــي هــي  ة ومســندمناه يف الصــحاح الســتَّ بــام قــدَّ 

ــدة كُ  ــعم ــب اإلتُ ــدها غريه ــد عض ــالم، وق ــن الكُ س ــا م ب تُ

غــري هــذه  للثعلبــي بــام فيــه كفايــة ومقنــع، ويف وتفســري القــرآن

ــ ــذه الُط ــري ه ــن غ ــب، وم ــرُ الكت ــهق، ممَّ  ]]٤٤٢ص [[/ ا تروي

ــ ــةالشــيعة ممَّ ــغ يف الدراي ــة وأبل ــر يف الرواي ــو أكث ــأ الَّ إ ،ا ه ه ال نَّ

ـ ــوال تتَّ ، ة عنــد غــري رواتـهتقـوم بــه احلجَّ ة عنــد ضــح بـه املحجَّ

ــرُ ُطــ نــه مــن خــاصِّ لكو ،غــري هداتــه ــقهم واحتِّ قهم، ومــا رَ اد فِ

ة مــا رواه، وشــاهد يف هــذا الفصــل ملــزم راويــه بصــحَّ  ذكرنــاه

ــحَّ  ــمه بص ــا ادَّ خلص ــة م ــت املزيَّ ــاه، فثبت ــروايتني،  ةع ــني ال ــا ب م

ـوحصلت الفائـدة بـه باتِّ  ة امللـتمس فـاق الفـريقني، فصـار حجَّ

طـرق بـه عنـه ضـعف االنفـراد، وأ ٰى إذ قـد انتفـ ،املقتبس ومنار

ــ ــق االحتِّ ــار تلقِّ طري ــهاد، فص ــرض  ي ــني ال ف ــرض ع ــالقبول ف ب

 .باليقني ال بانتحال راوية مجاعاً إكفاية، و

مـام إه نَّـأ، ويمـام املهـدمـن وجـود اإل ال بـدَّ  هنَّـأوإذا ثبت 

ــود عيســ ــر الزمــان، ووج ــه  ٰى آخ  ،خلفــه صــّيل ويُ  ،مع

ــدِّ ويُ  ــىلٰ ص ــدّج  قه ع ــود ال ــت وج ــواه، وثب ــاً دع ــد  ،ال أيض وق

ــ فقــت الصــحاح عــىلٰ تَّ ا ــدَّ  هأنَّ ــر  ال ب ــة يف آخ مــن وجــود الثالث

ه نَّـأ بـدليل، ه لـيس فـيهم متبـوع غـري املهـدي نَّ أالزمان، و

ــام األُ إ ــم ــل  ،ةمَّ ــ نَّ أودلي ــّيل يُ  ٰى عيس ــه ص ــدِّ ويُ  ،خلف ــىلٰ ص  قه ع
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الثالـث هلـام  نَّ أته التـي هـو عليهـا، ودليـل ملَّ  ويدعو إىلٰ  ،دعواه

 . تعاىلٰ اهللا ال عدوُّ وهو الدّج 

ــد ــن أح ــو م ــائهم ال خيل ــالكالم يف بق ــمني ف ــإ: قس ا أن مَّ

ن أومســتحيل  ،ال يكــون أو يكــون بقــائهم يف مقــدور اهللا تعــاىلٰ 

 ءمـن بـدأ اخللـق مـن غـري يش نَّ ، ألمقـدور اهللا تعـاىلٰ  خيرج عن

البقــاء يف  أن يكــون يعيــده بعــد الفنــاء، ال بــدَّ  وأفنــاه ثــمّ 

 .مقدوره

مـن  ، فـال خيلـو أيضـاً يف مقـدوره تعـاىلٰ البقـاء  نَّ أوإذا ثبت 

ـــإ: قســـمني  أو إىلٰ  اختيـــار اهللا تعـــاىلٰ  إىلٰ  ا أن يكـــون راجعـــاً مَّ

ــار األُ  ــاختي ــونمَّ ــوز أن يك ــاً  ة، وال جي ــار األُ  إىلٰ  راجع ــاختي ة، مَّ

لنفســه  ن خيتــار البقــاءأمــن أحــدنا  ذلــك لصــحَّ  ه لــو صــحَّ ألنَّـ

مقـدورنا، ولولده، وذلك غـري حاصـل فينـا وغـري داخـل حتـت 

 .اختيار اهللا تعاىلٰ  إىلٰ  ذلك راجعاً  من أن يكون فال بدَّ 

ـإ: ال خيلـو بقـاء هـؤالء الثالثـة مـن قسـمني أيضـاً  ثمّ  ا أن مَّ

لغـري سـبب، فـإن كـان لغـري سـبب كـان  يكون لسبب أو يكون

احلكمــة ال  عــن وجــه حكمــة، ومــا خــرج عــن وجــه خارجــاً 

ون لسـبب، وسـنذكر أن يكـ ، فـال بـدَّ يدخل يف أفعـال اهللا تعـاىلٰ 

 .حدته منهم عىلٰ  واحدٍ  كلِّ  ]]٤٤٣ص [[/ سبب بقاء

 ِمــْن : وهــو قولــه تعــاىلٰ :  ٰى فنقــول يف بقــاء عيســ
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 هـذا أحـد، فـال بـدَّ  يومنـا ومل يؤمن به منذ نـزول هـذه اآليـة إىلٰ 

 .يكون ذلك يف آخر الزمان من أن

ــدّج  ــذلك ال ــوك ــدثاً  ثدِ ال مل ُحي ــول اهللا  ح ــد رس ــذ عه من

 ، ٰـــىل ـــا رو ع ـــحاح  يم ـــأيف الص ـــا  رآه، إىلٰ  ه نَّ يومن

 .من أن يكون ذلك يف آخر الزمان فال بدَّ ، هذا

ــدي  ــذلك امله ــه إىلٰ  وك ــذ غيبت ــأل  م ــذا مل يم ــا ه يومن

ــطاً  ــدالً  األرض قس ــدَّ وع ــام تق ــرب، ك ــره يف اخل ــا  ، إىلٰ م ذك يومن

بــآخر الزمــان، وبقــاء  روطاً ـأن يكــون ذلــك مشــ بــدَّ  هــذا، فــال

ــاب هــذه األســباب الســتيفاء هــذه ة روط وصــحَّ ـالشــ أرب

ــة موَّ  ــذه الثالث ــاء ه ــون بق ــا، فيك ــاً وجوده ــحَّ  قت رشاط أة لص

ة فقــت أســباب بقــاء الثالثــة لصــحَّ هــذا فقــد اتَّ  الســاعة، فعــىلٰ 

ــوم ــت معل ــوم يف وق ــر معل ــاحلا ،أم ــم ص ــيٌّ : نوه ــامإو نب  ،م

 .الاهللا، وهو الدّج  وطالح عدوُّ 

ــدَّ  ــد تق ــحَّ مت األوق ــاه بص ــام ذكرن ــحاح ب ــن الص ــار م ة خب

، فـام املـانع يف بقـاء املهـدي ٰى بقـاء عيسـ ةال مع صـحَّ بقاء الدّج 

  ٰحتـت مقـدوره  وداخـالً  مـع كـون بقائـه باختيـار اهللا تعـاىل

ــبحانه ــو أوىلٰ  ،س ــرين، أل وه ــني اآلخ ــن االثن ــاء م ــبالبق ه إذا نَّ

 مـام آخـر الزمـان يمـأل األرض قسـطاً إكـان  بقي املهـدي 

ــدَّ  ، عــىلٰ وعــدالً  ــة مــن الصــحاحمــا تق ــه الرواي فيكــون ، مت ب

 .هلم فني ولطفاً بقاؤه مصلحة للمكلَّ 

مــن  رَ ِكــفــني ملــا ذُ ال إذا بقــي فبقــاؤه مفســدة للمكلَّ والــدّج 

ــه باألُ ادِّ  ــة وفتك ــه الربوبي ــعائ ــ ة، ويفمَّ ــن وج ــه م ــه وج وه بقائ

ــاىلٰ  ــار اهللا تع ــة احلســن وهــو اختب ــدّج  ســبحانه خلقــه بفتن ال ال

ــ ــن املس ــن م ــايص، واملحس ــن الع ــع م ــنهم املطي ــيعلم م ، ءيـل

 .واملفسد من املصلح

ــه قــوم مــن أهــل   ٰى وإذا بقــي عيســ فلســبب ليــؤمن ب

ق بـام جـاء ه مصـدِّ نَّـأو ٰى عيسـ هنَّـأن يؤمنـوا بـه أوهـو  ،الكتاب

ــ ــه حمّم ــذا اإلإوب د ب ــة ه ــامام ــن أُ م ــم م ــمَّ ، د ة حمّم

مـــام عنـــد أهـــل اإل ٰى لـــدعو تبيانـــاً  ]]٤٤٤ص [[/ فيكـــون

 إليــه عنــد أهــل الطغيــان، بــدليل ٰى ملــا دعــ يــامن، ومصــداقاً اإل

ــه ــالته خلف ــ ،ص ـــونص ــه إىلٰ رته إّي ــ اه، ودعائ ــملَّ  د ة حمّم

لبقـاء صـالح مـن  أصـالً  ياملهـد مام فيها، فصار بقـاءإالتي هو 

 ولبقــاء الطــالح ، ٰى و عيســمصــاحبته يف آخــر الزمــان وهــ

ــدّج  ــر الزمــان وهــو ال ــني مــن معارضــيه يف آخ ال، وبقــاء االثن

بقــاء الفــرعني مــع عــدم بقــاء  يصــحُّ  بقائــه، وكيــف فــرع عــىلٰ 

ب مـن دون وجـود املسـبَّ  ذلـك لصـحَّ  ولـو صـحَّ ؟ األصـل هلـام

  .يف العقول وذلك مستحيل ،وجود السبب

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (بي أبو الصالح احلل/ تقريب املعارف

ة[]] ٤٤٨ص [[  ]:مسألة طول الغيبة وطول عمر احلجَّ

ـا طـول الغيبــة وتراخـي الزمـان هبــا، فلثبـوت الواجــب  وأمَّ

الظلــم  هلــا، واســتمراره مــن إخافــة الظــاملني، وإرصارهــم عــىلٰ 

ـة، وإذا كـان مـا لـه وجبـت الغيبـة  والعزم عـىلٰ  استيصـال احلجَّ

 التبعـــة عـــىلٰ  حســـن لـــذلك اســـتمرارها، وكانـــت امســـتمر� 

ة املضطرِّ   .إليها موجب ذلك دون احلجَّ

ــا طــول العمــر وبقــاء الشــباب مــع كونــه خالفــًا  وأمَّ

ــبحانه  ــديم س ــدورًا للق ــه مق ــه، لكون ــدح ب ــال ق ــادات، ف للع

وشــائعًا يف حكمــه، وإنَّــام يفعــل منــه مــن طــول وقصـــر 

ـــيخوخة ــــي ]] ٤٤٩ص /[[  وش ـــا يقتض ـــباب م ـــة ش وتبقي

ــك  ــون ذل ــه، لك ــلحة فعل ــىلٰ املص ــًا ع ــاىلٰ  موقوف ــدوره تع  مق
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 بغـري شـبهة عــىلٰ  قـه بمقـدوره تعـاىلٰ املعلـوم حسـن مجيعـه وتعلُّ 

 .دموحِّ 

ــأثريات إىلٰ  ــام اســتبعد ذلــك ملحــد يضــيف الت ــائع  وإنَّ الطب

ــا مــن أثبــت صــانعًا قــادرًا لنفســه فشــبهته يف  أو الكواكــب، فأمَّ

ــ ــع م ــع املن ــادة م ــتبعاده يف الع ــَق إالَّ اس ــاقطة، ومل يب ــك س ن ذل

 :، وكال األمرين ساقطخرق العادات لغري األنبياء 

ــة  ــاع األُمَّ ــه، إلمج ــاملعلوم خالف ــادة، ف ــتبعاده يف الع ــا اس أمَّ

ــد طــول عمــر نــوح  عــىلٰ  ــه عــاش ألفــًا ومــائتني، وق ، وأنَّ

ــًا  ــه يف قومــه داعي ت ــَ� نطــق القــرآن بنبوَّ ِْس
َ
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�
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ــا ــوت[ �م ــبهة]١٤: العنكب ــ ، وال ش ــوده حي� ــل  ايف وج قب

 .الدعوة وبعد الطوفان

ــ كــون اخلضـــر  وأمجــع العلــامء بالنقــل عــىلٰ  ــًا  احي� باقي

مـن   مـا وردت الروايـات بـه مـن ولـد الثـاين اآلن، وهو عىلٰ  إىلٰ 

ــوح  ــد ن ــول ــاحبًا ملوس ــه ص ــي كون ــران  ٰى ، ويكف ــن عم ب

  ٰاآلن باقيًا إىل. 

ل عمـر لقـامن طـو وقد تواتر اخلرب وأمجـع أهـل السـرية عـىلٰ 

 : ٰى ، وفيه يقول األعش، وأنَّه عاش عمر سبعة أنرساحلكيم 

   لنفســك أن ختتــار ســبعة أنســـر

  نســرِ  نسـر خلوت إىلٰ  ٰى إذا ما مضـ 

ـــ ـــر حتَّ ـــوره ٰى فعمَّ ـــال أنَّ نس    خ

  الدهر النفوس عىلٰ  ٰى خلود وهل تبق 

ـــه ـــاهنَّ إذ حـــلَّ ريش ـــال ألدن    وق

  تـدري هلكت وأهلكت بن عاد وما 

ألـف سـنة، : وإنَّام اختلفوا يف عمر النســر، ففـيهم مـن قـال

مخسـامئة سـنة، وأقـّل مـا روي أنَّ عمـر السـبعة : وفيهم من قـال

 .األنرس الذي عاشه لقامن ألف ومخسون ومائة سنة

ــاريس  ــلامن الف ــر س ــول عم ــات بط ــارصت الرواي ــد تن وق

ــيح  ــي املس ــن لق ــي م ــه لق ــاش إىلٰ ، وأنَّ ــة  ، وع خالف

 .بن اخلّطاب عمر

مــن أصــحاب احلــديث أو  ونقــل الكــلُّ ]] ٤٥٠ص /[[

ــ ــة مــن الِفــَرق املختلفــة أخبــار املعمِّ رين مــن تثبــت بنقلــه احلجَّ

نوا أشعارهم وأخبارهم  .ودوَّ

عمـرو بـن محمـة الـدويس، عـاش أربعامئـة سـنة : فمن ذلك

العـرب، وهـو ذو احللـم الـذي يقـول فيـه املـتلمس  حاكًام عـىلٰ 

 :، شعر اليشكري

    لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصـا

ـــيعلام  ـــان إالَّ ل ـــم اإلنس ـــا علَّ   وم

 : وهو القائل

   كــأنَّني ٰى كــربُت وطــال العمــر حتَّــ

ـــودع  ـــه غـــري م   ســـليم أفـــاع ليل

ــت ــن تتابع ــاين ولك ــوت أفن ــام امل    ف

ــع  ــيف ومرب ــن مص ــنون م ــيلَّ س   ع

ــوامال ــررن ك ــد م ــني ق ــالث مئ    ث

ــ  ــي م ــذا أرجت ــا ه ــا أن ــعوه   رَّ أرب

احلارث بـن كعـب بـن عمـرو بـن وعلـة بـن خالـد : ومنهم

ــرب  ــامء الع ــن حك ــان م ــذحجي، وك ــن أدد امل ــك ب ــن مال ب

 :، شعر وفصحائهم، وهو القائل

ــــــه ــــــبايب فأفنيت ــــــُت ش    أكل

ـــورا  ـــور ده ـــد ده ـــيُت بع   وأمض

ـــــاحبتهم ـــــني ص ـــــة أهل    ثالث

  فبــادوا وأصــبحُت شــيخًا كبــريا 

ــــا ــــل الطع ــــام قلي    عســــري القي

  قصـريا ٰى ـم قد تـرك الـدهر خطـو 

   أبيــــت ُأراعــــي نجــــوم الســــام

  ُأقلِّـــب أمـــري بطونـــًا ظهـــورا 

املســتوغر، وهــو عمــرو بــن ربيعــة بــن كعــب بــن : ومــنهم

سعد بـن زيـد بـن منـاة بـن متـيم بـن مـّر بـن أد بـن طلحـة بـن 

ل اإلســالم،  إليــاس بــن مضـــر، عــاش ثالثامئــة ســنة وأدرك أوَّ

  :، وهو القائل، شعر ور النبيِّ وروي أنَّه مات قبل ظه

 ]]٤٥١ص /[[

   ولقــد ســئمُت مــن احليــاة وطوهلــا

ــا  ــنني مئين ــدد الس ــن ع   وَعِمــرُت م

ــان يل ــدها مائت ــن بع ــت م ــة أت    مائ

  وازددُت مــن عــدد الشــهور ســنينا 

ــا ــد فاتن ــام ق ــي إالَّ ك ــا بق ــل م    ه

ــــدوها  ــــة حت ــــرُّ وليل ــــوم يك   ي

ســود بــن أســلم بــن   دويــد بــن زيــد بــن هنــد بــن: ومــنهم

ة بــن مالــك بــن محــري،  أحلــاف بــن قضــاعة بــن مالــك بــن مــرَّ

 :، شعر ومخسني سنة، وهو القائل اعاش أربعامئة سنة وست� 
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  لدويــد بيتـــه ٰى اليــوم ُيبنـــ

 

 ... 

 : قوله إىلٰ 

  أبليتــه لــو كــان للــدهر بــىلٰ 

 

  أو كان قـرين واحـدًا كفيتـه 

 : ومن قوله 

  والدهر ما أصلح يومًا أفسدا   عيلَّ الدهر رجالً ويـدا ٰى ألق

   يفسد ما أصلحه اليوم غـدا 

زهري بن جناب بـن هبـل بـن عبـد اهللا بـن كنانـة بـن : ومنهم

ت بـن رفيـدة بـن ثـور بـن بكر بن عوف بن عذرة بـن زيـد الـّال 

كلب بن وبرة بن تغلب بـن حلـوان بـن عمـران بـن أحلـاف بـن 

ة بـن زيـد بـن مالـك بـن  قضاعة بـن مالـك بـن عمـرو بـن مـرَّ

دًا محــري، عــاش مــائتي ســنة، وواقــع مــائتي وقعــة، وكــان ســيِّ 

ــًا يف قومــه، ويقــال ــه عشـــر خصــال مل : مطاعــًا رشيف كانــت في

د قومـه، ورشيفهـم، كـان سـيِّ : جيتمعن يف غريه مـن أهـل زمانـه

ـــدهم إىلٰ  ـــاعرهم، وواف ـــبهم، وش ـــبهم،  وخطي ـــوك، وطبي املل

ولــه  وكــاهنهم، وفارســهم، ولــه البيــت فــيهم، والعــدد مــنهم،

 : حكم ووصايا وأشعار مشهورة، فمن قوله

رت حتـَّ   مـا ُأبـايل ٰى لقد عمَّ

 

  أحتفي يف صباحي أو مسائي 

 ]]٤٥٢ص /[[ 

  وحقٌّ ملن أتت مائتـان عامـا

 

ــواءِ   ــن الث ــلَّ م ــه أن يم   علي

ذو األصــبع العــدواين، واســمه حرثــان بــن حمــّرث : ومــنهم 

عمـرو  بن احلارث بن ربيعة بن وهـب بـن ثعلبـة بـن ظـرب بـن

بـن عبّــاد بــن يشــكر بــن عــدوان، وكــان شــاعرًا فصــيحًا ومــن 

حكامء العـرب، عـاش مائـة سـنة وسـبعني سـنة، ويف روايـة أيب 

 : حاتم أنَّه عاش ثالثامئة سنة، ومن حسن شعره

   ال يبعــــدن عهــــد الشــــباب وال

ــــــه ونباتــــــه  ـــــــرِ   لّذات   النض

   رأت هرمــــي  هزئــــت أثليــــة إن

ــــ    لتقــــادم ظهــــري ٰى وإن انحن

    عـــنهماملبـــني  ُأكـــارش ذا الطعـــن

  يبـدو النـاب أمجـع ٰى وأضحك حتـَّ 

ــر ــو ي ــدنًا ول ــالقول ه ــه ب    ٰى وأهدن

ــرة مــا ُأخفــي لبــات يفــزع    رسي

ــه دخــل عــىلٰ : ومــنهم ــن ضــبع الفــزاري، روي أنَّ  الربيــع ب

يـا ربيـع، أخـربين عـامَّ أدركـت : ك بن مـروان فقـال لـهلِ عبد املَ 

ــا الــذي : ب املاضــية، فقــالمــن العمــر ورأيــت مــن اخلطــو أن

 : أقول

  ها أنا ذا آمـل اخللـود وقـد

 

  أدرك عقيل ومولدي ُحجـرا 

قـد رويـت هـذا مـن شـعرك وأنـا صـبي، : كِلـفقال عبد املَ  

ـل يل عمـرك، فقــال يـا ربيـع لقـد طلبــك جـدُّ  : غـري عــاثر ففصِّ

، وعشـــرين ومائــة يف  ٰى عشــت مــائتي ســنة يف فــرتة عيســ

 :سالم، وهو القائل، شعراجلاهلية، وستّني يف اإل

ــأدفئوين ــتاء ف ــان الش   فــإن الشــيخ هيدمــه الشــتاء    إذا ك

ا حـني يـذهب كـلُّ    فســــربال خفيـــف أو رداء   قـرٍّ  وأمَّ

 ]]٤٥٣ص /[[

ة والفتـاء   مائتني عامـاً  ٰى إذا عاش الفت   فقد ذهـب املســرَّ

عبــد املســيح بــن بقيلــة، واســمه ثعلبــة بــن عمــرو : ومــنهم

ان، عـاش ثالثامئـة سـنة ومخسـني سـنة، وأدرك بن قيس بـن حيّـ

لـه قصــرًا بـاحلرية،  ٰى اإلسالم فلم يسـلم وكـان نصــرانيًا، وبنـ

خالفــة عمــر، ولــامَّ نــزل خالــد بـن الوليــد بــاحلرية  وعـاش إىلٰ 

 :، شعر مائة ألف درهم، فقال يف ذلك صاحله عىلٰ 

ــروُّ    سـوا مـا ٰى أبعد املنذرين أر ــديرت ــاخلورنق والس   ح ب

ــومحتا ــّل ق ــوارس ك ــاه ف ــىلٰ    م ــيغم ع ــة ض ــزئري خماف   ال

 : قوله إىلٰ 

    ٰى ي اخلـرج بعـد خـراج كســرؤدّ نُ 

ـــري  ـــة والنض ـــن قريظ ـــرج م   وخ

ـــجال ـــه س ـــدهر دولت ـــذاك ال    ك

ـــــاة أو رسور  ـــــن مس ـــــوم م   في

ــن : ومــنهم ــد اهللا ب ــن عب ــمه قــيس ب النابغــة اجلعــدي، واس

بـن  عدس بن ربيعة بـن جعـدة بـن كعـب بـن ربيعـة بـن عـامر

ــ ــعة، وُيكنّ ــيىلٰ  ٰى صعص ــا ل ــو أب ــلم، وه ــالم فأس ، وأدرك اإلس

 : القائل

    ٰى اهلـو هتـيج عـىلٰ  ٰى تذكَّرت والـذكر

  راومــن حاجـــة املحـــزون أن يتـــذكَّ  

ـــن حمـــرق ـــذر ب ـــد املن    نـــداماي عن

  اليوم منهم ظـاهر األرض مقفـرا ٰى أر 

ـــوههم ـــأنَّ وج ـــان ك ـــول وفتي    كه

ــ  ــيف يف أرض قيص ــا ش ــانري ممَّ   ـرادن

 :وأيضاً 
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ـــأفنيتهم ـــًا ف ـــت ُأناس   لبس

 

  وأفنيــت بعــد ُأنــاس ُأناســا 

  ثالثــــة أهلــــني أفنيــــتهم 

 

  و كــان اإللــه هــو املستآســا 

 ]]٤٥٤ص /[[ :وله. يعني املستعاض 

ــل حملِّ  ــاظ قب ــهدُت عك ــد ش ــاولق    ه

  فيهــــا وكنــــُت ُأَعــــدُّ مفتيـــــان 

ــــرِّ  ــــن حم ــــذر ب ــــهواملن    ق يف ملك

ـــنعام  ـــائن ال ـــوم هج ـــهدُت ي   نوش

ــ ــرت حتَّ ــد ٰى وعمَّ ــد باهل ــاء أمح    ٰى ج

  مــــن القـــــرآن وقــــوارع تـــــتىلٰ  

ــنة : ومــنهم ــة س ــن صــيفي األســدي، عــاش ثالثامئ أكــثم ب

وآمـن بـه قبـل أن يلقـاه، ولـه   وثالثني سـنة، وأدرك النبـيَّ 

 : أحاديث كثرية وحكم، وهو القائل

ــة    وإن امــرءًا قــد عــاش تســعني حجَّ

ـــيش ج إىلٰ   ـــأم الع ـــة مل يس ـــلمائ   اه

ــا ـــر وفازه ــد عش ــان بع    مضــت مائت

ـــدِّ   ـــن ع ـــل وذلـــك م ـــايل قالئ    اللي

ــنهم ــبعني : وم ــنة وس ــائتي س ــاش م ــاح، ع ــن رب ــيفي ب ص

ــات ذو  ــض الرواي ــو يف بع ــه يشء، وه ــن عقل ــر م ــنة، ال ينك س

 .احللم الذي يقول املتلمس اليشكري فيه البيت السالف

ــنهم ــاش : وم ــرو، ع ــن عم ــهم ب ــن س ــعد ب ــن س ــبرية ب ض

ــن ــائتي س ــالم ومل م ــب، وأدرك اإلس ــنة ومل يش ـــرين س ة وعش

ـ ه ُيسِلم، ومات أسـود الشـعر صـحيح األسـنان، فرثـاه ابـن عمِّ

 : قيس بن عدّي، فقال

ــدثان بعــد ــأمن احل ــن ي ـــا   م ـــهمي مائت ـــبرية الس   ض

ـــبقت منيتـــه املشـــيب ــــا   س ــــه افتالت ــــان ميتت   فك

ــــــوا دوا ال هتلك ــــــزوَّ ـــا   فت   مـــن دون أهلكـــم خفات

هــاين بــن هنيــك بــن دريــد بــن ســلمة،  رشيــح بــن: ومــنهم

 :اج، وهو القائل، شعرأدرك اإلسالم، وُقتَِل يف والية احلجّ 

  قــد عشــُت بــني املشـــركني أعصـــرا

 

 

ــــيَّ   ــــت النب ــــة أدرك ــــذرا ثمَّ   املن

 ]]٤٥٥ص /[[ 

ــــــدِّ  ــــــده ص ــــــراوبع   يقه وعم

 

 

  ]ويــــوم مهــــران ويــــوم تســــرتا[ 

 

ـــفِّ  ـــن ص ـــع م ـــراواجلم   ينهم والنه

 

 

ـــو  ـــا أط ـــاَت م ـــراهيه ـــذا عم   ل ه

ــنهم  ــي،: وم ــاض اجلرمه ــن مض ــارث ب ــة   احل ــاش أربعامئ ع

ــو  ــني، وه ــوم حن ــَل ي ــِلم، وُقتِ ــالم ومل ُيس ــنة، وأدرك اإلس س

 :، شعر القائل

 ...   حرب عوان ليتني فيها جدع

وإذا كان ما ذكرنـاه مـن أعـامر هـؤالء معلومـًا لكـلِّ سـامع 

ــيهم أنبيــاء صــاحلون، وكُ  ــدون، لألخبــار، وف ــار معان ــاق وفُ ّف ّس

ــًا  ٰى معلنــون، ســقط دعــو خصــومنا كــون عمــر الغائــب خارق

ــ ــا انته ــعاف م ــوت أض ــادة، لثب ــرار  ٰى للع ة ألب ــدَّ ــن امل ــه م إلي

 .ّجاروفُ 

إنَّـام يمنـع منـه  غـري األنبيـاء  أنَّ خـرق العـادة عـىلٰ  عىلٰ 

ــز،  ــه رشوط املعج ــت في ــوارج إذا تكامل ــا اخل ــة وإخواهن املعتزل

ــة  ــر احلجَّ ــول عم ــن ق وط ــارج ع ــري خ ــاز بغ ــل اإلعج بي

ــأخُّ  ــتحيل، ألنَّ ت ــو مس ــل ه ــواه، ب ــن دع ــاله م ــبهة، النفص ر ش

العمــر اخلـــارق للعــادة ال ُيـــؤثِّر شـــيئًا،  ومضــــيَّ  ٰى الــدعو

ــدُّ  ــدعولوجــوب تق ــديق  ٰى م ال ــرق العــادات املفعــول للتص بخ

هيـا بطـول العمـر ال جيـدي شـيئًا، لتعرِّ  ٰى م الـدعوعقيبها، وتقـدُّ 

ته، ولوقوع ــحَّ ــان ص ــن بره ــىلٰ م ــا ع ــد  ه ــل إالَّ بع ــا مل حيص م

 .أزمان

ة معلومــه  إالَّ أن جيعـل جاعـل طــول عمـره  الّلهـمَّ  مـدَّ

الزمـان الـذي أخـرب بـه، غـري أنَّ  صـدقه بعـد مضــيِّ  داللة عىلٰ 

 .هذا املعجز من قبيل اإلخبار بالغائبات دون طول العمر

ة شــاب�  أو جيعــل جاعــل ظهــوره  ــ ابعــد طــول املــدَّ  اقوي�

ــزًا،  ــوره دون معج ــان ظه ــتصٌّ بزم ــه خم ــك، إالَّ أنَّ ــحُّ ذل فيص

 .زمان غيبته

ة التـي  وبعـد، فلـو سـلَّمنا أنَّ طـول عمـر الغائـب  املـدَّ

ـــن ـــد م ـــا أح ـــ]] ٤٥٦ص /[[  بلغه ـــن املعمِّ ـــاه م رين ذكرن

ـه مـن قبيـل  وأضعافها خارقًا للعـادة عـىلٰ  مـا اقـرتح علينـا، وأنَّ

م ــدَّ ــا ق ــك يف يشء ممَّ ــدح ذل ــاز، مل يق ــور اإلعج ــواز ظه ناه، جل

ــىلٰ  ــدنا ع ــز عن ــن احلُ  املعج ــالً ع ــرار، فض ــاألب ــاحلني َج ج والص

لنا عليه يف مايض كتابنا هذا وأوضحناه  .حسب ما دلَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

ـ]] ١١٤ص [[ ة صــحَّ  ا عملتــه كتــاب الربهــان عــىلٰ وممـَّ
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آبائــه أفضــل  وعــىلٰ  عليــه مــام صــاحب الزمــانطــول عمــر اإل

 .جواز تطاول األعامر وبيان ،السالم

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــىلٰ  ــد هللا ع ــد احلم ــا ه ــال ،ٰى م ــىلٰ وص ــطف ته ع ــن اص  ،ٰى م

 .ٰى اهلد ةوآله األئمَّ  ،ٰى د رسوله املجتبدنا حممّ سيِّ 

ــي  ــا أخ ــرت ي ــدك اهللا  -ذك ــن  -أيَّ ــة م ــت مجاع ــك رأي أنَّ

 صــّىلٰ (احب الزمــان نكــار وجــود صــإيعتمــدون يف  ،املخــالفني

مــن تطــاول عمــره  ،مــا يقتضــيه تــاريخ مولــده عــىلٰ  ،)عليــه اهللا

عنـدكم يف سـنة  إذا كـان مولـده :ويقولـون ،القـدر املعهـود عىلٰ 

وهــي ســنة ســبع  ،ســنتنا هــذه فلــه إىلٰ  ،مخــس ومخســني ومــأتني

 .واثنتان وسبعون سنة مائتان ،رين وأربعامئةـوعش

ــر]] ١١٥ص /[[ ــر مــن  إىلٰ  ٰى تنــاهاألعــامر ت ٰى ولســنا ن أكث

ــ ــة وعش ــنةـمائ ــر ،رين س ــل ال ن ــداً  ٰى ب ــذا  أح ــره ه ــق عم يلح

 .القدر اليوم

ــون  ــىلٰ  نَّ أويزعم ــادة ع ــذه الزي ــ ه ــة والعش ــة ـاملائ رين دالل

 .بطالن ما نذهب إليه عىلٰ 

ــ ــدهتم ويُ إلت يف أوس ــوهي عم ــيهم ي ــالم عل ــراد ك ــي ل بطِ

 .كك به املستند إلييتمسَّ  ،يف يدك ويكون أصالً  ،شبهتهم

وأبلغـك منهـا مـا طلبـت بعـون  ،لتأمـا سـ نا جميبـك إىلٰ أو

 .اهللا وحسن توفيقه

 ة عــىلٰ اإلمامـة ووضــحت األدلَّـ ه إذا وجبــتنَّـأ الً أوَّ  ،اعلـم

ــدون مجيــع األُ  ر ـتنــا االثنــي عشــاختصاصــها بأئمَّ  فــال  ،ةمَّ

اهللا  صـّىلٰ (مامنا وصاحب زماننا إالقول بطول عمر  عىلٰ  رفـمنص

صـاحب  آبـاء ٰى ـوقـد مضـ ،مـامإالزمان ال خيلو من  ألنَّ  ،)عليه

 .اإلمامة سواه من يستحقُّ  ومل يبَق  ،الزمان بال خالف

ــد�  ــه إىلٰ  افــإن مل يكــن عمــره ممت ــأن يُ  مــن وقــت أبي اهللا  رهظِه

 وهــذا دليــل مبنــيٌّ  ،مــامإمــن  حصــل الزمــان خاليــاً  ،ســبحانه

 .مناهما قدَّ  عىلٰ 

ك يف طـول عمـره مـن مـكلِّ يُ  نأه ال يصـلح وبعد ذلـك فإنَّـ

 .برشيعته ال يقرُّ 

ــأف  ،نكــر جــواز تراخــي األعــامر وطوهلــاأو ،هبــا ا مــن أقــرَّ مَّ

نه مـن اخلـرب عـن طـول عمـر نـوح القرآن خيصمه بـام تضـمَّ  نَّ إف
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راف عــن ـاالنصــ وال طريــق إىلٰ ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

 . بربهانظاهر القرآن إالَّ 

ــىلٰ  ــلمون ع ــع املس ــد أمج ــ وق ــاء اخلض ــن ر ـبق ــل  م قب

ـــ ـــان موس ـــه متَّ  نَّ أو ،نآلا إىلٰ   ٰى زم ـــلة إىلٰ حيات ـــر  ص آخ

 دفعـه بحــالٍ  فـال سـبيل إىلٰ  ومـا أمجـع عليـه املسـلمون ،الزمـان

 .من األحوال

ن يكـون طـول أوجيـوز  ،انهـذان نبيّـ :فإن قال لك اخلصـم

ــا أ ــزاً عامرمه ــةً  معج ــام وكرام ــيُ  هل ــامميَّ ــن األن ــا ع وال  ،زان هب

 .لألنبياء إالَّ كرام ن يكون هذا املعجز واإلأ يصحُّ 

ــه]] ١١٦ص /[[ ــل ل ــيُ : فق ــتقرَّ فِس ــام اس ــك ب ــذا علي  د ه

ــه االتِّ  ــاقعلي ــد آدم  ،ف ــن عه ــني م ــيس اللع ــاء إبل ــن بق  م

ــأو ،ناآل وقبــل ذاك إىلٰ  طــق الوقــت املعلــوم كــام ن إىلٰ  ٰى ه ســيبقنَّ

 .كرامسبيل اإل له وال عىلٰ  وليس ذلك معجزاً  ،به القرآن

ـــعُ  ،يف طـــول العمـــر والعـــدوُّ  اشـــرتك الـــويلُّ  اوإذ  أنَّ  مَ ِل

ــأو ،السـبب يف ذلــك غــري مــا ذكــرت  ال يعلمهــا إالَّ  ه ملصــلحةٍ نَّ

 .دون العباد اهللا تعاىلٰ 

فــإن أنكــر اخلصــم إبلــيس وبقــاءه خــرج عــن ظــاهر 

ــئاأل مجــاعإريعة ودفــع ـالشــ  ل ذلــك طولــب عــىلٰ ن تــأوَّ إو ،ةمَّ

 .ةة تأويله باحلجَّ صحَّ 

ـ مت لـه طـول العمـر معجـزاً لِّ ولو ُسـ ومل  ،كرامـاً إر وللمعمِّ

ن أكـان لـك  ،األزمـان ممـرِّ  لـه إبلـيس وطـول عمـره عـىلٰ  رذكَ يُ 

ــول ــم اإل نَّ إ :تق ــيِّ حك ــم النب ــدنا كحك ــام عن ــاج  م يف االحتج

ــز واإل ــور املعج ــواز ظه ــوج ــام يتميَّ ــرام ب ــامز ك ــن األن ــه ع  ،ب

ــر  ــيس بمنك ــاىلٰ أفل ــل اهللا تع ــىلٰ  ن يطي ــره ع ــز  عم ــبيل املعج س

 .كرامواإل

ــم  ــدك اهللا  -واعل ــداد  نَّ أ -أيَّ ــواز امت ــك يف ج ــالفني ل املخ

 .بكالم مستعار مونك إالَّ كلِّ سالم ال يُ باإل ن يقرُّ األعامر ممَّ 

ــفة ــان الفالس ــق بلس ــن ينط ــنهم م ــول ،فم ــول  نَّ إ :فيق ط

جــوازه  يثبــت عــىلٰ ) مل( يل يف العقــول الــذيالعمـر مــن املســتح

 .دليل

الكواكــب  نَّ إ :فيقــول ،مــنيومــنهم مــن ينطــق بلســان املنجِّ 

وهلـم  ،رين سـنةـمـن مائـة وعشـ من العمر أكثـر عطي أحداً ال تُ 

 .هذيان طويل

ــ ــان األطبّ ــق بلس ــن ينط ــنهم م ــائعوم ــحاب الطب ، اء وأص

ــول ــ نَّ إ :فيق ــة وعش ــو مائ ــي ه ــر الطبيع ــنةـالعم ــإذا  ،رون س ف

الطبـاع  تهإليهـا فقـد بلـغ غايـة مـا يمكـن فيـه صـحَّ  احليُّ  ٰى انته

 .ها ضدَّ الَّ إوليس بعد بلوغ غاية السالمة  ،وسالمتها
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  إىلٰ الَّ إيسـتند  وال ،ٰى  الـدعومـنهم إالَّ  يـد أحـدٍ  ولـيس عـىلٰ 

ــو ــبية واهل ــني إىلٰ  ،ٰى العص ــوا أمجع ــاج رجع ــهم احلج ــإذا عض  ف

هـذا  جتـاوز يف العمـر إىلٰ  أحـداً   نـرَ مل اّنـإ :فقـالوا ،الشاهد املعتاد

 .ثبات ما مل نرَ إ وال طريق لنا إىلٰ  ،القدر

 .داللةً  والعادة أصحُّ ، وهذا الذي جرت به العادة

ــ فقــت خمــالفون ملــا اتَّ  ،ةومجــيعهم خــارجون عــن حكــم امللَّ

ــعليــه األُ  ــا ســلف  ،ةمَّ رائع ـمــن الشــ أيضــاً ]] ١١٧ص /[[ومل

ــةاملتقدِّ  ــل ك ،م ــل املل ــا متَّ لَّ ألن أه ــىلٰ ه ــون ع ــداد  فق ــواز امت ج

خبـار بـذلك مـا التـوراة مـن اإل نتوقـد تضـمَّ  ،األعامر وطوهلا

 .نازعمليس بينهم فيه 

ــنة آدم  نَّ أومنهــا  ــعامئة وثالثــني س ــاش تس ــاش ، ع وع

ــيث  ــ ش ــي عش ــعامئة واثنت ــنةـتس ــاش  ،رة س ــوش أوع ن

ــاً  ــعامئة ومخس ــتّ  تس ــنةوس ــاش ،ني س ــنة  وع ــعامئة س ــان تس قين

 ،وتسـعني سـنة وعـاش مهالئيـل ثامنامئـة ومخسـاً  ،ر سننيـوعش

ــرد ــاش ب ــتّ  وع ــني وس ــعامئة واثن ــنةتس ــوخ  ،ني س ــاش أخن وع

 وعــاش متوشــلح ،ني ســنةوســتّ  وهــو إدريــس تســعامئة ومخســاً 

ــتّ  تســعامئة وتســعاً  ــبعاً  ،ني ســنةوس ــك ســبعامئة وس  وعــاش مل

ــتّ  ــنةوس ــني ،ني س ــعامئة ومخس ــوح تس ــاش ن ــنة وع ــاش  ،س وع

رفخشــاد أربعامئــة وثــامين وتســعني أش وعــا ،ســام ســتامئة ســنة

ــاً  ،ســنة ــة وثالث ــاش  ،وتســعني ســنة وعــاش شــالخ أربعامئ وع

ــنة ــبعني س ــة وس ــابر ثامنامئ ــعاً  ،غ ــأتني وتس ــالخ م ــاش ف  وع

ــنة ــعني س ــاش ، وتس ــتّ أوع ــأتني وس ــو م ــنةرغ ــاش  ،ني س وع

وعـاش تـارخ مـأتني وثامنـني  ،وأربعـني سـنة اباحور مائـة وسـت� 

ــنة ــة ومخ ،س ــراهيم مائ ــاش إب ــاً وع ــنة س ــبعني س ــاش  ،وس وع

ــبعاً  ــة وس ــامعيل مائ ــنة إس ــني س ــة ، وثالث ــحاق مائ ــاش إس وع

 .وثامنني سنة

 ٰى ا لـيس بـني اليهـود والنصـارنته التـوراة ممـَّفهذا مـا تضـمَّ 

 .اختالف

مـن  ومل نجـد أحـداً  ،سـالمنت نظـريه رشيعـة اإلوقد تضـمَّ 

أو يعتقــــد فيــــه ]] ١١٨ص /[[علــــامء املســــلمني خيالفــــه 

 .ما ذكرناه مجعوا من جواز طول األعامر عىلٰ أ بل ،البطالن

يعلــــم جـــواز ذلــــك يف العقـــل إذا أنعــــم  واملســـتدلُّ 

ــواأل، االســتدالل روا يف قريــب خبــار قــد تنــارصت يف قــوم عمَّ

ــان ــنهم ،الزم ــة م ــر مجاع ــوف أذك ــ ،س ــانليتأكَّ ــيس ،د البي  ول

 .املنازعة لنا بعد ذلك من ذي بصرية وعرفان

ســالف  تطــاول يفير قــد كانــت األعــام نَّ إ :فــإن قــال قائــل

مــا  انتهـت إىلٰ  ٰى ر حتـَّـبعـد عصـ راً ـتناقصـت عصـ ثـمّ  ،الـدهر

 .ا ال جيوز اليوم سواهنراه ممَّ 

 ،الزمـان ال تـأثري لـه يف األعـامر يعلـم أنَّ  العاقـل نَّ إ :قيل له

هـــا يف غريِّ زيادهتـــا ونقصـــاهنا مـــن فعـــل قـــادر خمتـــار يُ  نَّ أو

 .الحا يراه من الصبحسب ممَّ  األوقات

العـادة اليـوم بأقـدار  ٰى جـرأاهللا سـبحانه قـد  نَّ أولسنا ننكر 

 غـري أنَّ  ،م الزمـانخيـالف مـا كـان يف متقـدِّ ، متقاربة يف األعـامر

ــاس ــض الن ــر بع ــول عم ــل ط ــذا ال حيي ــاً  ،ه ــان ممكن ــن  إذا ك م

 .املعطي لألعامر القادر

ـاأل نَّ أوقـد ذكرنـا  كـانوا يف  ،رينخبـار قـد أتـت بـذكر املعمِّ

ــب  ــانقري ــق إىلٰ  ،الزم ــال طري ــع ف ــذا  دف ــع ه ــاه م ــا ذكرن م

 .يضاحإلا

ا الذين اسـتعاروا كـالم الفالسـفة مـن املخـالفني لنـا يف مَّ أو

ــألة ــذه املس ــول، ه ــتحيل يف العق ــن املس ــر م ــوهلم يف العم  ،وق

ـــإهنَّ  ـــذلك عـــىلٰ عوِّ م مل يُ ف ـــوا يف العلـــم ب ـــاركهم  ل رضورة يش

ـ رورة فـال بـدَّ ـموا الضـدِ وإذا ُعـ ،فيها العقالء ة عقليـة مـن حجَّ

ــ ،يرادهــاإبون بطــالَ يُ  وال عمــدة ، ة معهــم ينطقــون هبــاوال حجَّ

 ٰى واهلـو .ٰى رد وُيـشـاهَ مـا يُ  والرجـوع إىلٰ  ٰى هلم أكثـر مـن اهلـو

ــشــاهَ نكــار ملــا مل يُ واإل ،همضــلَّ  ــ، ةد مزلَّ ــيس مــن موحِّ د وال ول

 .دشاهَ بام مل يُ  ويقرُّ  ٰى رت ما ال يُ ثبِ  وهو يُ ملحد إالَّ 

ــ  شــيئاً  ومل نــرَ  ،عامرهــاأوطــول  بــاهللا واملالئكــة د يقــرُّ فاملوحِّ

 (...).منها 

عليهــا  بوجــود جــواهر بســيطة ال جتــوز وامللحــدة قــد تقــرُّ 

ــة ــدَّ  ،الرؤي ــاً  يعوت ــل  أيض ــود عق ــارَ تمل (...) وج وال رأت  ،مه

 .عنها فضالً (...) 

ــلُّ ]] ١١٩ص /[[ ــدَّ  وك ــة ت ــ عيفرق ــياء مل ُت ــود أش  .رَ وج

ــ ــه ال يُ فمــن زعــم أنَّ  فقــد أفســد عــىلٰ  ٰى  مــا شــاهد ورأالَّ إت ثبِ

 .نفسه من مذهبه

ــر  ،مــون يف العمــر وال يــدرون مــا هــويتكلَّ  وهــؤالء والعم

ــو اتِّ  ــيِّ ه ــون احل ــال ك ــ ص ــدود حي� ــذا االتِّ  ،ااملح ــفه ــال إنَّ  امص

فلــيس يســتحيل  ،واحليــاة فعــل اهللا تعــاىلٰ  ،يكــون بــدوام احليــاة

ــه  ــاإمن ــلُّ  ،دامته ــاز  وك ــا ج ــه اأم ــاىلٰ ن يفعل ــول  هللا تع ــن ط م

ــر ــ ،العم ــوز فإنَّ ــحَّ أه جي ــه يف دوام الص ــل مثل ــوَّ ن يفع ة ة والق

 .وعدم الضعف واهلرم



 طول العمر/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ............................................................................ ٢٢٦

مـني مـن املنـازعني لنـا يف اسـتعاروا كـالم املنجِّ  ا الـذينوأمَّ 

 .م يعتمدون الظنون دون اليقنيفإهنَّ  ،جواز طول العمر

مـــني يف االحكـــام ال صـــول املنجِّ أُ  نَّ أوالعقـــالء يعلمـــون 

ـــدليلي ـــالنظر وال ـــت ب ـــن الت ،ثب ـــنهم م ـــوبي ـــاح  ارب فيه

 .لاملتأمِّ  عىلٰ  ٰى واالختالف ما ال خيف

ـــمّين إ ـــد علامئه ـــاب أح ـــدت يف كت ـــاب  ، وج ـــو الكت وه

ذكرهــا عــن يف حكايــة  بابــا حكايــة البــن هــبىلٰ  املعــروف

ــم وأُ مهــم املقــدَّ معلِّ  يف ) عليــه(لــون عوِّ ل الــذي يُ ســتاذهم املفضَّ

بــ وهـو املعـروف  ،عيـهكالمـه ومـا يدَّ  ويستندون إىلٰ ، حكاماأل

ــ ،نــا موردهــاأ )مــا شــاء اهللا(  ة علــيهم يف هــذهففيهــا أكــرب حجَّ

 .املسألة التي خالفونا فيها

 :قال ما شاء اهللا

 ،العمـر الكثـري عـىلٰ  الباب األعظم من اهلـيالج الـذي يـدلُّ 

 ةٍ مثلثـــ إىلٰ  ةٍ يف مثلثـــ]] ١٢٠ص /[[املولـــود  ه يكـــونفإنَّـــ

ــد ــوت أح ــه ثب ــويني وطالع ــوكبني العل ــرتي :الك ــل واملش  ،زح

ـــاً  ،الكذخـــذاة وصـــاحب الطـــالع  ،فـــإن كـــان املولـــود ليلي

ــفــإن كــان فــوق الشــمس يف بــرج أُ  ،واهلــيالج القمــر وإن  ،ٰى نث

 عـىلٰ  يـدلُّ  ه حينئـذٍ فإنَّـ ،فيكون الشمس يف بـرج ذكـر كان هنارياً 

 إىلٰ  ةٍ ل القـران عـن مثلثـيتحـوَّ  ٰى حتـَّ بقاء املولود بـإذن اهللا تعـاىلٰ 

 .وذلك مائتان وأربعون سنة ،ٰى خرأُ 

ــأف ــإنَّ ا يف الــزمن األوَّ مَّ ــدلُّ  ل ف ــة كانــت ت  مثــل هــذه الدالل

وذلــك بعـد تســعامئة  ،مكانـه يعـود القــران إىلٰ  ٰى بقائـه حتَّــ عـىلٰ 

 .واهللا أعلم ،ومخسني سنة

وقــد أوضــح  ،)شــاء اهللا مــا(فــام يقولــون يف كــالم عــاملهم 

ــزمن األ ــة ال ــه يف الدالل ــنةوَّ بتخصيص ــني س ــعامئة ومخس  ،ل بتس

وهـو شـاهد لنـا  ،مراده باملـأتني واألربعـني مـن هـذا الزمـان نَّ أ

 .الواضح الربهان هؤالء املعاندين املنكرين للحقِّ  عىلٰ 

ــ ــوأمَّ ــذين اعتمــدوا بكــالم األطبّ ــائع ا ال اء وأصــحاب الطب

ــوهلم ــن ق ــر  إنَّ  :م ــة العم ــ) يف(غاي ــة وعش ــة مائ  رونـالطبعي

ـ يعتمـدوا عـىلٰ  م ملفـإهنَّ  ة،سن ولـيس  ،ثوا بشـبهةوال تشـبَّ  ،ةحجَّ

 نَّ أ ،بطــالن مقــالتهم  لــكتبــنيَّ  ،يف أيــدهيم أكثــر مــن دعــواهم

منهـــا يف احلقيقـــة  عـــراض ال يصـــحُّ واأل ،عـــراضأالطبـــائع 

ــ ،أفعــال فعــل اهللا  والطبــائع أيضــاً  .املختــار ام يفعــل القــادروإنَّ

ــاىلٰ  ــا يف اإل ،تع ــذي ارتكبه ــو ال ــانوه ــ .نس ــه ام فكلَّ ــاز من ن أج

 فهـو قـادر عـىلٰ  ،ة مـن الزمـانمعتدلة مـدَّ  ها صحيحةجيعلها كلَّ 

 ،نسـانفيطـول عمـر اإل ،ةضـعاف تلـك املـدَّ أأن جيعلها كـذلك 

 .يستحيل ذلك يف عقل ذي بصرية وعرفان وليس

ــ ــوأمَّ ــ ،العــادات دون يف ذلــك عــىلٰ ا املتعّم ــفإنَّ ة يف ه ال حجَّ

ــمــن قِ  أيــدهيم ف بــاختالف األوقــات العــادات قــد ختتلــ نَّ أل بَ

 .واألصقاع وباختالف الناس أيضاً 

بــالد الســند مــن  نَّ أمــن مجاعــة مــن النــاس  وقــد ســمعت

 .تطول فيها األعامر )التي(البالد 

رة ـمـن ســنة اثنتـي عشــ ورأيـت بالرملــة يف مجـادي اآلخــرة

 ٰى يب القاســم عيســأف بـعــرَ مــن أهـل الســند يُ  وأربعامئـة رشيفــاً 

بـن أيب  عمـر بـن أمـري املـؤمنني عـيلِّ مـري مـن ولـد العُ  بن عيلٍّ 

 .هو صحيح :فقال يل ،وسألته عن ذلك، طالب 

ــر ]] ١٢١ص /[[ ــدهم نَّ أوذك ــرم عن ــل اهل ــدَّ  ،قلي ثني وح

وهــو أمــري مــن  ،عمريــاً  رشيفــاً  بــبالد الســند عنــدهم رجــالً  نَّ أ

 .ني سنةمائة وستّ  ن فارقهأ )مذ(ه عاش نَّ أ ،مرائهمأُ 

بــن عمـر بــن  اس بــن عـيلِّ ريف هــو العبّــوهــذا الشـ :قـال

د بـن بـن عبـد اهللا بـن حمّمـ دأمحد بن محـزة بـن جعفـر بـن حمّمـ

 .بن أيب طالب  عمر بن عيلِّ 

ــكُّ  ــيس يش ــاىلٰ  العاقــل يف أنَّ  ول ــد اهللا تع ــادات بي ــأو، الع ه نَّ

ــاثرت  .خرقهــا) أو(التــدريج  منــه تغيريهــا عــىلٰ  يصــحُّ  وقــد تن

لــذين كــانوا فــيام رين ااملعّمــ عــذار بحــالخبــار القاطعــة لألاأل

ــبَ  ــ دَ ُع ــاس، مــن  َب رُ وَق ــغ أحــديثهم و ٰى وروالن ــعارهم ومبل ش

ــم ــارأو أعامره ــري واآلث ــحاب الس ــارهم أص ــ ،خب ــر ٰى حتَّ  ٰى ج

ــر ــك جم ــ ٰى ذل ــا تعلَّ ــانم ــوادث يف األزم ــن احل ــائع  ق م والوق

ــدانأو ــار البل ــم  ،خب ــرتك يف العل ــه[واش ــامء ]ب ــل  ،العل وحص

وقــبح يف  ،خبـاربـه األ اترتا تـواملنكـر لـه كـاملنكر ملـا سـواه ممـَّ

 يف جـواز طـول العمـر عـىلٰ  ر املسـتدلُّ ـولو اقتصـ ،نكارمثله اإل

 .كثارمن اإلطالة واإل هذا الوجه ألغناه

 :رينخبار املعمِّ أ

ـــ آخـــر  صـــل بقـــاؤه إىلٰ املتَّ  ر ـرين اخلضـــفمـــن املعمِّ

ره املـوت ـ حضـامَّ ـلـ آدم  نَّ أمـن حديثـه  ا جـاءوممَّ  ،الزمان

 :المجع بنيه فق

ــيَّ  ــا بن ــاىلٰ  نَّ إ ،ي ــارك وتع ــىلٰ  اهللا تب ــزل ع ــل األرض من  أه

إذا هبطـتم فـابعثوا فـ ،يكن جسـدي معكـم يف املغـارةلـف ،عذاباً 

 بعـث اهللا فلـامَّ  ،معهـم فكـان جسـده ،يب فادفنوين بأرض الشـام

ــاً  ــمَّ   نوح ــد ض ــك اجلس ــاىلٰ  ،ذل ــل اهللا تع ــان  وأرس الطوف
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ــىلٰ  ــت األرض ع ــاً  األرض فغرق ــ ،زمان ــاء ن ــفج ــزل  ٰى وح حتَّ ن

ــل ــة وٰىص أو ،بباب ــه الثالث ــم ،بني ــام :وه ــث وح ــام وياف ن أ ،س

 .ن يــدفنوه فيــهأمــرهم أاملكــان الــذي  إىلٰ  يــذهبوا بجســده

ــالوا ــا :فق ــيس هب ــة ال أن ــق ،األرض موحش ــدي الطري ، وال هنت

ــ ــف حتَّ ــن نك ــ ٰى ولك ــبالد أي ــأنس ال ــروا وت ــاس ويكث من الن

ــفَّ  ــم ،وجت ــال هل ــا اهللا آدم  نَّ إ :فق ــد دع ــاىلٰ  ق ــل أ تع ن يطي

 ٰى حتـَّ جسـد آدم  فظـلَّ  ،يـوم القيامـة عمر الـذي يدفنـه إىلٰ 

مـا وعـده  نجـز اهللا تعـاىلٰ أو، دفنـه ر هـو الـذي تـوّىلٰ ـكان اخلض

 .ٰى ن حييأما شاء اهللا  ىلٰ إو

ــدِّ  ــائخ ال ــد رواه مش ــديث ق ــذا ح ــاتوه ــؤمنني  ين وثق امل

 .املسلمني

ــاد(و]] ١٢٢ص /[[ ــن ع ــامن ب ــول ال )لق ــري أط ــاس الكب ن

ــراً  ــ عم ــد اخلض ــ، ر ـبع ــك أنَّ ــاش وذل ــأه ع ــامئة ًا لف ومخس

ه كــان يأخــذ نَّـأو ،رـه عــاش عمــر سـبعة أنســنَّـإ :ويقــال ،سـنة

مـا  ر منهـاـفيعـيش النسـ ،ر فيجعلـه يف اجلبـلكَ ر الـذَّ ـفرخ النس

ــ ،اهخــذ آخــر فرّبــأفــإذا مــات  ،عــاش ــكــان آخرهــا لُ  ٰى حتَّ  ،دبَ

ــلُ  ىلٰ طــال األبــد عــ :فقيــل ،وكــان أطوهلــا عمــراً   ٰى  رأامَّ ـولــ. دبَ

 .د أهلكتني نفسكبَ يا لُ  :هالكه قال

 :ٰى وفيه يقول األعش

ـــألنفســـك  ـــار ســـبعة أنس    رـن ختت

  رـنسـ ر خلـوت إىلٰ ـنسـ ٰى ـمض إذا ما 

ـــ ــفعمَّ    نســـوره نَّ أخـــال  ٰى ر حتـَّ

  الـدهر النفوس عـىلٰ  ٰى خلود وهل تبق 

ـــال ـــاهنَّ  وق ـــلَّ  ألدن ـــه إذ ح    ريش

  ن عاد ومـا تـدريهلكت وأهلكت اب 

 ٰى خنـأعليـه الـذي  ٰى خنـأ: (راده القائـل بقولـهأوهو الـذي 

 ).دبَ لُ  عىلٰ 

ومنهم ربيع بن ضـبع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك بـن 

 ،عـاش ثالثامئـة سـنة وأربعـني سـنةفـزارة، سعد بن عـبس بـن 

 :وهو الذي يقول ،مسلِ ومل يُ   وأدرك النبيَّ 

 ]]١٢٣ص /[[

   بنـــــي ربيـــــع  أبلـــــغ بنـــــيَّ َال أ

  وأرشار البنــــــني لكــــــم فــــــداءُ  

ـــ ـــربت ودقَّ أب ـــد ك ـــي ين ق    عظم

ــــ  ــــغلكم عنّ ــــال يش ــــاءُ  يف   النس

ـــــدق نَّ إو ـــــاء ص ـــــائني لنس    كن

ٰ وال     وال أســـــــــاؤوا بنــــــــيَّ  أىلَّ

ـــــاءإذا  ـــــتاءُ  ج ـــــ الش    دفنويناف

ــــإنَّ   ــــتاءُ  ف ــــه الش ــــيخ هيدم   الش

ـــ ـــلُّ وأمَّ ـــذهب ك ـــني ي ـــرٍّ  ا ح    ق

ــــــــ  ــــــــف أو رداءُ ـفس   ربال خفي

   عامـــاً  مـــأتني ٰى عـــاش الفتـــإذا 

ــــاءُ   ــــذاذة والفت ــــب الل ــــد ذه   فق

 :وهو القائل

ــ ــبح منّ ــأص ــد حس ــباب ق    راـي الش

ـــإ  ـــو ين ينـــأ عنّ   راـعصـــ ٰى فقـــد ث

 .األبيات

عـاش ثالثامئـة سـنة  ،ومنهم املستوغر بـن ربيعـة بـن كعـب

 :وهو الذي يقول ،وثالثني سنة وثالثاً 

ــا ــاة وطوهل ــن احلي ــئمت م ــد س    ولق

ــ  ــاروعمَّ ــنني مئين ــد الس ــن بع   ت م

   يل أتــت مــن بعــدها مائتــان أةمــ

ــ  ــنيناوعمَّ ــهور س ــد الش ــن بع   رت م

 وكـان حكــيامً  ،األسـدي التميمــي ومـنهم أكـثم بــن صـيفي

ــومل تكــن العــرب تُ  ،ماً مقــدَّ  ــة  ،ل عليــه أحــداً فضِّ عــاش ثالثامئ

 :وهو الذي يقول، سنة وثالثني

ـ اً امـرؤ نَّ إو    ةً قـد عـاش تسـعني حجَّ

  م العـــيش جاهـــُل أيســـمل مائـــة  إىلٰ  

 ]]١٢٤ص /[[

ــت م ــانأخل ــ ت ــد عش ــاـبع    ر وفازه

  الليـــايل قالئـــُل  وذلـــك مـــن عـــدِّ  

قبــل  ومــات،  ســالم وآمــن بــالنبيِّ ن أدرك اإلوكـان ممَّــ

 .م مأثورةكَ وحِ  ،وله أحاديث كثرية ،ن يراهأ

بعـث   سـمع برسـول اهللا امَّ ـه لـنَّـأمـن حديثـه  يفام رو

ــاً  ،ة حســنةوأوصــاه بوصــيَّ ، إليــه بابنــه يقــول  وكتــب معــه كتاب

 ،ا بلغنـا مـا بلغـكّنـإف ،العبـد مـن العبـد إىلٰ  ،همَّ بسمك اللّ : فيه

ريــت فــإن كنــت أُ  ،ا نــدري مــا أصــلهمــأتانــا عنــك خــرب  فقــد

ـــا ـــت عُ إو ،فأرن ـــت فعلِّ لِّ ن كن ـــام ـــزكأو ،من ـــا يف كن  ،رشكن

 .والسالم
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ــول اهللا  ــه رس ــب إلي ــرح«: فكت ــرمحن ال ــم اهللا ال  ،يمبس

 نَّ إ ،محـد اهللا إليـكأ ،صـيفي أكـثم بـن د رسـول اهللا إىلٰ من حمّمـ

ــرين أاهللا  ــولأم ــه إالَّ إال  :ن أق ــا ، اهللال ــاس هب ــر الن ــا وآم  ،أقوهل

ــق اهللا ــق خل ــرواأل ،اخلل ــ م ــاهتم ،ه هللاكّل ــم وأم ــو  ،خلقه وه

 ولتســئلنَّ  ،آذنــتكم بــآداب املرســلني ،وإليــه املصــري ،رهمـنِشــيُ 

 .»نبأه بعد حني لمنَّ ولتع، عن النبأ العظيم

ــامَّ  ــول اهللا فل ــاب رس ــل كت ــيم  وص ــي مت ــع بن ــه مج  ،إلي

ــثَّ  ــم وح ــىلٰ ووعظه ــه هم ع ــه إلي ــري مع ــرَّ ، املس ــوب وع فهم وج

ــوه ــم جييب ــيهم فل ــك عل ــار إىلٰ  ،ذل ــك س ــد ذل ــول اهللا  وعن رس

 ن يصـل أفـامت قبـل  ،وبنـي بنيـه وحده ومل يتبعه غـري بنيـه

 .إليه

بـن جمــارش  )احلـرث(م بـن صــيفي بـن ريـاح بــن توهـو أكـ

 .ةعمرو بن متيم بن مرَّ  جروة بن أسد بن) بن(بن رشيف 

 ،م املـذكورتومنهم صيفي بـن ريـاح بـن أكـ ]]١٢٥ص /[[

 .ءينكر من عقله يش وال ،عاش مائتي سنة وسبعني سنة

س ه ذو احللـم الـذي قـال لـه املـتلمِّ نَّـأوزعم بعـض الـرواة 

 :اليشكري

 مـا تقـرع  ]اليوم[ لذي احللم قبل 

  يعلاملــ الَّ إنســان ومــا علــم اإل 

سـنة  عاش مـائتي ،ومنهم صبرية بن سعيد بن سهم بن عمرو

 .مسلِ سالم ومل يُ وأدرك اإل ،ومل يشب قطُّ  ،رين سنةـوعش

ــي ٰى رو ــن العتب ــايش ع ــاتم والري ــو ح ــن ،أب ــه ع ــال ،أبي  :ق

وكــان  ،رون ســنةـتــا ســنة وعشــأمــات صــبرية الســهمي ولــه م

ــحيح ،ســود الشــعرأ ــ، األســنان ص ــن عمِّ ــاه اب ــن فرث ه قــيس ب

 :فقال ،عدي

ــــ ــــن ي ــــأم ــــدثان بع    ـمن احل

  صـــبرية الســـهمي ماتـــاــــد  

   تـــــه املشـــــيبســـــبقت منيَّ 

ــــــه افتال  ــــــان ميتت ــــــوك   ات

ـــــــــزوَّ  ـــــــــوافت    دوا ال هتلك

ــــا  ــــم خفات ــــني أهلك ــــن ب   م

عــاش أربعامئــة ، يــد بــن زيــد بــن هنــد القضــاعيوومـنهم د

 : حرضه املوت قالفلامَّ  ،]سنة[ومخسني  اسنة وست� 

ــأ ــيلَّ  ٰى لق ــالً  ع ــدهر رج ــدا ال    وي

  أفســدا أصــلح يومــاً  والــدهر مــا 

   د ما أصلحه اليوم غـدافِس يُ  

 :وقال أيضاً 

ـــا رُ  ـــه بَّ ي ـــب صـــالح حويت    هن

ـــي  ـــوم يكف ـــه والي ـــد بيت   لدري

ــــرن  بَّ ورُ  ــــل[ق ــــه ]بط    أرديت

  عبــــل خشــــن لديتــــه بَّ ورُ  

ـــىلٰ  ـــدهر ب ـــان لل ـــه لـــو ك    أبليت

ـــداً   ـــرين واح ـــان ق ـــه أو ك   كفيت

ـــمة ]] ١٢٦ص /[[ ـــن الص ـــد ب ـــنهم دري ـــمي، وم اجلش

 .عينيه وسقط حاجباه عىلٰ  طويالً  عاش دهراً 

ــل ــ :وقي ــإنَّ ــاوز م ــنةأه مل يتج ــم وأدرك اإل ،يت س ــالم فل س

وهـو القائـل  ،هبـا َل تِـوقُ  ،وشهد يـوم حنـني مـع هـوازن، مسلِ يُ 

 : كربامَّ ـل

ــُك  ــإن ي ــله ف ــة نس    رأيس كالنعام

  (...)الولدان أحدث  )يب( يطيف 

ــلَّ  ــت ك ــر البي ــة قع ــية رهين    عش

ــأ كــأّين     أو أصــوب يف املهــدِ  ٰى رق

   ةمـن شـباب وقـوَّ  فمن بعد فضل

  وشعر أثيت حالك اللـون مسـودِّ  

ــن ُمح  ــرو ب ــنهم عم ــدويسوم ــة ال ــة ،م ــاش أربعامئ ــنة ع  ،س

 :وهو الذي يقول

   نيكـأنَّ  ٰى كربت فطـال العمـر حتـَّ

ــليم   ــودعس ــري م ــه غ ــاع لليل   أف

   ولكــن تتابعــت فـام املــوت أفنـاين

  سـنون مـن مصـيف ومربـع عيلَّ  

ــوامالً  ــررن ك ــد م ــني ق ــالث مئ    ث

ــذا أرجتــيأوهــا   ــا ه ــرَّ  ن ــع م   أرب

   جناحه ر حلَّ ـفأصبحت مثل النس

  يقــال لــه قــع تطيــاراً  إذا هــمَّ  

عـن  ،عـن عمـرو بـن بكـري، ايشريـثنا الحـدَّ  :قال أبو روق

ا عنـد ابـن كنّـ :قـال ،عـن الشـعبي ،عـن جمالـد ،هليثم بن عديا

فقـام إليـه رجـل فقـال  ،النـاس وهـو يفتـي ،ة زمزماس يف قبَّ عبّ 

 :قـال ،قـل :قـال ،ت أهـل الشـعرفـفأ ،ٰى أفتيت أهل الفتـو :له

 :قول الشاعر ٰى ما معن
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   لذي احللم قبل اليوم ما يقرع العصـا

ــــيعلامالَّ إنســــان ومــــا علــــم اإل     ل

العـرب  عـىلٰ  ٰى ـقضـ، ذاك عمـرو بـن محمـة الـدويس :فقال

السـادس أو السـابع مــن  ٰى وقـد رأ ،لزمـوهأ فلـامَّ  ،ثالثامئـة سـنة

اليـوم   عـيلَّ ام تغـريَّ فـربَّ  ي،فـؤادي بضـعة منّـ إنَّ  :قال ،ولد ولده

ص /[[ ،وأمثـل مـا أكـون فـيهام يف صـدر النهـار ،والليلة مراراً 

 ٰى فكــان إذا رأ ،العصــا ت فــاقرعرأيتنــي قــد تغــريَّ ا فــإذ]] ١٢٧

 :فقال امللتمس ،قرع العصا فرياجعه فهمه اً منه تغّري 

   قـرع العصـاتلذي احللم قبل اليوم مـا 

ــــيعلامالَّ إنســــان ومــــا علــــم اإل     ل

بـن عبـد اهللا بـن كنانـة بـن عــوف  ومـنهم زهـري بـن جنـاب

 داً ســيِّ  وكــان ،رين ســنةـعــاش أربعامئــة ســنة وعشــ ،القضــاعي

ــًا  ــاً مطاع ــه يف رشيف ــالو ،قوم ــان يق ــإ :ك ــنَّ ــه عش ــت ل ر ـه كان

خصال مل جيـتمعن يف غـريه عـن أهـل زمانـه، كـان سـيِّد قومـه، 

امللــوك،  وخطيــبهم، وشــاعرهم، وحكــيمهم، ووافــدهم إىلٰ 

، وكــاهن قومــه، -والطــبُّ يف ذلــك الوقــت رشف  -وطبيــبهم 

 .وفارسهم، وله البيت فيهم، وله العدد منهم

،  إســامعيل...  ومــنهم احلــرث بــن مضــاض اجلرمهــي

وجــرهم بــن قحطــان بــن عــابر بــن  ،مــن ولــد جــرهم األكــرب

عـاش أربعامئــة [، رفخشـد بـن ســام بـن نـوح أشـالح بـن 

 :وهو القائل ،]سنة

  الصفا ن مل يكن بني احلجون إىلٰ أك

 

 

ــ    ة ســامرأنــيس ومل يســمر بمكَّ

  ا أهلهــا فأبادنــانحــن كنّــ بــىلٰ  

 

 

  رصوف الليايل واجلـدود العـواثر 

 .الناس ي قصيدة طويلة قد رواهاوه 

ــن ال ــامر ب ــنهم ع ــوم ــدواينظ ــ ،رب الع ــاش م ــنةأع  ،يت س

 :يقول ذو اإلصبع العدواين وفيه ،وكان من حكامء العرب

ــــ ــــا َح ومنّ ــــ مٌ َك   يـفــال يــنقض مــا يقضــ   يـيقض

 ،املـــذحجي ومـــنهم احلـــرث بـــن كعـــب]] ١٢٨ص /[[

 وكـان عـىلٰ  ،حسـنة لقومـه ةولـه وصـيَّ  ،ني سـنةعاش مائة وستّ 

 :وهو القائل، رشيعة املسيح 

ـــــيتهأ ـــــبايب فأمض ـــــت ش    كل

  وأمضــيت مــن بعــد دهــر دهــورا 

ـــــاورهتم ـــــني ج ـــــة أهل    ثالث

ــيخاً   ــبحت ش ــادوا وأص ــريا فب   كب

ـــام ـــري القي ـــام عس ـــل الطع    قلي

  قصــريا يقــد تــرك الــدهر خطــو 

   نجـــوم الســـامء ٰى عـــأروأبيـــت 

ـــاً أُ   ـــري بطون ـــب أم ـــورا قل   ظه

ــن  ــوه ب ــك األوديومــنهم األف ــ، مال ــاش م ــني أع تني وثالث

 :وقصيدته املشهورة عنه املعروفة ،ة لقومهوله وصيَّ  ،سنة

ــومهم ــوا لق ــن يبن ــارش ل ــا مع    فين

  قومهم ما أفسدوا أعـادوا ٰى ن بنإو 

   ال يرشدون ولن يرعوا ملرشـدهم

  وألفـي ميعـاد فاجلهل مـنهم معـاً  

   ضحوا كفيل ابن عرت يف عشـريتهأ

  عـادبـه  بـاءتبالـذي هلكت إذ أُ  

   بعــــده كقــــدار حــــني تابعــــه

ــىلٰ   ــادوا ع ــد ب ــوام فق ــة أق   الغواي

ــي إالَّ  ــت ال يبتن ــدوالبي ــه عم     ل

  إذا مل تــــرس أوتــــاد وال عــــامد 

ــــإو ــــدةن جتمَّ ــــاد وأعم    ع أوت

  مـر الـذي كـادواوساكن بلغوا األ 

 ال رساة  النـاس فـوٰىض  ال يصلح

ــــادو  ــــاهلم س   اوال رساة إذا جه

ـــوّىلٰ  ـــوم  إذا ت ـــرهمأرساة الق    م

  أمر القـوم فـازدادوا ذاك عىلٰ  ]نام[ 

ــ ــور باألُ  ٰى يلق ــا أم ــرأي م ــل ال  ه

  فـــإن تولـــت فبـــاألرشار تنقـــاد 

  ٰى اجلميـع لـد ٰى لقنن أ الغيِّ  مارةإ

 

 

  ]مر واألوتـاب أكتـادلأل[برام اإل 

  كيف الرشاد إذا مـا كنـت يف نفـر 

 

 

ــال  ــن الرشــد أغ ــادهلــم ع   ل وأقي

ــالً   ــواهتم جه ــوا غ ــادهم أعط   مق

 

 

  منقــاد هــم يف حبــال الغــيِّ فكلُّ  
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   ن بعـدواإقـوم و الرحيل إىلٰ  حان

  رشـــادإفـــيهم صـــالح ملرتـــاد و 

   فسوف اجعل بعد األرض دونكم

ــيالدإو  ــنكم وم ــم م ــت رح   ن دن

 ]]١٢٩ص /[[

   رـن النجــاة إذا مــا كنــت ذا بصــإ

  بعـادأد فبعـاأ ]ٰى ه الغنـأحبـَّ[من  

ــه يورو ــريتهأ: (يف قول ــرت يف عش ــن ع ــل ب ــحوا كفي  ،)ض

ــإ ــادواهنَّ ــد ع ــانوا وق ــإو ،م ك ــوا إىلٰ هنَّ ــرام  م خرج ــت احل البي

فهـم  ،وكـانوا قيـل ولقـامن ومريـد وعـارق، ليستسقوا لقـومهم

فاشـتغلوا عنـده بـاللهو والطـرب  ،رجـل مـن جـرهم نزلوا عىلٰ 

 وقـد رفـع اهللا تعـاىلٰ  فـام أفـاقوا مـن هلـوهم إالَّ  ،االستسـقاء عن

ــىلٰ  ــوداء ع ــحابه س ــومهم س ــ ،ق ــريحفهبَّ ــيهم ال ــيم  ت عل العق

ــأهلكتهم ــيالً  نَّ إو ،ف ــ ق ــه الص ــمـرضب ــق هب ــه وحل  نَّ إو ،ر فقتل

ــرُّ  ــاقني م ــة الب ــراً الثالث ــوهلم عم ــان أط ــاد  وا فك ــن ع ــامن ب لق

 .م ذكرهوقد تقدَّ  ،صاحب النسور

اش مائة ع، ر بن دمهان بن سليم بن أشجعـرين نضومن املعمِّ 

ة عقله بعد مـا وصحَّ  ،وسواد شعره ،وعاوده شبابه ة،وتسعني سن

 :اس بن مرداس السلميالعبّ  وفيه يقول .ٰى ـمض

   عاشـها )اهلنيدة(ر بن دمهان ـلنض

  م فانصـاتاوِّ ُقـ ثـمّ  وتسعني حـوالً  

   بعــد بياضــه الشــعرســواد  وعــاد

  وراجعه رشخ الشباب الذي فاتـا 

   ات عقلـهبعـد مـا فـ وراجع عقالً 

ـ    ه ماتــالِّــكه مــن بعــد ذا ولكنـَّ

   رض محريأاخليل من  ]جلب[أتت 

  حالكـات وكمتاتـا غرابيب دمهـاً  

ــنهم أُ  ــوم ــيميَّ ــكر الليث ــن األس ــذُ ، ة ب ــأ رَ ِك ــراً نَّ ــاش ده  ه ع

حيثـو  غنمـه وهـو ٰى بـه غـالم كـان يرعـ فمرَّ  ،خرف ٰى حتَّ  طويالً 

فــاق أ فلــامَّ  ،يــهفوقــف ينظــر إل ،رأســه مــن الكــرب الــرتاب عــىلٰ 

 :يقول نشاأف ،ينظر إليه ة برص بالغالم قائامً ميَّ أُ 

 ]]١٣٠ص /[[

ــواً  ــبحت هل ــ أص ــي الض  ن ألراع

  نِ أي راعــي الضــمـاذا يريبــك منّـ 

ــ ــق بض ــمأانع ـــحت نك يف نج    رهض

ــاطح واحبســها بحــدانِ     مــن األب

ــ ــق بض ــتهمّين إنك أانع ــد رعي     ق

  خـوانِ إو بيض الوجـوه بنـي عـمٍّ  

ـبنــي أُ أ    را كــربيـ حتضــَال أة ميـَّ

  انِ عيشـــكام واملـــوت ســـيّ  فـــإنَّ  

   ثالثتنـا ٰى رحـإذ نركب الفرس األ

  وإذ حـــديثكام والعـــيش مـــثالنِ  

ل عــن أفســ ،ةميـَّخــرب بخــرب أُ اب أُ عمـر بــن اخلّطـ نَّ أ يورو

مر أفـ ،خـر بالكوفـةواآل ،رةـأحـدمها بالبصـ نَّ إ :فقيـل لـه، ابنيه

 .أبيهام ن يردا إىلٰ أبب فيهام كتَ ن يُ أب

 :عنه وكان غائباً  ة يذكر ابنه كالباً ميَّ وقال أُ 

ـــةً  ـــاك مرعش ـــت أب ـــداه ترك    ي

ـــوأُ     ك مـــا يســـيغ هلـــا رشابـــامُّ

ــــن وادٍ     إذا هتفــــت محامــــة بط

  بكائهــــا ذكـــرا كالبــــاإ عـــىلٰ  

   عليـــه نمســـح مهـــده شـــفقاً 

ــــا الصــــعابا  ــــه أباعرن   ونجنب

تني ومخسـني أاش مـعـ ،بن عـوف بـن خدجيـة ومنهم جعثم

 :وقال ،سنة

ـ    حيـــاءجعــثم يف األ ٰى متــ ٰى حتـَّ

ـــذي  ـــيس ب ـــاء ل ـــد وال غن   أي

   ما للموت مـن دواء هيهاَت  

ة ميـَّوس بـن ربيعـة بـن كعـب بـن أُ ومنهم أُ ]] ١٣١ص /[[

 :وهو الذي يقول ،سنة وأربع عرشة سنة يتأعاش م ،األسلمي

ــد عُ  ــلق ــمِّ ــلَّ  ٰى رت حتَّ ــيل م   أه

 

 

  وســئمت عمــري ثــوائي عنــدهم 

   ن عامـــاً امأتــ ٰى تــأملــن  وحــقٌّ  

ــ  ــد عش ــن بع ــع م ــه وأرب   رِ ـعلي

ــلُّ  ــوم يم ــبح ي ــواء وص ــن الث    م

  رِ ـوليــــل بعــــد يســــه اديــــغي 

ـــأ ـــديت وتُ  بىلٰ ف ـــلواً ج ـــت ش    رك

  ضـمري صـدري نُّ جيـوبحت بـام  
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ــردا ــن ال ــب ب ــنهم كع ــب روم ــن كع ــالل ب ــن ه ــاش  ،ب ع

 :ذلكيف قال من حياته ف ملَّ  ٰى حتَّ  ،ثالثامئة سنة

   بغـض رؤيتـيأو ٰى األدن نيلقد ملَّ 

ــائي   ــذا وأبن ــبُّ إالَّ ك ــي  حي   كالم

   العصـا وعـىلٰ  ةً الـراحتني مـرَّ  عىلٰ 

ــون  ـ أك   قــل عظــاميمــا أُ  امليـ�

فيــا ليتنــي قــد ســخت يف األرض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــةً  قام

 

  وليــت طعــامي كــان فيــه محــامي 

 ،نـس بـن نـواس بـن مالـك بـن حبـيش بـن ربيعـةأومـنهم 

 :فقال ،بعدما سقطت ونبتت أسنانه ،طويالً  هراً عاش د

   أصبحت من بعـد البـزول رباعيـا

  بازلـه وكيف الرباعي بعد ما شقَّ  

   ن يعــدأو بنينــاً  ٰى ن يلقــأويوشــك 

ــلجــذع  إىلٰ   ــه يثك   أخــاكم ثواكل

ـــا مـــرَّ     عـــتتني تقطَّ إذا مـــا ثغرن

  نبت منهـا وسـائلهأو احبال الصب 

ة بـن عبـد بـن كعـب بـن عبــد ومـنهم ثعلبـ]] ١٣٢ص /[[

 وهــو جــدُّ  ،وثالثــني ســنة مــائتي ســنة وثالثــاً  عــاش ،األشــهل

 :رمِّ  عُ امَّ ـوهو القائل ل ،اكالضحّ 

ــاً  ــاحبت أقوام ــد ص ــواأف لق    مس

ـــاء  ـــم دع ـــاب هل ـــاة ال جي   خف

ـــاً  ـــادموين وقوم ـــد ن ـــدهم ق    بع

ـــاء موحشـــاً  ٰى مســـأف    مـــنهم قن

ــبيل وخلَّ  ــد الس ــوا قص ــوينمض    ف

ـــيلَّ   ـــال ع ـــواء فط ـــدهم الث   بع

   فأصــبحت الغــداة رهــني قـــرب

ــاءأو  ــوت الرج ــن امل ــي م   خلفن

عـاش  ،ومنهم بحر بـن احلـارث بـن امـرئ القـيس الكلبـي

 :وهو القائل ،مسلِ سالم فلم يُ وأدرك اإل ،مائة ومخسني سنة

   قبلهـا مائـةً  من عاش مخسني عاماً 

  ينتظـر بعـدُ  ٰى ضـحأالسنني و من 

ــل احل  ــت مث ــار يف البي ــس وص ل

ــــــــــــــــــــــــــــاً طَّ مُ    رح

 

ــار وال يُ   ــال يستش ــذر ٰى عط   وال ي

 

ــه املعــاش ومــلَّ  مــلَّ     األقربــون ل

  العيشــة الكــرب طــول احليــاة ورشُّ  

ــ ــن املعمِّ ــرييوم ــدن احلم ــاً  ،رين ذو ج ــان ملك ــ ،وك  ٰى روُي

 :وهو القائل ،ه عاش ثالثامئة سنةأنَّ 

   جنـــب واقـــع مضـــطجع لكـــلِّ 

  واملـــوت ال ينفـــع منـــه اجلـــزع 

ـــــ ـــــالي ـــــأعاملكمزَ وم ُجت    ون ب

  امــرئ حيصــد مــا قــد زرع وكــلُّ  

ـــان ـــو ك ـــيئاً  ل ـــًا  ش ـــهمفلت    حتف

ــدعخأ  ــال الص ــه يف اجلب ــت من   ل

 ]]١٣٣ص /[[

   رضـــــهألـــــه ســـــامء ولـــــه 

  شـاء وضـع يرفع من شـاء ومـن 

 :أخبار قس بن ساعدة األيادي

ـ  عـاش دهـراً ، رين قـس بـن سـاعدة األيـادي ومن املعمِّ

 .من ذلك أقلُّ  يورو ،عاش ستامئة سنة هأنَّ  يفرو ،طويالً 

مــن  لوهــو أوَّ  ،وكــان مــن عقــالء العــرب وحكامئهــم

 ).فالن من فالن بن فالن إىلٰ ( :كتب

ــو  ل وه ــأوَّ ــن وحَّ ــاىلٰ م ــرَّ  ،د اهللا تع ــه وأق ــن ب ــه  وآم بعدل

 .ه خلق العباد وينرشهم بعد املامتنَّ أو، وحكمته

ــ: (ل مــن قــالوهـو أوَّ   ،خطــب بعصــاً ل مــن وأوَّ  ،)ا بعــدأمَّ

 :قيس بن ثعلبة ٰى يقول األعش وفيه

  من الـذي اجرأو حكم من قسٍ أو

 

 

  خـادرا بذي الفيل خفـان أصـبح 

 :ويقول احلطيئة 

ــس و ــن ق ــول م ــأوأق إذا  ٰى ـمض

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ٰى ـمض

 

  النفوس نكاهلـا ن مسَّ إمن الريح  

 :وقس الذي يقول 

مــن عنــد هــل الغيــث معطــي األ

ــــــــــــــــــــــــــــــه   نزول

 

  ســنمـور وحميف األُ  يئبحـال مســ 

  فات ذاهب) قد(وهو  وما قد توّىلٰ  

 

 

ــو   ــي ول ــي ليتن ــل ينفعن ــينَّ أفه   ن

 :وكذلك يقول لبيد 
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ــفأو ــاً  خل ــو  قس ــي ول ــينَّ أليتن    ن

  رلقــامن حكــم التــدبُّ  وأعــي عــىلٰ  

ــادةً  ــه عب ــاس يف زمان ــن الن ــس أحس ــان ق ــحهم ، وك وأفص

 .وأبلغهم عظةً  ،خطابةً 

ــرياً  ]]١٣٤ص /[[ ــان كث ــول اهللا وك ــذكر رس ــا ي ،  م

 .به قبل مبعثه وآمن ،ر الناس بهـبشِّ ويُ 

ــيُّ  ــارهأيســتعلم   وكــان النب ــاس  ،خب ويســتعيد مــن الن

 .»وحده ةمَّ أُ  قساً  إنَّ « :ويقول ،م عليهويرتحَّ  ،مواعظه

*   *   * 

 .ريناملعمِّ  ذكر نرجع إىلٰ ]] ١٤٣ص [[

ــد رو ــاريس  نَّ أ يوق ــلامن الف ــنهم س ــة اهللا عليــه(م  ،)رمح

 .تني من السننيأه عاش منَّ أو

ـــاص نَّ ي أورو ـــن الع ـــرو ب ـــنهم عم ـــأو ،م ـــاش يف نَّ ه ع

 :املوت ه قال حني أحسَّ نَّ أو ،سالم مأيت سنةاجلاهلية واإل

   لعمرو وبعـدها حولٍ  مضت مائتا

ــ  ــهام القواص ــا بالس ــه املناي   درمت

   ن طـال عمـرهإو فامت ومـا حـيٌّ 

ــىلٰ   ــ مــرِّ  ع   الســنني بخالــد امأّي

 .ني سنةعاش ثالثامئة وستّ  ،ومنهم أمد بن لبد

ـــن أيب أنَّ  يورو ـــة ب ـــفيان معاوي ـــال ،س ـــ أُ إّين  :ق ن أ بُّ ِح

 نـا عـامَّ ِرب ُخي  ،النـاس ٰى وقـد رأ ،قـد أتـت عليـه سـنٌّ  رجالً  ٰى لقأ

 ،تـاهأف ،فأرسـل إليـه ،رموتـهـذا رجـل بحضـ: فقيل لـه ،ٰى رأ

 ،ابـن لبـد :قـال ؟ابـن مـن :قـال ،أمـد :فقال ؟ما اسمك :فقال

 ،ون وثالثامئـة سـنةسـتُّ  :قـال ؟عليـك مـن السـنني ٰى تـأما  :قال

 أخربنــا عــامَّ  :قــالثـّم  ،تشـاغل عنــه معاويــة ثــمّ  ،كــذبت :قـال

 .ذاك زماننا هذا من رأيت من األزمان املاضية إىلٰ 

وكيــف تسـأل مــن  ،يـا أمــري املـؤمنني :قـال ]]١٤٤ص /[[

 ؟بكذَّ يُ 

 .علم كيف عقلكأولكن أحببت  ،بتك ما كذَّ إّين  :قال

ــوم :قــال ــوم ي ــة ،شــبيه ي ــ ،وليلــة شــبيهه بليل ت يمــوت ميِّ

ــد مولــود ــن يمــوت مل تســعهم األرض ،ويول ــوال ،ولــوال م  ول

 .وجه األرض أحد عىلٰ  من يولد مل يبَق 

 ؟فأخربين هل رأيت هاشامً  :قال

بـني  :يقـال ،الوجـه حسـن طـواالً  رأيـت رجـالً  ،نعـم :قال

 .ة بركةعينية بركة أو غرَّ 

 ؟ةميَّ فهل رأيت أُ  :قال

ــال ــم :ق ــالً  ،نع ــ قصــرياً  رأيــت رج يف  نَّ إ: يقــال ،ٰى أعم

 .وشؤماً  أرشاً  هوجه

 ؟داً فهل رأيت حممّ  :قال

 ؟دمن حممّ  :قال

 .رسول اهللا :قال

رســول  :فقلــت ،اهللا مــهمتــه كــام فخَّ أفــال فخَّ  ،وحيــك :قـال

 ؟اهللا 

 ؟فأخربين ما كانت صناعتك :قال

 .تاجراً  كنت رجالً  :قال

 ؟تكيف جتار فام بلغت :قال

 .ربحاً  وال أردُّ  سرت عيباً أكنت ال  :قال

 .نيلْ َس  :قال معاوية

 .ةلني اجلنَّ دِخ ن تُ أأسألك  :قال

 .بيدي وال أقدر عليه ليس ذاك :قال

 .شبايب عيلَّ  ن تردَّ أفأسألك  :قال

 .ليس ذلك بيدي وال أقدر عليه :قال

ــر  عنــدك شــيئاً  ٰى رأفــال  :قــال ــدنيا وال مــن أم مــن أمــر ال

 .ين من حيث جئت يبدّ فر ،اآلخرة

 .ا هذا فنعمأمَّ  :قال

ــمّ  ــىلٰ أ ث ــة ع ــل معاوي ــال قب ــائه فق ــذا  :جلس ــبح ه ــد أص لق

 .غبونترفيام أنتم فيه  زاهداً 

ــــ ]]١٤٥ص /[[ ــــن املعمِّ ــــد وم ــــن رشي ــــد ب رين عبي

ام معاويــة بــن أّيــ وحلــق أيضــاً  ،عــاش ثالثامئــة ســنة ،اجلرمهــي

 .أيب سفيان

ــرو ــ يف ــاً أنَّ ــه يوم ــدم علي ــا إىلٰ  ه ق ــة ،مالش ــال معاوي  :فق

قـوم يـدفنون  انتهيـت إىلٰ  ،نعـم :قـال ،خربين أعجب ما رأيـتأ

لــت هبــذه ومتثَّ  ،عينــاي  فرغــوا منــه اغرورقــتفلــامَّ  ،تــاً ميّ 

 :األبيات

ــا قلــب  ــإي    ك يف أســامء مغــرورنَّ

ــ    ك اليــوم تــذكريفــاذكر وهــل ينفعنَّ

   ما ختفيـه مـن أحـد بحت باحلبِّ  قد

ــ  ــرت بــك  ٰى حتَّ ــاً إج ــريحم طالق   اض

   أعاجلهـا يفاصـرب فـام تـدر تَّ ما ُبـ

  ا فيــه تــأخريمــ مأخــري لنفســك  
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   بــه وارضــنيَّ  فاســتقدر اهللا خــرياً 

ـــ  ـــنام العس ـــريـفبي   ر إذ دارت مياس

ـــرء يف األ ـــنام امل ـــبطوبي ـــاء مغت    حي

  إذ صار يف الرمس تعفـوه األعاصـري 

ـــ ـــن إالَّ  ٰى حتَّ ـــأن مل يك ـــذكُّ ك    ره ت

ــــ    حــــال دهــــاريرتام والــــدهر أيَّ

ــه ــيس يعرف ــه ل ــب علي    يبكــي الغري

ــــيِّ   ــــه يف احل ــــ وذو قرابت   رورـمس

   مــن أخيــك إذا آخــر عهــدٍ  وذاك

ــ  ــا امليِّ ــمَّ م ــريت ض ــد اخلناس   نه اللح

 .ارينباخلناسري احلفّ  ٰى يعن

ــل]] ١٤٦ص /[[ ــال يل رج ــنهم فق ــدري مــن  :م ــل ت ه

 .هو الذي دفناه :قال ،ال :قلت ؟قال هذه األبيات

ــن  ــوم ــوّ املعمِّ ــائيرين الع ــذر الط ــن املن ــراً  ،ام اب ــاش ده  ع

ــة طــويالً  ــد  إىلٰ  يوبقــ ،يف اجلاهلي ــن عب ــة عمــر ب أن أدرك خالف

 ،عليـه وقـد اختلفـت ترقوتـاه وسـقط حاجبـاه دخـلأُ ف ،العزيز

 :فقال ؟ما أدركت :فقيل له

ــــا أدري أ ــــت أُ أواهللا م ــــدرك   ةمَّ

 

 

  عهد ذي القرنني أم كنت أقدما عىلٰ  

ــ  ــ ٰى مت ــتنزع ــاس تبيَّ  يوا عنّ ــوااللب   ن

 

 

ــاجي   ــامً مل أج ــني حل ــا يكس   وال دم

ــ   ،متــيم بــن ثعلبــة بــن عطايــة الربعــي رين أيضــاً ومــن املعمِّ

 ،ذي رعـني ومعـدي كـرب احلمـريي مـن آل. يت سـنةأعاش مـ

عـاش  ،قـرط اجلهنـيبـن وجعفـر  .تني ومخسـني سـنةأعاش مـ

ــنة ــة س ــالموأدرك اإل ،ثالثامئ ــلمأو س ــة  .س ــن كنان ــوف ب وع

ــيال ــنة ،كلب ــة س ــاش ثالثامئ ــة  .ع ــن كنان ــد اهللا ب ــن عب ــل ب وهب

ــي ــتامئة ،الكلب ــاش س ــنة ع ــبعني س ــان  .وس ــن عتب ــني ب وحص

ــدي ــ ،الزبي ــاش م ــنةأع ــني س ــد اهللا .تني ومخس ــن عب ــة ب  ورشب

وربيعــة بــن  ،عــاش ثالثامئــة ســنة ،اجلعفـي مــن ســعد العشــرية

 ،سـنة عـاش ثالثامئـة سـنة وثالثـني ،كعب بن زيد مناة بـن متـيم

ــلماإل وأدرك ــالم فأس ــاعراً  ،س ــان ش ــب  .وك ــن وه ــيف ب وس

ــائي ــ ،الط ــاش م ــنةأع ــدوان .يت س ــيس وع ــن ق ــرو ب ــن عم  ،ب

وعـاش ابـن يزيـد  .رهـبصـ فَّ وُكـ ،تني ومخسـني سـنةأعاش مـ

وعــاش مــرداس  .ســالماإل وأدرك ،ة ســنةائــاجلعفــي مخــس وم

ــن  ــييم ب ــض ــرية م ــد العش ــن زي ــت� أب ــنة اتني وس ــني س . وثالث

ــن ]]١٤٧ص /[[ ــرو ب ــاش عم ــة وع ــة  ربيع ــي ثالثامئ اللخم

 .وأربعني سنة

ـــ ا رواه ر ممَّــــوخمتصـــ ،رينفهـــذا طـــرف مـــن ذكـــر املعمِّ

 عـىلٰ  وردتـه لـك زيـادةً أقـد  ،فنيأصـحاب األثـر وعلـامء املصـنِّ 

 .مفهَ من يُ  ة عىلٰ للحجَّ  ثباتاً إو ،مما تقدَّ 

ــن يُ أوإذا جــاز  مــن خلقــه مــن أنبيائــه  مجاعــةً  ر اهللا تعــاىلٰ عمِّ

 ــه وامل ــوأوليائ ــهـش ــدّ  ،ركني ل ــحَّ ويم ة األجســاد هم بص

ــرأي ــل وال ــوت العق ــذي ،وثب ــام ال ــر يُ  ف ــول عم ــن ط ــر م نك

ــان  ــاحب الزم ــ، ص ــو حجَّ ــاىلٰ وه ــىلٰ  ة اهللا تع ــاد ع  ،العب

ــوخــاتم األوصــياء مــن ذرّ  ــاء، ة رســوله يَّ  ،واملوعــود بالبق

ه ين كلُّـويصـري الـدِّ  ،يـده هـالك مجيـع األعـداء يكون عىلٰ  ٰى حتَّ 

 ؟ومكابرون ظاملون معاندون للحقِّ  خصومنا لوال أنَّ  ،هللا

ويقـال اليـوم مـن  ٰى رووقد ذاع بني كثري مـن اخلصـوم مـا ُيـ

ــ ــروف باألشــجِّ  رحــال املعمِّ ــريب املع ــدنيا املغ ــأو ،أيب ال ــاٍق نَّ  ه ب

ــيلِّ  ــؤمنني ع ــري امل ــد أم ــن عه ــب  م ــن أيب طال  ،ناآل إىلٰ  ب

اس لـه ورؤيـة النـ ،رض طنجـةأه مقيم من ديـار املغـرب يف نَّ أو

ـــارة احلـــجِّ  إىلٰ  هـــاً وقـــد عـــرب متوجِّ  ،يف هـــذه الـــديار  ،والزي

ــ ــه حديثــه وقصَّ وأحاديــث ســمعها مــن أمــري  ،تهوروايــتهم عن

ــؤمنني  ه كــان إنَّــ :وقولــه، )صــلوات اهللا عليــه وســالمه(امل

ــاً  ــني يديــه ركابي ــيعة  ،ب ــة الش ــنَّــأورواي أن يظهــر  إىلٰ  ٰى ه يبق

 .)اهللا عليهصلوات (صاحب الزمان 

ــذلك ــ وك ــال املعمِّ ــح ــن  ،رقيـر املش ــة م ــوده بمدين ووج

ــأ ــاـرض املش ــال هل ــهرورد إىلٰ  :رق يق ــة . ناآل س ــا مجاع ورأين

ــأو ،ثوا حديثــهوه وحــدَّ أر ألمــري املــؤمنني  كــان خادمــاً  ه أيضــاً نَّ

ــه( ــلوات اهللا علي ــول ،)ص ــيعة تق ــإ: والش ــد هنَّ ــان عن ام جيتمع

 .)آبائه أفضل السالم عليه وعىلٰ (ظهور اإلمام املهدي 

 :ر املغريبخرب املعمِّ 

ثني حــدَّ : اب البلــويبــن عــثامن بــن اخلّطــ وهــو عــيلُّ 

ر ســنة ـبمصــ بــن جعفــر احلســني ٰى ريف طــاهر بــن موســـالشـ

ــبع  ــة]] ١٤٨ص /[[س ــال ،وأربعامئ ــ :ق ــا الش ــو ـأخربن ريف أب

ـ رأيـت :قـال ،القاسم ميمون بـن محـزة احلسـني  ،ر املغـريباملعمِّ

د بــن إسـامعيل ســنة اهللا حمّمـ ريف أيب عبـدـالشــ بـه إىلٰ  يتأُ وقـد 

ــ ــن معــه وهــم مخســة  داره دخــل إىلٰ أُ و ،ر وثالثامئــةـعش وم

ـــاسوأُ  ،رجـــال ـــدار وازدحـــم الن وحرصـــت يف  ،غلقـــت ال

فرأيــت بعــض  ،لكثــرة الزحــام البــاب فــام قــدرت الوصـول إىلٰ 
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ــد اهللا حمّمـــغلــامن الشــ ــرب  ،د بــن إســامعيلريف أيب عب ومهــا قن

ــرهأشــتهي أن ّين أفتهام فعــرَّ  ،وفــرح بــاب  در إىلٰ  :فقــاال يل ،ظ

ــاحلــّام   ار� ـففتحــا يل ســ ،رت إليــهـفصــ ،بــك ٰى درم بحيــث ال ُي

ــت ــابوأُ  ،ودخل ــق الب ــّام ، غل ــلخ احل ــلت يف مس وإذا  ،موحص

ــ ــد ُف ــّام  َش رِ ق ــدخل احل ــه لي ــرياً  ،مل ــد  ،فجلســت يس ــه ق ــإذا ب ف

ــل ــم ،دخ ــف اجلس ــل نحي ــال رج ــع مــن الرج خفيــف  ،رب

ــني ــون ،العارض ــ إىلٰ  ،آدم الل ــرب رـالقص ــو  ،أق ــا ه ــود أم س

ــعر ــدِّ يُ  ،الش ــان ر اإلق ــواً  نَّ أنس ــه نح ــنة ل ــني س ــن أربع ويف  ،م

 .ه رضبةثر كأنَّ أصدغه 

ــفلــامَّ   ،وأراد خلــع ثيابــه ،والنفــر معــه ،ن مــن اجللــوس متكَّ

ــت ــذه :قل ــا ه ــ م ــال ؟ربةـالض ــوالي أُ  ]نأ[أردت  :ق ــاول م ن

 ،السـوط يـوم النهـروان بـن أيب طالـب  أمري املـؤمنني عـيلَّ 

ــنف ــ ضف ــه فض ــرس رأس ــامـالف ــ ،ربني اللج ــان خم� ــذا( اوك  )ك

 .نيفشجَّ 

وكــان  ،نعـم :قـال ؟أدخلـت هـذه البلــدة قـديامً  :فقلـت لـه

 .وفيها قرب ،جامعكم الفالين مبقلة موضع

 .ولدي وولد ولدي :فقال ؟هؤالء أصحابك :فقلت

ــمّ  ــل ث ــّام  دخ ــ ،ماحل ــت حتَّ ــه ٰى فجلس ــبس ثياب ــرج ول  ،خ

ـ  :قـال ؟كـان هبـا صـباغ :قلـت لـهف ،تفرأيت عنفقته قـد ابيضَّ

 .تشبعت اسودَّ إذا و ،تإذا جعت ابيضَّ  ولكن ،ال

 .فدخل الباب ،تأكل ٰى دخل الدار حتَّ أُ قم  :فقلت

بـن احلسـن بـن جعفـر بـن  ٰى د بن حييـاحلسن بن حممّ  ٰى ورو

بـن أيب طالـب  بـن احلسـني بـن عـيلِّ  ن بن عـيلِّ سعبد اهللا بن احل

 ــأ ــجَّ  هنَّ ــنة ح ــك الس ــجَّ  ]]١٤٩ص /[[، يف تل ــا ح  وفيه

ــ ــدرـنص ــاحب املقت ــوري ص ــال ،ر القش ــه  :ق ــدخلت مدين ف

وفيهـا أبـو بكـر  ،رينيـهبـا قافلـة البصـ فأصـبت، الرسول 

ر ذكَ ُيـ ،ومعـه رجـل مـن أهـل املغـرب ،املـادراين د بن عـيلٍّ حممّ 

ــأ ــحاب ٰى ه رأنَّ ــول اهللا  أص ــاس، رس ــه الن ــازدحم علي  ،ف

 .فكادوا يقتلونه ،حون بهوجعلوا يتمسَّ 

ــال ــ :ق ــأف ــممر عّم ــو القاس ــ ي أب ــن حيي ــاهر ب ــه  ٰى ط فتيان

 )أيب(دار ابــن  ففعلـوا ودخلــوا بــه إىلٰ  ،جــوا عنــهفرِّ ن يُ أوغلامنـه 

 ،فـدخلوا ،للنـاس نَ ذِ أُ و ،يسـكنها وكـان طـاهر ،سهل اللطفـي

ــال ــة رج ــه مخس ــان مع ــر  ،وك ــأذك  ،م أوالده وأوالد أوالدههنَّ

هـذا  :فقـال ،عنـهفسـألناه  ،ف وثامنـون سـنةنيـِّ لـه ،فيهم شـيخ

 ،ســنة ون ســنة أو مخســونمــنهام ســتُّ  واحــدٍ  واثنــان لكــلِّ  .ابنــي

ــآو ــ رخ ــت عش ــنةـس ــال ،رة س ــي :فق ــذا ابن ــه  ،ه ــن مع ومل يك

 .أصغر منه

ســود أ ،أو أربعــني ســنة ابــن ثالثــني :يتــه قلــتأوكــان إذا ر

ــة ــرأس واللحي ــابٌّ  ،ال ــم ،ش ــف اجلس ــة ،آدم ،نحي ــع القام  ،رب

بــن  واســمه عــيلُّ  ،ر أقــربـصــالق هــو إىلٰ  ،خفيــف العارضــني

 ).مزيد(اب بن عثامن بن اخلطّ 

 :ه قـالأنَّـ ،ث النـاس بـه سمعت من حديثه الـذي حـدَّ فمامَّ 

رســول  ي نريـد الوفـود عـىلٰ نـا وأيب وعّمـأمـن بلـدي  خرجـت

 واشــتدَّ  ،عــن النــاس فانقطعنــا ،يف قافلــة ةً ا مشــاوكنّــ، اهللا 

 ،الضــعفي يب وعّمــأوزاد بــ ،منا املــاءدِ وُعــ ،بنــا العطــش

ــجرة فأقعــدهتام إىلٰ  ــام مــاءً  ومضــيت ،جانــب ش  ،الــتمس هل

يف غايــة الــربد  وفيهــا مــاء صــاٍف  ،حســنةً  فوجــدت عينــاً 

ــفشــ ،والطيبــة يب أيت بــهنضــت آل ثــمّ  ،ارتويــت ٰى ربت حتـَّ

 ،وتركتـه بحالـه ،فوجـدت أحـدمها قـد مـات ،العني ي إىلٰ وعمّ 

ن أفاجتهــدت  ،طلــب العــني خــر ومضــيت بــه يفخــذت اآلأو

ــم أرَ أرا ــا فل ــاه ــعها ،ه ــت موض ــه  ،وال عرف ــش ب وزاد العط

ــامت ــت يف  ،ف ــأفحرص ــره حتَّ ــه ٰى م ــدت إىلٰ  ،واريت ــر اآل وع خ

ــاً  ــه أيض ــدي إىلٰ  ،فواريت ــت  ورست وح ــق )إىلٰ (أن انتهي  ،الطري

وكـان دخـويل إليهـا يف اليـوم  ة،املدينـ ودخلنـا ،وحلقت بالناس

فرأيــت ، فيــه رســول اهللا  َض بِ ُقــ]] ١٥٠ص /[[الــذي 

رات ـفكانــت أعظــم احلســ ،دفنــهمــن  رفنيـاس منصــالنــ

 .دخلت قلبي

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــري امل ــب  ورآين أم ــن أيب طال ــه فحدَّ ، ب ثت

ة خالفــة أيب فأقمــت معــه مــدَّ  ،فأخــذين فكنــت يتيمــه، حــديثي

بـن  قتلـه عبـد الـرمحن ٰى حتـَّ ،ام خالفتـهوأّيـ ،بكر وعمر وعثامن

 .ملجم بالكوفة

ان يف داره دعــاين ودفــع  حــورص عــثامن بــن عّفــامَّ ـولــ :قــال

بــن  أمــري املــؤمنني عــيلِّ  إىلٰ  وأمــرين بــاخلروج ،ونجيبــاً  كتابــاً  إيلَّ 

ــاً  وكــان عــيلٌّ ، أيب طالــب  ــه غائب ــع يف ضــياعه وأموال  ،بينب

ــت ــاب وركب ــذت الكت ــب ورست فأخ ــ ،النجي ــت  ٰى حتَّ إذا كن

فـإذا هـو  ،جنـان بـن أيب عيابـة سـمعت قرآنـاً  :بموضع يقال له

 : أيقـر أمـري املـؤمنني 
ً
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 :قلــت ،»؟مــا وراءك ،أبــا الــدنيا«: قــال  نظــر إيلَّ فلــامَّ  :قــال

 :فإذا فيه ،هأفقر ،عثامن هذا كتاب
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   آكـيل أنـتفكـن  كوالً أفإن كنـت مـ

ـــــا أُ الَّ إو  ـــــأدركني ومل ـــــزَّ  ف   قم

ــامَّ  ــرفل ــالأ ق ــل ، »رس ،رس«: ه ق ــاعة قت ــة س ــدخلنا املدين ف

ــثامن ــؤمنني إىلٰ  ،ع ــري امل ــامل أم ــ ف ــي النّج ــة بن ــم  ،ارحديق وعل

 وقــد كــانوا عــازمني عــىلٰ  ،ركضــاً  فجــاؤوا إليــه ،النـاس مكانــه

ــة ــايعوا طلح ــامَّ  ،أن يب ــه فل ــروا إلي ــوا أ نظ ــن(رفض ــة  )ع طلح

 ،عــه طلحــة والــزبريفباي ،عليهــا الســبع ارفضــاض الغــنم يشــدُّ 

فأقمـــت معـــه  ،نصـــار يبايعونـــهتتـــابع املهـــاجرون واأل ثـــمّ 

، -النهــروان : أو قــال -ني رت معــه صــفِّ ـوحضــ، أخدمــه

خـذه فانكببـت آل ،فكنت عن يمينـه إذ سـقط السـوط مـن يـده

ــه رفعــهأو  ،ةني هــذه الشــجَّ فشــجَّ  وكــان جلــام دابتــه ملخــاً  ،إلي

مـن تـراب  حفنـةً خـذ أفتفـل فيهـا و فدعاين أمري املـؤمنني 

 .وال وجعاً  اهللا ما وجدت أملاً فوَ  ،فرتكها عليها

صـلوات اهللا ( َل تِـقُ  ٰى حتـَّ[ )اهللا عليـه صـّىلٰ (أقمـت معـه  ثمّ 

ــه ــن ،])علي ــحبت احلس ــ  وص ــاباط ]َب ُرضِ [ ٰى حتَّ  ،بالس

 مـــات  ٰى ومل أزل معـــه باملدينـــة حتَّـــ ،املـــدائن إىلٰ  َل وُمحِــ

 .ن قيس الكنديبنت األشعث ب ته جعدةسمَّ  ،مسموماً 

ــمّ ]] ١٥١ص /[[ ــني  ث ــع احلس ــت م ــربالء خرج  ،بك

نتظـــر أنـــا مقــيم بــاملغرب أو ،فهربــت بــديني،  َل تِــوقُ 

 .)اهللا عليهام صّىلٰ (بن مريم  ٰى خروج املهدي وعيس

 :نييد احلسد احلسن بن حممّ أبو حممّ  قال الرشيف

وهـو إذ ذاك يف  ،بـن عـثامن ا رأيت مـن هـذا الشـيخ عـيلِّ وممَّ 

ــدار ع ــو ُحيــ ،ٰى بــن حييــ ي طــاهرّم ث بأحاديثــه وبــدء دِّ وه

 ت ثـــمّ عنفقتـــه فرأيتهـــا قـــد امحـــرَّ  إذ نظـــرت إىلٰ  ،خروجـــه

ــ ــت  ،تابيضَّ ــر إىلٰ أفجعل ــك أل نظ ــهذل ــه وال  نَّ ــن يف حليت مل يك

ــاض ــه بي ــه وال عنفقت ــر إيلَّ  ،رأس ــهأ فنظ ــر إلي ــال ،نظ ــا  :فق م

ــرون ــت نَّ ، إت ــيبني إذا جع ــذا يص ــت إىلٰ  ،ه ــبعت رجع ــإذا ش  ف

 .وادهاس

 ،خرج مــن داره ثــالث موائــدأفــ ،ي بطعــامفــدعا عّمــ

ــفوُ  ــه تعَ ِض ــني يدي ــت  ،ب ــأوكن ــا ممَّ ــان ــه عليه ــس مع  ،ن جل

 ،كـل شــابٍّ أكـل أف ،مـهلقِّ وكـان يأكــل ويُ  ،ي معـهوجلـس عّمـ

عـادت  ٰى حتـَّ عنفقتـه تسـودُّ  نظـر إىلٰ أ نـاأو ،ي حيلف عليـهوعمّ 

 .سوادها وشبع إىلٰ 

ــدَّ  ــد ح ــن أس ــو احلس ــايض أب ــراهيمثني الق ــن إب ــلمي  ب الس

 ،د الصــرييف البغــدادياين وأبــو عبــد اهللا احلســني بــن حمّمــاحلــرّ 

 ،املعـروف باملفيـد دد بـن حمّمـأخربنـا أبـو بكـر حمّمـ :قاال مجيعاً 

 سـمعت منـه امــالءً  :وقـال الصـرييف ،تـي عليـه بحرجرايـائالقر

بـن عـثامن بـن  ثنا عـيلُّ حـدَّ : قـال ،ني وثالثامئـةسنة مخـس وسـتّ 

ــ ــن اخلّط ــن عــوّ اب ب ــد اهللا ب ــاملغرب عب ــة ب ام البلــوي مــن مدين

ــا ــال هل ــدة :يق ــرَ يُ  ،مزي ــ فع ــأب ــّج املعمِّ ــدنيا األش ــال ،ريب ال  :ق

ســمعت رســول اهللا : يقــول بــن أيب طالــب  ســمعت عــيلَّ 

 حيــث وجــدها فهــو ، ة املــؤمنضــالَّ  كلمــة احلــقِّ « :يقــول

 .»هبا أحقُّ 

لــب بــن أيب طا ســمعت عــيلَّ  :قــال ،ثنا األشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 اهللا  ســـمعت رســـول: يقـــول حبـــب أ« :يقـــول

ــاً  ــك هون ــ حبيب ــا عس ــاً أ ٰى م ــك يوم ــون بغيض ــض أو ،ن يك بغ

 .»ما حبيبك يوماً  ن يكونأ ٰى ما عس بغيضك هوناً 

ســـمعت  :قـــال ،ثنا األشـــجُّ حـــدَّ  :وقـــال]] ١٥٢ص /[[

ملـن  ٰى طـوب«:  قـال النبـيُّ  :يقـول بـن أيب طالـب  عيلُّ 

 .»من رآين ٰى من رأ ٰى رآين أو رأ

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا األش ــمعت :ق ــ س ــول  اعلي�  :يق

ــ« ــأ ي ّمــاألُ  النبــيُّ  ه عهــد إيلَّ إنَّ ــه ال ُحيِ نَّ وال  ، مــؤمنك إالَّ بُّ

 .» منافقالَّ إ ضكبغِ يُ 

بــن أيب طالــب  ســمعت عــيلُّ  :قــال ،ثنا األشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 قــال النبــيُّ : يقــول  :»ثــالث  ،خصــال ســتُّ  يف الزنــا

ــأف ،ث يف اآلخــرةيف الــدنيا وثــال ــذهب  :ا اللــوايت يف الــدنيامَّ في

ـ .رع الفنـاءـسـويُ  ،الـرزق ويقطـع ،بنور الوجـه ا اللـوايت يف وأمَّ

 ،وســوء احلســاب ،)وعــزَّ  جــلَّ ( فغضــب الــربِّ  :اآلخــرة

 .»النار والدخول يف

بــن أيب طالــب  ســمعت عــيلَّ  :قــال ،ثنا األشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 ــول ــيَّ  :يق ــمعت النب ــول  س ــذ« :يق ــن ك ــيلَّ  بم  ع

 .»مقعده من النار أفليتبوَّ  داً متعمِّ 

 بـن أيب طالـب  سمعت عـيلَّ  :قال ،ثنا األشجُّ حدَّ  :وقال

 :  نزلتامَّ ـل« :يقول
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 .»نك يا عيلُّ ذُ أُ ن جيعلها أ لت اهللا أس:  النبيُّ 

بــن أيب طالــب  عــيلَّ ســمعت  :قــال ،ثنا األشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 قـــال رســـول اهللا : يقـــول :» َّخـــذوا قـــربي ال تت

ــجداً  ــاجدوال تتَّ  ،مس ــوركم مس ــذوا قب ــوراً  ،خ ــوتكم قب  ،وال بي

وتسـليمكم  ،صـلواتكم تبلغنـي فـإنَّ  ،حيـث كنـتم وا عـيلَّ وصلُّ 

 .»يبلغني
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ســـمعت  :قـــال، ثنا األشـــجُّ حـــدَّ  :وقـــال]] ١٥٣ص /[[

منـذ يـوم دفـع  صـدعُت  وال مـا رمـدُت «: بن طالب يقـول عيلَّ 

 .»الراية يوم خبري رسول اهللا  إيلَّ 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا األش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

ت وصــلَّ  ،الصــالة فهــو يف صــالة مــن جلــس يف جملســه ينتظــر«

ــة ــه املالئك ــه ،علي ــلواهتم علي ــمَّ اللّ  :وص ــه ه ــر ل ــمَّ اللّ  ،اغف  ه

 .»ارمحه

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ  ثناح ــال ،األش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

ال حيجبــه وال حيجــزه مــن قــراءة القــرآن  كــان رســول اهللا «

 .» اجلنابةإالَّ 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــالثنا األش ــ :، ق ــمعت علي� ــول  اس  :يق

 .»احلرب خدعة«: يقول سمعت رسول اهللا 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا األش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

ـــتمو ،ةين قبـــل الوصـــيَّ يف الـــدِّ  رســـول اهللا  ٰى ـقضـــ«  أن

أعيـان بنـي  إنَّ و ،ة توصـون هبـا أو ديـنمن بعـد وصـيَّ : تقرأون

ــالت مِّ األُ  ــي الع ــون دون بن ــه ، يتوارث ــاه ألبي ــل أخ ــرث الرج ي

 .»ه دون أخيه ألبيهمِّ أُ و

ــد ــروف باملفي ــر املع ــو بك ــال أب ــت  :وق ــجَّ أرأي ــر الش ة يف ث

 .وجهه

ــال ــؤمنني  :وق ــري امل ــربت أم ــ أخ ــديثي وقصَّ تي يف بح

ــاء التــي رشبــت )عــني(و ،يوعّمــســفري ومــوت أيب  منهــا  امل

ــدي ــال  ،وح ــ«: فق ــني مل يش ــذه ع ــا رب ـه ــد إالَّ منه  أح

ـك تُ ر فإنَّــبشأف ،طويالً  ر عمراً عمَّ  بعـد  لتجـدها تمـا كنـ ،رعمِّ

 .»رشيك منها

ــر ــو بك ــال أب ــ :ق ــجِّ أوس ــن األش ــاً  لت ع ــل  أقوام ــن أه م

ك ثنا بـذلدِّ ُحيـ ،بطـول العمـر هو مشـهور عنـدنا :فقالوا ،البلدة

بـن  ه لقـي عـيلَّ وقولـه يف أنَّـ ،األبناء عن آبـائهم عـن أجـدادهم

 .متداول بينهم ،معلوم عندهم أيب طالب 

د احلسـن أبـو حمّمـ ا األحاديث التـي رواهـا عـن األشـجِّ مَّ أف

ــ ــن حمّم ــينيب ــ د احلس ــممَّ ــر حمّم ــو بك ــروه أب ــد ا مل ي ــن أمح د ب

 :اجلرحراي فهي

ــ]] ١٥٤ص /[[ ــال الش ـــق ــو حمّم ــدَّ  :دريف أب ــيلُّ ح  ثني ع

ـ بـن  ثني أمـري املـؤمنني عـيلُّ حـدَّ  :قـال، ر األشـجُّ بن عثامن املعمِّ

ــب   مــن أحــبَّ «: قــال رســول اهللا  :قــال، أيب طال

 .»ومن أبغضهم فقد أبغضني ،نيأهل اليمن فقد أحبَّ 

قــال يل رســول « :قــال، ثني أمــري املــؤمنني وحــدَّ  :قــال

نـا فعليـه فمـن عقَّ  ،هـذا اخللـق أبـوا نا وأنت يـا عـيلُّ أ: اهللا 

ـأ ،لعنة اهللا يـا  :قـالف .آمـني يـا رسـول اهللا :فقلـت .ن يـا عـيلُّ مِّ

ــيلُّ  ــت أ ،ع ــا وأن ــا ن ــقمولي ــذا اخلل ــن  ،ه ــا، فم ــدنا والءن جح

ــأ ،فعليــه لعنــة اهللانــا وأنكرنــا حقَّ  مــني يــا آ :فقلــت .ن يــا عــيلُّ مِّ

 .ر املغريبخبار املعمِّ أآخر ، »رسول اهللا

 :ر املرشقيحديث املعمِّ 

ه نَّـأ رذكَ ُيـ ،رض اجلبـلأا رجل مقـيم بـبالد العجـم مـن هذ

 مــرِّ  ويعرفــه النــاس بــذلك عــىلٰ ، أمــري املــؤمنني  ٰى رأ

 .السنني واألعوام

 ،ة يف وجهــهحلـق املغـريب الشـجَّ  ه حلقـه مثـل مـاإنَّـ :ويقـول

 .وخدمه ه صحب أمري املؤمنني نَّ إو

ــدَّ  ــو املــذاهبوح ــه ثني مجاعــة خمتلف ــأو ،بحديث وه أم رهنَّ

 .وسمعوا كالمه

ــ ــو العبّ ــنهم أب ــم ــن حمّم ــوح ب ــن ن ــد ب ــبيل اس أمح د احلن

ــافعي ــدَّ  ،الش ــةح ــد ثني بمدين ــنة إح ــة يف س ــ ٰى الرمل رة ـعش

ــتلل(العــراق  إىلٰ  هــاً كنــت متوجِّ  :قــال ،وأربعامئــة فعــربت  ،)هفقُّ

ــا ــال هل ــة يق ــهرورد :بمدين ــن  ش ــلأم ــامل اجلب ــن  ،ع ــة م قريب

ــان ــني  ،زنج ــنة مخس ــة، وذاك يف س ــل يلفوثالثامئ ــا اه نَّ إ :قي هن

، بـن أيب طالـب  املـؤمنني عـيلَّ  أمـري يه لقـيـزعم أنَّـ شيخاً 

 .يته لكان ذلك فائدة عظيمةأفلو رصت إليه ور

بيتــه  فــإذا هــو يف ،فــدخلنا عليــه :قــال]] ١٥٥ص /[[

 ،ر اللحيــةمــدوَّ  ،وإذا هــو شــيخ نحيــف اجلســم ،يعمــل النــوار

 .له منذ سنة دَ لِ وله ولد صغري وُ  ،كبريها

 هــون إىلٰ هــؤالء القــوم مــن أهــل العلــم متوجِّ  نَّ إ :يــل لــهفق

ن يسـمعوا مـن الشــيخ مـا قـد لقـي مـن أمــري أون بـُُّحيِ  ،العـراق

 . املؤمنني

يف   كنــت قــائامً ّين أ ،كــان الســبب يف لقــائي لــه ،نعــم :فقــال

 ،فرفعــت رأيس، نــا بفــارس جمتــازأفــإذا  ،موضــع مــن املواضــع

ــده عــىلٰ  فجعــل الفــارس يمــرُّ  ن عــرب أ فلــامَّ  ،يــدعو يلرأيس و ي

ــأُ  حلقتــه  ٰى فهرولــت حتَّــ، بــن أيب طالــب  ه عــيلَّ خــربت بأنَّ

 .وصاحبته

ــر  ــأوذك ــتنَّ ــه يف تكري ــان مع ــراق ،ه ك ــن الع ــع م  ،وموض

أن  بــني يديـه خيدمــه إىلٰ  وكـان ،تـل فــالن بعـد ذلــك :يقـال لــه

 .فخدم أوالده،  َض بِ قُ 
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 كـروامـن أهـل البلـد ذ رأيـت مجاعـةً  :قال يل أمحد بـن نـوح

سـمعنا آباءنـا خيربونـا عـن أجـدادنا بحـال  :وقـالوا ،ذلك عنـه

فأقـام  ٰى ـمضـ وكـان قـد ،هـذه الصـفة ه عـىلٰ نَّـأو ،هذا الرجـل

ــاألهواز ــمّ  ،ب ــه ث ــديلم ل ــة ال ــا ألذي ــل عنه ــيم  ،انتق ــو مق وه

 .بشهرورد

ي بــن أمحــد القّمــ دثني أبــو عبــد اهللا احلســني بــن حمّمــوحــدَّ 

ـــم رثوه بـــأهنَّ مجاعـــة حـــدَّ  نَّ أ   ،ر وشـــاهدوهأوا هـــذا املعمِّ

 .وسمعوا ذلك عنه

وصــفوا  ،قــوم مــن أهــل شــهرورد بحديثــه أيضــاً  ثنيوحــدَّ 

 .هو يعمل الزنانري :وقالوا ،يل صفته

ــذا ــاه يف ه ــا ذكرن ــض م ــة ويف بع ــاب كفاي ــد  ،الب هللا، واحلم

 .د رسوله وآلهدنا حممّ سيِّ  ته عىلٰ وصال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (ويس الشيخ الط)/ مسائل كالمية( /رسائلال

ـــألة) ٣٢(]] ٩٩ص [[ ـــاة : مس ـــول حي ـــتعباد يف ط ال اس

م الســالفة عــاش ثالثــة آالف ، ألنَّ غــريه مــن األَُمــالقــائم 

ــيِّ  ــعيب النب ــنة، كش ــامن  س ــن ولق ــر ممك ــك أم ، وألنَّ ذل

 .قادر عليه واهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

ـــادات( /رســـائلال الشـــيخ الطـــويس )/ رســـالة يف االعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــىلٰ ) ٢٥(]] ١٠٧ ص[[ ـــدلُّ ع ـــه إىلٰ  وي ـــذه  بقائ ـــاء ه فن

ــة ــه لطــف للنــاس واللطــف واجــب عــىلٰ : األُمَّ يف  اهللا تعــاىلٰ  ألنَّ

ــ ــاىلٰ  اكــلِّ زمــاٍن، فيكــون اإلمــام حي� ــزم أن يكــون اهللا تع  وإالَّ ل

 .كبرياً  ااهللا عن ذلك علو�  خمالَّ بالواجب تعاىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــل]] ٨٣ص [[ ــإن قي ــاحبكم : ف ــر ص ــول عم ــاؤكم ط ع ادِّ

 قـولكم كامـل العقـل تـامُّ  أمر خـارق للعـادات مـع بقائـه عـىلٰ 

ة والشباب، ألنَّه عىلٰ  قـولكم لـه يف هـذا الوقـت الـذي هـو  القوَّ

ــة وإحــد ــة مائ ــبع وأربعــني وأربعامئ ــنة،  ٰى ســنة س ــعون س وتس

جتــر  قــولكم ســنة ســّت ومخســني ومــائتني، ومل ألنَّ مولــده عــىلٰ 

ة، فكيـف انتقضـت ـأحـد مـن البشـ ٰى العادة بأن يبق ر هـذه املـدَّ

 .يد األنبياء العادة فيه؟ وال جيوز انتقاضها إالَّ عىلٰ 

م سـلِّ ا ال نُ ّنـأأحـدمها : اجلواب عن ذلـك مـن وجهـني: قلنا

قـد  مفـيام تقـدَّ  ]بـل العـادات[ ،ذلك خارق جلميـع العـادات أنَّ 

ــر مــن ذلــك، وقــد ذك ــجــرت بمثلهــا وأكث ــا بعضــها كقصَّ ة رن

ــر ـاخلضــ ــد  .ة أصــحاب الكهــف، وغــري ذلــك، وقصَّ وق

ـ عـن نـوح  أخرب اهللا تعاىلٰ   ه لبـث يف قومـه ألـف سـنة إالَّ أنَّ

ه عـاش أكثـر مـن إنَّـ :، وأصـحاب السـري يقولـونمخسني عامـاً 

ة املـذكورة بعـد أن هـذه املـدَّ  اهللا تعـاىلٰ  قومـه إىلٰ  ام دعاذلك، وإنَّ 

 .عمره ون منمضت عليه ستُّ 

 لقـــي ســـلامن الفــاريس  خبــار أنَّ أصــحاب األ ٰى ورو

ــ ــريم  ٰى عيس ــن م ــي إىلٰ  ب ــان نبيِّ  وبق ــا زم  وخــربه ن

 .مشهور

ــ ــة مــذكورة وأخبــار املعمِّ رين مــن العــرب والعجــم معروف

 .والتواريخ بتُ يف الكُ 

ــدّج  أصــحاب احلــديث أنَّ  ٰى ورو ــ ،ال موجــودال ه كــان وأنَّ

الوقــت  إىلٰ  بــاٍق  ]]٨٤ ص[[/ه وأنَّــ،  ر النبــيِّ ـيف عصــ

اهللا  فــإذا جــاز يف عــدوِّ  .اهللا الــذي خيــرج فيــه وهــو عــدوُّ 

ــ ــه يف ويلِّ ـلض ــوز مثل ــف ال جي ــلحة، فكي ــن املص  إنَّ  ؟اهللا رب م

 .هذا من العناد

ــرب أنَّ  ٰى ورو ــار الع ــر أخب ــن ذك ــان  م ــاد ك ــن ع ــامن ب لق

ــ، أطــول النــاس عمــراً  ه عــاش ثالثــة آالف ســنة ومخســامئة وأنَّ

ر، وكـان يأخـذ فـرخ ـه عـاش عمـر سـبعة أنسـإنَّـ: سنة، ويقال

ر مـا عـاش، فـإذا ـر الذكر فيجعله يف اجلبـل فيعـيش النســالنس

ــأخــذ آخــر فرّبــ مــات كــان آخرهــا لبــد، وكــان أطوهلــا  ٰى اه حتَّ

 :ٰى وفيه يقول األعش ،لبد طال العمر عىلٰ : ، فقيلعمراً 

   لنفســـك إذ ختتـــار ســـبعة أنســــر

  نســر ىلٰ نسـر خلدت إ ٰى إذا ما مضـ 

ـــ ـــر حتَّ ـــوره ٰى فعمَّ ـــال أنَّ نس    خ

  الدهر النفوُس عىلٰ  ٰى خلود وهل تبق 

ـــه ـــلَّ ريش ـــاهنَّ إذ ح ـــال ألدن    وق

  هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 

ربيع بن ضبع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك بـن : ومنهم

سعد بن عـيس بـن فـزارة، عـاش ثالثامئـة سـنة وأربعـني سـنة، 

 .مسلِ مل يُ و  فأدرك النبيَّ 

ــ ــ ه عــاش إىلٰ وروي أنَّ ام عبــد امللــك بــن مــروان، وخــربه أّي

ــ: لـه ه قــالمعـروف، فإنَّـ عشـت مــائتي : قــال ،ل يل عمـركفصِّ

ــنة يف فــرتة عيســ ــٰى س  ،يف اجلاهليــة رين ومائــة ســنةـ، وعش
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ــال لــهني يف اإلوســتّ  ــالم، فق ــك جــدُّ : س ــد طلب ــاثر،  لق ــري ع غ

ــاره ــن يف وأخب ــد طع ــول وق ــذي يق ــو ال ــة، وه ــة معروف  ثالثامئ

 :سنة

    راـي الشـباب قـد حسـنّـعأصبح 

ــ  ــأ عنّ ــو يإن ين ــد ث ــ ٰى فق   راـعص

 :بيات معروفة، وهو الذي يقولواأل

ـــــأدفؤين ـــــتاء ف ـــــان الش    إذا ك

ــــتاء فــــإنَّ   ــــيخ هيدمــــه الش   الش

ـــ ـــلُّ فأمَّ ـــذهب ك ـــني ي ـــرٍّ  ا ح    ق

ـــــــ  ـــــــف أو رداءـفس   ربال خفي

ـــ ـــاش الفت ـــاً  ٰى إذا ع ـــائتني عام    م

  ة والفتــــاءرَّ ـاملســــ ٰى فقــــد أود 

 ،املسـتوغر بـن ربيعـة بــن كعـب بـن زيـد بـن منــاة: ومـنهم

 :قال ٰى وثالثني سنة، حتَّ  عاش ثالثامئة

    ولقد سئمت مـن احليـاة وطوهلـا

  رت مـن بعـد السـنني سـنيناوعمَّ  

 ]]٨٥ص [[/

ــان يل ــدها مائت ــن بع ــت م ــة أت    مائ

ــ    رت مــن عــدد الشــهور ســنيناوعمَّ

ــل مــا بقــي إالَّ  ــام قــد فاتنــا ه    ك

  وليلــــة حتـــــدونا يــــوم يكــــرُّ  

ــن صــيفي األســدي: ومــنهم ــنة  ،أكــثم ب ــة س عــاش ثالثامئ

وآمــن بــه، ومــات   أدرك النبــيَّ  نوثالثــني ســنة، وكــان ممَّــ

ــار ــه أخب ــاه، ول ــل أن يلق ــرية، وحِ   قب ــالكث ــم وأمث ــو  ،ك وه

 :القائل

ـ امرءاً  وإنَّ     ةقـد عـاش تسـعني حجَّ

  يش جاهــلمائــة مل يســأم العــ إىلٰ  

   نيوأربعــ خلــت مائتــان غــري ســتٍّ 

  الليــايل قالئــل وذلــك مــن عــدِّ  

عاش  ،رينمن املعمِّ  وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً 

، وهو املعـروف بـذي ءال ينكر من عقله يش ،وسبعني سنة مائتني

 :املتلمس اليشكري احللم الذي قال فيه

   قرع العصايلذي احللم قبل اليوم ما 

ـــم اإل  ـــا عل ـــان إالَّ وم ـــيعلامنس    ل

ضـبرية بـن سـعيد بـن سـعد بـن سـهم بـن عمـرو، : ومنهم

ــنة ــائتي س ــاش م ــب قــطُّ ـوعشــ ع ــنة ومل يش ، وأدرك رين س

 .مسلِ سالم ومل يُ اإل

: قــال ،عــن أبيـه ،عـن العتبـي ،أبـو حـاتم والريــايش ٰى ورو

رون سـنة، وكـان ـالسـهمي ولـه مائتـا سـنة وعشـ مات ضـبرية

ــأســود الشــعر، صــح ــن عمِّ ــن يح األســنان، ورثــاه اب ه قــيس ب

  :عدي فقال

ــدثان بعــد ــأمن احل ــن ي   ضـــبرية الســـهمي ماتـــا   م

ـــبقت منيَّ  ــــان م   تـــه املشـــيبس ــــانيوك ــــه افتالت   ت

ــــــزوَّ  ــــــوافت ـــا   دوا ال هتلك   مـــن دون أهلكـــم خفات

ــنة، : ومــنهم ــاش مــائتي س ــن الصــمة اجلشــمي، ع ــد ب دري

ركني يــوم ـاد املشــوكــان أحــد قــوّ  ،مســلِ يُ  سـالم فلــموأدرك اإل

 .يومئذٍ  َل تِ فقُ   مهم، حرض حرب النبيِّ حنني ومقدَّ 

ان بـن ظـامل الزبيـدي، عـاش مـائتي ن بـن غّسـسحم: ومنهم

 .ومخسني سنة اسنة وست� 

مــة الــدويس، عــاش أربعامئــة ســنة، عمــرو بــن ُمحَ : ومــنهم

 :وهو الذي يقول

ــ    نيكــأنَّ  ٰى كــربت وطــال العمــر حتَّ

ـــ  ـــري م ـــة غ ـــاع ليل ـــليم أف   ودعس

ــت ــن تتابع ــاين ولك ــوت أفن ــام امل    ف

ــيلَّ   ــع ع ــيف ومرب ــن مص ــنون م   س

 ]]٨٦ص [[/

ــوامالً  ــررن ك ــد م ــات ق ــالث مئ    ث

ــع  ــه أرب ــي من ــذا أرجت ــا ه ــا أن   وه

ــنهم ــة : وم ــاش أربعامئ ــي، ع ــاض اجلرمه ــن مض ــارث ب احل

 :سنة، وهو القائل

   الصـفا ن مل يكن بني احلجـون إىلٰ أك

ـــ  ـــمر بمكَّ ـــيس ومل يس ـــاأن   مرة س

ـــىلٰ  ـــ ب ـــن كنّ ـــانح ـــا فأبادن    ا أهله

ــواثر  ــدود الع ــايل واجل   رصوف اللي

اين، ذكـر الكلبـي وأبـو عبد املسـيح بـن بقيلـة الغّسـ: ومنهم

ه عــاش ثالثامئـة سـنة ومخسـني ســنة، وأدرك عبيـدة وغريمهـا أنَّـ

، وخــربه مــع خالــد بــن رانياً ـنصــ م، وكــانســلِ ســالم فلــم يُ اإل

كـم : قـال لـه ٰى معـروف، حتـَّ -رية احلـ لــامَّ نـزل عـىلٰ  -الوليد 
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فــام أدركــت؟ : مخســون وثالثامئــة ســنة، قــال: لــك؟ قــال ٰى أتــ

أدركـت سـفن البحـر ترفـأ إلينـا يف هـذا اجلـرف، ورأيـت : قال

د إالَّ زوِّ رأســها ال ُتــ املــرأة مــن أهــل احلــرية تضــع مكتلهــا عــىلٰ 

تـأيت الشـام وقـد أصـبحت خرابـًا، وذلـك  ٰى رغيفًا واحـدًا حتـَّ

 : يف العباد والبالد، وهو القائلدأب اهللا

   ت فمـن علمـواوالناس أبنـاء عـالَّ 

ـــلَّ   ـــد أق ـــور أن ق ـــو وحمق   فمجف

ــــون ألُ  ــــم بن ــــباً  مٍّ وه    إن رأوا نش

ــور  ــوظ وحمص ــب حمف ــذاك بالغي   ف

ــنهم ــعة : وم ــن صعص ــامر ب ــي ع ــن بن ــدي م ــة اجلع النابغ

ــيُ  ــيىلٰ  ٰى كنّ ــا ل ــتاين. أب ــاتم السجس ــو ح ــال أب ــة : ق ــان النابغ ك

ــنّ اجل ــدي أس ــذبياين ع ــة ال ــن النابغ ــ ٰى ورو، م ــر أنَّ ــان يفتخ ه ك

 :فأنشدته  أتيت النبيَّ : ويقول

ـــدودنا ـــدنا وج ـــامء جم ـــا الس    بلغن

ــ  ــراوإّن ــك مظه ــوق ذل ــو ف   ا لنرج

ة يـا اجلنـَّ: فقلـت ،»؟أين املظهر يا أبا لـيىلٰ «:  فقال النبيُّ 

 :هأنشدت ، ثمّ »أجل إن شاء اهللا تعاىلٰ «: رسول اهللا، فقال

ــري يف حلــم إذا مل يكــن لــه    وال خ

  راكـــدَّ ه أن يُ بـــوادر حتمـــي صـــفوَّ  

ــه ــن ل ــل إذا مل يك ــري يف جه    وال خ

ــا أورد األ  ــيم إذا م ــدراحل ــر أص   م

 .»ال يفضض اهللا فاك«:  فقال له النبيُّ 

ــل ــ: وقي ــإنَّ ــة وعش ــاش مائ ــنة ـه ع ومل  ]]٨٧ص [[/رين س

 .وال رضس يسقط من فيه سنٌّ 

ــهم ــال بعض ــزفُّ : وق ــني ت ــغ الثامن ــد بل ــه وق ــه رأيت  ،غروب

مكاهنـا، وهـو مـن  ٰى خـرثنيـة تنبـت لـه أُ  ام سقطت لـهوكان كلَّ 

 .أحسن الناس ثغراً 

 ،أبــو الطمحــان القينــي مــن بنــي كنانــة بــن القــني: ومــنهم

عــاش أبــو الطمحــان القينــي مــن بنــي كنانــة : قــال أبــو حــاتم

 :وقال يف ذلك، مائتي سنة

ـــي ج ـــجنتن ـــدهر حتَّ ـــات ال    ٰى اني

ــــأّين   ــــو لصــــيدك ــــل أدن    خات

   قصـــري اخلطـــو حيســـب مـــن رآين

ــــــ     بقيــــــدأّين  داً ولســــــت مقيَّ

 .وأخباره وأشعاره معروفة

ــنهم ــدواين: وم ــبع الع ــاتم ،ذو اإلص ــو ح ــال أب ــاش : ق ع

اجلاهليـة، وأخبـاره  ام العـرب يفّكـثالثامئة سـنة، وهـو أحـد ُح 

 .كمه معروفةوأشعاره وِح 

، ريي، مل نـذكر نسـبه لطولـهاحلمـ حبّـابزهـري بـن : ومنهم

رين ـمـائتي سـنة وعشـ حبّـابعـاش زهـري بـن : قال أبو حـاتم

 عــاش رشيفــاً  مطاعــاً  داً مــائتي وقعــة، وكــان ســيِّ  ســنة، وواقــع

كانـت فيـه عشــر خصـال مل جيـتمعن يف غـريه : ويقـال. يف قومه

ــيِّ  ــان س ــه، ك ــل زمان ــن أه ــبهم، م ــم، وخطي ــه، ورشيفه د قوم

ــدهم إىلٰ  ــاعرهم، وواف ــ وش ــبهم املل ــان لو -وك، وطبي ــبِّ ك  لط

ــان رشف  ــك الزم ــه -يف ذل ــازي قوم ــاهن  -، وح ــو الك ، -وه

 وكان فـارس قومـه، ولـه البيـت فـيهم، والعـدد مـنهم، وأوٰىص 

 :بنيه، فقال إىلٰ 

ــيَّ  ــا بن ــنّ إّين  ،ي ــربت س ــاً  ك ــت حرس ــري ي وبلغ ــن ده  ،م

مــور جتربــة واختبــار، فــاحفظوا التجــارب واألُ  فــأحكمتني

عنـــد املصـــائب،  اكم واخلـــوروإّيـــ ي مـــا أقـــول وعـــوا،عنـّــ

ــإنَّ  ــب، ف ــد النوائ ــل عن ــة  والتواك ــك داعي ــمِّ لذل ــامتةلغ  ، وش

ــالربِّ  ، وســوء الظــنِّ لعــدوِّ ل ــب ــوا باأل، وإّي حــداث اكم أن تكون

 ه مـا سـخر قـوم قــطُّ ومنهـا سـاخرين، فإنَّـ ين وهلـا آمنـنيمغـرتِّ 

ض غــر] يف الــدنيا[ نســانام اإلعوهــا، فــإنَّ  ابتلــوا، ولكــن توقَّ إالَّ 

ــ  ر دونــه، وجمــاوز موضــعه، وواقــع عــنـتعــاوره الزمــان فمقصِّ

 .أن يصيبه بدَّ  ال يمينه وشامله، ثمّ 

 .وأقواله معروفة وكذلك أشعاره

د بــن زيــد بــن أســود يــدويــد بــن هن: ومــنهم]] ٨٨ص /[[

قــال أبــو  ،بــن أحلــاف بــن قضــاعة -م الــّال  بضــمِّ  -بــن أســُلم 

ــتَّ : حــاتم ــة وس ــد أربعامئ ــن زي ــد ب ــاش دوي ــنة، و ةع ــني س مخس

 :معروفة، وأخباره مشهورة، ومن قوله تهووصيَّ 

   ويــدا الــدهر رجــالً  عــيلَّ  ٰى ألقــ

ــاً   ــلح يوم ــا أص ــدهر م ــدا وال   أفس

ــدا  ــوم غ ــلحه الي ــا أص ــد م    يفس

ـــة : ومـــنهم ـــن وعل ـــن عمـــرو ب ـــن كعـــب ب احلـــارث ب

يت مــذحج مّ مالــك بــن أدد، وُســ مُّ املــذحجي، ومــذحج هــي أُ 

مجـع : قـال أبـو حـاتم .مـذحج ٰى سـمّ تُ  أكمـة ت عـىلٰ دَ لِـا وُ ألهنَّ 

قـد  ،يـا بنـيَّ : رته الوفـاة فقـالـ حضـامَّ ـاحلارث بن كعبة بنيـه لـ

مـا صـافحت يمينـي يمـني غـادر،  ،ون ومائـة سـنةستُّ  أتت عيلَّ 
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ــتوال قنَّ  ــ ع ــخي بـنفس ــمٍّ لَّ ــة ع ــبوت بابن ــاجر، وال ص وال  ة ف

ق قناعهــا، وال بحــت لصــدي ة، وال طرحــت عنــدي مومســةكنَّــ

عليـه أحـد مـن  ومـا،  ديـن شـعيب النبـيِّ   لعىلٰ ، وإّين بسـرٍّ 

، فـاحفظوا العرب غريي وغـري أسـد بـن خزيمـة ومتـيم بـن مـرٍّ 

 قوه يكفكــم املهــمَّ رشيعتــي، إهلكــم فــاتَّ  تي، وموتــوا عــىلٰ وصــيَّ 

ــن أُ  ــمم ــلح لك ــوركم ويص ــ م ــم، وإّي ــيته، ال أعاملك اكم ومعص

 .بكم الدمار، ويوحش منكم الديار حيلُّ 

 موتـاً  ، فـإنَّ قـوا فتكونـوا شـيعاً وال تتفرَّ  كونـوا مجيعـاً  ،يا بنيَّ 

مـا هـو كـائن كـائن،  وعجـز، وكـلُّ  يف ذلٍّ  خري مـن حيـاة يف عزٍّ 

رب رجـــاء، ـفضـــ: تبـــائن، الـــدهر رضبـــان مجـــع إىلٰ  وكـــلُّ 

فيـــوم حـــربة ويـــوم عـــربة،  :ورضب بـــالء، واليـــوم يومـــان

جــوا تزوَّ  .فرجــل لــك، ورجــل عليــك :رجــالن والنــاس

ــبهنَّ  ، وليســتعملنَّ اءاألكّفــ ــإنَّ املــاء، وجتنَّ  يف طي ــاء، ف ــوا احلمق  ب

وإذا ، ه ال راحـة لقـاطع القرابـة إنَّـأفن مـا يكـون، أَال  ولدها إىلٰ 

هم، وآفـة العـدد اخـتالف الكلمـة، اختلف القوم أمكنـوا عـدوَّ 

ــ ــيِّ والتفضُّ ــي الس ــنة يق ــيِّ ل باحلس ــأة بالس ــدخول ئة، واملكاف ئة ال

ل الــنعامء، وقطيعــة الــرحم تــورث يزيــ فيهــا، والعمــل بالســوء

ــمَّ  ــوق  ]]٨٩ص [[/، اهل ــة، وعق ــل النعم ــة يزي ــاك احلرم وانته

ــد، ويُ  ــورث النك ــدين ي ــمِحــالوال ــدد، وُخي ب البلــد، رِّ ق الع

الفضــيحة، واحلقــد يمنــع الرفــد، ولــزوم  والنصــيحة جتــرُّ 

ــة يُ  ــاخلطيئ ــوءعقِّ ــة، وس ــة،  ب البلي ــباب املنفع ــع أس ــة يقط الرع

 :أنشأ يقول لتبائن، ثمّ ا الضغائن تدعو إىلٰ 

ــــــبايب فأفنيتــــــه ــــــت ش    أكل

  وأفنيـــت بعــــد دهـــور دهــــورا 

ـــــة أهلـــــني صـــــاحبتهم    ثالث

  كبـــريا فبـــادوا فأصـــبحت شـــيخاً  

ــــا ــــري القي ــــام عس ــــل الطع    قلي

  قــد تــرك الــدهر خطــوي قصــريام  

   راعـــي نجـــوم الســـامءأبيـــت أُ 

  ظهـــورا ب أمـــري بطونـــاً قلِّـــأُ  

ــ واســتيفاؤه  ،رين مــن العــربفهــذا طــرف مــن أخبــار املعمِّ

 .موجود ٰى هذا املعن فة يفب املصنَّ تُ يف الكُ 

ـ: ا الفرسوأمَّ  م مـن ملوكهـا مجاعـة فـيام تقـدَّ  ا تـزعم أنَّ فإهنَّ

ني اك صــاحب احليَّـــالضــحّ  أنَّ : فــريوون، طالــت أعامرهــم

العـادل عـاش فـوق  فريـدونأعاش ألـف سـنة ومـائتي سـنة، و

 الـذي أحـدث املهرجـان عـاش كِلـاملَ  إنَّ : ألف سنة، ويقولـون

 .امئة سنةألفي سنة ومخسامئة سنة، استرت منها عن قومه ستّ 

ل طـوِّ بهم ال نُ تُـا هـو موجـود يف تـوارخيهم وكُ وغري ذلـك ممـَّ

ــف ــذكرها، فكي ــال ب ــان  إنَّ : يق ــاحب الزم ــاه يف ص ــا ذكرن م

 ؟خارج عن العادات

ــ يعــرب بــن قحطــان، واســمه : رين مــن العــربومــن املعمِّ

مـا ذكـره  ملـك مـائتي سـنة عـىلٰ  ،م بالعربيـةتكلَّـ ل منربيعة أوَّ 

ــ ــن النّس ــو احلس ــفهاين يفأب ــجر،  ابة األص ــرع والش ــاب الف كت

 .نادراً  ا شاذ� ها، وهو منها كعدنان إالَّ وهو أبو اليمن كلِّ 

ــنهم ــا، رو: وم ــامر مزيقي ــن ع ــرو ب ــن  ٰى عم ــفهاين ع األص

رقي بــن قطــامي ـعــيس األنصــاري، والشــ عبـد املجيــد بــن أيب

ــ ــنةأنَّ ــة س ــنة، أربعامئ ــة س ــاش ثامنامئ ــه،  ه ع ــاة أبي ــوقة يف حي س

 يـوم ملكـه يلـبس يف كـلِّ  ، وكـان يف سـنيِّ كـاً لِ وأربعامئـة سـنة مَ 

 يلبســهام تـان عنـه لـئالَّ قـت احللَّ زِّ مُ  يِّ ـتـني، فـإذا كـان بالعشـحلَّ 

 .ي مزيقيامّ غريه، فُس 

ــل ــ: وقي ــإنَّ ــذلك ألمّ ام ُس ــىلٰ  ]]٩٠ص [[/ نَّ ي ب ــده  ع عه

ــاروا إىلٰ متزَّ  ــت األزد فص ــار ق ــك أرض  أقط ــان مل األرض، وك

كهـا بالسـيل العـرم، فاحتـال لِ اهللا ُهي  ان بـأنَّ ّهـثتـه الكُ فحدَّ  ،سبأ

باع ضـياعه وخـرج فـيمن أطاعـه مـن أوالده وأهلـه قبـل  ٰى حتَّ 

ــ ــه انتش ــرم، ومن ــيل الع ــن رت األزد كلُّ ـالس ــار م ــا واألنص ه

 .ولده

بـن عريـب بـن جلهمة بن أدد بن زيـد بـن يشـجب : ومنهم

ــن ــالن ب ــن كه ــد ب ــة زي ــال جللهم ــرب، ويق ــه  :يع ــئ، وإلي طي

وكـان لـه ابـن أخ ، هـا، ولـه خـرب يطـول رشحـهب طيئ كلُّ نَس تُ 

كــلِّ  عــىلٰ  ٰى حيــابر بــن مالــك بــن أدد، وكــان قــد أتــ :يقــال لــه

، ٰى واحٍد منهام مخسـامئة سـنة، وقـع بيـنهام مالحـاة بسـبب املرعـ

ــه، و ــالك عشــريته فرحــل عن ــازل  ٰى طــوفخــاف جلهمــة ه املن

 -طيــئ لجبلــني  - ٰى فُســّمي طيئــًا، وهــو صــاحب أجــأ وســلم

 .ولذلك خرب يطول، معروف

، وهـو ربيعـة بـن حارثـة بـن عمـرو عمرو بـن حلـيِّ : ومنهم

علــامء خزاعــة، كــان رئــيس خزاعــة يف حــرب  مزيقيــا، يف قــول

الســائبة الوصــيلة واحلــام،  خزاعــة وجــرهم، وهــو الــذي ســنَّ 

ـ ومنـاة مـن الشـام إىلٰ  لبَـونقل صـنمني ومهـا هُ  فوضـعهام  ةمكَّ

ــادة ــلَّ  ،للعب ــم هُ فس ــل ل إىلٰ بَ ــة فقي ــن مدرك ــة ب ــهُ  :خزيم ل بَ

وقــدم  ،قبــيس ووضــع منــاة باملســلل أيب خزيمــة، وصــعد عــىلٰ 
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ــو أوَّ  ــالنرد، وه ــب ــا مكَّ ــن أدخله ــون ،ةل م ــانوا يلعب ــا يف  فك هب

 .وعشيةً  الكعبة غدوةً 

ـ  فـروي عـن النبـيِّ  فرأيـت  النـار ت إيلَّ َعـفِ رُ «: ه قـالأنَّ

قصـبه يف النــار،  أمحـر أزرق جيـرُّ  قصـرياً  رجـالً  عمـرو بـن حلـيِّ 

وكـان يـيل مـن أمـر  ،»عمـرو بـن حلـيِّ : هـذا؟ قيـل من: فقلت

وهـو ابـن ثـالث  ،هلـك ٰى الكعبة ما كان يليـه جـرهم قبلـه حتـَّ

 مائــة ســنة ومخــس وأربعــني ســنة، وبلــغ ولــده وأعقــاهبم ألــف

 .مقاتل فيام يذكرون

ــل مــن املنجِّ فــإن كــان  ــا يف ذلــك مــن حيي مــني املخــالف لن

ــحاب ــألة  وأص ــذه املس ــل ه ــم يف أص ــالكالم معه ــائع، ف الطب

عــامر ر األـالعــادة بقصــ ٰى أجــر العــامل مصــنوع ولــه صــانع وأنَّ 

ذلـك  نيِّ إفنائهـا، فـإذا ُبـ إطالتهـا وعـىلٰ  ه قـادر عـىلٰ وطوهلا، وأنَّ 

 .سهل الكالم

ــن يُ  ــك م ــالف يف ذل ــان املخ ــلِّ وإن ك ــس ــم ذل ــري أنَّ ه ك غ

ه لـيس بخـارج ا أنَّـنّـالعـادات، فقـد بيَّ  هـذا خـارج عـن: يقول

 .عن مجيع العادات

ومـا : قلنـا ،خـارج عـن عادتنـا: قـالوا ٰى ومتـ ]]٩١ص [[/

: قلنـا ، يف زمـن األنبيـاءذلـك ال جيـوز إالَّ : فـإن قيـل ؟املانع منه

ــد  وعنــدنا جيــوز خــرق العــادات عــىلٰ  ،نحــن ننــازع يف ذلــك ي

ـــوا األنبيـــاء ـــر أصـــحاب احلـــديث ألئمَّ ة والصـــاحلني، وأكث

ــ ــةوِّ ُجي ــن املعتزل ــري م ــك، وكث ــمُّ  زون ذل ــوية، وإن س وا واحلش

 لنــا عــىلٰ يف عبــارة، وقــد دلَّ  ذلــك كرامــات، كــان ذلــك خالفــاً 

ـ ا أنَّ نّـبنا، وبيَّ تُ جواز ذلك يف كُ  صـدق مـن  عـىلٰ  ام يـدلُّ املعجـز إنَّ

ام لقولـه، وكلَّـ و صـاحلاً أ أو إمامـاً  انعلمـه نبيـ� يده، ثمّ  يظهر عىلٰ 

ل بـذكره طـوِّ بنـا ال نُ تُ كُ  ا الوجـه يفنّـههم قـد بيَّ بَ يذكرونه مـن ُشـ

 .هاهنا

الــريض أيب احلســن  جــّل ريف األـالشــ ووجــدت بخــطِّ 

ــ ــنيحمّم ــن احلس ــوي  د ب ــاً  املوس ــا  تعليق ــاويم مجعه يف تق

 ٰى م ســنة إحــداملحــرَّ  ر مــنـحــد اخلــامس عشــبيــوم األ خـاً مؤرِّ 

الشـام قـد  ]بـاب[لـه حـال شـيخ يف  رَ ِكـه ذُ أنَّـ ،ئةوثامنني وثالثام

ــ جــاوز لتــه ومحلتــه تأمَّ  ٰى املائــة وأربعــني ســنة، فركبــت إليــه حتَّ

القـرب مــن داري بــالكرخ، وكــان ُأعجوبــة، شــاهد احلســن  إىلٰ 

 - أبــا القــائم  - الرضــا  بــن حمّمــد بــن عــيلٍّ  بــن عــيلِّ 

، غـري ذلــك مــن العجائـب التــي شــاهدها إىلٰ  ،ووصـف صــفته

 .ه بعينهاحكاية خطِّ  هذه

ــ ــداد الزمــان وعلــوِّ فأمَّ ــرض مــن اهلــرم بامت ــنِّ  ا مــا يع  الس

اهللا  ٰى ام أجـرمنـه، وإنَّـ بـدَّ  ا الفلـيس ممـَّ، نسـانوتناقض بنيـة اإل

إجيـاب هنـاك،  العادة بأن يفعـل ذلـك عنـد تطـاول الزمـان وال

 .العادة بفعله ٰى قادر أن ال يفعل ما أجر وهو تعاىلٰ 

تطــاول العمــر ممكــن غــري  هــذه اجلملــة ثبــت أنَّ وإذا ثبتــت 

ـفـيام تقـدَّ  مستحيل، وقد ذكرنا وا مـع م مل يتغـريَّ م عـن مجاعـة أهنَّ

 بـأنَّ  ذلـك مـن يقـرُّ  هم، وكيـف ينكـرسـنِّ  تطاول أعامرهم وعلوِّ 

ــُخي  اهللا تعــاىلٰ  ــ ؟ال يبلــون اناً بّ ة ُشــد املثــابني يف اجلنَّــلِّ ام يمكــن وإنَّ

الطبيعـة وتـأثري  ذلـك ويسـنده إىلٰ  ينازع يف ذلـك مـن جيحـد أن

ا منّـ فـاٍق بطـالن قـوهلم باتِّ  الـدليل عـىلٰ  الكواكب الـذي قـد دلَّ 

ــ ــوممَّ ــل الش ــن أه ــألة م ــذه املس ــا يف ه ــقطت ، رعـن خالفن فس

 .وجه الشبهة من كلِّ 

*   *   * 

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

ــ]] ٢٦٨ص [[ ا اســتبعاد مــن اســتبعد مــنهم ذلــك وأمَّ

 جاهــل بــاهللا فــام يمنــع مــن ذلــك إالَّ  ،ريفـلطــول عمــره الشــ

ــهوبقدرتــه وبأخبــار نبيِّ  ــاجلحود ،نــا وعرتت  ،أو عــارف ويعانــد ب

وا بِهـــا   :عـــن قـــوم فقـــال اهللا تعـــاىلٰ  ٰى كـــام حكـــ وََجَحـــدُ
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ــار بطــول بعد بطــول األعــامر وقــد تــســتَ يُ  ــري مــن األخب واتر كث

ــ ــريهم مــن املعمِّ ــر مجاعــة مــن األنبيــاء وغ وهــذا  ،رينعم

ــاٍق  ر ـاخلضــ طــول الســنني وهــو عبــد صــالح مــن  عــىلٰ  ب

ــيٍّ  ــيس بنب ــي آدم ل ــاء  بن ــف يف بق ــة وال بلط ــافظ رشيع وال ح

ــف ــف يُ  ،التكلي ــتَ فكي ــدي س ــاة امله ــول حي ــو  بعد ط وه

ــدِّ  ــة ج ــافظ رشيع ــح ــاء ا د ه حمّم ــف يف بق ــف ولط لتكلي

ــ ــذين ]]٢٦٩ص /[[ة وحجَّ ــني الل ــد الثقل ــيُّ   يف أح ــال النب  ق

 ــيهام ــ« :ف ــإهنَّ ــا حتَّ ــن يفرتق ــيلَّ  ٰى ام ل ــردا ع ــو ي   ؟»ضاحل

ــة  ــن املنفع ــم م ــه أعظ ــوره وخفائ ــال ظه ــه يف ح ــة ببقائ واملنفع

 .باخلرض

ق صـــدِّ ريف مـــن يُ ـوكيـــف يســـتبعد طـــول عمـــره الشـــ

ــ تنوقــد تضــمَّ  ،بــالقرآن جــب مــن ة أصــحاب الكهــف أعقصَّ

ــٍة   نه القـرآنمـا تضــمَّ  هلــم عـىلٰ  ٰى ـه مضـألنَّـ ،هـذا
َ
 ِمائ

َ
ـالث

َ
ث

 
ً
وا �ِْســعا

ُ
اد

َ
 ،وهــم أحيــاء كالنيــام، ]٢٥: الكهــف[ ِســ�َِ� َوازْد

ــاملِ   ذاَت اْليَِمــنيِ   بهم اهللاقلِّــيُ  جنــوهبم  بىلٰ  ُتــلــئالَّ   ،وذاَت الشِّ

ــاألرض ــاجون إىلٰ  ،ب ــؤالء حمت ــ فه ــام والش ــوا ـالطع ــد بق راب ق
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ــذ ــدَّ ه ــنصِّ ه امل ــ ة ب ــام وال رشاب ممَّ ــري طع ــرآن بغ ــل الق ا يأك

ــاس ــ ،الن ــدَّ  ٰى ـوبمقتض ــا تق ــر م ــن ذك ــالف ع ــرب الس ــن اخل م م

ــ ــف إىلٰ قصَّ ــحاب الكه ــ ة أص ــن حمّم ــيِّ زم ــث  هم د نب حي

موا علـيهم ويبقـون كـام رواه سـلِّ البسـاط ليُ  بعث الصحابة عـىلٰ 

ــه إىلٰ  ــلف عن ــيام س ــي ف ــدي  الثعلب ــن امله ــىلٰ  زم ــفة ع  الص

ــمَّ  ــي تض ــام وال رشابالت ــري طع ــاة بغ ــرآن واحلي ــأيّ  ،نها الق ام ف

ــدي  ــاء امله ــؤالء أو بق ــب ه ــ أعج ــل ويش ــو يأك رب ـوه

ــحُّ  ــواد يص ــه م ــاء ول ــتمرار البق ــا اس ــتبعدت ؟ معه ــف اس فكي

 ؟حياته نفوس السفهاء وعقول اجلهالء

ــد املحمــود ــت تصــنيفاً  :قــال عب ــن  رأي أليب حــاتم ســهل ب

ــان حمّمــ ــن أعي ــتاين م ــّام د السجس ــذاهب س ــة امل ــاب األربع ه كت

 .رين وذكرهم بأسامئهماملعمِّ 

ــىلٰ  ]]٢٧٠ص /[[ ــيس ع ــذا فل ــد ه ــوك  وبع ــن املل ــد م أح

ــعفاء رضر يف  ــاء والض ــاع واألقوي ــن األتب ــريهم م ــاء وغ واخللف

البشــارة  فقــون عــىلٰ ة متَّ املســلمني كافَّــ ألنَّ  ،اعتقادنــا هــذا

ــ ،باملهــدي  ــنيوإنَّ ــه وتعي ــت والدت ــا يف وق ــهام خالفون  ، أبي

ــد أنَّ وألنَّ  ــا نعتق ــدي  ن ــاد امله ــوره ن ــادٍ  ٰى إذا أراد اهللا ظه  من

وحـدث مـن اآليـات مــا  ،مـن السـامء باسـمه ووجـوب طاعتـه

 .فرض متابعته عىلٰ  يدلُّ 

ــ ــاملَ  أنَّ  ٰى ن روفممَّ ــم َل ــادي باس ــامء ين ــن الس ــادي م ك املن

وأبــو نعــيم  ،أمحــد بــن املنــاوي يف كتــاب املالحــم املهــدي 

ــافظ يف  ــدياحل ــار امله ــاب أخب ــديلمي يف  ،كت ــريويه ال ــن ش واب

وابـن  ،وأبـو العـالء احلـافظ يف كتـاب الفـتن ،كتاب الفـردوس

ــاً  ــتن أيض ــاب الف ــي يف كت ــؤالء كلُّ  ،التميم ــان وه ــن أعي ــم م ه

 .رجال األربعة املذاهب

ك الـذي ينـادي فهـي كثـرية يضـيق َلـا رواية الشـيعة باملَ وأمَّ 

ــعها ــر مواض ــن ذك ــاب ع ــمية ،الكت ــن تس ــا وع ــذه  ،رواهت وه

ــا ــن دفعه ــام يمك ــا ف ــام قلن ــت ك ــزات إذا وقع ــ ،معج ام ال وربَّ

 .هلا هبا وموافقاً  ن يكون عارفاً خيالف أحد يف العمل هبا ممَّ 

ــ ــل عنّ ــد قي ــم ولق ــي هاش ــن بن ــاء م ــبعض اخللف ــالم ل ا ك

واهللا مـا علينــا مـن هـؤالء الشــيعة  :فقـال ،تنــاأذيَّ  حيملونـه عـىلٰ 

ــ ألنَّ  ،رضر ــذهبهم يقتض ــي تعـم ــم كافَّ ــي هاش ــيم بن ــا ظ ة مل

اإلمـام  وألنَّ  ،هلـم  يروونه ويعملون بـه مـن وصـايا النبـيِّ 

الذي يشريون إليه اآلن هـو املهـدي الـذي ال خيـالف أحـد مـن 

ــه ــوره ودولت ــه وظه ــه ويف إمامت ــارة ب ــلمني يف البش ــ ،املس ام وإنَّ

ـــه ـــه  ،اخلـــالف يف وقـــت والدت ـــزون القـــدح يف دولت وال جيي

وال  ،البشـارة بإمامتـه ة أهـل اإلسـالم عـىلٰ افَّـفق كفـاتَّ  ،وواليته

ــ ــوره لَّ ُس ــل ظه ــيف قب ــ ألنَّ  ،س ــذكرون أنَّ ــيعة ي ــؤالء الش ه ه

ــ ،باســمه مــن الســامء ينــادي منــادٍ  وفاطمــة  ه مــن ولــد عــيلٍّ وأنَّ

، ـــام رو ـــ ٰى ك ـــلمنيكافَّ ـــك  ،ة املس ـــان ذل ص /[[وإذا ك

 والدولــة أيضــاً  ،نــاوهــو ابــن عمِّ  ،فــام يمكــن جحــوده ]]٢٧١

ــا كــونت ــر ،رهـبنصــ ونحــن أحــقُّ  ،لن ــا ي الشــيعة يف هــذا  ٰى وم

ــاد إالَّ  ــىلٰ االعتق ــا  ع ــاء لن ــم الوف ــ ،حك ــذين وإنَّ ــداؤنا ال ام أع

ــ ــيــذكرون ويعتقــدون أنَّ  ة واخللفــاء يف كــلِّ ه جيــوز اختيــار األئمَّ

ــل كــان وقــت ومــن أّي  ــن  الً كــام فعلــوا أوَّ  ،القبائ ــا ع يف إبعادن

ــرياث نبيِّ  ــا وم ــا خالفتن ــؤالء  ،ن ــك فه ــدون ذل ــذين يعتق ال

ــداء ربِّ  ــداؤنا وأع ــم أع ــا ونبيِّ ه ــداء وليِّ ن ــا وأع ــان ــؤمن  ،ن وال ن

 .وال جيوز رفع شأهنم ،رضرهم

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربيلاإل ىٰ بن عيس عيلُّ / )٢ج (كشف الغمَّ

ن أال يمكـــن  :قـــالوا :ةمســـألة سادســـ]] ١٠٣٥ص [[

وهـو  ،مكممـا تصـفونه إلمـا ر له مـن السـنِّ ـيكون يف العامل بش

ـ ،مع ذلك كامـل العقـل صـحيح احلـسِّ  مـن  بوأكثـروا التعجُّ

 .عوا به عليناذلك وشنَّ 

ق بني املقدور واملحـال مل من لزم طريق النظر وفرَّ  نَّ إ :اجلواب

وطـول  ،العناد واخلالف نصاف إىلٰ ن يعدل عن اإلأ الَّ إذلك  ينكر

 :مرينعن املعتاد واالعرتاض به أل العمر وخروجه

تطـاول  نَّ أل ،ذلـك خـارق للعـادة نَّ أم سـلِّ ا ال نُ ّنـأ :أحدمها

مـرور األوقـات ال تـأثري لـه  نَّ إو ،وجـود احليـاة الزمان ال ينـايف

ــدر ــوم والق ــر ،يف العل ــن ق ــيام تُ األأ وم ــر ف ــار ونظ ــطَ خب ر يف س

وقـد نطـق ، ا جـرت العـادة بـهذلـك ممـَّ رين علـم أنَّ كتاب املعمِّ 

ــوح  ــذكر ن ــرآن ب ــأو الق ــث يف قنَّ ــه ه لب ــنة أوم ــف س  الَّ إل

ــني ــاً  مخس ــنَّ  ،عام ــد ص ــري يف وق ــأف الكث ــار املعمِّ ــن خب رين م

أطـول بنــي آدم  نَّ أخبـار بــاأل وقـد تظــاهرت ،العـرب والعجــم

ــراً  ــ عم ــحاب، ر ـاخلض ــيعة وأص ــت الش ــديث  وأمجع احل

ه موجـود أنَّـ ة بأرسهـا مـا خـال املعتزلـة واخلـوارج عـىلٰ مَّ بل األُ 

ذلـك أكثـر  ووافقهـم عـىلٰ  ،قـلكامـل الع حـيٌّ  ،الزمـان يف هذا

 .أهل الكتاب

ـــالف  ـــول اهللا  نَّ أوال خ ـــاريس أدرك رس ـــلامن الف  س

 .أربعامئة سنة وقد قارب
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ــب  ــىلٰ  نَّ أفه ــهم ع ــون أنفس ــوارج حيمل ــة واخل ــع  املعتزل دف

يمكـنهم دفـع القـرآن وقـد نطـق بـدوام أهــل  فكيـف ،خبـاراأل

ــ ــاراجلنَّ ــار بــالوجــاءت األ ؟ة والن ــخــالف بــني األُ  خب ــمَّ  نَّ أة ب

نقصــان  وال حيــدث هبــم ،ة ال هيرمــون وال يضــعفونأهــل اجلنَّــ

ــواّس  ــس واحل ــراً  ،يف األنف ــو كــان ذلــك منك مــن جهــة  ول

ومــن  ،مجــاعوال حصــل عليــه اإل ،القــرآن العقــول ملــا جــاء بــه

ــ ــرتف باخلض ــح ر ـاع ــتبعاد مل يص ــذا االس ــه ه ــن  ،من وم

 .خبارته األأنكره حجَّ 

قـال رسـول اهللا  :قـال ،نس بـن مالـكأوجاءت الرواية عن 

 :»قومه بعثه وهو ابن مخسـني ومـائتني  إىلٰ  اهللا نوحاً   بعثامَّ ـل

 ،عاماً  ]]١٠٣٦ص [[/ مخسني الَّ إ لف سنةأيف قومه  بثول ،سنة

قال  تاه ملك املوتأ فلامَّ  ،وعاش بعد الطوفان مائتني ومخسني سنة

 كيف ،دعوةيا نوح يا أكرب األنبياء ويا طويل العمر ويا جماب ال :له

فـدخل مـن  ،له بيـت لـه بابـان ٰى مثل رجل بن :قال ؟رأيت الدنيا

 .»من واحد واحد وخرج

ــراً  ــاس عم ــول الن ــري أط ــاد الكب ــان ع ــ وك ــد اخلض  ،رـبع

ه نَّـإ :ويقـال ،ثالثـة آالف سـنة ومخسـامئة سـنة ه عـاشوذلك أنَّ 

ــ ــبعة أنس ــر س ــ وكــان ،رـعــاش عم ــرخ النس ــذ ف ــذكر ـيأخ ر ال

 فــإذا مــات ،ر منهــا مــا عــاشـالنســفيجعــل يف اجلبــل فيعــيش 

: فقيـل ،فكـان أطوهلـا ،كـان آخرهـا لبـداً  ٰى حتـَّ ،اهخذ آخر فربّ أ

 .)لبد عبد عىلٰ  ٰى تأ(

 ،وعــاش الربيــع بــن ضــبع الفــرازي ثالثامئــة ســنة وأربعــني

 :وهو الذي يقول ، النبيَّ  وأدرك

    نــا ذا آمـــل اخللــود وقـــدأهــا 

  أدرك عمــري ومولــدي حجــرا 

   لقيس قـد سـمعت بـها امرئ امَّ أ

ــرا  ــال ذا عم ــات ط ــات هيه   هيه

 :وهو القائل

   مــائتني عامــا ٰى إذا عــاش الفتــ

  ة والغنــــاءرَّ ـاملســـ ٰى فقـــد أود 

 .وله حديث طويل مع عبد امللك بن مروان

 ،وعاش املسـتوعر بـن ربيعـة ثالثامئـة وثالثـة وثالثـني سـنة

 :وهو القائل

   ولقد سـئمت مـن احليـاة وطوهلـا

  رت مـن بعـد السـنني سـنيناوعمَّ  

ـــأتني يل ـــدهتا بعـــدها م    مـــأة ج

  رت من عـدد الشـهور مأينـاوعمَّ  

وثالثــني  اوعـاش أكــثم بــن صــيفي األســدي ثالثامئــة وســت� 

 :يقول وهو الذي ،سنة

ـإو    ةن امرأ قد عـاش تسـعني حجَّ

ــل إىلٰ   ــر جاه ــأم العم ــة مل يس   مائ

   ر وفاهتــاـخلــت مــأتني بعــد عشــ

ــد  ــن ع ــل ٰى وذلــك م ــال قالئ   لي

 .ن يلقاهأومات قبل  ،وآمن به  ن أدرك النبيَّ وكان ممَّ 

 ،ومخســني ســنة اوعـاش دريــد بــن زيــد أربعامئـة ســنة وســت� 

 :املوت قال  حرضهفلامَّ 

ــ ــدا ٰى ألق ــال وي ــدهر رج ــيل ال    ع

  أفســدا والــدهر مــا يصــلح يومــاً  

 يفسد مـا أصـلحه اليـوم  

 .يوم حنني َل تِ وقُ  ،وعاش دريد بن الصمة مأيت سنة

وعاش صيف بـن ريـاح بـن أكـثم مـأيت سـنة وسـبعني سـنة 

ــه ــن عقل ــر م ــيئاً  ال ينك ــم ]]١٠٣٧ص [[/ ،ش ــو ذو احلل  ،وه

 :زعموا فيه ما قال املتلمس

 لذي احللـم قبـل اليـوم مـا يقـرع 

   لـــيعلامالَّ إنســان ومــا علــم اإل 

ــ ــاش نض ــأة ـوع ــجع م ــن أش ــليم ب ــن س ــان ب ــن دمه ر ب

ــوتســعني ســ ــاج  ،رأســه أســنانه وأبــيضَّ  ســقطت ٰى نة حتَّ فاحت

إليـه شــبابه  فعــاد ،إليــه عقلـه ن يـردَّ أفــدعو اهللا  ه،يـأر قومـه إىلٰ 

 :فقال يف ذلك سلمة بن اخلرشب األنامزي ،شعره وأسودَّ 

   ر بن دمهـان اهلنيـدة عاشـهاـكنض

ــمّ  وتســعني عامــاً     قــام فانصــاتا ث

   وعـاد سـواد الـرأس بعـد بياضـه

  رشخ الشباب الـذي فاتـا وراجعه 

ـــ    يف رجـــاء وغبطـــة اوعـــاد ملي�

ـ    ه ماتــاه مــن بعــد ذا كّلــولكنـَّ

 ،وعــاش ضــبية بــن ســعيد الســهمي مــائتني وعرشــين ســنة

 .صحيح األسنان سود الشعرأوكان 

ــنة ــة س ــدويس أربعامئ ــة ال ــن جبع ــرو ب ــاش عم ــو  ،وع وه

 :الذي يقول
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   نيكـأنَّ  ٰى كربت وطال العمـر حتـَّ

ــ  ــليم يراع ــودِّ س ــري م ــه غ   عي ليل

   فال املوت أفنـاين ولكـن تتابعـت

  سـنون مــن مصـيف ومرتــع عـيلَّ  

   ثــالث مئــات قــد مــررن كــوامال

  أربـــع مـــرَّ  يرجتــأوهــا أنـــا ذا  

 :قــال ،عــن الشــعبي ،عــن جماهــد ،اهليــثم بــن عــدي ٰى ورو

فقـام إليـه  ،ة زمـزم وهـو يفتـي النـاسيف قبـَّ ا عند ابن عباسكنّ 

ــد أفتيــت أهــل الفتــو :عــرايب فقــالأ  ،فأفــت أهــل الشــعر ٰى ق

 :قول الشاعر ٰى ما معن :فقال ،قل :فقال

 لذي احللـم قبـل اليـوم مـا يقـرع 

   لـــيعلامالَّ إنســان ومــا علــم اإل 

العـرب  عـىلٰ  ٰى ـقضـ ،ذاك عمـرو بـن جبعـة الـدويس :فقال

لزمــوه الســادس أو الســابع مــن ولــد أكــرب  فلــامَّ  ،ثالثامئــة ســنة

يف اليـوم   عـيلَّ ام تغـريَّ فـربَّ ، يفـؤادي بضـعة منّـ إنَّ  :لفقـا ،ولده

رأيتنـي قـد  فـإذا ،يف صـدر النهـار وأمثـل مـا أكـون فهـامً  ،مراراً 

، قــرع العصــا اً منــه تغــريُّ  ٰى فكــان إذا رأ ،ت فــاقرع العصــاتغــريَّ 

 .فراجعه فهمه

وعاش زبـري بـن جنـاب بـن عبيـد اهللا بـن كنانـة بـن عـوف 

ــاً  مطاعــاً  داً وكــان ســيِّ  ،رين ســنةـوعشــ ة ســنةئــأربعام يف  رشيف

 .قومه

ــنة ــأة س ــع م ــي أرب ــاض اجلرمه ــن مض ــرث ب ــاش احل  ،وع

 :وهو القائل

   الصفا ن مل يكن بني احلجون إىلٰ أك

ـــ    ة ســـامرأنـــيس ومل يســـمر ببكَّ

   بارنــاأا أهلهــا فنحــن كنّــ بــىلٰ 

  رصوف الليايل واحلـدود العـواثر 

ين وعـــاش عـــامر بـــن الطـــرب العـــدوا ]]١٠٣٨ص [[/

 :يقول ذو اإلصبع وله ،وكان من حكامء العرب ،مأيت سنة

ــــ ــــومنّ ــــم يقض ـــ   ـيا حك ـــنقص مـــا يمض   يـوال ي

ــ ــري ممَّ ــرف يس ــذا ط ــوه ــن املعّم ــاه م ــراد إويف  ،رينا ذكرن ي

 .يف الكتاب أكثرهم إطالة

ــت  ــ نَّ أوإذا ثب ــد عمَّ ــبحانه ق ــاً اهللا س ــ ر خلق ــن البش ــا ـم ر م

 ،وهـم األنبيـاء  تعـاىلٰ ج اهللاَجـوبعضـهم ُح ، ذكرناه مـن األعـامر

ــ يف  يكــن ذاك حمــاالً  ومل ،ارّفــوبعضــهم كُ  ،ةوبعضــهم غــري حجَّ

 بــل مألوفــاً  ،للعــادة وال خارقــاً  ،يف حكمتــه وال منكــراً  ،قدرتــه

ــاً  ،عصــاراأل عــىلٰ  ــع أهــل األديــان معروف فــام الــذي  ،عنــد مجي

ــاحب ــر ص ــن عم ــر م ــان  ينك ــاول إىلٰ أالزم ــر  ن يتط ــة عم غاي

ـوهـ ،يناهبعض من سـمَّ  ه رسِّ  وأمينـه عـىلٰ  خلقـه ة اهللا عـىلٰ و حجَّ

عـن  وقـد صـحَّ ، ه رضـه وخـاتم أوصـياء نبيـِّأوخليفته يف 

ــأ رســول اهللا  ــ« :ه قــالنَّ ــام كــان يف األُ كلَّ ه مــم الســالفة فإنَّ

ــاألُ  يكــون يف هــذه ة حــذو النعــل بالنعــل والقــذَّ  ،ة مثلــهمَّ

 .»ةبالقذَّ 

هــذه  إىلٰ  احي�ــاملســيح  هــذا وأكثــر املســلمني يعرتفــون ببقــاء

ــ االغايـة شــاب�   ولــيس يف وجــود الشــباب مــع طــول احليــاة ،اقوي�

ــإ ــن أنَّ ــر م ــاه أكث ــا ذكرن ــت م ــذا ن مل يثب ــادة يف ه ــض للع ه نق

 .ما نذكره منكر عىلٰ  وذلك غري ،الزمان

هــذا  طــول العمــر إىلٰ  نَّ أم خمالفينــا ســلِّ ن نُ أ: مــر اآلخــرواأل

ة زماننــا هــذا عــاد ،الشــباب خــارق للعــادات احلــد مــع وجــود

ظهـار إ نَّ إفـ ،أكثـر املسـلمني ز عنـدنا وعنـدئوذلـك جـا ،وغريه

مـام إمـن  مـن لـيس بنبـيٍّ  املعجزات عندنا وعنـدهم جيـوز عـىلٰ 

ــال ينكــر ذلــك مــن مجيــع األُ  ،أو ويلٍّ   ، املعتزلــة واخلــوارجالَّ إة مَّ

ــذلــك بعــض األُ  ٰى ن ســمّ إو وال  ،ة كرامــات ال معجــزاتمَّ

ومـن أنكـر ذلـك يف  ،العـادة ملـراد خـرقبـل ا ،سـامعاعتبار باإل

ـ نكـارهم إ بينـه وبـني الربامهـة يف ا ال نجـد فرقـاً ّنـإة فباب األئمَّ

ــإ ــن البش ــد م ــادات ألح ــض الع ــزات ونق ــار املعج  الَّ إو ،رـظه

 .بالفصل وهيهاَت  القوم فليأِت 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

بهم من طول بقائه وعمره، ثـّم مـن ا تعجُّ أمَّ و]] ٣٩٨ص /[[

ب مـن طـول العمـر التعجُّ : طول استتاره، فالكالم عليه أن نقول

ذلـك مسـتحيل، وهـو  ب أنَّ ا أن يكون من حيث اعتقاد املتعجِّ إمَّ 

 .للعادة ا أن يكون من حيث كونه خارقاً غري مقدور، وإمَّ 

ـــ ـــذينل فهـــو قـــول الدهريـــة والطبـــائعيِّ ا األوَّ أمَّ ال  ني ال

بون بــام جــاء يف القــرآن كــذِّ ون بالصــانع املختــار العــامل، ويُ يقــرُّ 

ِْسـَ� : يف نـوح من قوله تعاىلٰ 
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ــني األُ  ،]٢٥ ــهور ب ــو مش ــام ه ــوب ــمَّ ــن قصَّ ــن ة م ــرين م ة املعّم
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مـا جـاء يف التفاســري  األنبيـاء واحلكـامء وامللـوك وغــريهم، عـىلٰ 

ق رَ صــص، ولــيس هــذا مــن مــذهب فرقــة مــن فِــواآلثــار والقَ 

 .املسلمني

فيـه، ولكنّـا  ه خـارق للعـادة فـال شـكَّ ا الثـاين وهـو أنَّـوأمَّ 

ــد بيَّ  ــق ــالم يف انّ ــوَّ ا يف الك ــقِّ  ة أنَّ لنب ــادة يف ح ــرق الع ــري  خ غ

 ويوافقنـا عـىلٰ  .ه لـيس فيـه وجـه قـبحاألنبياء جائز حسـن، وأنَّـ

ما ذكرنـاه الصـوفية وأصـحاب الظـاهر واألشـعرية، فـال وجـه 

ــاً  ــه أيض ــذا الوج ــن ه ــتعجاب م ــ .لالس ــول والتعجُّ ــن ط ب م

ــىلٰ  ــور ع ــدم العث ــه وع ــتتاره وغيبت ــتقرِّ  اس ــامَّ مس ــحُّ ه، فم   ال يص

ــ يســيح  تعــاىلٰ هللا  ك بــه يف إبطــال وجــوده، فكــم مــن ويلٍّ التمسُّ

وينفـرد عـن اخللـق ال يعـرف أحـد هلـم  يف األرض يعبده تعـاىلٰ 

ألــيس  .نســان لقــائهم وال االجــتامع معهــمإعي ، وال يــدَّ مكانــاً 

ــ ــن موســ موجــوداً  ر ـاخلض وقتنــا  وإىلٰ   ٰى قبــل زم

ائح فـاق أهـل السـري واألخبـار؟ سـهذا بإمجـاع أهـل النقـل واتِّ 

ــتقراً  ــه مس ــد ل ــرف أح ــدَّ يف األرض ال يع ــ، وال ي ــد أنَّ ه عي أح

ــحبه، إالَّ  ــص ــرآن يف قصَّ ــاء يف الق ــا ج ــ ته  م ــع موس  ٰى م

. ــه ــا يقول ــث ال يُ ... وم ــرَ بحي ــنُّ ع ــ ف، ويظ ــن رآه أنَّ ه م

ــبعــض الزُّ  ــإذا فــارقّه ــ]] ٣٩٩ص /[[  اد، ف ــه، ربَّ ــان مكان ام ك

...ــ ــاألُ  نَّ إ، ف ــىلٰ مَّ ــة ع ــه، وال ة جممع ــد وال بقائ ــراه أح  ي

ــن ــان م ــد ك ــه، وق ــرف مكان ــ[  يع ــقصَّ ــه   ٰى ة موس وهجرت

ح بـه القــرآن، وطنـه وفــراره مـن فرعـون ورهطــه مـا رصَّ ]  عـن

ــه أحــد بحيــث لــوومل يطَّ  ــاً .. .لــع علي ــه مكان ــفيعــرف ل  ٰى ، حتَّ

 .اوابتعثه نبي�  تعاىلٰ اهللا ناجاه 

ــ ــن يعقــوبوكــان مــن قصَّ ــه عــن  [ ة يوســف ب وغيبت

 ،وذويــه مــا جــاءت بــذكره ســورة مفــردة ] خوتــهإأبيــه و

ــيُّ وتضــمَّ  ــه، وهــو نب  تعــاىلٰ اهللا  نت ذكــر اســتتار خــربه عــن أبي

خوتــه، إعنــه وعــن  ، أمــره مطــويٌّ تعــاىلٰ اهللا يأتيــه الــوحي مــن 

ــ ــه، حتَّ ــم ال يعرفون ــرفهم وه ــه فيع ــه ويلقون ــم يعاملون  ٰى وه

ــ ــىلٰ  ٰى ـمض ــ ع ــان، وتقضَّ ــك األزم ــزم ذل ــنون، ويل ــه الس ت في

ح بــذكره القــرآن، فقــده ويأســه مــن لقائــه مــا رصَّ حــزن أبيــه ل

 .وليس لذلك نظري يف زماننا هذا، وال سمعنا مثله يف غريه

عـن قومـه وفـراره مـنهم لطـول اهللا  نبـيِّ  وغيبة يـونس 

لـع أحـد ذلـك، بحيـث مل يطَّ  زمان خالفهم له وإرصارهـم عـىلٰ 

ــىلٰ  ــتقرِّ  ع ــر اهللا  ه إالَّ مس ــوت يف قع ــوف ح ــه يف ج ــذي حبس ال

إّيـاه مــن  ، ثـّم إخراجــه تعـاىلٰ اومقامـه وبقائـه هنــاك حيـ� بحـر،

حتــت شــجرة مــن يقطــني، بحيــث مل يكــن لــه  ىلٰ إبطــن احلــوت 

 .قلبه سكناه معرفة بذلك املكان وال خطر عىلٰ 

ــيام بــني األُ  كــلُّ  ــذلــك ظــاهر ف ــد جــاء مَّ ــه، وق ة جممــع علي

 .خارج عن عادتنا بذكره القرآن، وهو أيضاً 

ــىلٰ  ــف ع ــحاب الكه ــر أص ــاً  وأم ــرآن أيض ــه الق ــا رشح  م

 . نعرفه ونعهدهظاهر، وهو خارج عن عادتنا وعامَّ 

ــ قريــة وهــي خاويــة  عــىلٰ  ة صــاحب احلــامر الــذي مــرَّ وقصَّ

اســتبعاده عامرهتــا وعودهــا و]] ٤٠٠ص /[[ عروشــها عــىلٰ 

ٰ : ما كانت عليـه وإحيـاء أمواهتـا بقولـه إىلٰ 
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، حيائـه بعــد ذلــك مـع بقــاء طعامــه ورشابـه بحــاهلم مل يتغــريَّ إو

ــ  عــن فــق ومل يتغــريَّ علفــه، مل يتَّ  عــىلٰ  قــائامً  اومــع بقــاء محــاره حي�

اهللا ّره طـــول عمـــره وال أضـــعفه، ثـــّم أنشـــأ ـحالـــه ومل يضـــ

ذلــك مــذكور يف القــرآن  ، كــلُّ ٰى ولئــك املــوتأُ العظــام، وإحيــاء 
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ــون ــ: يقول ــإنَّ ــان نبي� ــاء  اه ك ــن أنبي ــاىلٰ اهللا م ــكَّ تع  يف أنَّ  ، وال ش

فـق لكثـري مـن اخللــق، وإن مل يف الغيبـة اتَّ ... مجيـع ذلـك خـارج

لينظـروه، وأورده نقلـة ... يكـن يف القـرآن، قـد ذكـره أصـحاب

ــار يف كُ  ــري واآلث ــالس ــن بهتُ ــرس ع ــوك الف ــات مل ــن غيب م م

لوجــوه مـــن التــدبري، بحيــث مل يعـــرف  طــويالً ]  بالدهــم[

موضـع ومكـان،  لـع هلـم عـىلٰ وال اطَّ  اأحواهلم فيهـا وال مسـتقر� 

ملكهـــم  ىلٰ إبعـــد ذلــك وعـــادوا ]  وطــنهم ىلٰ إرجعـــوا [ثــّم 

ــد  ــروم واهلن ــامء ال ــن حك ــة م ــذلك مجاع ــال، وك ــن ح بأحس

ار بــأحوال ختــرج عــن وملــوكهم قــد كانــت هلــم غيبــات وأخبــ

 مـن ذلـك أكثـر أصـحابنا، لعلمهـم بـأنَّ  العادات، مل يذكر شـيئاً 

ــنَّ  ــه، لك ــوم ينكرون ــه إالَّ  اخلص ــن دفع ــرآن ال يمك ــا يف الق  م

ــاخلروج ــدين]] ٤٠١ص /[[  ب ــن ال ــل . م ــذلك بط ــان ك وإذا ك

ـ مــا تقولونـه وتــذهبون إليــه مــن  إنَّ : ب اخلصــوم، وقــوهلمتعجُّ

 .فق ومل يكن ألحد قطُّ ا مل يتَّ غيبة صاحبكم ممَّ 
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ــمّ  ــن األُ  ث ــم م ــن دان وك ــدها م ــي يعتق ــة الت ــور العجيب م

 ٰى نظـريه ومل يعتـّد مثلـه، كرفـع عيسـ رَ ا مل ُيـبـه ممـَّ باإلسالم وأقرَّ 

  ٰنــا الســامء، وإرساء نبيِّ  إىل  ٰمــن املســجد احلــرام إىل 

ـــ ـــجد األقص ـــه إىلٰ ٰى ـاملس ـــّم عروج ـــه إىلٰ  ، ث ـــامء وانتهائ  الس

يف  مــا جـاء مجلــةً  ، بحيــث ال مكـان بعــده عـىلٰ الصـفيح األعـىلٰ 

تــه يف األخبــار، فلــيس مــا نقولــه القــرآن، وتفاصــيله وتتمَّ 

 .ونذهب إليه يف الغيبة بأعجب منها

اســـتبطاء خـــروج صـــاحب الزمـــان  إنَّ : ثـــّم وإّين أقـــول

ـ ـوظهـوره والتمسُّ نفـي وجــوده  إىلٰ  اذه وحـده طريقـاً ك بـه واختِّ

ــعِ يُ  ــةش ــي القيام ــاد نف ــور ر باعتق ــث والنش ــك ألنَّ  ،والبع  وذل

ــع  االســتبطاء يف ذلــك أعظــم وآكــد وأكثــر، مــن حيــث إنَّ  مجي

هــم َمم أُ رون نــذِ كــانوا يُ  نــا نبيِّ  مــن لــدن آدم إىلٰ  األنبيــاء 

ثــت أنــا عِ بُ «: نــا بالقيامــة والبعــث والنشــور، وقــد قــال نبيِّ 

ـــاتني ـــاعة كه ـــة إىلٰ   ،»والس ـــم القيام ـــم تق ـــد فل اآلن،  وبع

ــون مل يشــكُّ واملؤمنــون ا رهــا واســتبطاء وا فيهــا بســبب تأخُّ ملوقن

واسـتبطاء  ر خـروج صـاحبنا د تـأخُّ ن كـان جمـرَّ إقيامها، فـ

ر قيــام القيامــة واســتبطاء نفيــه، فتــأخُّ  إىلٰ  القــوم ظهــوره طريقــاً 

 .نفيها إىلٰ  خذ طريقاً تَّ بأن يُ  اخللق ظهورها وقيامها أوىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (يض البيا)/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

 .ة الطويلةيبعد بقاؤه هذه املدَّ  :قالوا]] ٢٢٠ص [[

وقــد  ؟ مــن ســلب اهللا قدرتــهوهــل يســتبعد ذلــك إالَّ  :قلنــا

ــ ــوه ٰى ـمض ــوالف نح ــعيب إىلٰ  ،يف الس ــث اهللا ش ــد بع ــس  فق مخ

  ولبــث نــوح يف قومــه ،مــمأُ 
ً
ــا ــَ� �م ِْس
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ــوت[ ــاً ه عــاش وروي أنَّــ، ]١٤: العنكب  ،وأربعامئــة ســنة ألف

ــنة ــامئة س ــة آالف ومخس ــوري ثالث ــامن النس ــاش لق ــل ،وع  :وقي

طــال : (وقــال ،ي آخرهــا لبــدمّ وُســ ،رـعـاش عمــر ســبعة أنســ

 : وقيل فيه ،)لبد األبد عىلٰ 

ــ ــا نس ــمـي ــيش وك ــري تع ــم تعم    ر ك

ــــد  ــــا لب ــــاة ي ــــل احلي ــــحب ذي   تس

 : ٰى وقال األعش]] ٢٢١ص /[[

ــــ ــــبعة أنس ــــا لس ــــك أن حتي    رـبنفس

ــا فنــ  ــ ٰى إذا م   رـنســ ر خلــوت إىلٰ ـنس

ــــ ــــفعمَّ ــــال أنَّ  ٰى ر حتَّ    نســــوره خ

  الـدهر النفـوس عـىلٰ  ٰى خلود وهـل تبقـ 

ــــاهنَّ  ــــال ألدن ــــه وق ــــل ريش    أدخ

  هلكت وأهلكـت ابـن عـاد ومـا تـدري 

 ٰى فـأوح ،أن يسـأل اهللا أن يطيـل عمـره اه سـأل نبيـ�وسببه أنَّـ

جبــل ال  ســبع بعــراة يف ظــلِّ  عمــره عمــر ه يف أنَّ خــريِّ  :اهللا إليــه

البعـر إذا مل تصـبه شـمس  :إذ يقـال ،يصل إليهـا ريـح وال مطـر

ــر  ــ[وال مط ــبعة أنس ـــأو س ــر كلَّ ــك نس ــده ـام هل ــف بع ر خل

ـ ،بقـي دهـراً ] رـنس  :آخرهـا ٰى وسـمّ  ،رـر عمـر سـبعة أنسـوعمَّ

ــاؤالً  ــد تف ــد لب ــامَّ  ،باألب ــفل ــرب النس ــامنـ ك ــعف لق ــان  ،ر ض وك

اهنـض لبـد فـإن هلكـت  :ويقـول يدخل القصب حتـت جناحـه

 .وعاشت األنرس ثامن مائة سنة ،أهلكتني

ــن عمــر  ٰى وقــد رو ــافع عــن اب املنكــر لبقــاء املهــدي عــن ن

ــدّج  ــهخــرب ال ــدَّ  ،ال وغيبت ــاءه امل ــةوبق ــر  ،ة الطويل ــوره آخ وظه

 . الزمان

ــ«:  وقــال النبــيُّ  ــة إالَّ  امــا بعــث اهللا نبي�  أنــذر قومــه فتن

 .»يومكم هذا ره إىلٰ اهللا أخَّ  وإنَّ  ،الالدّج 

 .ةمَّ اهللا عادته بالتطويل يف غري هذه األُ  ٰى ام أجرإنَّ  :قالوا

بقــاء  فــاق األكثــر عــىلٰ نا ذلــك بحــال مــع اتِّ رُّ ـال يضــ :قلنــا

 عـىلٰ  ذلـك وإن مل يقـع لغـريه مل يـدّل  أنَّ  عـىلٰ  .الر والدّج ـاخلض

ــه ــإنَّ  ،ويكــون معجــزة لــه ،نفيــه عن املعجــزات خــوارق  كــلَّ  ف

 .للعادات

لــو كــان «:  لقــول النبــيِّ ، رـنمنــع حيــاة اخلضــ :قــالوا

 .» لزارين ار حي� ـاخلض

ــيف الــدّج   أخــرج مســلم عــن النبــيِّ  :قلنــا م ه حمــرَّ ال أنَّ

ــة ــدخل املدين ــه أن ي ــي إىلٰ  ،علي ــباخ فينته ــض الس ــرج  ،بع فيخ

ال الـذي ك الـدّج أشـهد أنَّـ :إليه رجل هو خـري النـاس فيقـول

ــدَّ  ــيُّ ح ــه ثنا النب ــدّج  ،بحديث ــول ال ــمّ  :الفيق ــذا ث ــت ه  إن قتل

ــه ــكّ  ،أحييت ــريأتش ــون ؟ون يف أم ــمّ  ،ال :فيقول ــه ث ــه فيقتل  ،حييي

ــول ــطُّ  :فيق ــك ق ــت في ــا كن ــدُّ  م ــريةً  أش ــ بص ــد  ،ي اآلنمنّ فريي

 :فقـال إبـراهيم بـن سـعد ،ط عليـهسـلَّ فـال يُ  ال قتلـه ثانيـاً الدّج 

 .هذا الرجل اخلرض :يقال

نا رســـول ثحـــدَّ : (رـوذكـــر قـــول اخلضـــ]] ٢٢٢ص /[[

وفيـــه  ،اجتامعـــه برســول اهللا  حديثــه عــىلٰ  دلَّ  )اهللا 

 .»لزارين الو كان حي� «: تكذيب

 : تذنيب

رون بـن قابيـل بـن ـاسـمه خضـ ذكر الصـدوق يف روايـة أنَّ 
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 ه جلـس عـىلٰ ر ألنَّــي اخلضـمّ ام ُسـه إنَّـوإنَّـ ،جعليا :ويقال ،آدم

ــاهتزَّ  ــاء ف ــروضــة بيض ــحيح أنَّ : قــال ،راً ـت خض ــمه ا والص س

وقـد  ،تاليا بن ملكان بن عـامر بـن أرفخشـد بـن سـام بـن نـوح

 .يف كتاب العلل أخرجت اخلرب فيه مسنداً 

قـــال  ،اآلن إىلٰ  حــيٌّ  أيضــاً  ٰى عيســـ :نرجــع ونقــول ثــمّ 

ــ اك ومجاعــة أيضــاً الضــحّ  ري املخــالف يف قولــه ـمــن مفسِّ
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 :وقـال الكلبـي واحلسـن وابـن جـريج ،بعد إنزالك مـن السـامء

 .من غري موت رافعك من الدنيا إيلَّ 

ـــويُ  ـــكؤكِّ ـــرّ   د ذل ـــا رواه الف ـــم ـــه رشح السُّ  ،ةنَّ اء يف كتاب

ــرة  ــن أيب هري ــحيحيهام ع ــاري ومســلم يف ص ــه البخ وأخرج

ــول النبــيِّ  ــريم فــيكم «:  ق ــزل ابــن م ــف أنــتم إذا ن كي

  .»وإمامكم منكم
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اهلــاء  :قـال قـوم :ٰى ـقـال ابــن املرتضـ  ،]١٥٩: النسـاء[ َ�ْوتِـهِ 

ــهِ يف  ــ َ�ْوتِ ــن عيس ــة ع ــ ،ٰى كناي ــوت عيس ــل م ــد  ٰى أي قب عن

 آمـن بـه أحـد إالَّ  ٰى فـال يبقـ ،نزوله مـن السـامء يف آخـر الزمـان

ــ ــه ا ٰى حتَّ ــون ب ــيك ــمللَّ ــة يف  ،ة اإلســالمة واحــدة ملَّ ــع األمن ويق

ــ ــاس حتَّ ــع األُ  ٰى الن ــلترت ــود مــع اإلب ــر ،س ــع البق ــور م  ،والنم

 .اتوتلعب الصبيان باحليّ  ،والذئاب مع الغنم

إذ مل يـؤمن هبـا  ،هـذه املقالـة معهـا ظـاهر اآليـة أنَّ  وال شكَّ 

ــا إىلٰ  ــذ نزوهل ــنهم من ــدَّ  ،اآلن م ــال ب ــر  ف ــك يف آخ ــون ذل ــن ك م

ــا ــ ،نالزم ــزل عيس ــديث ين ــرودين ٰى ويف احل ــوبني مه أي  ،يف ث

 .وهو الزعفران ،ردمصبوغني باهلُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــ]] ٧٦١ص [[ ــان صــحَّ وأمَّ ة تعمــريه مــع تطــاول هــذه ا بي

ــاج إىلٰ املــدَّ  هــذا  االســتدالل؛ ملــا عرفــت مــن أنَّ  ة فــأمره ال حيت

ــ ــري أم ــالتعم ــن ال حماليَّ ــلُّ ر ممك ــه، وك ــو  ة في ــن فه ــو ممك ــا ه م

وقوعــه إذا مل  صــحَّ  مــا هــو مقــدور هللا تعــاىلٰ  مقــدور هللا، وكــلُّ 

تعمــري  رورة أنَّ ـومــن املعلــوم بالضــ. وجــه قــبح يشــتمل عــىلٰ 

ــتمُّ  ــذي ال ي ــخص ال ــذا الش ــل ه ــاع إالَّ  مث ــتمُّ االنتف ــه وال ي   ب

ــو  ــل ه ــه، ب ــبح في ــه ق ــه ال وج ــاّيف بدون ــود اإلض ــن الوج م

ة، وال مـانع مــن وقوعــه عقــالً وال الواجبـات يف احلكمــة اإلهليَّــ

ــكِّ  ــوع الش ــه لوق ــًا وال وج ــه رشع ــف  ]]٧٦٢ص [/[. في وكي

ال؟ وقــد وقــع التعمــري لغــريه بــأكثر مــن تعمــريه يف أشــخاص 

ــدِّ  ــقاوةمتع ــعادة والش ــل الس ــن أه ــ. دة م ــعادة أمَّ ــل الس ا أه

يطــول ن ر وأمثــاهلم ممَّـــوشــعيب ولقــامن واخلضــ فكنــوح 

ــ ــامرّي تعــداده، وأمَّ ــدّجال والس ــإبليس وال ــل الشــقاوة فك ا أه

ــريهم ــف يُ . وغ ــتَ فكي ــريه باالتِّ س ــع يف غ ــا وق ــه م ــاق؟ بعد في ف

 .نةيف تعمريه والطعن فيه جهالة ظاهرة ومحاقة بيِّ  فالشكُّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٤ج (جميل مرآة املنجي 

 :]مر الطويلإمكان بقاء مثله هذا الع[]] ١٤٩٥ص [[

ذلـك غـري  ا استبعاد بقـاء مثلـه هـذا العمـر الطويـل وأنَّ وأمَّ 

ال يلـوي عليـه مـن  افضـعيف جـد�  ،العوائـد مألوف بالنسبة إىلٰ 

مـور املمكنـة الواقعـة هـذا التعمـري مـن األُ  بصرية؛ فـإنَّ  ٰى له أدن

نــاس كثــرية أزيــد مــن عمــره بأضــعاف، فإنكــاره واســتبعاده ألُ 

 ٰى ـمقتضـ مـن أثبـت الفاعـل املختـار عـىلٰ  سخافة ومحاقـة؛ فـإنَّ 

ــحُّ اِحل  ــراض ال يص ــم واألغ ــتبعاده إالَّ  َك ــك واس ــار ذل ــه إنك  من

ــ هــذا  وان أردت الوقــوف عــىلٰ . ةة اإلســالميَّ بــاخلروج عــن امللَّ

ــومتــام البحــث فيــه فعليــك بكُ  ٰى املعنــ ــتُ فة يف ة املصــنَّ ب اإلماميَّ

ــ ــأن؛ فإهنَّ ــذا الش ــرية مطوَّ ه ــا نا كث ــروا فيه ــة ذك ــىلٰ ل ــًا ع  صوص

ظهـوره بعـد الغيبـة وجـواز الغيبـة يف  بقائـه وعـىلٰ  وجوده وعىلٰ 

ــ ا وقعــت لســائر أهــل الواليــة مــن األنبيــاء احلكمــة وأهنَّ

ة أعامرهــم مــن أهــل وأوصــيائهم وذكــروا املعّمــرين ومــدَّ 

ــ ــوم ب ــا املوس ــتمل كتابن ــد اش ــقاوة، وق ــعادة والش ــني (ـ الس مع

 .ٰى فية يف هذا املعننبذة شا عىلٰ  )ينصول الدِّ املعني يف أُ 

*   *   * 

 رؤ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

 :الفصل اخلامس ]]٧٧ص /[[

ـا الكــالم يف الفصـل اخلــامس، وهـو قــول اخلصــوم إنَّ : وأمَّ

ــ ٰى دعــو ــَد إىلٰ اإلماميَّ ــذ ُولِ ــه من ــا هــذا مــع  ة لصــاحبهم أنَّ وقتن

ة وجتاوزهــا احلــدَّ   ال يعــرف أحــد مكانــه وال مســترت طــول املــدَّ

ــتقرَّ  ــم مس ــأيت يعل ــاءه وال ي ــاس لق ــن الن ــدل م عي ع ــدَّ ه، وال ي

 .بخرب عنه وال يعرف له أثراً 

ــاس  خارجــة عــن العــرف، إذ مل جتــر العــادة ألحــد مــن الن

من اتَّفـق لـه االسـتتار عـن ظـامل خلـوف منـه  بذلك، إذ كان كلُّ 

ة اســت عــىلٰ  تاره نفســه ولغــري ذلــك مــن األغــراض، تكــون مــدَّ



 رؤيته/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   .................................................................................. ٢٤٨

ــا، وال  ــامَّ زاد عليه ــالً ع ــنة فض ـــرين س ــغ عش ــة، وال تبل ب مرتَّ

ة اسـتتاره مكانـه، بـل ال بـدَّ مـن أن  الكلِّ  أيضًا عىلٰ  ٰى خيف يف مـدَّ

ــأيت  ــه ي ــه، وبخــرب من ــه بلقائ ــض أهلــه وأوليائ ــك بع يعــرف ذل

 .إليهم عنه

ة يف اســتتار صــاحبهم وغيبتــه عــن وإذا خــرج قــول اإلماميَّــ

ةحكم العادات بطل ومل  . ُيرَج قيام حجَّ

ه اخلصـوم يف هـذا  :فصل ]]٧٨ص /[[ وليس األمر كام تومهَّ

 :ة بأمجعها تدفعهم عن دعواهم وتقولالباب، واإلماميَّ 

ــيلِّ  ــن ع ــن ب ــد احلس ــحاب أيب حمّم ــن أص ــة م ــن  إنَّ مجاع ب

ــد  ــحابه  حمّم ــانوا أص ــه، وك ــه يف حيات ــاهدوا خلف ــد ش ق

ــني ــه وب ــائط بين ــه، والوس ــد وفات ــته بع ــرًا  وخاصَّ ــيعته ده ش

ين، وخيرجـون طويالً يف اسـتتاره ينقلـون إلـيهم عـن معـامل الـدِّ 

ــه  ــنهم حقوق ــون م ــه، ويقبض ــائلهم في ــن مس ــة ع ــيهم أجوب إل

 .لدهيم

هلم يف حياتــه،   وهــم مجاعــة كــان احلســن بــن عــيلٍّ  عــدَّ

ــهم ُأمنــاء لــه يف وقتــه، وجعــل إلــيهم النظــر يف أمالكــه  واختصَّ

 .ئهم وأنساهبم وأمثاهلموالقيام بمآربه معروفون بأسام

ــر  ــه أيب جعف ــّامن، وابن ــعيد الس ــن س ــثامن ب ــرو ع ــأيب عم ك

ــن  ــد ب ــيبني، ]] ٧٩ص /[[حمّم ــن نص ــا م ــي الرحب ــثامن، وبن ع

وبني سـعيد، وبنـي مهزيـار بـاألهواز، وبنـي الركـويل بالكوفـة، 

ومجاعـــة مـــن أهـــل ]] ٨٠ص /[[وبنـــي نوبخـــت ببغـــداد، 

ــ ــهورون ب ــال، مش ــن اجلب ــا م ــم وغريه ــزوين وق ــد ق ذلك عن

اإلمامية والزيديـة، معروفـون باإلشـارة إليـه بـه عنـد كثـري مـن 

 .ةالعامَّ 

وكــانوا أهــل عقــل وأمانــة وثقــة ودرايــة ]] ٨١ص /[[

ــلطان يُ  ــان الس ــة، وك ــيل ونباه ــم وحتص ــوفه ــدارهم عظِّ م أق

ــة حملِّ  ــانتهم بجالل ــاهر أم ــرمهم لظ ــدنيا، ويك ــم يف ال ص /[[ه

ــ]] ٨٢ ــدالتهم، حتَّ ــتهار ع ــإ ٰى واش ــه ك ــا نَّ ــنهم م ــدفع ع ان ي

ــن�  ــرهم، ض ــن أم ــومهم م ــيهم خص ــيفه إل ــادًا  ايض ــم واعتق هب

ة حتـرُّ  زهم، وسـرت لبطالن قـذفهم بـه، وذلـك ملـا كـان مـن شـدَّ

 .حاهلم، واعتقادهم، وجودة آرائهم، وصواب تدبريهم

ــو ــِقط دع ــذا ُيس ــ ٰى وه ــاق اإلماميَّ ــوم وف ــماخلص أنَّ : ة هل

عــوا والدتــه، وال  ُعــِرَف لــه مكــان، وال صــاحبهم مل ُيــَر منــذ ادَّ

 .خربَّ أحد بلقائه

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ـــل ]]١٥٦ص [[/ ـــ: فص ـــن األوأمَّ ـــا روي م ـــار ا م خب

فـيام بعـد فـأكثر  وهـو ال يعرفـه أو عرفـه نة ملـن رآه املتضـمِّ 

 :منها ا نذكر طرفاً غري أنّ  ،ٰىص من أن ُحت 

ـــ ـــن أيب حمّم ـــة، ع ـــا مجاع ـــن موأخربن ـــارون ب ـــد ه  ٰى س

ثني شــيخ حــدَّ : قــال ،الــرازي أمحــد بــن عــيلٍّ  التلعكــربي، عــن

 ٰى األسـدي، فــرو د بـن جعفــرأيب احلســني حمّمـ عـىلٰ  ورد الـريَّ 

ــان ــاحب الزم ــديثني يف ص ــه ح ــام، ل ــه ك ــمعتهام من ــمع،  وس س

ــاً  وأظــنُّ  ثني حــدَّ : منهــا، قــال ذلــك قبــل ســنة ثالثامئــة أو قريب

ــيلُّ  ــراهيم ع ــن إب ــدكي ب ــال ،الف ــال اآل: ق ــا يف : يودق ــا أن بين

ــا  ،ريــد أن أطــوف الســابعةة وأُ الطــواف قــد طفــت ســتَّ  فــإذا أن

ـ يمــني الكعبــة وشــابٌّ  بحلقــة عــن ب حســن الوجــه، طيـِّ

م فلــم النــاس، فـتكلَّ  ب إىلٰ الرائحـة، هيــوب، ومـع هيبتــه متقـرِّ 

أحســن مــن كالمــه، وال أعــذب مــن منطقــه يف حســن  أرَ 

ــه ــذهبت أُ ، جلوس ــألت كلِّ ف ــاس، فس ــرين الن ــه فزب ــهمم  :بعض

 يظهــر للنــاس يف كــلِّ ،  ابــن رســول اهللا: مــن هــذا؟ فقــال

ـــ ســـنة يومـــاً  ـــه، فقلـــتدِّ وُحي  ثهمحـــدِّ ه، فيُ خلواصِّ ـــا [: ثون ي

ــاولني : قــال ،مسرتشــد أتــاك فأرشــدين هــداك اهللا، ]ســيِّدي فن

مــا الــذي  :فقــال يل بعــض جلســائه ،لــت وجهــيفحوَّ  ،حصــاة

ــع ــت دف ــول اهللا؟ فقل ــن رس ــك اب ــاة: إلي ــن ،حص ــفت ع  فكش

ــه قــد فــيــدي، فــإذا أنــا بســبيكة مــن ذهــب، فــذهبت  إذا أنــا ب

ـ«: حلقني فقال ، وذهـب ة، وظهـر لـك احلـقُّ ثبتـت عليـك احلجَّ

ــ ــك العم ــي؟ ،ٰى عن ــت ،»أتعرفن ــمَّ اللّ : فقل ــال. ال ه ــا «: فق أن

ت ئَـلِ كـام مُ  هـا عـدالً املهـدي، أنـا قـائم الزمـان، أنـا الـذي أمأل

ـ ، إنَّ وجـوراً  ظلامً  النـاس  ٰى وال يبقـ ،ةاألرض ال ختلـو مـن حجَّ

ام خروجـي، إرسائيـل، وقـد ظهـر أّيـ يف فرتة أكثر مـن تيـه بنـي

 .»من أهل احلقِّ  ث هبا إخوانكفحدِّ  ،فهذه أمانة يف رقبتك

ثني حـدَّ : الـرازي، قـال سـناد، عـن أمحـد بـن عـيلٍّ وهبذا اإل

ــا : د بــن أمحــد بــن خلــف، قــال، عــن حمّمــعــيلٍّ  د بــنحمّمــ نزلن

ــزل ــجدًا يف املن ــر: مس ــية املع ــىلٰ  -وف بالعبّاس ــن  ع ــرحلتني م م

يف  وبقــي معــي ،ق غلــامين يف النــزول، وتفــرَّ -فســطاط مصـــر 

ــالم أعجمــي ــجد غ ــت[ ،املس ــيخاً ] فرأي كثــري  يف زاويتــه ش

يت وصــلَّ ] وســجدت[الشــمس ركعــت   زالــتفلــامَّ  ،التســبيح

ــر يف أوَّ  ــامالظه ــوت بالطع ــا، ودع ــيخ أن ، ل وقته ــألت الش وس

 .يأكل معي فأجابني
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 طعمنــا ســألت عــن اســمه واســم أبيــه فلـامَّ  ]]١٥٧ص [[/

ــه ــده وحرفت ــن بل ــده[ وع ــذكر أنَّ ]ومقص ــ ، ف ــمه حمّم ــن اس د ب

ه يسـيح منـذ ثالثـني سـنة أنَّـ ه من أهـل قـم، وذكـرعبد اهللا، وأنَّ 

ــقِّ  ــ ،يف طلــب احل ــويتنقَّ ــواحل، وأنَّ ــدان والس ــنل يف البل  ه أوط

ـ بــع خبــار ويتَّ رين ســنة يبحــث عـن األـة واملدينــة نحــو عشـمكَّ

 .اآلثار

 ، كــان يف ســنة ثــالث وتســعني ومــائتني طــاف بالبيــتفلــامَّ 

ــمّ  ــار إىلٰ  ث ــام ص ــراهيم  مق ــه ، إب ــه عين ــه وغلبت ــع في فرك

ــمعه ــر يف س ــاء مل جي ــوت دع ــه ص ــال فأنبه ــه، ق ــت فتأمَّ : مثل ل

ــابٌّ  ــو ش ــإذا ه ــداعي ف ــمر ال ــطُّ  مل أرَ  ،أس ــورته ق ــن ص  يف حس

بعتــه وأوقــع اهللا تأ، فٰى فخــرج وســع صــّىلٰ  واعتــدال قامتــه، ثــمّ 

  َّصاحب الزمان  هيف نفيس أن. 

 ،فقصـدت أثـره ، فرغ مـن سـعيه قصـد بعـض الشـعابفلامَّ 

بأسـود مثـل الفنيـق قـد اعرتضـني فصـاح   قربت منه إذ أنـافلامَّ 

رعـدت عافـاك اهللا؟ فأُ  مـا تريـد: يب بصوت مل أسمع أهـول منـه

 .اً ووقفت، وزال الشخص عن برصي وبقيت متحريِّ 

ــامَّ  ــافل ــ ط ــرية انص ــوف واحل ـــل يب الوق ــوم نفس ي ـرفت أل

أدعــوه   األســود، فخلــوت بــرّيب  رايف بزجــرةـوأعــذهلا بانصــ

ب ســـعيي وأن يِّـــال ُخي  أن رســـوله وآلـــه  وأســـأله بحـــقِّ 

 .قلبي ويزيد يف برصي هظهر يل ما يثبت بيُ 

ــامَّ  ــطففل ــرب املص ــنني زرت ق ــد س ــان بع ــا  ٰى  ك ــا أن  فبين

ــني اصــّيل أُ  ــة التــي ب ــرب يف الروض ــي ،لقــرب واملن  ،إذ غلبتنــي عين

مــا : فقـال ،فاسـتيقظت فــإذا أنـا باألسـود، كنـيرِّ ك ُحي فـإذا حمـرِّ 

ــ: خــربك؟ وكيــف كنــت؟ فقلــت ال : فقــال ،كاحلمــد اهللا وأذمُّ

، كثـرياً  مـرت بـام خاطبتـك بـه، وقـد أدركـت خـرياً  أُ تفعل فإّين 

ـــن الشـــكر هللا  فطـــب نفســـاً  ـــىلٰ  وازدد م ـــت  ع مـــا أدرك

ـــل  ـــا فع ـــت، م ـــالن؟ وعاين ـــمّ [ف ـــواين  ٰى وس ـــض إخ بع

 ]ففـــالن؟ ،صـــدقت: بربقـــة، فقـــال: فقلـــت ،رينـاملستبصــ

ــمّ  ــاً  ٰى وس ــداً  رفيق ــ يل جمته ــادة، مستبص ــة،  راً ـيف العب يف الديان

 .ة من إخواينيل عدَّ  ٰى سمّ  ٰى باإلسكندرية، حتَّ : فقلت

ــمّ  ــامً  ث ــر اس ــاً  ذك ــال ،غريب ــت: فق ــور؟ قل ــل نقف ــا فع ال : م

هــو رومــي؟ فيهديــه اهللا فيخــرج كيــف تعرفــه و: أعرفــه، فقــال

ــمّ  نــارصاً  ــر  ســألني مــن قســطنطينية، ث ص [[/عــن رجــل آخ

هــذا رجــل مــن أهــل هيــت : ال أعرفــه، فقــال: فقلــت ]]١٥٨

ــار ــن أنص ــوالي  م ــض إىلٰ ، ام ــم م ــل هل ــحابك فق : أص

ــون قــد أذن اهللا يف ــو أن يك ــار للمستضــعفني ويف  نرج االنتص

ــن ــة م ــت مجاع ــد لقي ــاملني، ولق ــن الظ ــام م ــحايب االنتق  أص

ــا ُمحِّ وأدَّ  ــيهم وأبلغــتهم م ــا منصــ ،لــتيــت إل ــري وأُ  ،رفـوأن ش

 ،ظهـرك، ويتعـب بـه جسـمك س بـام يثقـل بـهعليك أن ال تتلـبَّ 

قريـب إن شـاء  مـراأل ك، فـإنَّ طاعـة ربِّـ وأن حتبس نفسك عـىلٰ 

 .اهللا تعاىلٰ 

ـــازين ـــأمرت خ ـــ ،ف ـــاراً ـفأحض ـــني دين ـــألته  ر يل مخس وس

أن آخـذ منـك مـا أنـا  م اهللا عـيلَّ حـرَّ  قـد ،يا أخـي: فقال ،قبوهلا

احتجــت  إذا ـيءيل أن آخـذ منـك الشـ كـام أحــلَّ  ،مسـتغن عنـه

هـل سـمع هـذا الكـالم منـك أحـد غـريي مـن : فقلت له ،إليه

ــن احلســني اهلمــداين : الســلطان؟ فقــال أصــحاب نعــم أمحــد ب

أن  تـأميالً  نعمتـه بآذربيجـان، وقـد اسـتأذن للحـجِّ  املدفوع عـن

يف تلـك  احلسـني اهلمـداين  أمحـد بـن من لقيت، فحـجَّ  ٰى يلق

ــا ــه، وافرتقن ــن مهروي ــه ب ــه ذكروي ــنة فقتل ــ الس  رفت إىلٰ ـوانص

 .الثغر

اسـمه طـاهر مـن ولـد  حججـت فلقيـت باملدينـة رجـالً  ثمّ 

ــني ــال احلس ــغر، يق ــ :األص ــذا األإنَّ ــن ه ــم م ــيئاً ه يعل ــر ش  ،م

، أنـس يب، وسـكن  ٰى فثابرت عليـه حتـَّ ة صـحَّ  ووقـف عـىلٰ  إيلَّ

 آبائـك الطـاهرين بحـقِّ  ،يـا بـن رسـول اهللا: ، فقلـت لـهعقيديت

 ــذا األ ــم هب ــك يف العل ــي مثل ــا جعلتن ــهد مل ــد ش ــر، فق م

د اهللا بـن سـليامن بـن يـبقصـد القاسـم بـن عب عندي مـن توثقـه

ــ ــب إّي ــاديوه ــذهبي واعتق ــ ،اي مل ــر هوأنَّ ــراراً  ٰى أغ ــدمي م  ،ب

 .مني اهللا منهفسلَّ 

رب يف هـذه اجلبـال، ي اخلـكـتم مـا تسـمع منّـأُ  ،يا أخي: فقال

ـــ ـــروإنَّ ـــل  ٰى ام ي ـــزاد يف اللي ـــون ال ـــذين حيمل ـــب ال العجائ

ــد ــا، وق ــع يعرفوهن ــه مواض ــدون ب ــص  ويقص ــن الفح ــا ع هنين

 .عته وانرصفت عنهوالتفتيش، فودَّ 

ــن  ــارش، ع ــابن احل ــروف ب ــدون املع ــن عب ــد ب ــربين أمح وأخ

د بـن عـيل الشـجاعي الكاتـب، عـن أيب عبـد اهللا حممّ  أيب احلسن

 ،يوســف بــن أمحــد اجلعفــري إبــراهيم الــنعامين، عــند بــن حمّمــ

ــ حججــت ســنة ســّت : قــال ــة، وجــاورت بمكَّ ة تلــك وثالثامئ

 خرجـت عنهـا سـنة تسـع وثالثامئـة، ثـمّ  ومـا بعـدها إىلٰ  ،السنة

الشــام، فبينــا أنــا يف بعــض الطريــق، وقــد فــاتتني  إىلٰ  رفاً ـمنصــ

أت للصــالة، فرأيــت مــن املحمــل وهتيَّــ صــالة الفجــر، فنزلــت

يف حممــل، فوقفــت أعجــب مــنهم،  ]]١٥٩ص [[/عــة نفــر أرب
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تعجــب؟ تركــت صــالتك وخالفــت  مــمَّ : فقــال أحــدهم

ــذهبك ــاطبني. م ــذي خي ــت لل ــذهبي؟ : فقل ــك بم ــا علم وم

 نعـم، فأومـأ إىلٰ  :زمانـك؟ قلـت صـاحب ٰى أن تـر بُّ ُحتِـ: فقال

ــت ــة، فقل ــد األربع ــل إنَّ : أح ــه دالئ ــات ل ــال ،وعالم ــ: فق ام أّي

 الســامء، أو إىلٰ  اجلمــل ومــا عليــه صــاعداً  ٰى إليــك أن تــر أحــبُّ 

ــر ــاعداً  ٰى ت ــل ص ــت إىلٰ  املحم ــامء؟ فقل ــ: الس ــي أّهي ــان فه ام ك

ــا ــل وم ــت اجلم ــة، فرأي ــع إىلٰ  دالل ــه يرتف ــان  علي ــامء، وك الس

ــني  الرجــل أومــأ إىلٰ  ــذهب، ب ــه ال ــه ســمرة، وكــان لون رجــل ب

 .ادةعينيه سجّ 

بـن  د، عـن حمّمـد بـن عـيلٍّ الـرازي، عـن حمّمـ أمحد بن عـيلٍّ 

األنصـاري اهلمـداين، عـن أمحـد بـن عبـد اهللا اهلاشـمي  هعبد ربِّ 

ــ ــن رت دار أيب حمّمـــحضــ: قــال ،اسمــن ولــد العبّ د احلســن ب

خرجــت جنازتــه ، وأُ وّيف يــوم ُتــ ٰى مــن رأ رَّ ـبُســ  عــيلٍّ 

ــ ت، ونحــن تســعة وثالثــون رجــالً عَ ِضــووُ   ٰى قعــود ننتظــر، حتَّ

 فلـامَّ . ع بـهنـَّعليـه رداء قـد تق إلينـا غـالم عشـاري حـاٍف  خرج

م وقـام النـاس لـه مـن غـري أن نعرفـه، فتقـدَّ  أن خرج قمنا هيبـةً 

غـري الـذي  ، فـدخل بيتـاً ٰى عليـه ومشـ خلفـه، فصـّىلٰ  وافاصطفُّ 

 فلقيـت باملراغـة رجـالً  :قـال أبـو عبـد اهللا اهلمـداين. خرج منـه

ثني د التربيـزي، فحـدَّ بـإبراهيم بـن حمّمـ فعـرَ من أهـل تربيـز يُ 

ــه يشبمثــل حــديث اهلا فســألت : ، قــالءشــمي مل خيــرم من

ه ألنَّـ ،أو عشـاري السـنِّ  غـالم عشـاري القـدِّ : اهلمـداين فقلـت

ــّت  روي أنَّ  ــت  الــوالدة كانــت ســنة س ومخســني ومــائتني وكان

ــأربع  نيســتِّ  ســنة د غيبــة أيب حمّمــ ومــائتني بعــد الــوالدة ب

ــنني ــال. س ــه : فق ــيخ مع ــال يل ش ــمعت، فق ــذا س ال أدري هك

 .عشاري القدِّ : بلده له رواية وعلم لحسن الفهم من أه

ــيلِّ ]] ١٦٠ص /[[ ــن ع ــه، ع ــن  عن ــرازي، ع ــذ ال ــن عائ ب

ــ ــيم حمّم ــن أيب نع ــيبي، ع ــاء النص ــن وجن ــن ب ــد احلس ــن أمح د ب

ـ عنـد املسـتجار كنـت حـارضاً : قـال ،األنصاري ة ومجاعـة بمكَّ

 د بـن القاسـممل يكن مـنهم خملـص غـري حمّمـ زهاء ثالثني رجالً 

ـالعلوي، فبينـا نحـن  ة كـذلك يف اليـوم السـادس مـن ذي احلجَّ

ــعني ــالث وتس ــنة ث ــن  س ــاب م ــا ش ــرج علين ــائتني، إذ خ وم

 .حمرم هبام، ويف يده نعالن الطواف عليه إزاران فاحتجَّ 

 قـام، ا أحـد إالَّ منّـ لـه، ومل يبـَق  هيبـةً   رأينـاه قمنـا مجيعـاً فلامَّ 

ـ م علينـا وجلـسفسلَّ   التفـت يمينـاً  ونحـن حولـه، ثـمّ  طاً متوسِّ

يقـول يف  عبـد اهللا  أتـدرون مـا كـان أبـو«: قـال ثـمّ  امالً وش

ــاء اإل ــادع ــاح؟ قلن ــال: حل ــول؟ ق ــان يق ــا ك ــول«: وم ــان يق : ك

 أســألك باســمك الــذي بــه تقــوم الســامء، وبــه تقــوم إّين  هــمَّ اللّ 

ــه ،األرض ــرِّ تُ  وب ــقِّ ف ــني احل ــع بــني  ق ب ــه جتم ــل، وب والباط

ــرِّ  ــه تُ [ق، املتف ــرِّ وب ــعف ــني املجتم ــه]ق ب ــ ، وب ــدد أحص يت ع

ــار، أن تُ  ــل البح ــال، وكي ــة اجلب ــال، وزن ــّيل الرم ــىلٰ ص ــ  ع د حمّم

 .»د، وأن جتعل يل من أمري فرجاً حممّ  وآل

 ،رفـانصـ ٰى فقمنـا لقيامـه حتـَّ ،هنـض ودخـل الطـواف ثمّ 

هــو؟  ءٍ يش مــن هــو؟ وأّي  :وأنســينا أن نــذكر أمــره، وأن نقــول

ه الطـواف، فقمنـا لـ فخـرج علينـا مـن ،الغد يف ذلك الوقت إىلٰ 

ــ ــه متوسِّ ــس يف جملس ــاألمس، وجل ــا ب ــاً طاً كقيامن ــر يمين  ، فنظ

ــامالً  ــال وش ــؤمنني «: وق ــري امل ــول أم ــان يق ــا ك ــدرون م  أت

كــان «: ومــا كــان يقــول؟ قــال :فقلنــا ،»الفريضــة؟ بعــد صــالة

] ولــك ،ت الــدعواتيَــعِ ودُ [ ،ت األصــواتَعــفِ إليــك رُ : يقـول

ــك ــوه، ول ــوُ  عنــت الوج ــاكم يفعَ ِض ــك التح ــاب، وإلي  ت الرق

، يـا صـادق يـا ٰى عطـأَ  ، ويـا خـري مـنَل ئِ األعامل، يا خري من ُسـ

ــا مــن أمــر بالــدعاء ووعــد ــا مــن ال خيلــف امليعــاد، ي  بــارئ، ي

ــا مــن قــال ــمْ : باإلجابــة، ي
ُ
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أتـدرون مـا «: فقـالبعـد هـذا الـدعاء  وشـامالً  نظر يميناً  ثمّ 

ــؤمنني ــري امل ــان أم ــكر؟  ك ــجدة الش ــول يف س ــا ،»يق : فقلن

ــال ــا كــان يقــول؟ ق ــرة : يقــول كــان«: وم ــده كث ــا مــن ال يزي ي

ــا مــن ال تنفــد خزائنــه، يــاوعطــاءً   ســعةً الــدعاء إالَّ  مــن لــه  ، ي

 ،وجــلَّ  خـزائن الســاموات واألرض، يــا مــن لـه خــزائن مــا دقَّ 

ت تفعــل يب الــذي أنــت إســاءيت مــن إحســانك، أنــ ال متنعــك 

ــ  الكــرم واجلــود، والعفــو والتجــاوز، يــا ربِّ  ك أهــلأهلــه، فإنَّ

ــإّين  ــه، ف ــا أهل ــذي أن ــل يب ال ــا اهللا ال تفع ــد  ي ــة وق ــل العقوب أه

ـــ ـــتحققتها، ال حجَّ ـــكاس ـــوء ل ـــدك، أب ـــذر يل عن  ة يل وال ع
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ي، وأنــت أعلــم هبــا هــا وأعــرتف هبــا كــي تعفــو عنّــبــذنويب كلِّ 

ــه، وكــلِّ  ذنــب ي، أبــوء لــك بكــلِّ منّــ ــة احتملتهــا،  أذنبت خطيئ

ــلِّ  ــيِّ  وك ــا، ربِّ س ــامَّ  ئة عملته ــاوز ع ــم، وجت ــر وارح ــم،  اغف تعل

 .»األكرم ك أنت األعزُّ إنَّ 

ــد يف  ــن الغ ــاد م ــا لقيامــه، وع ــواف فقمن ــل الط ــام ودخ وق

ــا ــت فقمن ــك الوق ــإل ذل ــيام مض ــا ف ــه كفعلن ــس ٰى ـقبال ، فجل

ــ ــاً  طاً متوسِّ ــال وشــامالً  ونظــر يمين ــن كــان عــيلُّ «: فق ــني  ب احلس

 -يقــول يف ســجوده يف هــذا املوضـــع  د العابــدين ســيِّ 

ــده إىلٰ  ــار بي ــزاب  وأش ــت املي ــر حت ــك: -احلج ــدك بفنائ  ،عبي

 يســألك ،مســكينك بفنائــك، فقــريك بفنائــك، ســائلك بفنائــك

 .»ما ال يقدر عليه غريك

ــمّ  ــاً  ث ــر إىلٰ  ،وشــامالً  نظــر يمين ــ ونظ ــن حمّم ــن القاســم م د ب

خـري إن شـاء اهللا  بـن القاسـم، أنـت عـىلٰ يـا حمّمـد «: بيننا، فقال

قــام  وكــان حمّمــد بــن القاســم يقــول هبــذا األمــر، ثــمّ  ،»تعــاىلٰ 

هلـم مـا ذكـره مـن  وقـد أُ ا أحـد إالَّ فام بقـي منّـ ،ودخل الطواف

 . يف آخر يومإالَّ  هأن نتذاكر أمر الدعاء وأنسينا

أتعرفـون هـذا؟ هـذا  ،يـا قـوم: املحمـودي فقال لنا أبو عـيلٍّ 

ــاحبواهللا  ــا ص ــانكم، فقلن ــيلٍّ : زم ــا ع ــا أب ــت ي ــف علم ؟ وكي

ويسـأله معاينـة صـاحب  هه مكث سبع سـنني يـدعو ربَّـفذكر أنَّ 

 .الزمان 

ــال ]]١٦٢ص [[/ ــاً : ق ــن يوم ــا نح ــيَّ  فبين ــة وإذا عش ة عرف

ــه ــدعو بــدعاء وعيت ــه ي : ن هــو؟ فقــالفســألته ممَّــ بالرجــل بعين

ــاس« ــن الن ــت»م ــن أّي : ، قل ــال م ــاس؟ ق ــا«: الن ــن عرهب ، »م

ومـن هـم؟ : ، قلـت»مـن أرشفهـا«: عرهبـا؟ قـال من أّي : قلت

مــن «: هاشــم؟ فقــال يبنــ مــن أّي : ، قلــت»بنــو هاشــم« :قــال

ــناها ــ: ، قلــت»أعالهــا ذروة وأس ــ«: قــال ؟نممَّ ــام ممَّ ن فلــق اهل

 .»والناس نيام وأطعم الطعام وصّىلٰ 

افتقدتـه  العلويـة، ثـمّ  ه علـوي فأحببتـه عـىلٰ فعلمت أنَّ : قال

، فســألت القــوم الــذين ٰى ـكيــف مضــ رِ أد ي فلــممــن بــني يــد

معنـا يف  نعـم حيـجُّ : تعرفـون هـذا العلـوي؟ قـالوا :كانوا حولـه

ــلِّ  ــياً  ك ــنة ماش ــتس ــا أر: ، فقل ــبحان اهللا واهللا م ــر ٰى س ــه أث  ب

فراقـه،  عـىلٰ  حزينـاً  املزدلفـة كئيبـاً  رفت إىلٰ ـفانصـ: قـال ،يـمش

يــا «: فقـال ونمـت مـن ليلتــي تلـك، فــإذا أنـا برســول اهللا 

: دي؟ فقـالومـن ذاك يـا سـيِّ : فقلـت ،»طلبتـك؟ رأيـت ،أمحد

 .»صاحب زمانك الذي رأيته يف عشيتك وهو«

ــامَّ : قــال ــا فل ــون أعلمن ــاه أن ال يك ــه عاتبن ــك من ــمعنا ذل  س

 .ثنا بهوقت ما حدَّ  أمره إىلٰ  ٰى ينس ه كانذلك، فذكر أنَّ 

ـــا مجاعـــة، عـــن أيب حمّمـــ  ٰى د هـــارون بـــن موســـوأخربن

د ام، عـن جعفـر بـن حمّمـد بـن ّمهـحمّمـ عن أيب عيلٍّ التلعكربي، 

عبـد اهللا، عـن أيب  د بـن جعفـر بـنبن مالك الكـويف، عـن حمّمـ

 .وساق احلديث بطوله ،د بن أمحد األنصارينعيم حممّ 

ــيلٍّ  ــن ع ــد ب ــن أمح ــربي، ع ــن التلعك ــة، ع ــا مجاع  وأخربن

ـه مـن أهـل  -بـن احلسـني، عـن رجـل  الرازي، عن عيلِّ  ذكـر أنَّ

د بـن يـونس بـن حمّمـ ، عـن حبيـب بـن-يـذكر اسـمه قزوين مل 

ــنعاين ــاذان الص ــال ،ش ــت إىلٰ : ق ــيلِّ  دخل ــن  ع ــراهيم ب ــن إب ب

ــار ــ مهزي ــألته عــن آل أيب حمّم ــوازي فس ــال، د األه ــا : فق ي

ـــأخـي لقــد ســألت عـن أمــر عظــيم، حججـت عشــ ة رين حجَّ

، فبينـا أنـا ذلـك سـبيالً  مـام فلـم أجـد إىلٰ عيان اإل أطلب به كال� 

ــائ ــة ن ــائالً ليل ــت ق ــدي إذ رأي ــول م يف مرق ــيلُّ : يق ــا ع ــن  ي ب

ــراهيم ــ ،إب ــد أذن اهللا ل ــجِّ  كق ــيف احل ــي حتَّ ــل ليلت ــم أعق  ٰى ، فل

ــ . ر يف أمــري أرقــب املوســم لــييل وهنــاريأصــبحت، فأنــا مفكِّ

ــامَّ  ــان فل ــلحت أمــري،  ]]١٦٣ص [[/ ك ــم أص ــت املوس وق

ــت متوجِّ  ــاً وخرج ــ ه ــذلك حتَّ ــت ك ــام زل ــة، ف ــو املدين  ٰى نح

لــه  ، فلـم أجــدد فسـألت عــن آل أيب حمّمــ ،دخلـت يثــرب

ــراً  ــرباً  أث ــه خ ــمعت ل ــوال س ــت مفكِّ ــ راً ، فأقم ــري حتَّ  ٰى يف أم

ـ ريـدخرجت مـن املدينـة أُ  ة، فـدخلت اجلحفـة وأقمـت هبـا مكَّ

أربعــة  عــىلٰ  نحــو الغــدير، وهــو هــاً وخرجــت منهــا متوجِّ  يومــاً 

ــ أن دخلــت املسـجد صــلَّ أميـال مــن اجلحفـة، فلــامَّ  رت يت وعفَّ

ــدت يفواج ــت إىلٰ  ته ــدعاء وابتهل ــت أُ  ال ــم، وخرج ــد اهللا هل ري

ـ دخلـت ٰى عسفان، فام زلت كـذلك حتـَّ  امـاً ة فأقمـت هبـا أيّ مكَّ

 .أطوف البيت واعتكفت

ــ ــا بفت ــواف، إذا أن ــة يف الط ــا ليل ــا أن ــه،  ٰى فبين ــن الوج حس

ـ طــائف حــول البيــت،  ،يف مشــيته ب الرائحــة، يتبخــرتطيـِّ

مــن أيــن  :يل ، فقــالقلبــي بــه، فقمــت نحــوه فحككتــه فحــسَّ 

العــراق؟  مــن أّي : فقــال ،مــن أهــل العــراق: الرجــل؟ فقلــت

ــواز: قلــت ــن األه ــال يل ،م ــا : فق ــن[تعــرف هب ــيب؟ ] اب اخلص

ــت ــه اهللا، دُ : فقل ــالرمح ــاب، فق ــي فأج ــان : ع ــام ك ــه اهللا، ف رمح

ــر تبتُّ  ــه وأكث ــول ليلت ــيلَّ أط ــرف ع ــه، أفتع ــزر دمعت ــه وأغ ــن ل  ب

ــت ــار؟ فقل ــن املازي ــراهيم ب ــ: إب ــا ع ــراهيم يلُّ أن ــن إب ــال .ب : فق

مـا فعلـت بالعالمـة التـي بينـك وبـني أيب  ،اك اهللا أبا احلسـنحيّ 
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أخرجهــا، : قــال ،معــي: ؟ فقلــتاحلســن بــن عــيلٍّ  دحمّمــ

 أن رآهـا مل يتاملـك جيبـي فاسـتخرجتها، فلـامَّ  فأدخلت يـدي يف

أطــامره،  بــلَّ  ٰى حتَّــ منتحبــاً  ٰى أن تغرغــرت عينــاه بالــدموع وبكــ

ــمّ  ــار، رص إىلٰ  نَ ذِ أُ : قــال ث ــن مازي ــا ب ــن  لــك اآلن ي رحلــك وك

ــىلٰ  ــأُ  ع ــرك، حتَّ ــن أم ــة م ــر  ٰى هب ــه، وغم ــل جلباب ــبس اللي إذا ل

ــاس ــه،  الن ــامر  إىلٰ رصظالم ــي ع ــعب بن ــ ،ش ــتلقاين فإنَّ ك س

 .هناك

ـــف ــامَّ  ،منــزيل رت إىلٰ ص ص [[/ أن أحسســت بالوقــت فل

ــديداً  ]]١٦٤ ــه ش ــي وعكمت ــدمت راحلت ــيل وق ــلحت رح ، أص

ـــت ورصت يف م ـــهومحل ـــد�  ،تن ـــت جم ـــ اوأقبل ـــري حتَّ  ٰى يف الس

يــا أبــا احلســن  :قــائم ينــادي ٰى أنــا بــالفت وردت الشــعب، فــإذا

رس : وقـال يل ،بالسـالم  قربـت بـدأين، فام زلـت نحـوه، فلـامَّ إيلَّ 

ـحدِّ ثني وأُ دِّ فــام زال ُحيــ ،بنــا يــا أخ  قنــا جبــالخترَّ  ٰى ثــه حتـَّ

ل ونحــن ، وانفجـر الفجـر األوَّ ٰى جبـال منــ عرفـات، ورسنـا إىلٰ 

 .الطائف طنا جبالقد توسَّ 

ــال يلفلــامَّ  ــالنزول وق ــرين ب ــاك أم ــلِّ ا:  أن كــان هن ــزل فص  ن

ــلَّ  ــل، فص ــالة اللي ــت ص ــأوترت، وكان ــالوتر ف ــرين ب يت، وأم

فـرغ مـن صـالته  والتعقيـب، ثـمّ  أمرين بالسـجود فائدة منه، ثمّ 

ــ ــه حتَّ ــار ورست مع ــالركوب وس ــرين ب ــب، وأم ــال  ٰى ورك ع

كثيـب  ٰى نعـم أر: ؟ قلـتشـيئاً  ٰى هـل تـر: ذروة الطائف، فقـال

 أن رأيتـه طابـت فلـامَّ  .د البيـت نـوراً بيـت شـعر يتوقَّـ رمل عليه

بنـا يــا  رس: قــال مـل والرجــاء، ثـمّ هنــاك األ: ي، فقـال يلـنفسـ

ــريه إىلٰ  ،أخ ــار ورست بمس ــار  فس ــذروة وس ــن ال ــدر م أن انح

 صـعب، وخيضـع كـلُّ  كـلُّ  نـزل فهاهنـا يـذلُّ ا: يف أسفله، فقـال

ــ ــمّ جبّ ــال ار، ث ــلِّ : ق ــام خ ــن زم ــت ع ــة، قل ــىلٰ  :الناق ــن  فع م

ــالخلِّ أُ  ــا؟ فق ــائم : فه ــرم الق ــه إالَّ ح ــؤمن وال  ، ال يدخل م

ــه إالَّ  ــرج من ــؤمن، فخلَّ خي ــار  م ــي، وس ــام راحلت ــن زم ــت م ي

ــه إىلٰ  ورست ــدخول  مع ــبقني بال ــاء، فس ــاب اخلب ــن ب ــا م أن دن

 .خيرج إيلَّ  ٰى وأمرين أن أقف حتَّ 

أك الســالمة، فــدخلت فــإذا أنــا بــه نَّــدخــل هأُ : قــال يل ثــمّ 

 ردتـه عـىلٰ ر بُ ـ، وقـد كسـٰى خرزر بـأُ بـربدة واتَّـ شـحجالس قد اتَّ 

ــه،  ــو كأُ  ]]١٦٥ص [[/عاتق ــة أُ وه ــاثفقحوان ــد تك ــوان ق  رج

ــد ــا الن ــوٰى عليه ــاهبا أمل اهل ــان أو ٰى ، وأص ــن ب ــو كغص ، وإذا ه

ــمح ــان، س ــيب رحي ــل  قض ــيس بالطوي ــي، ل ــي نق ــخي تق س

ــري  ــامخ، وال بالقص ــوعالش ــل مرب ــالزق، ب ــدوَّ  ال ــة، م ر القام

ــ ــاجبني، أقن ــني، أزج احل ــلت اجلب ــة، ص ــهلاأل ٰى اهلام ــف، س  ن

ــدَّ  ــىلٰ اخل ــدِّ  ين، ع ــخ ــال كأنَّ ــن خ ــىلٰ ه األيم ــك ع ــات مس  ه فت

 .ررضاضة عنرب

مت أحسـن مـا سـلَّ  عـيلَّ   أن رأيتـه بدرتـه بالسـالم، فـردَّ فلامَّ 

دي ســيِّ  :وســألني عــن أهــل العــراق، فقلــت عليــه، وشــافهني

يـا «: فقـال يل ،ءأذالَّ  ة، وهـم بـني القـوملبسوا جلباب الذلَّـقد أُ 

ــار ــن املازي ــذٍ  ،ب ــم يومئ ــوكم، وه ــام ملك ــوهنم ك ، »ءأذالَّ  لتملك

يـا بـن «: دي لقد بعـد الـوطن وطـال املطلـب، فقـالسيِّ  :فقلت

غضــب اهللا  جــاور قومــاً أن ال أُ  د عهــد إيلَّ أيب أبــو حمّمــ ،املازيــار

زي يف الــدنيا واآلخــرة وهلــم وهلــم اخلــ ]ولعــنهم[ علــيهم

ــرين أن ال ــيم، وأم ــذاب أل ــال إالَّ  ع ــن اجلب ــكن م ــا، أس  وعره

 ،فوكلهــا يب ةفرهــا، واهللا مـوالكم أظهــر التقيَّــق ومـن الــبالد إىلٰ 

ــ ــ ة إىلٰ فأنــا يف التقيَّ  ،دييــا ســيِّ  :، فقلــت»ن يل فــأخرجؤذَ يــوم ُي

إذا حيــل بيــنكم وبــني ســبيل «: مــر؟ فقــالاأل يكــون هــذا ٰى متــ

ــتدارالكع ــر واس ــمس والقم ــع الش ــة، واجتم ــب  ب ــام الكواك هب

ــت»والنجــوم ــ :، فقل ــا  ٰى مت ــول اهللا؟ ا ]]١٦٦ص [[/ي ــن رس ب

ــال يل ــذا«: فق ــنة ك ــ يف س ــرج دابَّ ــذا خت ــني وك ــن ب ة األرض م

ســوق وتســليامن،  وخــاتم ٰى الصـفا واملــروة، ومعــه عصــا موسـ

 .»املحرش الناس إىلٰ 

بعـــد أن  وأذن يل بـــاخلروج ،امـــاً فأقمـــت عنـــده أيّ  :قـــال

ــ ــيت لنفس ــد رست ، يـاستقص ــزيل، واهللا لق ــو من ــت نح وخرج

ــ  ، خــرياً إالَّ  أرَ  الكوفــة ومعــي غــالم خيــدمني فلــم ة إىلٰ مــن مكَّ

 .م تسليامً د وآله وسلَّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ 

د بـن قولويـه وغـريه، وأخربين مجاعـة، عـن جعفـر بـن حمّمـ

 عـيلِّ حمّمـد بـن [بـن  د بـن يعقـوب الكلينـي، عـن عـيلِّ حممّ  عن

 شـهدت نسـيامً  :قـال، قـيس، عـن بعـض جـالوزة السـواد] بن

وبيـده  ر بـاب الـدار فخـرج إليـهـ، وقـد كسـٰى مـن رأ رَّ ـبُس  آنفاً 

 إنَّ : قـــال نســـيم، »مـــا تصـــنع يف داري؟« :طـــربزين، فقـــال

ــاك مضــ زعــم أنَّ  جعفــراً  ــت ٰى ـأب ــه، فــإن كان ــد ل دارك  وال ول

: بـن قـيس قـال عـيلُّ  .رفت عنـك، فخـرج عـن الـدارـفقد انص

ام الــدار فســألته عــن هــذا اخلــرب، دّ فقــدم علينــا غــالم مــن ُخــ

ــال ــدَّ : فق ــن ح ــتم ــذا؟ قل ــدَّ : ثك هب ــالوزة ح ــض ج ثني بع

 .ءالناس يش عىلٰ  ٰى يكاد خيف ال: السواد، فقال يل

د بـن إسـامعيل د، عـن حمّمـبـن حمّمـ سناد، عن عيلِّ وهبذا اإل

ــن ــ ب ــر  ٰى موس ــن جعف ــّن  -]] ١٦٧ص [[/ب ــان أس وك
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رأيتـه بـني : ، قـال-] بـالعراق[ ولـد رسـول اهللا شيخ مـن 

 .املسجدين وهو غالم

ـــذا اإل ـــدة وهب ـــن عب ـــراهيم ب ـــادم إلب ـــن خ ـــناد، ع س

الصـفا فجـاء  مـع إبـراهيم عـىلٰ  كنـت واقفـاً : قـال ،النيسابوري

ــ كتــاب مناســكه  عــىلٰ  إبــراهيم وقــبض وقــف عــىلٰ  ٰى غــالم حتَّ

 .ثه بأشياءوحدَّ 

رأيتـه بعـد : ريـس قـالسـناد، عـن إبـراهيم بـن إدوهبذا اإل

 .لت يديه ورأسهحني أيفع وقبَّ  د حممّ  أيب ميضِّ 

ــيلِّ  ــن أيب ع ــناد، ع ــذا اإلس ــال وهب ــر، ق ــن مطهَّ ــه، : ب رأيت

 .هووصف قدَّ 

ــن عــيلٍّ  ــرازي، عــن أيب ذرٍّ  أمحــد ب ــن أيب ســورة  ال  -أمحــد ب

، -وهــو حمّمــد بــن احلســن بــن عبــد اهللا التميمــي وكــان زيــديًا 

 يرووهنــا عــن أيب  ة عــن مجاعــةســمعت هــذه احلكايــ: قــال

ــ ــرج إىلٰ أنَّ ــري ه خ ــال ،احل ــامَّ : ق ــاب  رصت إىلٰ فل ــري إذا ش  احل

ــ ، ثــمّ صــّيل حســن الوجــه يُ  عــت وخرجنــا، فجئنــا ع وودَّ ه ودَّ إنَّ

ــ إىلٰ  ــال يل. رعةـاملش ــا«: فق ــد؟أ ي ــن تري ــورة أي ــا س ــت ،»ب : فقل

ــال يل ــة، فق ــن؟ قلــت: الكوف ــال يل :مــع م ــاس، ق ــع الن ال «: م

لـيس «: ومـن معنـا؟ فقـال: ، قلـت»يـنمضـ مجيعـاً ريد نحـن ن

مقــابر  فمشــينا ليلتنـا فــإذا نحـن عــىلٰ : ، قــال»نريـد معنــا أحـداً 

هـــو ذا منزلـــك، فـــإن شـــئت «: مســـجد الســـهلة، فقـــال يل

 .»فامض

: فتقـول لـه ٰى بـن حييـ ابـن الـزراري عـيلِّ  متر إىلٰ «: قال يل ثمّ 

: ، فقـال يلال يدفعـه إيلَّ  :، فقلـت لـه»الـذي عنـده عطيك املاليُ 

ــ: قــل لــه«  ]]١٦٨ص [[/وكــذا  دينــاراً  ه كــذا وكــذابعالمــة أنَّ

ــه كــذا وكــذا وكــذا درمهــاً  ، وهــو يف موضــع كــذا وكــذا، وعلي

ــ ــه»ٰى مغّط ــت ل ــال[: ، فقل ــت؟ ق ــن أن ــ«: وم ــا حمّم ــن أن د ب

: ]ي وطولبـت بالداللـة؟ فقـالفـإن مل يقبـل منّـ: ، قلت»احلسن

: قلـــت لـــهابـــن الـــزراري ف فجئـــت إىلٰ : ، قـــال»أنـــا وراك«

قـد  :]وقلـت لـه ،العالمـات التـي قـال يل[لـه  فدفعني، فقلـت

ــال يل ــا وراك«: ق ــال»أن ــيس: ، فق ــذا يش  ل ــد ه ــالءبع مل  :، وق

 .ودفع إيل املال ، اهللا تعاىلٰ يعلم هبذا إالَّ 

فســألني : قــال أبــو ســورة: ويف حــديث آخــر عنــه وزاد فيــه

ــل عــن ــي، فلــم يــزل  الرج ــايل فأخربتــه بضــيقي وبعيلت ح

ــي ــيامش ــا إىلٰ  ٰى ني حتَّ ــواويس يف انتهين ــمّ  الن ــنا، ث ــحر فجلس  الس

ـ  رةـثـالث عشـ صـّىلٰ  أ ثـمّ حفر بيده فـإذا املـاء قـد خـرج فتوضَّ

، فـاقرأ ٰى بـن حييـ أيب احلسـن عـيلِّ  امـض إىلٰ «: قـال يل ركعة، ثمّ 

أيب سـورة  دفـع إىلٰ ا :يقـول لـك الرجـل: وقـل لـه عليه السـالم

موضـع كـذا وكـذا مائـة  من السبع مائـة دينـار التـي مدفونـة يف

 .»دينار

: منزلــه فــدققت البــاب فقــال  مضــيت مــن ســاعتي إىلٰ وإّين 

هــذا أبــو ســورة، : قــويل أليب احلســن: مــن هــذا؟ فقلــت

ــول ــمعته يق ــورة: فس ــا يل وأليب س ــمّ  ؟م ــرج ث ــلَّ  إيلَّ  خ مت فس

ــار  عليــه وقصصــت عليــه اخلــرب، فــدخل وأخــرج إيلَّ  ــة دين مائ

ــال يل ــتها، فق ــ: فقبض ــافحته؟ فقل ــدي : تص ــذ ي ــم، فأخ نع

 .وجهه عينيه ومسح هبا فوضعها عىلٰ 

 د بـن عـيلٍّ وقـد روي هـذا اخلـرب عـن حمّمـ: قال أمحد بن عيلٍّ 

ــري ــ اجلعف ــن بش ــن ب ــن احلس ــد اهللا ب ــزّ ـوعب ــا، ر اخل از وغريمه

 .وهو مشهور عندهم

: قــال ،، عــن الزهــري-رفعــه  -حمّمــد بــن يعقــوب  ٰى ورو

ذهـب يل فيـه مـال صـالح،  ٰى حتـَّ اشـاق�  طلبـاً  مـرطلبت هذا األ

وســألته بعــد ذلــك عــن  العمــري وخدمتــه ولزمتــه فوقعــت إىلٰ 

وصــول،  ذلــك لــيس إىلٰ : ، فقــال يلصــاحب الزمــان 

ــ: فخضــعت فقــال يل اســتقبلني ومعــه ور بالغــداة، فوافيــت بكِّ

ــابٌّ  ــن ش ــاً  م ــاس وجه ــن الن ــةً أحس ــبهم رائح ــ ، وأطي ة أهبي

 .ارجّ ة التُّ أكهي ءه يشمِّ ار، ويف كُ جّ التُّ 

، فعــدلت  نظــرت إليــه دنــوت مــن العمــري فأومــأ إيلَّ فلــامَّ 

مــا أردت، ثــّم  فأجــابني عــن كــلِّ  إليــه وســألته ]]١٦٩ص [[/

، -ث هلـا كـَرت وكانـت مـن الـدور التـي ال يُ  -مرَّ ليدخل الـدار 

ك ال تــراه بعــد ذا، فإنَّـ ْل إن أردت أن تسـأل َســ :فقـال العمــري

منـي بـأكثر لَّ فذهبت ألسـأل فلـم يسـمع ودخـل الـدار، ومـا ك

ـ ملعـون«: مـن أن قــال أن تشــتبك  ر العشــاء إىلٰ ملعــون مــن أخَّ

ــ ــن أخَّ ــون م ــون ملع ــوم، ملع ــداةالنج ــ إىلٰ  ر الغ ي ـأن تنقض

 .ودخل الدار» النجوم

، عـن عبـد اهللا بـن د بـن عـيلٍّ الرازي، عـن حمّمـ أمحد بن عيلٍّ 

ــ ــنحمّم ــان د ب ــليامن دا جاب ــدهقان، عــن أيب س ــوال ــن غّس ان د ب

ــراين ــال ،البح ــىلٰ : ق ــرأت ع ــيلٍّ  ق ــن ع ــامعيل ب ــهل إس  أيب س

د بـن حمّمـ عـيلِّ  د بـن احلسـن بـنمولـد حمّمـ :]قـال[ ،النوبختي

د البـاقر بـن جعفـر الصـادق بـن حمّمـ ٰى الرضا بن موسـ بن عيلٍّ 

ــيلِّ  ــن ع ــن ب ــيلِّ  ب ــن ع ــني ب ــب  احلس ــن أيب طال ــلوات اهللا (ب ص

ــني ــيهم أمجع ــوُ ، )عل ــّت   دَ لِ ــنة س ــامراء س ــني  بس ومخس
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ـ، أُ ومائتني  القاسـم، هبـذه الكنيـة أوٰىص  أبـا ٰى ويكنّـ ،ه صـقيلمُّ

ــيُّ  ــ  النب ــالأنَّ ــمه«: ه ق ــي اس ــه كنيت ــمي وكنيت ــه »كاس ، لقب

ــ ــو احلجَّ ــدي، وه ــوامله ــر، وه ــو املنتظ ــان  ة، وه ــاحب الزم ص

. 

د احلسـن بـن أيب حمّمـ دخلـت عـىلٰ : قال إسـامعيل بـن عـيلٍّ 

ــيلٍّ  ــده، إذ   ع ــا عن ــا وأن ــات فيه ــي م ــة الت ــال يف املرض ق

وكـان اخلــادم أسـود نوبيـًا قــد خـدم مـن قبلــه  -خلادمـه عقيـد 

ــيلَّ  ــ ع ــو رّب ــد وه ــن حمّم ــن  ٰى ب ــال - احلس ــه[، فق ــا «]: ل ي

ــد ــاءً ا ،عقي ــل يل م ــطكي غ ــأغىلٰ »بمص ــمّ  ، ف ــه ث ــه  ل ــاءت ب ج

ــة أُ  ــقيل اجلاري ــف مُّ ص ــامَّ .  اخلل ــار فل  ]]١٧٠ص [[/ ص

رضب  ٰى ربه فجعلـت يـده ترتعـد حتـَّـبشـ القدح يف يديـه وهـمَّ 

دخــل أُ «: ثنايــا احلســن، فرتكــه مــن يــده، وقــال لعقيــد القــدح

 .»فأتني به ساجداً  صبياً  ٰى ك ترفإنَّ  ،البيت

فـإذا أنـا بصـبي  ٰى فـدخلت أحتـرّ : قال عقيـد: قال أبو سهل

ــع ــاجد راف ــبّ  س ــلَّ س ــامء، فس ــو الس ــأوجز يف ابته نح ــه ف مت علي

 بــاخلروج إليــه، إذا جــاءت دي يــأمركســيِّ  إنَّ : فقلــت ،صــالته

 . أبيه احلسن ه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إىلٰ مُّ أُ 

م وإذا هـو ل الصـبي بـني يديـه سـلَّ  مثُـفلـامَّ : قال أبـو سـهل

ــ ي اللــون، ويفرّ دُ   رآه ج األســنان، فلــامَّ شــعر رأســه قطــط، مفلَّ

 اسـقني املـاء فـإّين  ،د أهـل بيتـهسـيِّ  يا«: وقال ٰى بك احلسن 

باملصــطكي بيــده  غــيلّ ، وأخــذ الصــبي القــدح امل»رّيب  ذاهــب إىلٰ 

، »ئـوين للصـالةهيِّ «:  رشبـه قـالسـقاه فلـامَّ  ك شـفتيه ثـمّ حرَّ  ثمّ 

ــ َح رِ فُطــ أه الصــبي واحــدة واحــدة يف حجــره منــديل فوضَّ

 .رأسه وقدميه ومسح عىلٰ 

فأنـت صـاحب  ،ر يـا بنـيـبشـأ«: د فقال لـه أبـو حمّمـ

ــ الزمــان، وأنــت أرضــه، وأنــت  ة اهللا عــىلٰ املهــدي، وأنــت حجَّ

ــدي  ــيّ ول ــدتكووص ــا ول ــت ،ي وأن ــن  )م ح م د( وأن ــن احلس ب

د بـن بـن جعفـر بـن حمّمـ ٰى بـن موسـ د بـن عـيلِّ بن حممّ  بن عيلِّ 

ولــدك رســول  .بــن أيب طالــب  احلســني بــن عــيلِّ  بــن عــيلِّ 

ـــاتم اهللا  ـــت خ ـــياء[، وأن ـــ] األوص ـــاهرين، األئمَّ ة الط

ــ  اك، بــذلك عهــد إيلَّ وكنـّـ ك، وســّام ر بــك رســول اهللا ـوبشَّ

ــ نــاأهــل البيــت ربُّ  اهللا عــىلٰ  ن آبائــك الطــاهرين صــّىلٰ أيب عــ ه إنَّ

صــلوات اهللا (مــن وقتــه  ، ومــات احلســن بــن عــيلٍّ »محيــد جميــد

 .)عليهم أمجعني

ــال ــدي، ق ــر األس ــن جعف ــد ب ــني حمّم ــن أيب احلس ــه، ع : عن

ثني احلســني بــن حمّمـد بــن عــامر األشـعري القّمــي، قــال : حـدَّ

ــــّراب الغ ـــف الض ـــن يوس ـــوب ب ثني يعق ـــدَّ ـــاين ح يف  -ّس

ــفهان  ــن أص ـــرفه م ــال-منص ــد: ، ق ــنة إح ــت يف س  ٰى حجج

وثامنني ومائتني وكنـت مـع قـوم خمـالفني مـن أهـل بلـدنا، فلـامَّ 

م بعضـهم فـاكرتقدمنا مكَّ  لنـا دارًا يف زقـاق بـني سـوق  ٰى ة تقـدَّ

ـــة  ـــي دار خدجي ـــل، وه ـــمّ  اللي ـــا  ٰى ُتس ، دار الرض

ــألتها  ــمراء فس ــوز س ــا عج ــىلٰ  -وفيه ــت ع ـــامَّ وقف ــا دار  ل أهنَّ

مــا تكــونني مــن أصــحاب هــذه الــدار؟ ولِـــَم : - الرضــا 

أنــا مــن مــواليهم وهــذه دار : ُســّميت دار الرضــا؟ فقالــت

ــيلِّ  ــا ع ــ الرض ــن موس ــكن ٰى ب ــيلٍّ ن، أس ــن ع ــن ب  يها احلس

فإّين كنت من خدمه ،. 

مر عـن رفقـائي  سمعت ذلك منها آنست هبا وأرسرت األفلامَّ 

رفت مــن الطــواف ـإذا انصــ ]]١٧١ص [[/املخــالفني، فكنــت 

ونلقـي خلـف  بالليل أنام معهم يف رواق يف الدار، ونغلق البـاب

 .ا ندير خلف البابكنّ  كبرياً  الباب حجراً 

ا فيـه راج يف الـرواق الـذي كنّــفرأيت غـري ليلـة ضـوء السـ

 أحـداً  ٰى بضوء املشـعل، ورأيـت البـاب قـد انفـتح وال أر شبيهاً 

الصـفرة  ربعـة أسـمر إىلٰ  رجـالً فتحه مـن أهـل الـدار، ورأيـت 

ادة عليــه قميصــان وإزار مــا هــو قليــل اللحــم، يف وجهــه ســجّ 

الغرفــة يف  ع بــه ويف رجلــه نعــل طــاق فصــعد إىلٰ قــد تقنَّــ رقيــق

يف  إنَّ : تسـكن، وكانــت تقـول لنــا الـدار حيـث كانــت العجـوز

ــداً  ــدع أح ــة ال ت ــة ابن ــا، فكنــت أر الغرف ــوء  ٰى يصــعد إليه الض

ــذي ــ ال ــه يض ــىلٰ  ـيءرأيت ــرواق ع ــعود  يف ال ــد ص ــة عن الدرج

أراه يف الغرفــة مــن غــري  الغرفــة التــي يصــعدها، ثـمّ  الرجـل إىلٰ 

ــ ٰى أن أر ــاـالس ــل م ــرون مث ــي ي ــذين مع ــان ال ــه، وك  راج بعين

ـ ،ٰى أر ابنـة العجــوز،  وا أن يكـون هـذا الرجــل خيتلـف إىلٰ فتومهَّ

 ة يـرون املتعـة،هـؤالء العلويَّـ: فقـالوا .هبـا عمتتـَّ وأن يكون قـد

ــلُّ  ــرام ال حي ــذا ح ــ وه ــوا، وكنّ ــيام زعم ــراهف ــرج  ا ن ــدخل وخي ي

 احالــه الــذي تركنــاه، وكنـّـ البــاب وإذا احلجــر عــىلٰ  إىلٰ  يءونجـ

يفتحـه  أحـداً  ٰى ا ال نـرمتاعنـا، وكنّـ عـىلٰ  نغلق هذا الباب خوفـاً 

 يــدخل وخيـرج واحلجــر خلــف البــاب إىلٰ  وال يغلقـه، والرجــل

 .يه إذا خرجنانحّ وقت نُ 

ــامَّ  ــتفل ــىلٰ   رأي ــباب رضب ع ــذه األس ــت يف  ه ــي ووقع قلب

ــة ــي فتن ــتفتلطَّ  ،قلب ــىلٰ  ف ــف ع ــت أن أق ــوز وأحبب ــرب  العج خ

ـــا ـــت هل ـــل، فقل ـــة: الرج ـــا فالن ـــ أُ إّين  ،ي ـــألِك  أن بُّ ِح  أس
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مــن غــري حضــور مــن معــي فــال أقــدر عليــه، فأنــا  فاوضــِك وأُ 

ألســألك عــن  الــدار وحــدي أن تنــزيل إيلَّ  إذا رأيتنــي يف بُّ ِحــأُ 

ــا أُ : رعةـمســ أمــر، فقالــت يل ــم  إليــك شــيئاً  ريــد أن أرسَّ وأن فل

ــت ــك، فقل ــن مع ــل م ــن أج ــك م ــأ يل ذل ــا أردِت أن : يتهيَّ م

ــول لــك : تقــويل؟ فقالــت ــذكر أحــدًا  -يق ــن «: -ومل ت ال ختاش

ــــحابك ــــإهنَّ  أص ــــم، ف ــــاءك وال تالحه ــــداؤك ورشك م أع

ــا»ودارهــم ــت هل ــت: ، فقل ــن يقــول؟ فقال ــم : م ــول، فل ــا أق أن

ــ ــنـأجس ــي م ــل قلب ــا دخ ــة أن أُ  ر مل ــتاهليب ــا، فقل  أّي  :راجعه

ــ ــت أهنَّ ــني؟ فظنن ــحايب تعن ــذين أص ــائي ال ــي رفق ص [[/ا تعن

رشكــاؤك الـــذين يف : قالــت ،معــي اجــاً جّ كــانوا ُح  ]]١٧٢

بينــي وبــني الــذين معــي  ٰى بلــدك ويف الــدار معــك، وكــان جــر

ــدِّ  يف ــت يف ال ــدار عن ــال ــعوا يب حتَّ ــترتت  ٰى ين، فس ــت واس هرب

ـ فوقفت عـىلٰ  ،بذلك السبب مـا  :ولئـك، فقلـت هلـاا عنـت أُ أهنَّ

كنـت خادمـة للحسـن بـن  :فقالـت مـن الرضـا؟ تكونني أنـِت 

ها عـن الغائـب، ألسـألنَّ : قلـت  اسـتيقنت ذلـك، فلـامَّ  عيلٍّ 

ــت ــِك : فقل ــاهللا علي ــِك  ب ــه بعين ــترأيت ــي: ، فقال ــا أخ ه مل أرَ  ،ي

ـ ختـي حـبىلٰ  خرجـت وأُ فـإّين  ،بعيني  عـيلٍّ  رين احلسـن بـنـوبشَّ

  ــال يل ســوبــأّين ــه «: ف أراه يف آخــر عمــري، وق تكــونني ل

ام قـدمت اآلن وإنَّـ ،رـ، وأنـا اليـوم منـذ كـذا بمصـ»كنـت يل كام

ـ يـد رجـل مـن أهـل خراسـان ال  عـىلٰ  ه هبـا إيلَّ بكتابة ونفقة وجَّ

ســنتي  وأمـرين أن أحـجَّ  يفصـح بالعربيـة، وهـي ثالثـون دينـاراً 

 .ي يف أن أراهمنّ  هذه فخرجت رغبةً 

الرجــل الــذي كنــت أراه يــدخل وخيــرج  أنَّ فوقــع يف قلبــي 

ة رضـوية ، فيهـا سـتَّ رة دراهـم صـحاحاً ـفأخـذت عشـ، هو هو

ــا ــن رضب الرض ــت خبَّ   م ــد كن ــا ألُ ق ــام أهت ــا يف مق لقيه

ــراهيم  ــذرتإب ــت ن ــا  ، وكن ــدفعتها إليه ــك، ف ــت ذل ونوي

ــ ــت يف نفس ــا إىلٰ  :يـوقل ــة أدفعه ــد فاطم ــن ول ــوم م   ق

ــاً لقيهــا يف املقــام وا أُ أفضــل ممَّــ دفعــي ا: ، فقلــت هلــاأعظــم ثواب

 ، وكـانها مـن ولـد فاطمـة مـن يسـتحقُّ  هـذه الـدراهم إىلٰ 

ــي أنَّ يف نيَّ  ــل، وإنَّــ ت ــه هــو الرج ــدفعها إليــه، الــذي رأيت ام ت

نزلـــت،  وبقيـــت ســـاعة ثـــمّ  فأخـــذت الـــدراهم وصـــعدت

املوضــع  جعلهــا يفا لــيس لنــا فيهــا حــقٌّ «: يقــول لــك: فقالــت

ا بــدهلا وألقهــا يف ة خــذ منـّـالــذي نويــت، ولكــن هــذه الرضــوي

ــذي ــع ال ــت املوض ــ»نوي ــت يف نفس ــت وقل ــذي : يـ، ففعل ال

 .أمرت به عن الرجل

القاســم بــن العــالء  كــان معــي نســخة توقيــع خــرج إىلٰ  ثــمّ 

إنسـان قـد  تعرضـني هـذه النسـخة عـىلٰ : هلـا بآذربيجان فقلـت

 أعرفهـا، فأريتهـا فـإّين  نـاولني :توقيعات الغائـب، فقالـت ٰى رأ

 ال يمكننــي: املـرأة حتسـن أن تقـرأ فقالـت ظننـت أنَّ و ،النسـخة

: أنزلتــه فقالــت فصــعدت الغرفــة ثــمّ  ،أن أقــرأ يف هــذا املكــان

ــأُ «: صـحيح ويف التوقيــع ــ ٰى رـركم ببشـــبشِّ اه رت بــه إّيـــمـا بشَّ

 .»وغريه

ــمّ  ]]١٧٣ص [[/ ــت ث ــك: قال ــول ل ــلَّ «: يق ــىلٰ إذا ص  يت ع

 صــلِّ  هــمَّ لّ ال: أقــول :فقلــت ،» عليــه؟صــّيل تُ  كيــف ك نبيِّــ

كأفضــل  ،دد وآل حمّمــحمّمــ وبــارك عــىلٰ  ،دد وآل حمّمــحمّمــ عــىلٰ 

ــلَّ  ــا ص ــم ــت وترمحَّ ــىلٰ يت وبارك ــراهيم ت ع ــراهيم وآل إب  ،إب

علـيهم  يت علـيهم فصـلِّ ال إذا صـلَّ « :فقـال، »محيـد جميـد كإنَّ 

 كانــت مــن الغــد نزلــت نعــم، فلــامَّ : ، فقلــت»همهــم وســمِّ كلِّ 

ــت ــغري، فقال ــرت ص ــا دف ــ: ومعه ــكيق ــلَّ  إذا«: ول ل ــىلٰ ص  يت ع

، فأخـذهتا »هـذه النسـخة أوصـيائه عـىلٰ  عليه وعـىلٰ  فصلِّ  النبيِّ 

ــدَّ  وكنــت ــت ع ــل هبــا، ورأي ــة أعم ــن الغرف ــزل م ــد ن ــال ق ة لي

أثــر  وكنــت أفــتح البــاب وأخــرج عــىلٰ  .راج قــائمـوضــوء الســ

ـــا أراه  ـــ ٰى وال أر -أعنـــي الضـــوء  -الضـــوء وأن  ٰى أحـــد حتَّ

ــجد، وأر ــتّ مجاعــ ٰى يــدخل املس ــدان ش ــال مــن بل ــن الرج  ٰى ة م

 العجـوز رقاعــاً  هـذه الــدار، فبعضـهم يــدفعون إىلٰ  يـأتون بــاب

ــد ــوز ق ــت العج ــم، ورأي ــاع  معه ــذلك الرق ــيهم ك ــت إل دفع

 مهـــم وال أفهـــم عـــنهم، ورأيـــت مـــنهم يفكلِّ موهنـــا وتُ كلِّ فيُ 

 .أن قدمت بغداد منرصفنا مجاعة يف طريقي إىلٰ 

ــرج ــذي خ ــدفرت ال ــخة ال ــ«: نس ــم اهللا ال ــرحيم، بس رمحن ال

ـالنبيـِّ لني، وخـاتمد املرَسـد سـيِّ حمّمـ عـىلٰ  صلِّ  همَّ اللّ  ة ني، وحجَّ

ـــطف ربِّ  ـــاق، املص ـــب يف امليث ـــاملني، املنتج ـــالل،  ٰى الع يف الظ

ـ ـ مـن كـلِّ  يءآفـة، الــرب مـن كـلِّ  راملطهَّ ل للنجــاة، عيـب، املؤمَّ

، ف بنيانــهرشِّ  هــمَّ اللّ . إليــه ديــن اهللا ضللشــفاعة، املفــوَّ  ٰى املرجتـ

وارفــع درجتـه، وأضــئ نــوره،  ،تــهم برهانــه، وأفلـج حجَّ وعظِّـ

ـــيِّ  ـــة وب ـــيلة، والدرج ـــل والفض ـــه الفض ـــه، وأعط ض وجه

لــون ، يغبطــه بــه األوَّ حممــوداً  الرفيعــة، وابعثــه مقامــاً  والوســيلة

لني، أمــري املــؤمنني ووارث املرَســـ عــىلٰ  وصــلِّ  .واآلخــرون

ــالوصــيِّ  دلــني، وســيِّ املحجَّ  وقائــد الغــرِّ  . العــاملني ة ربِّ ني وحجَّ

ــلِّ  ]]١٧٤ص [[/ ــىلٰ  وص ــيلٍّ  ع ــن ع ــن ب ــؤمنني،  احلس ــام امل إم

ــ ــووارث املرَس ــاملني ة ربِّ لني، وحجَّ ــلِّ . الع ــىلٰ  وص ــني  ع احلس
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ـــيلٍّ  ـــن ع ـــ ب ـــؤمنني، ووارث املرَس ـــام امل ـــإم  ة ربِّ لني، وحجَّ

بــن احلســني إمــام املــؤمنني، ووارث  عــيلِّ  عــىلٰ  وصــلِّ . العــاملني

ــ ــاملرَس ــاملني ربِّ ة لني، وحجَّ ــلِّ . الع ــىلٰ  وص ــ ع ــيلٍّ حمّم ــن ع  د ب

ـــ ـــؤمنني، ووارث املرَس ـــام امل ـــإم ـــاملني ة ربِّ لني، وحجَّ . الع

لني، د إمـام املـؤمنني، ووارث املرَسـجعفـر بـن حمّمـ عـىلٰ  وصلِّ 

ــ ــاملني ة ربِّ وحجَّ ــلِّ . الع ــىلٰ  وص ــ ع ــام  ٰى موس ــر إم ــن جعف ب

ـــاملـــؤمنني، ووارث املرَســـ  وصـــلِّ . العـــاملني ة ربِّ لني، وحجَّ

ـإمـام املـؤمنني، ووارث املرَسـ ٰى بـن موسـ عـيلِّ  عىلٰ  ة لني، وحجَّ

ــاملني ربِّ  ــن عــيلٍّ حمّمــ عــىلٰ  وصــلِّ . الع إمــام املــؤمنني،  د ب

ــووارث املرَســ ــن  عــيلِّ  عــىلٰ  وصــلِّ . العــاملني ة ربِّ لني، وحجَّ ب

ــد إمــام املــؤمنني، ووارث املرَســحمّمــ . العــاملني ة ربِّ لني، وحجَّ

لني إمــام املــؤمنني، ووارث املرَســ عــيلٍّ  احلســن بــن عــىلٰ  وصــلِّ 

ــ ــاملني ة ربِّ وحجَّ ــلِّ . الع ــىلٰ  وص ــادي  ع ــالح اهل ــف الص اخلل

ـــؤمنني، ووارث املرَســـ ـــاملهـــدي إمـــام امل  ة ربِّ لني، وحجَّ

ــ عــىلٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ . العــاملني ــحمّم ــه األئمَّ ــادين د وأهــل بيت ة اهل

ــــديِّ  ــــادقني،  ،نيامله ــــامء الص ــــرار  ]]١٧٥ص [[/العل األب

ــك، تَّ امل ــة وحي ــدك، وترامج ــان توحي ــك، وأرك ــائم دين ــني، دع ق

ـــىلٰ جَ وُح  ـــذين  جـــك ع ـــك، ال ـــك يف أرض ـــك، وخلفائ خلق

عبــادك، وارتضــيتهم  واصــطفيتهم عــىلٰ  ،اخــرتهتم لنفســك

ـــك، وجلَّ  ـــتهم بمعرفت ـــدينك، وخصص ـــكل ـــتهم بكرامت  ،ل

ــتهم بنعمتــك، وغــذَّ برمحتــك، وربَّ  وغشــيتهم يتهم بحكمتــك، ي

ــتهم ــن[ وألبس ــورك، ورف ]م ــتهمن ــتهم  ع ــك، وحفف يف ملكوت

د وعلـيهم حمّمـ عـىلٰ  صـلِّ  هـمَّ اللّ . كفـتهم بنبيـِّبمالئكتك، ورشَّ 

 أنـت، وال يسـعها إالَّ  ، ال حيـيط هبـا إالَّ بـةً طيِّ  دائمـةً  كثريةً  صالةً 

ــريك ــد غ ــيها أح ــك، وال حيص ــمَّ اللّ . علم ــلِّ  ه ــىلٰ  ص ــ ع ك وليِّ

عليـك،  الـدليل ،تك، القـائم بـأمرك، الـداعي إليـكنَّ املحيي ُسـ

 خلقــك، وخليفتـك يف أرضــك، وشــاهدك عــىلٰ  تـك عــىلٰ وحجَّ 

ــادك ــمَّ اللّ . عب ــزَّ  ه ــ أع ــدَّ ـنص ــ ره، وم ــره، وزيِّ ن األرض يف عم

ــه ــول بقائ ــمَّ اللّ . بط ــدين ه ــي احلاس ــه بغ ــن رشِّ  ،اكف ــذه م  وأع

ــه إرادة ــر عن ــدين، وادح ــاملني الكائ ــدي لِّ وُخت  ،الظ ــن أي ــه م ص

ــ ــ هــمَّ اللّ . اريناجلبّ ــه وشــيعته ورعيَّ يَّ ه يف نفســه وذرّ أعطِ تــه ت

بـه عينـه،  أهـل الـدنيا مـا تقـرُّ  ه ومجيـعتـه وعـدوِّ ته وعامَّ وخاصَّ 

لـه يف الـدنيا واآلخـرة، أمَّ ] مـا[غـه أفضـل بـه نفسـه، وبلِّ  رُّ ـوتس

د بـه مـا حمـي مـن دينـك، جـدِّ  هـمَّ اللّ . قـدير ءٍ يش كـلِّ  ك عىلٰ إنَّ 

حكمـك،  مـن ريِّ ُغـ وأظهـر بـه مـا ،ل من كتابـكدِّ وأحي به ما بُ 

ـ يعود دينـك بـه وعـىلٰ  ٰى حتَّ   خملصـاً  خالصـاً  جديـداً  ايديـه غض�

. فيـه وال شـبهة معـه، وال باطـل عنـده، وال بدعـة لديـه شكَّ  ال

 بركنـه كـلَّ  ظلمـة، وهـدِّ  ر بنـوره كـلِّ نـوِّ  همَّ اللّ  ]]١٧٦ص [[/

ار، وامخـد جبّـ ضـاللة، واقصـم بـه كـلَّ  ته كلَّ بدعة، وأهدم بعزَّ 

 ار، وأجـر حكمـه عـىلٰ جبّـ أهلـك بعدلـه كـلَّ نـار، و بسيفه كـلَّ 

مــن  أذل كــلَّ  هــمَّ اللّ . ســلطان لســلطانه كــلَّ  وأذّل  ،حكــم كــلِّ 

 وامكـر بمـن كـاده، واستأصـل ،مـن عـاداه ناواه، وأهلـك كـلَّ 

ــ ــد حقَّ ــن جح ــعم ــأمره، وس ــتهان ب ــوره  ٰى ه، واس ــاء ن يف إطف

ــره ــمَّ اللّ . وأراد إمخــاد ذك ــلِّ  ه ــ عــىلٰ  ص ــطفحمّم ــيلٍّ ٰى د املص  ، وع

، وفاطمــة الزهــراء، واحلســن الرضــا، واحلســني ٰى ـاملرتضــ

ــع األوصــياء، ااملصــفّ  ، وأعــالم ٰى مصــابيح الــدج]و[، ومجي

، واحلبــل املتـــني، ٰى ، والعــروة الــوثقٰى ، ومنــار التقــٰى اهلــد

ـــ ـــلِّ  راطـوالص ـــتقيم، وص ـــىلٰ  املس ـــ ع ـــده، وليِّ ك ووالة عه

ـــ ـــده، ومـــدَّ واألئمَّ ـــن ول ـــاهلم،  ة م ـــم، وأزد يف آج يف أعامره

ــبلِّ و ــم أقص ــرة ٰى ـغه ــا وآخ ــاهلم دني ــ ،آم ــىلٰ إنَّ ــ ك ع  ءٍ يشلِّ ك

 .»قدير

*   *   * 

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

ــدي ]] ٢٦٨ص [[ ــي امله ــد لق ــد  ولق ــري بع ــق كث خل

يـده مـن الـدالئل مـا  وظهـر هلـم عـىلٰ  ،ذلك من شيعته وغريهم

ــ ــربوه أنَّ ــن أخ ــد م ــدهم وعن ــت عن ــىلٰ ثب ــه وع ــو علي ــ  ه ه ه آبائ

ــالم ــاراً  ،الس ــه أخب ــوا عن ــاهرة ونقل ــان  ،متظ ــري  وإذ ك غ

ــنهم  ــة م ــع أن يكــون مجاع ــال يمتن ــع شــيعته ف ظــاهر اآلن جلمي

األمــر  ٰى كــام جــر ،يلقونـه وينتفعــون بمقالــه وفعالــه ويكتمونــه

ــاء واألوصــياء وامللــوك حيــث غــابوا عــن  يف مجاعــة مــن األنبي

 .ذلكة ملصالح دينية أو دنيوية أوجبت مَّ كثري من األُ 

 ،دَ لِـه مـا وُ نَّـإ :يف هـذا مـن خمالفينـا ويقولـون ا من يشكُّ وأمَّ 

فلــو خالطونــا وســمعوا أخبارنــا الصــحيحة عــن الثقــات 

 .قوا ما نقلناهحتقَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

ــ: وىلٰ األُ ]] ٧٤٩ص [[ موجــود مــن حــني والدتــه،  ه حــيٌّ أنَّ

صـوهلم ة عليـه مـن أُ ة وثبت هلم األدلَّ فق عليه اإلماميَّ تَّ ا اوذلك ممَّ 

وقد شاهَدته بعد والدته مجاعة من أصحاب أبيـه كثـرية . السابقة

أراهم إّياه وعرضه عليهم  أبا حمّمد  ن بلغ نقلهم التواتر أنَّ ممَّ 
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. ذلـك ه اخللف القائم بعده، وشهدوا عىلٰ ه إمامهم وأنَّ فهم أنَّ وعرَّ 

ـبل وشاَهده  ه جعفـر وغـريه مـن مجاعة بعد موت أبيه، منهم عمُّ

ني الذين هجموا عليـه يف دار أبيـه وأرادوا قبضـه، عسكر العبّاسيِّ 

 ٰى مـن رأ رَّ ـرداب املشهور الكـائن بُســعنهم ودخل السِّ  ٰى فاختف

ـ وا عىلٰ وكذلك اجلامعة الذين صلُّ . بدار أبيه هبا م جنازة أبيـه؛ ألهنَّ

م يف الصـالة  أراد التقـدُّ امَّ ـه جعفر لـمَّ ع ٰى شاهدوه حني جاء فنحّ 

: أبيـه فقـال بالنـاس عـىلٰ  فصّىلٰ  ]]٧٥٠ص [/[م هو، عليه وتقدَّ 

 .»أيب منك بالصالة عىلٰ  أنا أحقُّ «

ــن إســحاق القّمــي[ ــه  خــرب أمحــد ب ــه  يف رؤيت ــد أبي عن

 :] العسكري

شاَهده كأمحد بـن إسـحاق  وغري ذلك من أخباره وأخبار َمنْ 

 امَّ ـلـ: العسكرّي بـأموال اهـل قـم قـال  ورد من قم إىلٰ امَّ ـالقّمّي ل

وصـفُت املـال وكـان يف كـبس  رُت بني يـدي اإلمـام ـحض

ْلقـة ه فِ رأيت بني يديه غالمًا كأنَّـ. ِجراب مملوء باملال ملفوف عىلٰ 

ه ألف بني واويـن، ويف يـده أكـَرة مـن القمر، له فرق يف رأسه كأنَّ 

هذه أموال شيعتك من أهل  ،نيَّ يا ب«: ذهب، فقال له اإلمام 

يديَّ طـاهرة  إنَّ «: فقال . »قم، قد جاء هبا بريدهم، فاقبِضها

: فقــال لــه. »نجســة ]]٧٥١ص [/[أمــوال  إىلٰ  أن متــدَّ  ال يصــحُّ 

؟« هـذه األمـوال اخـتلط حالهلـا  إنَّ «: فقال ،»فكيف ذلك يا بنيَّ

راج مـا فأَمرين اإلمام بفتح اجلـراب وإخـ: قال الراوي. »بحرامها

ز لنـا حالهلـا مـن  ،يا بنيَّ «: ة، ثّم قال للغالمة بعد ُرصَّ فيه ُرصَّ  ميـِّ

هذه من «: ة قال الغالمام أخرجُت رصَّ فكلَّ : قال الراوي. »حرامها

عند فالن بن فالن أو من عند فالنة بنت فالن، فيهـا مـن احلـالل 

 عـىلٰ  ٰى أتـ ٰى ذلك حتَّ  ومل يزل عىلٰ . »كذا وفيها من احلرام كذا وكذا

حراٍم جهـة  ف يف كلِّ منها وعرَّ   ما حرم منها وما حلَّ آخرها، فبنيَّ 

ا ثمن هذه سبب حتريمها أهنَّ  إنَّ «: قال يف بعض منها ٰى حتريمه، حتَّ 

 .»أّكاره يف املقاسمة حاف منها صاحبها عىلٰ ] ِحنطة[

عليـــه  حياتـــه ووالدتـــه والـــنصِّ  ويف ذلـــك داللـــة عـــىلٰ 

ذلــك كثــري  يــده، وأمثــال ز عــىلٰ وثبــوت إمامتــه وظهــور املعجــ

 .ة نقالً متواترًا ال خيتلفون فيهله اإلماميَّ نق

*   *   * 

  :ه 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــ ]]١٢٧ص [[ ــوأمَّ ــه الدالَّ ــىلٰ ا معجزات ــأكثر  ة ع ــه ف إمامت

مــا رواه ســعد بــن عبــد اهللا األشــعري، : منهــا ،ٰى ـصــمــن أن ُحت 

ــد : قــال ،اجلعفــري اســمعــن أيب هاشــم داود بــن الق كنــت عن

ــ ــدخل د أيب حمّم ــيمن، ف ــل ال ــن أه ــل م ــتؤذن لرج  فاس

: يـفقلـت يف نفسـ ،م عليـه بالواليـةفسـلَّ  ،رجل طويـل جسـيم

هـذا مـن ولـد «: د فقـال أبـو حمّمـ ليت شعري مـن هـذا؟

ــياأل ــاة الت ــاحبة احلص ــة ص ــواتيم  عرابي ــائي بخ ــا آب ــع فيه طب

ــت ــمّ ، »فانطبع ــال ث ــا«: ق ــ، »هاهت ــأخرج حص ــب ف اة، ويف جان

ــا ــع فيه ــس فطب ــع أمل ــا موض ــأّين  منه ــانطبع، وك ــش ف ــرأ نق  أق

ــاعة ــه الس ــيلٍّ ( :خامت ــن ع ــن ب ــمّ  ،)احلس ــو ث ــل وه ــض الرج  هن

ة بعضـها مـن يَّـرمحة اهللا وبركاتـه علـيكم أهـل البيـت ذرّ : يقول

ــ بعــض، أشــهد أنَّ  أمــري  الواجــب كوجــوب حــقِّ  ك احلــقُّ حقَّ

ــ ــؤمنني واألئمَّ ــت احل ، وإليــكة امل كمــة والواليــة، انته

فسـألته عـن  .حـد يف اجلهـل بـكاهللا الذي ال عـذر أل ك ويلُّ وأنَّ 

اسـمي مهجـع بـن الصـلت بـن عقبـة بـن سـمعان : اسمه فقال

ــن ــن أُ  ب ــانم ب ــي األ مِّ غ ــانم، وه ــة غ ــة[عرابي ــاحبة  ]اليامني ص

 .متام احلديث... املؤمنني  احلصاة التي ختم فيها أمري

دخلــت : صــيمري، قــالد بــن زيــاد البــن حمّمــ عمــر ٰى ورو

ــاهر  عــىلٰ  ــد اهللا بــن ط ــن عب ــد اهللا ب ــه  -أيب أمحــد عبي ــني يدي وب

إّين نازلــت اهللا يف هــذا الطــاغي «: فيهــا - رقعــة أيب حمّمــد 

، فلـامَّ كــان اليــوم »وهـو آخــذه بعـد ثــالث -يعنـي املســتعني  -

 .أن ُقتَِل  الثالث ُخِلَع، وكان من أمره ما كان إىلٰ 

: قــال ،، عــن أيب هاشــم اجلعفــريسـعد بــن عبــد اهللا ٰى ورو

يف حـبس املهتـدي بـن الواثـق  د مـع أيب حمّمـ حمبوساً  كنت

ــال يل ــم«: فق ــا هاش ــاغي  إنَّ  ،ياب ــذا الط أراد  ]]١٢٨ص [[/ه

عمـره وجعلـه للقـائم  وقـد بـرت اهللا ،أن يعبث باهللا يف هـذه الليـة

: قـال أبـو هاشـم ،»رزق ولـداً من بعده، ومل يكـن يل ولـد، وسـأُ 

املهتـــدي فقتلـــوه وويل  بحنا شـــغب األتــراك عـــىلٰ  أصـــفلــامَّ 

 .منا اهللا تعاىلٰ مكانه، وسلَّ  املعتمد

ــيلٍّ  ــن ع ــد ب ــن أمح ــربي، ع ــن التلعك ــة، ع ــربين مجاع  وأخ

ــرازي ــن ،ال ــيلٍّ  ع ــن ع ــني ب ــاحلس ــن حمّم ــن ، ع ــن ب ــن احلس د ب

ــن ــال ،رزي ــدَّ : ق ــويح ــن املوس ــو احلس ــربي ثني أب ــال ،اخلي : ق

ــدَّ  ــح ــثني أيب أنَّ ــان يغش ــا ٰى ه ك ــ أب ــ د حمّم ــن رأ رَّ ـبُس  ٰى م

تـه لريكـب مت إليـه دابَّ دِّ فوجـده وقـد ُقـ ه أتـاه يومـاً وأنَّـ، كثرياً 

ــريِّ  إىلٰ  ــو متغ ــلطان، وه ــان  دار الس ــب، وك ــن الغض ــون م الل

ع شـيِّ يُ  ة، فـإذا ركـب دعـا لـه وجـاء بأشـياءجييئه رجل من العامَّ 

 كــان ذلــك اليــوم زاد فلــامَّ . يكــره ذلــك هبــا عليــه، فكــان 
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ـــحَّ الرجـــل  ـــالم وأل ـــ يف الك ـــ ٰى فســـار حتَّ ـــرق إىلٰ  ٰى انته  مف

الرجــل أحــدمها مــن الــدواب فعــدل  الطــريقني، وضــاق عــىلٰ 

ــه إىلٰ  ــرج من ــق خي ــدعا  طري ــه، ف ــاه في ــه  ويلق ــبعض خدم ب

ـ«: وقال له   ٰى  انتهـفلـامَّ . اخلـادم فتبعـه ،»ن هـذاامـض فكفِّ

ليعارضـه،  السوق ونحـن معـه، خـرج الرجـل مـن الـدرب إىلٰ 

ربه البغــل فقتلــه، ووقــف ـاملوضــع بغــل واقــف، فضــوكــان يف 

 .ورسنا معه نه كام أمره، وسار فكفَّ  الغالم

 ،ســعد بــن عبــد اهللا، عــن داود بــن قاســم اجلعفــري ٰى ورو

إذا قــام القــائم هيــدم «: فقــال د عنــد أيب حمّمــ كنــت: قــال

ــاجد ــي يف املس ــري الت ــار واملقاص ــ، »املن ــت يف نفس  ألّي  :يـفقل

ـ ٰى معنـ«: فقـال عـيلَّ  هذا؟ فأقبـل ٰى معن ثـة مبتدعـة ا حمدَ هـذا أهنَّ

 .»ةوال حجَّ  مل يبنها نبيٌّ 

ســمعت : قــال ،ســناد، عــن أيب هاشــم اجلعفــريوهبــذا اإل

ــ ــا حمّم ــول  دأب ــي ال تُ «: يق ــذنوب الت ــن ال ــم ــول غَف ر ق

هـذا  إنَّ  :يـ، فقلـت يف نفسـ» هبـذاؤاخـذ إالَّ ليتنـي ال أُ  :الرجل

ـهلو الدقيق، ينبغي للرجـل أن يتف  د مـن أمـره ومـن نفسـه كـلَّ قَّ

ــيلَّ ءيش ــل ع ــ ، فأقب ــو حمّم ــال د أب ــم«: فق ــا هاش ــا أب  ،ي

رشاك يف النـاس اإل فـإنَّ  ،ثت بـه نفسـكصدقت فـالزم مـا حـدَّ 

ــ ــذرِّ  ٰى أخف ــب ال ــن دبي ــىلٰ  م ــن  ع ــامء وم ــة الظل ــفا يف الليل الص

 .»املسح األسود عىلٰ  دبيب الذرِّ 

ــن عمــر ــني ب ــن احلس ــن أمحــد ب ــد اهللا، ع ــن عب ــن  ســعد ب ب

ــه اهليــثم بــن ســيّ ]] ١٢٩ص /[[أخــربين أبــو : يزيـد، قــال ابة أنَّ

ــه  ــزُّ  -كتــب إلي ـــامَّ أمــر املعت ــد  بدفعــه إىلٰ  ل ســعيد احلاجــب عن

ر ـالكوفـة وأن حيـدث فيـه مـا حيـدث بـه النـاس بقصـ ه إىلٰ مضيِّ 

بلغنــا خــرب قـد أقلقنــا وأبلــغ  ،فـداك جعلنــي اهللا: -ابـن هبــرية 

ــ ــه فكتــب . امنّ ــ«: إلي ــأتيكم الفــرجبعــد ثال ــفخُ  ،»ث ي  عَ ِل

 .الثالث اليوم املعتزُّ 

ـ ل الشـيباين، عـن أيب احلسـني أخربين مجاعـة، عـن أيب املفضَّ

ر بـن ـقـال بشـ: قـال ،بحر بن سـهل الشـيباين الرهنـي د بنحممّ 

ــوب األنصــاري أحــد  -ســليامن النّخــاس  ــد أيب أّي وهــو مــن ول

ــد  ــن وأيب حمّم ــوايل أيب احلس ــن ر م ـــرَّ م ــا بُس  :- ٰى أوجارمه

د بــن حمّمــ موالنــا أبــو احلسـن عــيلُّ : أتـاين كــافور اخلــادم فقـال

ــه فأتيتــه فلــامَّ  ،يــدعوك إليــه  العســكري  جلســت بــني يدي

ــ ،رـيــا بشــ«: قــال يل وهــذه املــواالة مل  ،ك مــن ولــد األنصــارإنَّ

سـلف، وأنـتم ثقاتنـا أهـل البيـت،  تزل فيكم يرثها خلـف عـن

يف  الشـيعة] سـائر[هبـا  فك بفضـيلة تسـبقرِّ ـيـك ومشـ مزكّ وإّين 

ــ ــا بس ــواالة هب ــاع أَ أُ  رٍّ ـامل ــذك يف ابتي ــه، وأنف ــك علي ــطلع  ،»ةَم

ــاً  ــب كتاب ــاً  فكت ــطٍّ  لطيف ــه  بخ ــع علي ــة وطب ــة رومي ــي ولغ روم

، رون دينــاراً ـوعشــ خامتـه وأخــرج شـقيقة صــفراء فيهــا مائتـان

ــ«: فقــال ر معــرب الفــرات ـبغــداد واحضــ ه هبــا إىلٰ خــذها وتوجَّ

ــذا، فــإذا ضــحوة ــوم ك ــبايا  وصــلت إىلٰ  ي ــك زواريــق الس جانب

ــر ــتجد ٰى وت ــا س ــواري فيه ــالء  اجل ــن وك ــاعني م ــف املبت طوائ

ــقــوّ  ــتاد بنــي العبّ ــإذا رأي ــان العــرب، ف  اس ورشذمــة مــن فتي

اس عمـر بـن يزيـد النّخـ ٰى املسـمّ  ذلك فأرشف مـن البعـد عـىلٰ 

ــ  ]]١٣٠ص [[/للمبتــاعني جاريــة  أن تــربز ة هنــارك إىلٰ عامَّ

 بســة حريــرين صــفيقني متتنــع مــنصــفتها كــذا وكــذا، ال

واالنقيــاد ملــن حيــاول ملســها،  ،العــرض، وملــس املعــرتض

ــةً  ــمع رصخ ــن وتس ــة م ــق رومي ــرت رقي ــ ،وراء س ــاعلم أهنَّ ا ف

ثالثامئــة ب عـيلَّ : فيقــول بعـض املبتـاعني .هتـك سـرتاه وا :تقـول

لــو : فتقــول لــه بالعربيــة. دينــار فقــد زادين العفــاف فيهــا رغبــةً 

بــدت يل  شــبه ملكــه مــا ن بــن داود، وعــىلٰ ســليام بــرزت يف زيِّ 

فــام احليلــة : اسفيقــول النّخــ. مالــك شــفق عــىلٰ أف ،فيــك رغبــة

مـن  بـدَّ  وال ؟ومـا العجلـة: فتقـول اجلاريـة. مـن بيعـِك  بدَّ  وال

فعنـد ذلـك . وفائـه وأمانتـه اختيار مبتاع يسكن قلبـي إليـه وإىلٰ 

 ملصـقاً  معـك كتابـاً  إنَّ : اس وقـل لـهعمر بن يزيـد النّخـ قم إىلٰ 

رومـي ووصـف فيـه  رشاف كتبـه بلغـة روميـة وخـطٍّ لبعض األ

ــاءه ــه ووف ــ كرم ــا لتتأمَّ ــخاءه، فناوهل ــه وس ــالق ونبل ــه أخ ل من

ــا ــيته فأن ــه ورض ــت إلي ــإن مال ــاحبه ف ــا  ص ــه يف ابتياعه وكيل

 .»منك

ه يل مـوالي فامتثلـت مجيـع مـا حـدَّ : ر بـن سـليامنـقال بشـ

ــن ــو احلس ــة  أب ــر اجلاري ــامَّ  ،يف أم ــرتفل ــاب   نظ يف الكت

ــاءً  ــت بك ــديداً  بك ــت ،ش ــد وقال ــن يزي ــر ب ــن : لعم ــي م بعن

 ٰى ه متــنَّـأظـة صـاحب هـذا الكتـاب، وحلفـت باملحرجـة واملغلِّ 

ه يف ثمنهـا شـاّح من بيعهـا منـه قتلـت نفسـها، فـام زلـت أُ  امتنع

مقـدار مـا كـان أصـحبنيه مـوالي  مـر فيـه عـىلٰ األ اسـتقرَّ  ٰى حتَّ 

 مت اجلاريـة ضــاحكة لَّ ي وتسـفاسـتوفاه منّـ ،مـن الـدنانري

إليهـا  احلجـرية التـي كنـت آوي رفت هبـا إىلٰ ـرة، وانصــمستبش

 أخرجـت كتـاب موالنـا  ٰى ببغداد، فـام أخـذها القـرار حتـَّ

ــا ــن جيبه ــىلٰ  م ــه ع ــه وتطبق ــي تلثم ــىلٰ  وه ــعه ع ــا وتض  جفنه

 .بدهنا ها ومتسحه عىلٰ خدِّ  ]]١٣١ص [[/
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 !؟صاحبهال تعرفني  تلثمني كتاباً  :منها باً فقلت تعجُّ 

ـــ :فقالـــت أوالد  ا العـــاجز الضـــعيف املعرفـــة بمحـــلِّ أهيُّ

ــاء ــمعك ،األنبي ــرين س ــرِّ  أع ــت وف ــة بن ــا ملكي ــك، أن غ يل قلب

ــن قيصــ ــروم، وأُ ـيشــوعا ب ــر ملــك ال ــدّم ــواريني  ي مــن ول احل

 .ئك بالعجبنبِّ أُ  ،املسيح شمعون ويصِّ  ب إىلٰ نَس تُ 

نـا مـن وأ ،جنـي مـن ابـن أخيـهزوِّ ر أراد أن يُ ـي قيصجدّ  إنَّ 

ره مــن نســل ـســنة، فجمــع يف قصــ رةـبنــات ثــالث عشــ

ــن القسِّ  ــواريني م ــن احل ــل، وم ــة رج ــان ثالثامئ ــني والرهب يس

مـراء األجنـاد خطار مـنهم سـبعامئة رجـل، ومجـع مـن أُ ذوي األ

ونقبـــاء اجليــوش وملـــوك العشــائر أربعـــة  اد العســكروقــوّ 

ــيِّ  ــن هب ــرز م ــاً  آالف، وأب ــه عرش ــنوعاً  ملك ــناف  مص ــن أص م

 ر، ورفعــه فــوق أربعــني مرقــاة، فلــامَّ ـصــحن القصــ إىلٰ اجلــوهر 

، فـاً صعد ابن أخيـه وأحـدقت الصـلب، وقامـت األسـاقفة عكَّ 

ــونُ  ــفاررَ ـِش ــىلٰ  ت أس ــن األع ــلب م ــافلت الص ــل، تس  اإلنجي

ــاألرض ــقت ب ــدةوتقوَّ  ،فلص ــت أعم ــارت إىلٰ  ض ــرش فاهن  الع

ــرَّ  ــرار، وخ ــي�  الق ــرش مغش ــن الع ــاعد م ــريَّ  االص ــه، فتغ  تعلي

: يألســاقفة وارتعــدت فرائصــهم، فقــال كبــريهم جلــدّ ألــوان ا

ـ زوال  ة عــىلٰ ا امللـك أعفنــا مـن مالقـاة هــذه النحـوس الدالَّـأهيُّ

ي  جـدّ املسـيحي واملـذهب امللكـاين، فتطـريَّ  هـذا الـدين ]دولة[

أقيمـوا هـذه األعمـدة : وقـال لألسـاقفة شـديداً  من ذلك تطرياً 

عـاثر املنكـوس روا أخـا هـذا املـدبر الـوارفعوا الصلبان وأحضـ

جــه هــذه الصــبية، فيــدفع نحوســه عــنكم بســعوده، زوِّ ه ألُ دِّ ُجــ

ل األوَّ  الثـاين مثـل مـا حـدث عـىلٰ   فعلوا ذلـك حـدث عـىلٰ فلامَّ 

فـدخل منـزل النسـاء  ر مغـتام� ـي قيصـجـدّ  ق الناس، وقاموتفرَّ 

 .رخيت الستوروأُ 

ة مــن املســيح وشــمعون وعــدَّ  ريــت يف تلــك الليلــة كــأنَّ وأُ 

مـن  ي ونصـبوا فيـه منـرباً ر جـدّ ـقد اجتمعـوا يف قصـ احلواريني

ي يف املوضـع الـذي كـان جـدّ  وارتفاعـاً  انور يباري السامء علـو� 

د حمّمــ ]]١٣٢ص [[/فيــه عرشــه، ودخــل علــيهم نصــب 

  ِّه وختنه ووصي  َّأبنائه  ة منوعد. 

ــدَّ  ــهفتق ــه فاعتنق ــيح إلي ــ ،م املس ــه حمّم ــول ل ــا«: د فيق  ي

ك شـمعون فتاتـه مليكـة مـن وصـيِّ  اطبـاً  جئتك خإّين  ،روح اهللا

ابـن صـاحب هـذا  أيب حمّمـد  وأومـأ بيـده إىلٰ  -البني هذا 

ــاب  ــيح إىلٰ »-الكت ــر املس ــه ، فنظ ــال ل ــمعون وق ــاك : ش ــد أت ق

 قــد: ، قــالالشـــرف، فِصــْل رمحــك رحــم آل حمّمــد 

 جنـي مـنوزوَّ  د فعلت، فصـعد ذلـك املنـرب فخطـب حمّمـ

 د اء حمّمــــوشــــهد أبنــــ ابنــــه، وشــــهد املســــيح 

 .واحلواريون

ــامَّ  ــصَّ فل ــفقت أن أق ــتيقظت أش ــىلٰ   اس ــا ع ــذه الرؤي أيب  ه

بــدهيا هلــم، ورضب هــا وال أُ ّرس فكنــت أُ ، ي خمافــة القتــلوجــدّ 

ــ ــدري بمحبَّ ــص ــ د ة أيب حمّم ــت  ٰى حتَّ ــامتنع ــام ع ن الطع

ي، ومرضـــت ـشخصـــ ي ودقَّ ـفضـــعفت نفســـ ،رابـوالشـــ

ره ـ أحضــيــب إالَّ ، فــام بقــي يف مــدائن الــروم طبشــديداً  مرضــاً 

ة يــا قــرَّ : بــرح بــه اليــأس قــال فلــامَّ  ،ي وســأله عــن دوائــيجــدّ 

ــي ــِك  ،عين ــر ببال ــل خيط ــهوة فأُ  وه ــدنياش ــذه ال ــا يف ه  ؟زودكه

فلـو كشـفت  ،مغلقـة أبـواب الفـرج عـيلَّ  ٰى أر ،يجدّ  يا: فقلت

ــ ــذاب عمَّ ــنالع ــجنك م ــارأُ  ن يف س ــت  ٰى س ــلمني، وفكك املس

، تهم اخلـــالصنـــمنو ،قت علـــيهمعـــنهم األغـــالل، وتصـــدَّ 

 .ه عافيةمُّ رجوت أن هيب يل املسيح وأُ 

 ،ة مـن بـدين قلـيالً دت يف إظهـار الصـحَّ  فعل ذلـك جتلَّـفلامَّ 

إكــرام  بــذلك وأقبـل عــىلٰ  رَّ ـالطعـام، فســ مــن وتناولـت يســرياً 

ــاراألُ  ــزازهم، فأُ  ٰى س ــوإع ــع عش ــد أرب ــت بع ــأنَّ ـري ــة ك  رة ليل

ــيِّ  ــة س ــاملني فاطم ــاء الع ــي و دة نس ــد زارتن ــاق ــريم  معه م

ــت  ــانبن ــائف اجلن ــن وص ــف م ــران وأل ــريم ،عم ــول يل م : فتق

ق فــأتعلَّ ، د زوجــك أيب حمّمــ مُّ دة نســاء العــاملني أُ هــذه ســيِّ 

. مــن زيــاريت د وأشــكو إليهــا امتنــاع أيب حمّمــ هبــا وأبكــي

ــيِّ  ــت س ــاء فقال ــ إنَّ «: دة النس ــا حمّم ــي أب ــزوركِ ابن  د ال ي

ــت ــ وأن ــىلٰ ـمش ــاهللا ع ــار ركة ب ــذهب النص ــذه أُ ٰى م ــي ، وه خت

 إىلٰ  ، فـإن ملـِت مـن دينـِك  تعـاىلٰ  اهللا مريم بنت عمـران تـربأ إىلٰ 

وزيـــارة أيب ] منـــِك [ املســـيح ومـــريم  ااهللا ورضـــ ارضـــ

 داً أيب حمّمــ  اهللا وأنَّ أشــهد أن ال إلــه إالَّ  :فقــويل اكِ د إّيــحمّمــ

ـــول اهللا ـــامَّ »رس ـــة تكلَّ  ]]١٣٣ص [[/ ، فل ـــذه الكلم ـــت هب م

ـــت وطيَّ  دة نســـاء العـــاملني يِّ صـــدرها ســـ تني إىلٰ ضـــمَّ  ب

ــاآلن تــوقَّ «: ي وقالــتـنفســ ــارة أيب حمّم ــإّين  ،دعي زي ــه ف  منفذت

 .د ع لقاء أيب حممّ أنول وأتوقَّ  فانتبهت وأنا ،»إليِك 

ــامَّ  ــفل ــا حمّم ــت أب ــة رأي ــة القابل ــان يف الليل ــأّين  د  ك  وك

ي معاجلــة ـجفــوتني يــا حبيبــي بعــد أن أتلفــت نفســ: أقــول لــه

ــ ــال ،كحبِّ ــأخُّ « :فق ــان ت ــا ك ــِك م ــ إالَّ  ري عن ــد ركِك ـلش ، فق

شـملنا  أن جيمـع اهللا تعـاىلٰ  ليلـة إىلٰ  يف كـلِّ  وأنـا زائـركِ  أسلمِت 

 .هذه الغاية ي زيارته بعد ذلك إىلٰ فام قطع عنّ  ،»العيان يف
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 ؟ٰى ساروكيف وقعت يف األُ : فقلت هلا: قال برش

ــت ــ: فقال ــو حمّم ــربين أب ــايل أنَّ  دأخ ــن اللي ــة م ــدَّ  ليل  كِ ج

يتــبعهم،  ثــمّ  قتــال املســلمني يــوم كــذا وكــذا إىلٰ   جيشــاً ســريِّ سيُ 

ــِك  ــ فعلي ــم متنكِّ ــاق هب ــدَّ  رة يف زيِّ باللح ــع ع ــدم م ــن اخل ة م

ــن ــائف م ــا  الوص ــت علين ــك فوقع ــت ذل ــذا، ففعل ــق ك طري

 .رأيــت وشــاهدت كــان مـن أمــري مـا ٰى طاليـع املســلمني حتـَّ

ســواك،  هــذه الغايـة أحـد ك الـروم إىلٰ ِلـ ابنــة مَ ومـا شـعر بـأّين 

ــك ــاطِّ  وذل ــب ــذي العي إّي ــيخ ال ــألني الش ــد س ــه، ولق اك علي

ــن ــة ع ــهم الغنيم ــه يف س ــت إلي ــت وقع ــه وقل ــمي فأنكرت  :اس

 .اسم اجلواري: نرجس، فقال

 !عريب؟ رومية ولسانِك  ِك العجب أنَّ : قلت

ــت ــدّ : قال ــوع ج ــن ول ــم م ــ ينع ــه إّي ــىلٰ ومحل ــ اي ع م تعلُّ

، الخــــتالف إيلَّ امــــرأة ترمجانــــة يل يف ا اآلداب أن أوعــــز إيلَّ 

ـ ومســاءً  وكانــت تقصــدين صــباحاً   ٰى وتفيــدين العربيــة حتـَّ

 .لساين عليها واستقام استمرَّ 

 دخلـت عـىلٰ  ٰى مـن رأ رَّ ـُسـ  انكفـأت هبـا إىلٰ فلـامَّ : رـقال بش

ــالم اإل اهللا عــزَّ  كيــف أراكِ «: فقــال  مــوالي أيب احلســن س

: قالــت ،»؟بيتــه  د وأهــلرانية ورشف حمّمـــالنصــ وذلَّ 

 ؟يمنـّـ ف أصــف لــك يــا بــن رســول اهللا مــا أنــت أعلــم بــهكيـ

ــال ــإّين « ]]١٣٤ص [[/: ق ــ أُ ف ــِك أن أُ  بُّ ِح ــ كرم ــبُّ ا فأهيُّ  أح

 ،»رف األبــد؟ـبشــ لــِك  ٰى رـبشــ رة آالف دينــار أمـعشــ :إليــِك 

ري بولـد يملـك الـدنيا ـأبشـ«: قـال هلـا ،بولد يل ٰى رـبش: قالت

ــاً  ــاً  رشق ــأل وغرب ــطاً  ويم ــدالً  األرض قس ــام مُ  وع ــلِ ك ــامً  تئَ  ظل

ــوراً  ــت»وج ــ: ، قال ــالممَّ ــ«: ن؟ ق ــِك ممَّ ــول اهللا  ن خطب  رس

مـن  :قالـت[ ،»؟ليلة كذا يف شـهر كـذا مـن سـنة كـذا بالروميـة

 املســـيح  جـــِك ن زوَّ ممَّـــ« :قـــال هلـــا ،]هووصـــيِّ  املســـيح

ـــيِّ  ـــت ،»ه؟ووص ـــن: قال ـــ م ـــك أيب حمّم ـــال ،دابن ـــل «: فق ه

منــذ الليلــة ين فيهــا يــرَ  وهــل خلــت ليلــة مل: قالــت ،»تعرفينــه؟

 ؟دة النساءيد سيِّ  التي أسلمت عىلٰ 

 ، فلــامَّ »ختـي حكيمــةأُ  دعُ ا ،يــا كــافور«: فقــال موالنـا: قـال

ــا ــت قــال هل ــا ،»هاهيــه«: دخل ت هبــا ورسَّ  طــويالً  فاعتنقته

خـذهيا ، يـا بنـت رسـول اهللا«: ، فقال هلـا أبـو احلسـن كثرياً 

ـــوعلِّ  منزلـــِك  إىلٰ  ـــ ،ننَ ميهـــا الفـــرائض والسُّ وجـــة أيب ا زفإهنَّ

 .» القائم مُّ د وأُ حممّ 

ـــا مجاعـــة، عـــن أيب حمّمـــ  ٰى د هـــارون بـــن موســـوأخربن

ام د بـن ّمهـحمّمـ كنـت يف دهليـز أيب عـيلٍّ : قـال، التلعكـربي 

 أيب م عـىلٰ اعـة، فسـلَّ عليـه درّ  بنـا شـيخ كبـري ة إذ مرَّ دكَّ  عىلٰ  

: فقــال يل .ٰى ـعليـه السـالم ومضـ فــردَّ  ،امبـن ّمهـ] حمّمـد[ عـيلِّ 

دنا هـذا شـاكري لسـيِّ : فقـال. ال: ري من هـو هـذا؟ فقلـتأتد

ــه شــيئاً  ، أفتشــتهي أن تســمع مــند أيب حمّمــ ــه عن ؟ أحاديث

ــت ــم: قل ــال يل ،نع ــك يش: فق ــه ءمع ــت ل ــه؟ فقل ــي: تعطي  مع

ــال ــحيحان، فق ــان ص ــه: درمه ــا يكفيان ــه . مه ــيت خلف فمض

إلينـا؟  تنشـط للمصـري  :يقـول لـك أبـو عـيلٍّ : فلحقته فقلت له

 ،ام فجلـس إليـهبـن ّمهـ ]حمّمـد[ أيب عـيلٍّ  ، فجئنـا إىلٰ نعم: فقال

، ]متها إليــهفســلَّ [ ،م إليــه الــدرمهنيســلِّ أُ  أن فغمــز يب أبــو عــيلٍّ 

ص [[/أخـذمها فقـال لـه أبـو  هـذا، ثـمّ  مـا حيتـاج إىلٰ : فقال يل

  دثنا عـن أيب حمّمـحـدِّ  ،دبـا عبـد اهللا حمّمـأيـا : عيلٍّ  ]]١٣٥

 .ما رأيت

ــال ــان أُ : فق ــك ــتاذي ص ــويني مل أرَ  احلاً س ــني العل ــن ب ــطُّ  م  ق

ــب ــان يرك ــه، وك ــ مثل ــكي وأزرقـبس ــون مس ــفته بزي  ،رج ص

اثنـني  يف كـلِّ  ٰى رأ مـن رَّ ـدار اخلالفـة بُسـ وكان يركـب إىلٰ : قال

ــيس ــال ،ومخ ــ: ق ــة حيض ــوم النوب ــان ي ــاس يشـوك ــن الن  ءر م

ـــصُّ  ـــيم، ويغ الشـــارع بالـــدواب والبغـــال واحلمـــري  عظ

ي وال يــدخل ـيمشــ موضــعحــد ة، فــال يكــون ألوالضــجَّ 

 .بينهم

ة، وهــدأ صــهيل ســتاذي ســكنت الضــجَّ فــإذا جــاء أُ : قــال

ــاق ــل وهن ــال اخلي ــري، ق ــوتفرَّ : احلم ــائم حتَّ ــت البه ــري  ٰى ق يص

ـــنالـــدواب  مـــن ٰى تـــوقّ ال حيتـــاج أن يُ  الطريـــق واســـعاً  ه حفُّ

علـت لـه، فـإذا يـدخل فـيجلس يف مرتبتـه التـي ُج  ثـمّ  ،ليزمحها

ــاح البوّ  أراد ــروج وص ــونااخل ــ: ب ــاتوا دابَّ ــه ــكن  ،دة أيب حمّم س

يركـب  ٰى قـت الـدواب حتـَّصياح النـاس وصـهيل اخليـل، فتفرَّ 

 .ويميض

ــاكري ــال الش ــاً : وق ــتدعاه يوم ــقَّ  واس ــة وش ــك  اخلليف ذل

بــه إليـه بعــض مـن حيســده  ٰى قــد سـع عليـه، وخــاف أن يكـون

إليــه،  ٰى ـومضــ مرتبتــه مــن العلــويني واهلاشـميني، فركــب عـىلٰ 

جلـس اخلليفـة قـد قـام ولكـن أُ  إنَّ : لدار قيـل لـه حصل يف افلامَّ 

ــ يف ــك أو انص ــ: قــال ،رفـمرتبت ــاء إىلٰ فرف ـفانص ــوق  ج س

ــجَّ  ــن الض ــا م ــدواب وفيه ــاس  ةال ــتالف الن ــادمة واخ واملص

 دخــل إليهــا ســكن النــاس وهــدأت الــدواب، فلــامَّ . كثــري ءيش

ــال ــس إىلٰ : ق ــ وجل ــدواب اسنّخ ــه ال ــرتي ل ــان يش ــال ،ك : ق
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ــه بفــرس كبــوس  يءفجــ ــهل : قــال، ال يقــدر أحــد أن يــدنو من

ــاعوه إّيــ ــوكسفب ــا حمّمــ« :]يل[فقــال  ،اه ب ــم فــاطرح  ،دي ق

ــ ــهـالس ــال ،»رج علي ــت: ق ــ: فقل ــؤذيني، إنَّ ــا ي ــول يل م ه ال يق

 ،كفهـدأ ومل يتحــرَّ  ،]عليـه[رج ـفحللـت احلـزام وطرحـت السـ

بـاع، لـيس يُ : اس فقـال يلفجـاء النّخـ ،ي بـهـوجئت بـه ألمضـ

ــال ــلِّ «: ]يل[ فق ــيهممه س ــال ،»إل ــ: ق ــاء النّخ ــذه فج اس ليأخ

وركـب ومضـينا : قـال. منهزمـاً  فالتفت إليه التفاتـة ذهـب منـه

، فـإن يـردَّ  أشـفقت أن: صـاحبه يقـول: فقـال ،اسفلحقنا النخّ 

 ،علـم مـا فيـه مـن الكـبس فليشـرته] قـد[كان  ]]١٣٦ص [[/

 :]يل[قــد بعتــك، فقــال : فقــال ،قــد علمــت: ســتاديفقــال يل أُ 

ك وال آذاين طبل فــام حتــرَّ ســاإل بــه إىلٰ  فجئــت ،فأخذتــه ،»خــذه«

 ،فرقـاه ٰى ذنـه اليمنـ نـزل جـاء إليـه وأخـذ أُ فلـامَّ  .ستاذيبربكة أُ 

لقـد كنـت أطـرح الشـعري  اهللافـوَ  ،فرقـاه ٰى رـذنه اليسـأخذ أُ  ثمّ 

 .ستاذيك، هذه بربكة أُ قه بني يديه، فال يتحرَّ فرِّ له فأُ 

ــ ــو حمّم ــال أب ــيلٍّ : دق ــو ع ــال أب ــد[ ق ــن ]حمّم ــ ب ــذا  :امّمه ه

يـرجم  ٰى يـرجم بصـاحبه حتـَّ: قـال ،لوالصـؤ :الفرس يقال لـه

 .رجليه ويلطم صاحبه به احليطان ويقوم عىلٰ 

سـتاذي أصـلح مـن رأيـت مـن كـان أُ : د الشـاكريقال حممّ 

ــويني ــ العل ــان يش ــا ك ــميني، م ــان ـواهلاش ــذ، ك ــذا النبي رب ه

وأنتبـه وأنـام وهـو سـاجد،  فأنـام ،جيلس يف املحـراب ويسـجد

 ره التـني والعنـب واخلـوخ ومـاـكـل، كـان حيضـان قليـل األوك

شــل هـذا يــا «: شـاكله، فيأكـل منــه الواحـدة والثنتــني، ويقـول

ــ :، فــأقول»صــبيانك د إىلٰ حمّمــ ــا  ،»خــذه« :فيقــول ،ههــذا كلُّ م

 .منه ٰى أسد رأيت قطُّ 

ــاب ،فهــذه بعــض دالئلــه  ،ولــو اســتوفيناها لطــال بــه الكت

 .وأجودهمالناس  وكان مع إمامته من أكرم

ــيلٍّ  ــن ع ــد ب ــن أمح ــربي، ع ــن التلعك ــة، ع ــربين مجاع  أخ

: ، عـن أيب احلسـن األيـادي، قـالاحلسـني بـن عـيلٍّ  الرازي، عن

 أبـا طـاهر بـن بلبـل حـجَّ  أنَّ  ثني أبـو جعفـر العمـري حـدَّ 

 ،النفقـات العظيمـة ين وهـو ينفـقبـن جعفـر اهلـّام  عـيلِّ  فنظر إىلٰ 

ـــ، د أيب حمّمـــ رف كتـــب بـــذلك إىلٰ ـ انصـــفلـــامَّ   ع يففوقَّ

أمرنـا لـه بمثلهـا  ا أمرنا لـه بامئـة ألـف دينـار، ثـمّ قد كنّ «: رقعته

علينـا، مـا للنـاس والـدخول يف أمرنـا فـيام مل  قبوهلـا إبقـاءً  ٰى فأب

 .»لهم فيه؟دِخ نُ 

*   *   * 

ــل ]]١٧٦ص [[ ــ: فص ــوأمَّ ــزات الدالَّ ــور املعج ــىلٰ ا ظه  ة ع

ا غـري أّنـ ٰى ـصـن ُحت أ ة إمامته يف زمان الغيبة فهـي أكثـر مـنصحَّ 

 :منها نذكر طرفاً 

ــ ــن حمّم ــر ب ــم جعف ــن أيب القاس ــة، ع ــا مجاع ــن أخربن د ب

د بـن إبـراهيم بـن حمّمـ د بـن يعقـوب رفعـه إىلٰ حممّ  قولويه، عن

ــار ــال ،مهزي ــ: ق ــد مض ــككت عن ــ يِّ ـش ــان د أيب حمّم ، وك

ـــفينة،  ـــب الس ـــه ورك ـــل فحمل ـــال جلي ـــد أيب م ـــع عن اجتم

ــيِّ  ــه مش ــت مع ــك و عاً وخرج ــه، فوع ــاً ل ــديداً  عك ص [[/. ش

ــال ]]١٧٧ ــيَّ : فق ــا بن ــردَّ  ،ي ــوت، واتَّ ــو امل ــذا ين فه ق اهللا يف ه

ـــال، وأوٰىص  ـــات إيلَّ  امل ـــ. وم ـــت يف نفس ـــن أيب : يـفقل مل يك

ــ ــويص بش ــال ـيءٍ لي ــذا امل ــل ه ــحيح، أمح ــري ص ــراق  إىلٰ  غ الع

ء ، فـإن وضـح يل يش أحـداً خـِرب ، وال أُ الشـطِّ  عـىلٰ  وأكرتي داراً 

. قت بــه تصــدَّ أنفذتــه وإالَّ  د ّمــام أيب حمكوضــوحه أّيــ

، فـإذا امـاً وبقيـت أيّ  الشـطِّ  عـىلٰ  فقدمت العـراق واكرتيـت داراً 

معــك كــذا وكــذا يف  ،ديــا حمّمــ«: رقعــة فيهــا أنــا برســول معــه

ا مل أحـط مـا معـي ممـَّ مجيـع عـيلَّ  قـصَّ  ٰى حتـَّ ،»جوف كذا وكـذا

يرفـع يب ال  امـاً وبقيـت أيّ  ،الرسـول مت املـال إىلٰ ، فسـلَّ بـه علـامً 

قــد أقمنــاك مقــام أبيــك فامحــد «: فخــرج إيلَّ . رأس، فاغتممـت

 .»اهللا

 ،سـناد، عـن احلسـن بـن الفضـل بـن يزيـد الـيامينوهبـذا اإل

ــــث  ،كتبــــت يف معنيــــني: قــــال وأردت أن أكتــــب يف الثال

ــني  ــواب املعني ــورد ج ــك، ف ــره ذل ــة أن يك ــه خماف ــت من وامتنع

اً   .والثالث الذي طويته مفرسَّ

ــناد، ــذا اإلس ــدر  وهب ــن ب ــن  -ع ــن احلس ــد ب ــالم أمح ، -غ

ــال ــًة إىلٰ : ق ــبُّهم مجل ــة، ُأِح ــول باإلمام ــا ال أق ــل وأن  وردت اجلب

ــأن مــات يزيــد بــن عبــد املَ  ]] ١٧٨ص /[[إيلَّ يف  ك، فــأوٰىص ِل

ــه إىلٰ  ــدفع الشــهري الســمند وســيفه ومنطقت تــه أن ي مــواله،  علَّ

ـــهري إىلٰ  ـــع الش ـــت إن مل أدف ـــه أ فخف ـــالني من ـــوتكني ن ذك

ــة والســيف واملنطقــة بســبعامئة دينــار اســتخفاف مــت الدابَّ ، فقوَّ

يف نفســـي، ومل ُأطلــع عليــه أحــدًا، فــإذا الكتــاب قــد ورد عــيلَّ 

ه السـبعامئة دينـار التـي لنـا ِقبَلـك مـن ثمـن «من العراق أن  وجِّ

 .»الشهري السمند والسيف واملنطقة

ــيلٍّ  ــن ع ــناد، ع ــذا اإلس ــالوهب ــه، ق ث ــن حدَّ ــَد يل : ، عمَّ ُولِ

ــوردمولــو ــابع، ف ــوم الس ــريه يف الي ــتأذن يف تطه ــت أس : د، فكتب

، فـامت اليــوم السـابع أو الثـامن، ثــّم كتبـت بموتــه، »ال تفعـل«
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وتســّميه أمحــد ومــن بعــد  ]وغــريه[ ســيخلف اهللا غــريه«: فــورد

 .، فجاء كام قال»أمحد جعفر

 ٰى د، عـن أيب عقيـل عيسـبـن حمّمـ وهبذا اإلسـناد، عـن عـيلِّ 

، بـن زيـاد الصـيمري يلـتمس كفنـاً  كتـب عـيلُّ : قـال، رـبن نص

فـامت يف سـنة ، »يف سـنة ثامنـني] إليـه[ ك حتتـاجإنَّ «: إليه َب تِ فكُ 

 .]بأّيام[ إليه بالكفن قبل موته َث عِ ثامنني، وبُ 

خــرج هنــي : قـال ،دبـن حمّمــ د بــن يعقـوب، عــن عــيلِّ حمّمـ

ــارة ــري عــن زي ــابر قــريش واحل ــا فلــامَّ  ،مق  كــان بعــد أشــهر دع

بنـي الفـرات والربسـيني وقـل  إلـق:  فقـال لـهالوزير الباقطـاين

ـيُ  ال تـزوروا مقـابر قـريش، فقـد أمـر اخلليفـة أن :هلم  د كـلُّ تفقَّ

 .ض عليهقبَ من زار فيُ 

ـــ ]]١٧٩ص [[/ ـــه وأمَّ ـــن جهت ـــر م ـــا ظه ـــن  ا م م

 :منها التوقيعات فكثرية نذكر طرفاً 

د التلعكــربي، عــن أمحــد بــن أخــربين مجاعــة، عــن أيب حمّمــ

د ثني حمّمـحـدَّ : ي، قـالالقّمـ عن احلسـني بـن عـيلٍّ الرازي،  عيلٍّ 

د بـن عبـدة بـن حمّمـ بـن بنـان الطلحـي اآليب، عـن عـيلِّ  بن عيلِّ 

ــدَّ : النيســابوري، قــال ــن ثني عــيلُّ ح ــال ب ــراهيم الــرازي، ق : إب

ابـن  تشـاجر: قـال ،ثني الشـيخ املوثـوق بـه بمدينـة السـالمحدَّ 

، فـذكر ابـن أيب غانم القزوينـي ومجاعـة مـن الشـيعة يف اخللـف

ــا أيب غــانم أنَّ  ــ أب ــمّ  ٰى ـمضــ د حمّم ــه، ث ــ وال خلــف ل م إهنَّ

الناحيـــة، وأعلمـــوه بـــام  وأنفـــذوه إىلٰ  كتبـــوا يف ذلـــك كتابـــاً 

 آبائــه عليـه وعـىلٰ (ه تشـاجروا فيـه، فـورد جـواب كتـاهبم بخطِّـ

 :)السالم

ـــرحيم« ـــرمحن ال ـــم اهللا ال ـــ ،بس ـــا اهللا وإّي ـــن عافان اكم م

ــب ــتن، ووه ــاللة والف ــا الض ــا  لن ــني، وأجارن ــم روح اليق ولك

مـنكم  ارتيـاب مجاعـة هنـي إيلَّ ه أُ نَّـإ ،اكم مـن سـوء املنقلـبوإيّ 

مــورهم، واحلــرية يف والة أُ  ين، ومــا دخلهــم مــن الشــكِّ يف الــدِّ 

ــا  نَّ ال لنــا، وســاءنا فــيكم ال فينــا، أل نــا ذلــك لكــمفغمَّ  اهللا معن

ا، عـد عنّـيوحشـنا مـن ق معنـا فلـن غريه، واحلـقُّ  وال فاقة بنا إىلٰ 

 .نا، واخللق بعد صنائعناونحن صنائع ربِّ 

ــؤالء ]]١٨٠ص [[/ ــا ه ــرتدَّ  ،ي ــب ت ــم يف الري ــا لك دون، م

َها : يقـول سـمعتم اهللا  مـاويف احلرية تنعكسـون؟ أوَ  ـ� يـ
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ـ ؟ عــن املاضـني والبــاقني مــنهم  تكميكـون وحيــدث يف أئمَّ

 معاقـل تـأوون إليهـا، وأعالمـاً  ما رأيتم كيف جعـل اهللا لكـمأوَ 

ــاملــايض  أن ظهــر إىلٰ  هتتـدون هبــا مــن لـدن آدم  ام ، كلَّ

قبضــه  غـاب علــم بـدا علــم، وإذا أفــل نجـم طلــع نجـم؟ فلــامَّ 

ــه ــتم أنَّ  اهللا إلي ــاىلٰ  ظنن ــه  اهللا تع ــبب بين ــع الس ــه، وقط ــل دين أبط

تقـوم السـاعة،  ٰى مـا كـان ذلـك وال يكـون حتـَّ وبني خلقه، كالَّ 

 .ويظهر أمر اهللا سبحانه وهم كارهون

ــعيداً  ٰى ـمضــ املــايض  وإنَّ  ــداً  س ــىلٰ  فقي ــه  ع منهــاج آبائ

  َّــي ــا وص ــل، وفين ــل بالنع ــذو النع ــو ح ــن ه ــه، وم ته وعلم

 ظـامل آثـم، ينازعنـا موضـعه إالَّ  ه، المسـدَّ  دُّ خلفه ومن هـو يسـ

ال  تعــاىلٰ  أمــر اهللا  جاحــد كــافر، ولــوال أنَّ عيــه دوننــا إالَّ وال يدَّ 

ــيُ  ــه ال يُ ب، ورسُّ غَل ــر وال يُ ظَه ــن حقِّ عَل ــم م ــر لك ــا ن، لظه ــا م ن

ه مـا شـاء اهللا كـان، عقـولكم، ويزيـل شـكوككم، لكنـَّ  منهتبنيَّ 

 .أجل كتاب ولكلِّ 

ـــاتَّ  ـــلِّ  قوا اهللاف ـــا، وردُّ وس ـــا وا األموا لن ـــا، فعلين ـــر إلين م

ي ّطــيــراد، وال حتــاولوا كشــف مــا غُ اإل اصــدار كــام كــان منـّـاإل

الشــامل، واجعلــوا  وال متيلــوا عـن اليمــني، وتعـدلوا إىلٰ  ،عـنكم

ــاملودَّ  ــا ب ــدكم إلين ــىلٰ قص ــ ة ع ــحت نَّ السُّ ــد نص ــحة، فق ة الواض

ــدنا مــ لكــم، واهللا شــاهد عــيلَّ  ــيكم، ولــوال مــا عن ــوعل ة ن حمبَّ

ـــتكم، واإل ـــالحكم ورمح ـــفاقص ـــ ش ـــيكم، لكنّ ـــن عل ا ع

خماطبتكم يف شغل فيام قـد امتحنـا بـه مـن منازعـة الظـامل العتـل 

ــ الضــالِّ  ــابع يف غيِّ ــادِّ املتت ــ ه، املض ــه، لربِّ ــيس ل ــا ل ــداعي م ه، ال

 .افرتض اهللا طاعته، الظامل الغاصب من اجلاحد حقَّ 

ـــول اهللا  ـــة رس ـــنةيل أُ  ويف ابن ـــوة حس ـــري ،س دي وس

الــدار،  ٰى رداءة عملــه، وســيعلم الكــافر ملــن عقبــ اجلاهــل

ـــ ـــمنا اهللا وإّي ـــكعص ـــن املهال ـــات  اكم م ـــواء، واآلف واألس

مـا يشـاء،  ذلـك والقـادر عـىلٰ  ه ويلُّ ها برمحتـه، فإنَّـوالعاهات كلِّ 

 ]]١٨١ص [[/ ، والسـالم عـىلٰ وحافظـاً  اوكـان لنـا ولكـم وليـ�

اهللا وبركاتـــه،  ةمجيــع األوصــياء واألوليــاء واملــؤمنني ورمحــ

 .»م تسليامً د وآله وسلَّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ 

، د بن جعفر األسدي سناد، عن أيب احلسني حممّ وهبذا اإل

ثنا الشيخ الصدوق أمحد حدَّ : قال ،عن سعد بن عبد اهللا األشعري

ه جـاءه بعـض أصـحابنا ، أنَّـإسحاق بن سعد األشـعري  بن

ه مه أنَّ علِ فه فيه نفسه، ويُ عرِّ يُ  ليه كتاباً كتب إ عيلٍّ  جعفر بن مه أنَّ علِ يُ 

من علم احلالل واحلرام ما حيتـاج إليـه  عنده م بعد أخيه، وأنَّ القيِّ 

 .هاوغري ذلك من العلوم كلِّ 
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ــحاق ــن إس ــد ب ــال أمح ــامَّ : ق ــت إىلٰ فل ــاب كتب ــرأت الكت   ق

ت كتـــاب جعفـــر يف درجـــه، وصـــريَّ   صــاحب الزمـــان

 :يف ذلك فخرج اجلواب إيلَّ 

ـــرحيم بســـم« ـــاك اهللا،  ،اهللا الـــرمحن ال ـــك أبق ـــاين كتاب أت

درجــه وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا  والكتــاب الــذي أنفذتــه

رتـه فيـه، ولـو تدبَّ  ر اخلطـأاخـتالف ألفاظـه، وتكـرُّ  نه عـىلٰ تضمَّ 

ــىلٰ  ــت ع ــد هللا ربِّ  لوقف ــه، واحلم ــه من ــت علي ــا وقف ــض م  بع

نـا، إحسـانه إلينـا، وفضـله علي ال رشيـك لـه عـىلٰ  محـداً  العاملني

، وهـــو  زهوقـــاً ، وللباطـــل إالَّ إمتامـــاً  إالَّ  للحـــقِّ  اهللا  ٰى أبـــ

علـيكم بـام أقولـه، إذا اجتمعنـا ليـوم  بـام أذكـره، ويلٌّ  شاهد عيلَّ 

ــامَّ  ــألنا ع ــه ويس ــب في ــال ري ــون، إنَّ ــه خمتلف ــن في ــل  نح ه مل جيع

أحـد  املكتـوب إليـه وال عليـك وال عـىلٰ  الكتاب عـىلٰ  لصاحب

ـ إمامـة من اخللـق مجيعـاً   بنيِّ ة، وسـأُ مفرتضـة، وال طاعـة وال ذمَّ

 .لكم مجلة تكتفون هبا إن شاء اهللا تعاىلٰ 

ــاً  اهللا تعــاىلٰ  يرمحــك اهللا إنَّ  ،يــا هــذا ، وال مل خيلــق اخللــق عبث

ــد ــم س ــلٰى أمهله ــامعاً  ، ب ــم أس ــل هل ــه، وجع ــم بقدرت  خلقه

ـــاً  وأبصـــاراً  ـــاً  وقلوب ـــ ، ثـــمّ وألباب   نيبعـــث إلـــيهم النبيِّ

ـــ ـــذريـمبشِّ ـــن رين ومن ـــوهنم ع ـــه وينه ـــأمروهنم بطاعت ن، ي

ــنهم، عرِّ معصــيته، ويُ  فــوهنم مــا جهلــوه مــن أمــر خــالقهم ودي

مالئكـة يـأتني بيـنهم وبـني  ، وبعـث إلـيهموأنـزل علـيهم كتابـاً 

آتـاهم  من بعثهم إليهم بالفضل الـذي جعلـه هلـم علـيهم، ومـا

ــة ــات الغالب ــاهرة، واآلي ــني الب ــاهرة والرباه ــدالئل الظ ، مــن ال

ــن ج ــرداً فمــنهم م ــه ب ــار علي ــل الن ــالماً  ع ــ وس ــيالً واختَّ ، ذه خل

، ومــنهم مبينــاً  وجعــل عصــاه ثعبانــاً  تكلــيامً  مــهومــنهم مــن كلَّ 

واألبـرص بـإذن اهللا،  بـإذن اهللا، وأبـرأ األكمـه ٰى املـوت ٰى من أحي

 بعـث ، ثـمّ ءٍ يش ويت مـن كـلِّ مـه منطـق الطـري وأُ ومنهم مـن علَّ 

تـه، وخـتم بـه أنبيـاءه، م بـه نعمللعـاملني، ومتـَّ رمحـةً   داً حممّ 

 ة، وأظهـر مــن صـدقه مـا أظهـر، وبــنيَّ النـاس كافَّـ وأرسـله إىلٰ 

 .بنيَّ  من آياته وعالماته ما

] مــن[ مــر، وجعــل األســعيداً  فقيــداً  محيــداً  قبضــه  ثــمّ 

ــده إىلٰ  ــ بع ــن عمِّ ــه واب ــيِّ  ]]١٨٢ص [[/ه أخي ــه ووص ه ووارث

 داً األوصــياء مــن ولــده واحــ إىلٰ  ثــمّ ، بــن أيب طالــب  عــيلِّ 

بيـنهم وبـني  هبـم نـوره، وجعـل هبـم دينـه، وأتـمَّ  ٰى ، أحيواحداً 

هــم واألدنــني فــاألدنني مــن ذوي أرحــامهم إخــواهنم وبنــي عمِّ 

ــاً  ــاً بيِّ  فرقان ــرَ يُ  ن ــع ــه احلجَّ ــوج، واإلف ب ــن املحج ــن ة م ــام م م

ــرَّ ، املــأموم ــذنوب، وب ــن ال ــأن عصــمهم م ــوب، ب أهم مــن العي

ـ ان زّ س، وجعلهـم ُخـههم مـن اللـبرهم مـن الـدنس، ونـزَّ وطهَّ

ــــع رسِّ  ــــه، وموض ــــتودع حكمت ــــه، ومس ــــعلم دهم ه، وأيَّ

أمـر  ٰى عـسـواء والدَّ  بالدالئل، ولـوال ذلـك لكـان النـاس عـىلٰ 

مـن الباطـل، وال العـامل مـن  احلـقُّ  َف رِ أحد، وملـا ُعـ كلُّ  اهللا 

 .اجلاهل

عـاه، اهللا الكـذب بـام ادَّ  هـذا املبطـل املفـرتي عـىلٰ  ٰى عوقد ادَّ 

دعـواه، أبفقـه يف ديـن  حالة هي لـه رجـاء أن يـتمَّ  ةفال أدري بأيَّ 

ق بــني خطــأ فــرِّ حــرام وال يُ  مــن اهللا مــا يعــرف حــالالً اهللا؟ فــوَ 

ــ مــن  مــن باطــل، وال حمكــامً  اوصــواب، أم بعلــم فــام يعلــم حق�

الصــالة ووقتهــا، أم بـورع فــاهللا شــهيد  متشـابه وال يعــرف حـدَّ 

ذلـك لطلــب ، يـزعم الفـرض أربعــني يومـاً  تركـه الصـالة عـىلٰ 

ــلَّ  ــعوذة، ولع ــأدّ  الش ــد ت ــربه ق ــروف  ٰى خ ــك ظ ــيكم، وهاتي إل

ــيانه هللا  ــار عص ــوبة، وآث ــكره منص ــهورة مس ــة، أم  مش قائم

 .ة فليقمها، أو بداللة فليذكرهاهبا، أم بحجَّ  بآية فليأِت 

ــال اهللا  ــه ق ــر�ِحيمِ : يف كتاب ِن ا�
ْ

ــر�� ــم  � اِهللا ا�  �ح

ــَن اهللاِ  ــاِب ِم ِكت
ْ
 ال

ُ
ــل � ِ

ْ
�

َ
ــيِم  � َِك

ْ
ــِز ا� َعِز�

ْ
ــا  �ال نَ

ْ
ق
َ
ل

َ
ــا خ م

 ٰ ــ�� ــٍل ُ�َس َج
َ
َق� َوأ

ْ
ــا�  بِ

�
ــا إِال نَُهم

ْ
ــا بَ�  َوم

َ
رْض

َ
ــماواِت َواأل  ا�س�

 
َ
ــون رِضُ

ْ
ــِذُروا ُمع

ْ
ن
ُ
ــا أ م�

َ
ــُروا �

َ
ف

َ
يــَن � ِ

�
ــتُْم مــا  �َوا�

ْ
�
َ
َرأ

َ
 أ

ْ
ــل

ُ
ق

 
َ
رِض أ

َ ْ
ــوا ِمــَن األ

ُ
ق
َ
ل

َ
ُروِ� مــا ذا خ

َ
وِن اِهللا أ

ُ
ــْن د  ِم

َ
ُعون

ْ
ــد

َ
مْ ت

ْو 
َ
ــِل هــذا أ بْ

َ
ــْن � ــوِ� بِِ�تــاٍب ِم تُ

ْ
ــماواِت ا� ُهــْم ِ�ْكٌ ِ� ا�س�

َ
�

ــاِدِ�َ�  ــتُْم ص
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــٍم إِن

ْ
ــْن ِعل ــاَرةٍ ِم ث

َ
ــْن  �أ  ِ�م�

�
ــل ضَ

َ
ــْن أ َوَم

ُ إِ�ٰ 
َ

ــتَِجيُب � ــْن ال �َْس وِن اِهللا َم
ُ
ــْن د ُعوا ِم

ْ
ــد ــِة  يَ ِقياَم

ْ
ــْوِم ال يَ

 
َ
ـون

ُ
�ئِِهـْم �فِل

ُ
ـْن د

َ
ْم �

ُ
ُهـْم ـ�ِذا ُحِشـوَ  �وَه

َ
ـوا �

ُ
َر ا��ـاُس �ن

تِِهْم �فِِر�نَ 
َ
وا بِِعباد

ُ
داًء َو�ن

ْ
ع

َ
 .� أ

مــن هـذا الظـامل مـا ذكــرت  -اهللا توفيقـك  تـوّىلٰ  -فـالتمس 

ـآيـة مـن كتـاب اهللا يُ  ه عـنلْ لك، وامتحنه وَس  رها أو صـالة ـفسِّ

حالـه ومقـداره،   حـدودها ومـا جيـب فيهـا، لـتعلمبـنيِّ فريضة يُ 

 .عواره ونقصانه، واهللا حسيبه ويظهر لك

ـــقَّ  ]]١٨٤ص [[/ ـــظ اهللا احل ـــىلٰ  حف ـــرَّ  ع ـــه، وأق ه يف أهل

ــتقرِّ  ــمس ــد أب ــد  أن اهللا  ٰى ه، وق ــوين بع ــة يف أخ ــون اإلمام تك

ـــني  ـــن واحلس ـــا يفاحلس ـــر  ، وإذا أذن اهللا لن ـــول ظه الق

ــقُّ  ــمحلَّ احل ــ ، واض ــل، وانحس ــنكم، وإىلٰ ـالباط ــب  ر ع اهللا أرغ

صـــنع والواليـــة، وحســـبنا اهللا ونعـــم الكفايـــة، ومجيـــل ال يف

 .»دوآل حممّ  دحممّ  اهللا عىلٰ  الوكيل وصّىلٰ 
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د بـن قولويـه وأيب غالـب وأخربين مجاعة، عن جعفر بن حمّمـ

د بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن عن حممّ  ،وغريمها الزراري

أن يوصـل يل  د بن عـثامن العمـري سألت حممّ : قال ،يعقوب

 ، فورد التوقيـع بخـطِّ سائل أشكلت عيلَّ م لت فيه عنأقد س كتاباً 

 : الزمانمولينا صاحب 

تك مـن أمـر املنكـرين يل مـن ا ما سألت عنه أرشد اهللا وثبَّ أمَّ «

وبني أحد قرابـة،  ه ليس بني اهللا نا، فاعلم أنَّ عمِّ  أهل بيتنا وبني

 .ي، وسبيله سبيل ابن نوح منّ  ومن أنكرين فليس

ــ ــوأمَّ ــبيل عّم ــدها س ــر وول ــف ي جعف ــوة يوس ــبيل إخ ، فس

 .)وعليه السالم نا وآلهنبيِّ  عىلٰ (

 .ا الفقاع فرشبه حرام وال بأس بالشلامبأمَّ ]و[

ــ]و[ فمــن شــاء  ، لتطهــرواا أمــوالكم فــام نقبلهــا إالَّ أمَّ

 .ا آتاكمفليصل ومن شاء فليقطع، فام آتانا اهللا خري ممَّ 

ـــ]و[ ]]١٨٤ص [[/ ـــأمَّ ـــرج فإنَّ ـــور الف ، اهللا  ه إىلٰ ا ظه

 .اتونالوقّ  كذب

ــ ــول مــن زعــم أنَّ وأمَّ ل، فكفــر قتَــمل يُ  احلســني  ا ق

 .وضالل وتكذيب

ــ ــا إىلٰ وأمَّ ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــديثنا،  ا احل رواة ح

 .ة اهللا عليكموأنا حجَّ  تي عليكمم حجَّ فإهنَّ 

ــ وعــن أبيــه فــريض اهللا عنــه د بــن عــثامن العمــري ا حمّمــوأمَّ

 .وكتابه كتايب ه ثقتيمن قبل، فإنَّ 

ــ ح اهللا صــلِ بــن مهزيــار األهــوازي فسيُ  د بــن عــيلِّ ا حمّمــوأمَّ

 .هشكَّ  قلبه، ويزيل عنه

 ملـا طـاب وطهـر، ا مـا وصـلتنا بـه فـال قبـول عنـدنا إالَّ وأمَّ 

 .حرام يةوثمن املغنّ 

ه رجـل مـن شـعيتنا أهـل د بن شاذان بـن نعـيم فإنَّـا حممّ وأمَّ 

 .البيت

ــ ــوأمَّ ــو اخلّط ــا أب ــب األاب حمّم ــن أيب زين ــ[ ،جــدعد ب ] هفإنَّ

 وإّين  ،وأصــحابه ملعونــون، فــال جتــالس أهــل مقــالتهم ملعــون

 .منهم براء  وآبائي يءمنهم بر

ــ ــتحلَّ ا املتلبِّ وأمَّ ــن اس ــا فم ــون بأموالن ــيئاً  س ــا ش ــه  منه فأكل

 .ام يأكل النريانفإنَّ 

ــ  إىلٰ  علــوا منــه يف حــلٍّ بــيح لشــيعتنا وُج س فقــد أُ ُمــا اخلُ وأمَّ

 .الدهتم وال ختبثلتطيب و وقت ظهور أمرنا

مـا وصـلونا بـه،  وا يف ديـن اهللا عـىلٰ ا ندامة قوم قـد شـكُّ وأمَّ 

 .نياستقال وال حاجة لنا يف صلة الشاكِّ  فقد أقلنا من

َها : يقـول اهللا  ة ما وقـع مـن الغيبـة فـإنَّ ا علَّ وأمَّ  ـ� يـ
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ه مل يكـن أحـد مـن آبـائي إنَّـ ،]١٠١: املائـدة[ ل

 أخـرج حـني لطاغيـة زمانـه، وإّين  يف عنقـه بيعـةً   وقد وقعتإالَّ 

 .يف عنقي من الطواغيت حدٍ أخرج وال بيعة أل

ــ ــمس إذا وأمَّ ــاع بالش ــي فكاالنتف ــاع يف غيبت ــه االنتف ا وج

ــن األغيَّ  ــا ع ــاربته ــحاب، وإّين  بص ــان الس ــأل ألم ل األرض ه

ــواب الســؤال  النجــوم أمــان ألهــل الســامء، فــاغلقوا كــام أنَّ  أب

ــامَّ  ــيكم، وال تتكلَّ ع ــىلٰ  ال يعن ــوا ع ــر ف ــتم، وأكث ــد كفي ــا ق ] وا[م

ذلــك فــرجكم، والســالم عليــك  الــدعاء بتعجيــل الفــرج فــإنَّ 

 .»ٰى بع اهلدمن اتَّ  وعىلٰ  يا إسحاق بن يعقوب

ــ أمحــد بــن  اسوأخربنــا احلســني بــن إبــراهيم، عــن أيب العبّ

: قـال ،د الكاتـبر هبـة اهللا بـن حمّمــنوح، عـن أيب نصـ بن عيلِّ 

: د بـن تربـك الرهـاوي، قـالأمحـد بـن حمّمـ ثني أبو احلسـنحدَّ 

بـن  ٰى د بـن عـيل بـن احلسـني بـن موسـثني أبـو جعفـر حمّمـحدَّ 

ل القّمـي : أو قـال -بابويه   ،-أبـو احلسـن عـيل بـن أمحـد الـدالَّ

 ض إىلٰ فـــوَّ  اهللا  يف أنَّ  اختلـــف مجاعـــة مـــن الشـــيعة :قـــال

ــ أن خيلقــوا أو يرزقــوا؟ فقــال  )علــيهم صــلوات اهللا(ة األئمَّ

األجسـام ال يقـدر  نَّ ، ألاهللا تعـاىلٰ  هـذا حمـال ال جيـوز عـىلٰ  :قوم

ــا غــري اهللا  عــىلٰ  ــرون، خلقه ــال آخ ــاىلٰ  :وق ــل اهللا تع ــدر ب  أق

ــ وتنــازعوا  ،ضــه إلــيهم فخلقــوا ورزقــواذلــك وفوَّ  ة عــىلٰ األئمَّ

 .شديداً  ذلك تنازعاً  يف

د بـن أيب جعفـر حمّمـ مـا بـالكم ال ترجعـون إىلٰ : فقال قائـل

ــفتســألونه عــن ذلــك فيُ  عـثامن العمــري فيــه،  ح لكــم احلــقَّ وضِّ

ــ ــق إىلٰ فإنَّ ــاحب األ ه الطري ــر ص ــأيب ¨م ــة ب ــيت اجلامع ، فرض

وأنفــذوها  قولــه، فكتبــوا املســألة مت وأجابــت إىلٰ جعفــر وســلَّ 

 :هته توقيع نسختهإليه، فخرج إليهم من ج

ــاىلٰ  إنَّ « ــ اهللا تع ــام وقسَّ ــق األجس ــذي خل ــو ال م األرزاق، ه

وهـو  ءيف جسـم، لـيس كمثلـه يش حـالٌّ  ه لـيس بجسـم والألنَّ 

ــ ــيم، وأمَّ ــميع العل ــالس ــإهنَّ   ةا األئمَّ ــاىلٰ ف ــألون اهللا تع  م يس

 .»همحلقِّ  وإعظاماً  ملسألتهم فيخلق ويسألونه فريزق، إجياباً 

د ابـن بنـت ر هبـة اهللا بـن حمّمــعـن أيب نصـسـناد، وهبذا اإل

ثني مجاعــة مــن حــدَّ : قــال ،أيب جعفــر العمــري كلثــوم بنــت مّ أُ 

ــري ــن كث ــن ب ــو احلس ــنهم أب ــت، م ــي نوبخ ــوبختي  بن ، الن

 د بــن عــثامنكلثــوم بنــت أيب جعفــر حمّمــ مُّ ثتني بــه أُ وحــدَّ 

ـــ العمـــري   مـــن يف وقـــٍت  أيب جعفـــر  إىلٰ  َل ه ُمحِـــأنَّ
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ـــذه ـــا ينف ـــات م ـــاحب األ إىلٰ  األوق ـــر ص ـــم  م ـــن ق م

 .ونواحيها

ـــل إىلٰ   وصـــل الرســـول إىلٰ فلـــامَّ  ص [[/أيب  بغـــداد ودخ

ــا دُ  ]]١٨٦ ــه م ــل إلي ــر وأوص ــجعف ــه عَ فِ ــاء وودَّ  إلي ــه وج ع

 ،ا اســتودعتهممَّــ ءقــد بقــي يش: رف، قــال لــه أبــو جعفــرـلينصــ

 دي يف يـدي إالَّ يـا سـيِّ  ءيش مل يبـَق : فأين هو؟ فقـال لـه الرجـل

 فـارجع إىلٰ  ءقـد بقـي يش بـىلٰ : جعفـر ، فقال لـه أبـومتهوقد سلَّ 

 .إليك عَ فِ ر ما دُ شه وتذكَّ ما معك وفتِّ 

ــر ويبحــث ويُ يتــذكَّ  امــاً الرجــل، فبقــي أيّ  ٰى ـفمضـ ر فلــم فكِّ

أيب جعفـر  مـن كـان يف مجلتـه، فرجـع إىلٰ  وال أخـربه يذكر شـيئاً 

ــه ــال ل ــَق : فق ــ ءيش مل يب ــدي ممَّ ــيف ي ــه إىلٰ  م إيلَّ لِّ ا ُس ــد محلت  وق

ــرـحضــ ــو جعف ــه أب ــال ل ــ: رتك، فق ــكفإنَّ ــان«: ه يقــال ل  الثوب

، »ردانيان اللـذان دفعهـام إليـك فـالن بـن فـالن مـا فعـال؟ـالس

ذهبــا  ٰى دي لقــد نســيتهام حتَّــإي واهللا يــا ســيِّ : فقــال لــه الرجــل

ـــي ـــن وضـــعتهام، فمضـــ ولســـت ،عـــن قلب  ٰى ـأدري اآلن أي

ــ شــه فتَّ كــان معــه إالَّ  ءيش الرجــل، فلــم يبــَق  ه وســأل مــن وحلَّ

 ش ذلـك فلـم يقـف هلـام عـىلٰ فـتِّ مـن املتـاع أن يُ  محل إليـه شـيئاً 

يقـال  :فقـال لـه أبـو جعفـر، أيب جعفـر فـأخربه خرب، فرجع إىلٰ 

ــك ــض إىلٰ ا«: ل ــ م ــالن القّط ــتف ــذي محل ــدلني  ان ال ــه الع إلي

القطـــن يف دار القطـــن، فـــافتق أحـــدمها وهـــو الـــذي عليـــه 

ا أخـرب  الرجـل ممـَّفتحـريَّ ، »ام يف جانبـهوكـذا فـإهنَّ  مكتوب كـذا

ــ ــر، ومض ــو جعف ــه أب ــه إىلٰ  ٰى ـب ــدل  لوجه ــق الع ــع، ففت املوض

ــه ــه قــد اندّســ: الــذي قــال ل  ا مــعافتقــه، فــإذا الثوبــان يف جانب

ــن ــام إىلٰ  ،القط ــاء هب ــذمها وج ــلَّ  فأخ ــر، فس ــه أيب جعف مهام إلي

 شـددت املتـاع بقيـا فجعلـتهام امَّ ـ لـنسـيتهام ألّين أُ  لقـد: وقال لـه

 .هلام لعدل ليكون ذلك أحفظيف جانب ا

ث الرجـل بـام رآه وأخـرب بـه أبـو جعفـر عـن عجيــب وحتـدَّ 

ل اهللا الــذي بَــأو إمــام مـن قِ   نبــيٌّ إليـه إالَّ  مـر الــذي ال يقــفاأل

ــ ــم الس ــنـيعل ــدور، ومل يك ــي الص ــا ختف ــل  رائر وم ــذا الرج ه

ــ ــر وإنَّ ــا جعف ــرف أب ــىلٰ يع ــذ ع ــذ التُّ  ام أنف ــام ينف ــده ك ــي  ار إىلٰ ّج

مها مـن يثقـون بـه، وال كـان معـه تـذكرة سـلَّ  يـد أصحاهبم عىلٰ 

يف زمــان  اجــد�  احــاد�  مــر كــاناأل نَّ أيب جعفــر وال كتــاب، أل إىلٰ 

ــاً  ــر دم ــيف يقط ــد، والس ــان رس�  املعتض ــال، وك ــام يق ــني اك  ب

ــاصِّ  ــن  اخل ــا  ]]١٨٧ص [[/م ــان م ــأن، وك ــذا الش ــل ه أه

ــُحي  ــه إىلٰ َم ــه ل ب ــن حيمل ــف م ــر ال يق ــىلٰ  أيب جعف ــربه وال  ع خ

ــح ــه، وإنَّ ــالال ــض إىلٰ ا: ام يق ــلِّ  م ــذا، فس ــذا وك ــع ك ــا موض م م

 ع إليــه كتــاب، لــئالَّ دفَ وال ُيــ ـيءمــن غــري أن يشــعر بشــ معــك

 .منه ما حتمله ف عىلٰ وقَ يُ 

بــن  د بــن عــيلِّ وأخــربين مجاعــة، عــن أيب جعفــر حمّمــ

د اق وحمّمـالـدقّ  ٰى بـن أمحـد بـن موسـ أخربنا عـيلُّ : قال ،احلسني

إبــراهيم بــن أمحــد بــن هشــام  ســني بــنبــن أمحــد الســناين واحل

ــاملــؤدَّ  الكــويف  د بــن جعفــر األســديب، عــن أيب احلســني حمّم

د بـن ه ورد عليه فـيام ورد مـن جـواب مسـائله عـن حمّمـأنَّ  

س اهللا روحه( العمري عثامن  :)قدَّ

ــ« ــد طلــوع الشــمس وأمَّ ــه مــن الصــالة عن ا مــا ســألت عن

الشـمس تطلـع  إنَّ : كـام يقـول النـاس وعند غروهبا، فلـئن كـان

بني قرين شـيطان، وتغـرب بـني قـرين شـيطان، فـام أرغـم أنـف 

] أنــف[رغـم أها وفصـلِّ  ،أفضـل مـن الصـالة ـيءالشـيطان بشـ

 .»الشيطان

 قال أبو جعفـر بـن بابويـه يف اخلـرب الـذي روي فـيمن أفطـر

ــ يومــاً   فــإّين : اراتعليــه ثــالث كّفــ أنَّ  داً يف شــهر رمضــان متعمِّ

م عليـه، م عليـه أو بطعـام حمـرَّ حمـرَّ  بجـامع فتي بـه فـيمن أفطـرأُ 

ــات أيب احلســني فــيام ورد  األســدي  لوجــود ذلــك يف رواي

 .عليه من الشيخ أيب جعفر بن عثامن العمري 

د حمّمــ د هـارون، عـن أيب عـيلٍّ أخـربين مجاعـة، عـن أيب حمّمـ

: ن خـاتم أيب جعفـر السـّام  وعـىلٰ : ام، قـال أبـو عـيلٍّ بن ّمهـ

ثني : ، فسـألته عنـه فقـال)املبـني ك احلـقُّ ِلـال إله إالَّ اهللا املَ ( حـدَّ

 ، عــن آبائــه - يعنــي صــاحب العســكر  -أبــو حمّمــد 

ــ ــالواأهنَّ ــة «: م ق ــان لفاطم ــ ك ــاتم فصُّ ــامَّ  هخ ــق، فل  عقي

ـــ ـــاة ـحض ـــه إىلٰ ]] ١٨٨ص /[[رهتا الوف ـــن  دفعت ، احلس

ــامَّ  ــفل ــاةـ حض ــه إىلٰ  رته الوف ــني  دفع ــني  .احلس ــال احلس ق

 : ـــه شـــيئاً فاشـــتهيت أن ـــومأنقـــش علي  ، فرأيـــت يف الن

، )الســالم امنــا وآلــه وعلــيهنبيِّ  عــىلٰ (بــن مــريم  ٰى املســيح عيســ

ــه ــت ل ــا روح اهللا: فقل ــا ،ي ــىلٰ  م ــش ع ــال أنق ــذا؟ ق ــامتي ه : خ

ل أوَّ  هاملبــني، فإنَّــ ك احلــقُّ ِلــ اهللا املَ ال إلــه إالَّ  :نقــش عليــهأُ 

 .»التوراة وآخر اإلنجيل

 احلســن بــن محــزة بــن عــيلِّ  دوأخربنــا مجاعــة، عــن أيب حمّمــ

ــن حمّمــ بــن ــد اهللا ب ــن عــيلِّ عب ــن احلســني ب ــن احلســن ب ــن  د ب ب

ــن عــيلِّ  ــن أيب طالــب احلســني ب ــن  ثنا عــيلُّ حــدَّ : قــال،  ب ب

الصــيمري يســأل  د بــن زيــادكتــب حمّمــ: قــال ،د الكلينــيحمّمــ
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: ن بـام يكـون مـن عنـده، فـورديتـيمَّ  كفنـاً  ¨صاحب الزمـان 

ــ« ] هــذا[يف  فــامت  ،»وثامنــني ٰى دك حتتــاج إليــه ســنة إحــإنَّ

 .إليه بالكفن قبل موته بشهر َث عِ وبُ  ،هحدَّ  الوقت الذي

ــ ــن حمّم ــوأخــربين مجاعــة، عــن أمحــد ب ــن عيّ  :اش، قــالد ب

ــدَّ  ــنح ــال ثني اب ــويف، ق ــروان الك ــدَّ : م ــورةح ــن أيب س  ،ثني اب

 عـىلٰ  هـاً عرفـة فخرجـت متوجِّ  ةعشـيَّ  كنـت باحلـائر زائـراً : قال

 ، ثــمّ مســرتحياً   انتهيــت املســناة جلســت إليهــا، فلــامَّ طريــق الــربِّ 

ــ ــت أمش ــىلٰ ـقم ــل ع ــال يل ي وإذا رج ــق فق ــر الطري ــل «: ظه ه

 ،ثـهحدِّ ثني وأُ دِّ ُحيـ فمشـينا معـاً  ،نعـم: فقلـت ،»الرفقـة؟ لك يف

ــه أّين  ــايل، فأعلمت ــن ح ــألني ع ــيَّ  وس ــي وال يف  ءق ال يشمض مع

ــت إيلَّ  ــدي، فالتف ــال يل ي ــت أ«: فق ــة فائ ــت الكوف ــا إذا دخل ب

ـ سـيخرج إليـك ويف يـده  هطاهر الزراري فـاقرع عليـه بابـه، فإنَّ

ة رَّ ـالصـ هـذا الرجـل عـطِ أ :يقـال لـك: ضحية، فقـل لـهدم األُ 

 بــت مــن هــذا، ثــمّ ، فتعجَّ »ريرـالــدنانري التــي عنــد رجــل الســ

ودخلـــت  .لوجهـــه ال أدري أيـــن ســـلك ٰى ـفـــارقني ومضـــ

ــ ــاهر حمّم ــا ط ــدت أب ــة فقص ــزراري، الكوف ــليامن ال ــن س د ب

ــال يل ــام ق ــه ك ــت باب ــرج إيلَّ  ،فقرع ــده دم األُ  وخ ــحيةويف ي  ،ض

ة الـدنانري التـي رَّ ـهـذا الرجـل الصـ عـطِ أ :يقال لـك: فقلت له

 ودخـل فـأخرج إيلَّ  ،وطاعـةً  سـمعاً : رير، فقـالـعند رجل السـ

 .فأخذهتا وانرصفت ،مها إيلَّ ة فسلَّ الرصَّ 

 ،د الـزراريوأخربين مجاعـة، عـن أيب غالـب أمحـد بـن حمّمـ

: د بــن زيــد بــن مــروان، قــالثني أبــو عبــد اهللا حمّمــحــدَّ : قــال

ــدَّ  ــح ــو عيس ــ ٰى ثني أب ــنحمّم ــني  د ب ــو احلس ــري وأب ــيل اجلعف ع

 قــال أبــو .ثنا أبــو سـورةحـدَّ : قــاال ،امبــن الرّقـ د بــن عـيلِّ حمّمـ

ــب ــت : غال ــد رأي ــاً  ]]١٨٩ص [[/وق ــان  ابن ــورة، وك أليب س

 .املذكورين أبو سورة أحد مشايخ الزيدية

ــ ــال أب ــورةق ــت إىلٰ : و س ــد اهللا  خرج ــرب أيب عب ــد أُ  ق ري

 كـان وقـت عشـاء اآلخـرة فـت يـوم عرفـة، فلـامَّ فعرَّ ، يوم عرفة

حســن  احلمــد، وإذا شــابٌّ  يت وقمــت فابتــدأت أقــرأ مــنصــلَّ 

وخـتم قـبيل  مـن احلمـد ة سـيفي، فابتـدأ أيضـاً الوجه عليـه جبـَّ

ــامَّ  ــه، فل ــت قبل ــاً أو ختم ــا مجيع ــداة خرجن ــان الغ ــاب   ك ــن ب م

ــا إىلٰ  حلــائر، فلــامَّ ا أنــت : شــاطئ الفــرات قــال يل الشــابُّ  رصن

طريـق الفـرات، وأخـذ الشـاب  تريد الكوفـة فـامض فمضـيت

 .طريق الربِّ 

: بعتــه فقــال يلفراقــه فاتَّ  أســفت عــىلٰ  ثــمّ : قــال أبــو ســورة

ــا مجيعــاً  ،»تعــاَل « ــا مجيعــاً  ،أصــل حصــن املســناة إىلٰ  فجئن  فنمن

: اخلنــدق، فقــال يل جبــل عــىلٰ العــويف  وانتبهنــا فــإذا نحــن عــىلٰ 

ــيَّ « ــت مض ــامض إىلٰ أن ــال، ف ــك عي ــزراري ق وعلي ــاهر ال  أيب ط

: فقـل لـه ،ضـحيةفيخرج إليك من منزله ويف يـده الـدم مـن األُ 

 رون دينــاراً ـة فيهـا عشـرصَّ  :كـذا يقـول لــك مـن صــفته شـابٌّ 

 .فخذها منه» جاءك هبا بعض إخوانك

كـام قـال  ،يأيب طـاهر الـزرار رت إىلٰ ـفصـ: قال أبـو سـورة

احلمـد هللا ورأيتـه، فـدخل وأخـرج : فقـال ،ووصفته لـه الشابُّ 

 .وانرصفت ة الدنانري فدفعها إيلَّ الرصَّ  إيلَّ 

وهــو أيضــًا  -قـال أبــو عبـد اهللا حمّمــد بــن زيـد بــن مـروان 

ثت هبـذا احلـديث أبـا احلسـن حـدَّ : -من أحد مشـايخ الزيديـة 

: ، فقـالهلـرِّ بـأرض ا د بـن عبيـد اهللا العلـوي ونحـن نـزولحمّمـ

ــقٌّ  ــذا ح ــابٌّ  ه ــل ش ــاءين رج ــ ج ــمةفتوسَّ ــه س  مت يف وجه

ــاس كلُّ ـفانصــ ــهرف الن ــت ل ــال: هــم، وقل ــن أنــت؟ فق ــا : م أن

ــف  ــول اخلل ــه إىلٰ  رس ــت ل ــداد فقل ــه ببغ ــض إخوان : بع

ــة ــه: فقــال ؟معــك راحل ــني، فقلــت ل قــم : نعــم يف دار الطلحي

ــ ــا، ووجَّ  يءفج ــتهب ــاً  ه ــه غالم ــ مع ــام ـفأحض ــه وأق ر راحلت

ــري مــن  ثنييومــه ذلــك، وأكــل مــن طعــامي وحــدَّ  عنــدي بكث

ــالّرس  ــمريي، ق ــه: ي وض ــت ل ــىلٰ  :فقل ــذ؟  أّي  ع ــق تأخ طري

ــال ــزل إىلٰ : ق ــة أن ــذه النجف ــمّ  ،ه ــمّ  ث ــة، ث آيت  آيت وادي الرمل

ـــطاط و ـــةأالفس ـــع الراحل ـــب ،تب ـــف  إىلٰ  فأرك  إىلٰ  اخلل

 .املغرب

ب  كـان مـن الغـد ركـفلـامَّ : د بن عبيد اهللاقال أبو احلسن حممّ 

قنطرة دار صالح فعرب اخلنـدق  رصنا إىلٰ  ٰى وركبت معه حتَّ  راحلته

 .النجف وغاب عن عيني نزل ٰى وحده وأنا أراه حتَّ 

ثت أبـا بكـر حمّمـد بـن : قال أبو عبد اهللا حمّمد بـن زيـد فحـدَّ

هبــذين  -وهــو مــن أحــد مشــايخ احلشــوية  -أيب دارم الياممــي 

ات ابـن ُأخـت أيب جـاءين منـذ سـنيّ  هـذا حـقٌّ : احلديثني، فقـال

ــار  ــايل العّط ــر النخ ــوفية  -بك ــحب الص ــويف يص ــو ص  -وه

أنـا مسـافر منـذ سـبع : وأيـن كنـت؟ فقـال يل ؟من أنت: فقلت

ــ ــه ]]١٩٠ص [[/رة ـعش ــت ل ــنة، فقل ــا : س ــب م ــأيش أعج ف

ــاء،  نزلــت يف: رأيــت؟ فقــال اإلســكندرية يف خــان ينزلــه الغرب

 ،ه إمـاماخلـان ولـ  فيـه أهـلصـّيل وكان يف وسط اخلان مسـجد يُ 

 مـام خلـف اإلصـّيل خيـرج مـن بيـت لـه أو غرفـة فيُ  وكان شابٌّ 

 .بيته وال يلبث مع اجلامعة ويرجع من وقته إىلٰ 
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 لـــامَّ طـال ذلـك عــيلَّ ورأيـت منظـره شــابٌّ  -فقلـت : قـال

ف بـني رُّ ـخـدمتك والتشـ بُّ ِحـأنـا واهللا أُ : -نظيف عليـه عبـاء 

ــال ــديك، فق ــأنك«: ي ــ ،»ش ــه حتَّ ــم أزل أخدم نــس يب أ ٰى فل

: ك اهللا؟ قـالمـن أنـت أعـزَّ  :، فقلـت لـه ذات يـومنس التـامُّ األُ 

: تظهـر؟ فقـال ٰى متـ ،دييـا سـيِّ : ، فقلت لـه»احلقِّ  أنا صاحب«

، فلــم »ة مــن الزمــانبقــي مــدَّ  لـيس هــذا أوان ظهــوري، وقــد«

ــىلٰ  أزل عــىلٰ  ــو ع ــك وه ــه تل ــة خدمت ــالة اجلامع ــن ص ــه م  حالت

 ،»الســفر أحتــاج إىلٰ «: لأن قــا وتــرك اخلــوض فــيام ال يعنيــه إىلٰ 

يظهــر  ٰى متــ ،دييــا ســيِّ : قلــت لــه ثــمّ  ،أنــا معــك: فقلــت لــه

ــرة«: أمــرك؟ قــال ــة ظهــور أمــري كث ــرج  عالم ــرج وامل اهل

ــ  :فيقــول النــاس ،ة فــأكون يف املســجد احلــراموالفــتن، وآيت مكَّ

يقـوم رجـل مـن النـاس  ٰى ويكثـر الكـالم حتـَّ ،لنا إماماً  نصبواا

ــمّ  ــا معشــ :يقــول فينظــر يف وجهــي ث ــدي ـي ــاس هــذا امله ر الن

واملقــام،  فيأخــذون بيــدي وينصــبوين بــني الــركن ،نظــروا إليــها

ــد  ــاس عن ــايع الن ــأفيب ــهم عنّ ــا إىلٰ : ، قــال»يياس ــاحل  ورسن س

دي أنـا واهللا يـا سـيِّ : فقلـت لـه ،ركـوب البحـر عىلٰ  البحر فعزم

، »وحيـك ختـاف وأنـا معـك«: أفـرق مـن ركـوب البحـر، فقـال

 .وانرصفت عنه فركب البحر: ، قالال ولكن أجبن: فقلت

اش، د بـن عيّـأخربين مجاعة، عن أيب عبـد اهللا أمحـد بـن حمّمـ

 قـدمت مـن الكوفـة وأنـا شـابٌّ : قـال ،غالب الـزراري عن أيب

أيب  إخواننــا قــد ذهــب عــىلٰ  قــدمايت ومعــي رجــل مــن ٰى إحــد

احلسـني بـن  ام الشـيخ أيب القاسـمعبـد اهللا اسـمه، وذلـك يف أّيـ

 املعــروف د بــن عــيلٍّ ونصــبه أبــا جعفــر حمّمــ واســتتاره روح 

ــتقيامً  ــان مس ــلمغاين، وك ــن  بالش ــه م ــر من ــا ظه ــه م ــر من مل يظه

ــالكفــر واإل ــه ألنَّ ه كــان حلــاد، وكــان النــاس يقصــدونه ويلقون

ــن روح ــني ب ــم احلس ــيخ أيب القاس ــاحب الش ــفرياً  ص ــنهم  س بي

فقــــال يل . هتــــمومهّام  ]]١٩١ص [[/وبينــــه يف حــــوائجهم 

 ه، فإنَّـأبـا جعفـر وحتـدث بـه عهـداً  ٰى تلقـ هل لـك أن: صاحبي

مــن  ريــد أن أســأله شــيئاً  أُ املنصــوب اليــوم هلــذه الطائفــة، فــإّين 

نعـم، فـدخلنا إليـه  :فقلـت: الناحيـة، قـال الدعاء يكتب بـه إىلٰ 

ــن ــة م ــده مجاع ــا عن ــحابنا فرأين ــلَّ  ،أص ــنا، فس ــه وجلس منا علي

فقــال لــه  ؟معــك ٰى مــن هــذا الفتــ: صــاحبي فقــال فأقبــل عــىلٰ 

ــلال ــيلَّ  :رج ــل ع ــني، فأقب ــن أع ــن آل زرارة ب ــال م ــن أّي : فق  م

أنــا مــن ولــد بكــري بــن أعــني  ،دييــا ســيِّ : زرارة أنــت؟ فقلــت

ــال ــي زرارة، فق ــذا : أخ ــدر يف ه ــيم الق ــل عظ ــت جلي ــل بي أه

ريـد املكاتبـة أُ  ،دنايـا سـيِّ : مر، فأقبل عليه صـاحبي فقـال لـهاأل

ــال ءيف يش ــدعاء، فق ــن ال ــم: م ــال. نع ــامَّ : ق ــمفل ــذا  س عت ه

ــا أيضــاً  اعتقــدت يف  مثــل ذلــك، وكنــت اعتقــدت أن أســأل أن

اس حـد مـن خلـق اهللا حـال والـدة أيب العبّـبـده ألي ما مل أُ ـنفس

ــيلَّ  ــب ع ــالف والغض ــرية اخل ــت كث ــي، وكان ــابن ــت منّ ي ، وكان

نــي الــدعاء يل يف أمــر قــد أمهَّ  أســأل :يـبمنزلـة، فقلــت يف نفســ

 ؟حاجـة وأنـا أسـأل ،دناأطـال اهللا بقـاء سـيِّ  :يه، فقلتسمّ وال أُ 

نـي، الـدعاء يل بـالفرج مـن أمـر قـد أمهَّ : ومـا هـي؟ قلـت: قال

 ،بــني يديــه كــان أثبــت فيــه حاجــة الرجــل درجــاً  فأخــذ: قــال

ـ والزراري يسأل الـدعاء لـه: فكتب ثـم : ه، قـاليف أمـر قـد أمهَّ

 .طواه فقمنا وانرصفنا

جعفـر  أيب  نعـود إىلٰ أَال : ام قـال يل صـاحبي كان بعـد أّيـفلامَّ 

فمضـيت معـه ودخلنـا  ؟ا سـألناهحوائجنـا التـي كنّـ فنسأله عن

الــدرج، وفيــه مســائل كثــرية  عليـه فحــني جلســنا عنــده أخـرج

صـاحبي فقـرأ جـواب مـا  جيب يف تضـاعيفها، فأقبـل عـىلٰ قد أُ 

ـ«: وهـو يقـرأ أقبـل عـيلَّ  سأل، ثمّ  ا الـزراري وحـال الـزوج وأمَّ

أمـــر  رد عـــيلَّ ، قـــال فــو»والزوجــة فأصـــلح اهللا ذات بيــنهام

ــ ــا فانص ــيم، وقمن ــال يلـعظ ــذا : رفت، فق ــك ه ــد ورد علي ق

ه ألنَّـ: ؟ فقلـتءٍ يش مثـل أّي : قـال ،أعجـب منـه: فقلت ،مراأل

ــه إالَّ  رسٌّ  ــاىلٰ مل يعلم ــريي  اهللا تع ــال وغ ــه، فق ــربين ب ــد أخ : فق

فعجـب  فأخربتـه ؟يف أمر الناحيـة؟ أخـربين اآلن مـا هـو أتشكُّ 

 .منه

ــمّ  ــة فــدخلت داري وكانــت أُ  أن عــدنا إىلٰ  ٰى ـقضــ ث  مُّ الكوف

ــــ ــــبةً أيب العبّ ــــاءت إيلَّ  يل اس مغاض ــــا فج ــــزل أهله  يف من

ـ ــي ومل ختــالفني حتـَّ  قفــرَّ  ٰى فاسرتضــتني واعتــذرت ووافقتن

 .املوت بيننا

ــن  ــد ب ــب أمح ــن أيب غال ــة ع ــة مجاع ــذه احلكاي ــربين هب وأخ

ـــ ـــليامنحمّم ـــن س ـــزراري  ]]١٩٢ص [[/ د ب ـــازةً  ال  ،إج

ــو ــداد أب ــه ببغ ــب عن ــ وكت ــرج حمّم ــالف ــن املظفَّ ــهد ب  ر يف منزل

بســويقة غالــب يف يــوم األحــد خلمــس خلــون مــن ذي القعــدة 

ولـدي  مِّ جـت بـأُ كنـت تزوَّ : قـال ،وثالثامئـة ومخسـني سنة سّت 

ي إذ وسـنّ  حـدث السـنِّ  جتهـا، وأنـا حينئـذٍ ل امـرأة تزوَّ وهي أوَّ 

ـــ ـــا، ـذاك دون العش ـــزل أبيه ـــا يف من ـــدخلت هب ـــنة، ف رين س

لوهــا وِّ أبيهــا ســنني وأنــا أجتهــد هبــم يف أن ُحي  لفأقامـت يف منــز

ــوين إىلٰ  إىلٰ  ــم ال جييب ــزيل وه ــ من ــت منّ ــك، فحمل ــذه ذل ي يف ه
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ــدَّ  ــاً امل ــدت بنت ــدَّ  ،ة وول ــت م ــمّ فعاش ــت ة ث ــ ،مات ر يف ـومل أحض

ــا ــا منــذ وُ ومل أرَ  ،وال يف موهتــا والدهت ــه يــت وفّ أن تُ  ت إىلٰ دَ لِ

 .للرشور التي كانت بيني وبينهم

ــمّ  ــطلحنا ث ــىلٰ  اص ــ ع ــا إىلٰ أهنَّ ــدخلت  م حيملوهن ــزيل، ف من

ــزهلم ــيهم يف من ــل املــرأة إيلَّ  إل ــت  ودافعــوين يف نق ــدر أن محل وق

مــا  منــزيل عــىلٰ  بنقلهــا إىلٰ  طــالبتهم املــرأة مــع هــذه احلــال، ثــمّ 

بيننــا وانتقلــت  رُّ ـفقنــا عليــه، فــامتنعوا مــن ذلــك، فعــاد الشــاتَّ 

حــال  ينــا عــىلٰ وبق بنتــاً  -وأنــا غائــب عنهــا  -عــنهم، وولــدت 

 .آخذها واملضارمة سنني ال الّرش 

ــمّ  ــان الصــاحب بالكوفــة يف ذلــك  ث دخلــت بغــداد وك

، وكــان يل د بــن أمحــد الزجــوزجي حمّمــ الوقــت أبــو جعفــر

ببغــداد وشــكوت إليــه مــا أنــا  أو الوالــد، فنزلــت عنــده كــالعمِّ 

اء، رور الواقعــة بينــي وبــني الزوجــة وبــني األّمحـــفيــه مــن الشــ

ــال يل ــاتك: فق ــدعاء فيه ــأل ال ــة وتس ــب رقع ــة . ت ــت رقع فكتب

ــوم يل ــومة الق ــن خص ــه م ــا في ــا أن ــايل وم ــا ح ــرت فيه  وذك

منــزيل، ومضــيت هبــا أنــا وأبــو  وامتنــاعهم مــن محــل املــرأة إىلٰ 

ــ إىلٰ  جعفــر  ــيلٍّ حمّم ــن ع ــا د ب ــطة بينن ــك الواس ، وكــان يف ذل

ــن روح  ــني ب ــني احلس ــدفعناها  وب ــل، ف ــو إذ ذاك الوكي وه

ــألناه إ ــه وس ــإلي ــذها منّ ــا، فأخ ــأخَّ نفاذه ــوابي وت ــ ر اجل ي عنّ

ي، فقـال ر اجلـواب عنّـقـد سـاءين تـأخُّ : ، فلقيته فقلـت لـهاماً أيّ 

ـــ ال :يل ـــذا فإنَّ ـــؤوك ه ـــبُّ يس ـــأ إيلَّ  ه أح ـــك، وأوم  أنَّ  يل ول

، وإن مــن جهــة احلســني بــن روح  اجلــواب إن قــرب كــان

ـــأخَّ  ـــان ت ـــاحب ]]١٩٣ص [[/ر ك ـــة الص ـــن جه ،  م

 .فانرصفت

ــ ــامَّ ك ــك فل ــد ذل ــت  -ان بع ــا كان ة إالَّ أهنَّ ــدَّ ــظ امل وال أحف

ــ -قريبــة  مــن  يومــاً  الزجــوزجي  أبــو جعفــر ه إيلَّ فوجَّ

: وقــال يل مــن رقعــة رت إليــه، فــأخرج يل فصــالً ـام، فصــاألّيــ

ــخه ورده ــخه فانس ــئت أن تنس ــإن ش ــك ف ــواب رقعت ــذا ج  ،ه

، »والـزوج والزوجـة فأصـلح اهللا ذات بيـنهام«: فقرأتـه فـإذا فيـه

خت اللفـــظ ورددت عليـــه الفصـــل، ودخلنـــا الكوفـــة ونســـ

ــرأة بأيســفســهَّ  ــنني ـل اهللا يل نقــل امل ــت معــي س ر كلفــة، وأقام

وأســــأت إليهــــا إســــاءات  ي أوالداً ت منـّـــَقــــزِ ورُ  كثــــرية

عليــه، فــام وقعــت  مــا ال تصــرب النســاء واســتعملت معهــا كــلَّ 

ــة رشٍّ  ــا لفظ ــي وبينه ــدٍ  بين ــني أح ــا إىلٰ  وال ب ــن أهله ــرَّ  م ق أن ف

 .بيننا مانالز

قبـل هـذه احلـال  وكنـت قـديامً : قـال أبـو غالـب : قالوا

ــت رقعــة ــد كتب أســأل فيهــا أن يقبــل ضــيعتي، ومل يكــن  ق

ــت التقــرُّ  ــك الوق ــادي يف ذل ــذه احلــال،   اهللا ب إىلٰ اعتق هب

ــ ــوإنَّ ــهوة منّ ــان ش ــدخول ام ك ــالنوبختيني وال ــتالط ب ي لالخ

لـك وأحلحـت ذ فيام كانوا فيـه مـن الـدنيا، فلـم أجـب إىلٰ  معهم

ــب إيلَّ  ــك، فكت ــيعة «أن  يف ذل ــب الض ــه فاكت ــق ب ــن تث ــرت م اخ

 ٰى القاسـم موسـ ، فكتبتهـا باسـم أيب»ك حتتـاج إليهـاباسمه فإنَّـ

ــر  ــي أيب جعف ــن أخ ــوزجي اب ــن الزج ــن احلس ــه  ب ــي ب لثقت

 .من الديانة والنعمة وموضعه

ــاألّيــ ضِ فلــم متــ عــراب وهنبــوا الضــيعة وين األأرسَّ  ٰى ام حتَّ

ــت أ ــي كن ــالت ــب منّ ــا، وذه ــالَّ ملكه ــن غ ــا م يت ودوايب ي فيه

أن  ة إىلٰ مــدَّ  وآلتــي نحــو مــن ألــف دينــار، وأقمــت يف أرسهــم

ي بامئـة دينـار وألـف ومخسـامئة درهـم، ولزمنـي ـاشـرتيت نفسـ

ـــرةيف أُ  ـــالرُّ  ج ـــت ُس ـــم، فخرج ـــامئة دره ـــن مخس ـــو م ل نح

 .الضيعة فبعتها واحتجت إىلٰ 

د بــن ســن حمّمــوأخــربين احلســني بــن عبيــد اهللا، عــن أيب احل

ــن ــد ب ــ أمح ــيلٍّ ي داود القّم ــن أيب ع ــد[ ، ع ــ ]حمّم ــن ّمه  ،امب

ــال ــ: ق ــذ حمّم ــيلٍّ أنف ــن ع ــلمغاين د ب ــري إىلٰ  الش ــيخ  العزاق الش

 أنـا صـاحب الرجـل: وقـال ،احلسني بن روح يسـأله أن يباهلـه

ــد أُ  ــاً وق ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــاهراً  م ، وظ

م نـا تقـدَّ أيّ  :واب ذلـكيف جـ  فأنفـذ إليـه الشـيخ ،فبـاهلني

ــاحبه فهــو املخصــوم، فتقــدَّ   َب لِ وُصــ َل تِــفقُ  م العزاقــريص

ــوأُ  ــالث وعش ــنة ث ــك يف س ــون، وذل ــن أيب ع ــه اب ــذ مع  رينـخ

 .وثالثامئة

اس د بـن أمحـد بـن العبّـي حمّمـوأخـربين جـدّ : قال ابن نوح

د احلسـن بـن جعفـر بـن أخربنـا أبـو حمّمـ: قـال، بن نـوح 

 أنفــذ الشــيخ أبــو امَّ ـلــ: قــال ،الصــيمري إســامعيل بــن صــالح

ـــن روح  ـــع القاســـم احلســـني ب ـــن أيب  التوقي يف لعـــن اب

ــن  ــذه م ــر أنف ــدر إىلٰ  ]]١٩٤ص [[/العزاق ــه يف دار املقت  حمبس

ـ  امبـن ّمهـ ]حمّمـد[ شيخنا أيب عـيلٍّ  ة سـنة اثنتـي يف ذي احلجَّ

ــ ــةـعش ــأل ،رة وثالثامئ ــيلٍّ  وأم ــو ع ــيلَّ   أب ــي أنَّ وعرَّ  ع ــا  فن أب

ــم  ــ القاس ــاره، فإنَّ ــرك إظه ــع يف ت ــومراج ــد الق ويف  ه يف ي

ص ويـــأمن، فـــتخلَّ  ٰى مر بإظهـــاره وأن ال خيشـــفـــأُ  ،حبســـهم

 .ة يسرية واحلمد هللاحلبس بعد ذلك بمدَّ  فخرج من

ــق كُ : قــال ــووجــدت يف أصــل عتي م بــاألهواز يف املحــرَّ  َب تِ



 ٢٦٩  ................................................................................  معاجزه/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

ــةـعشــ ســنة ســبع ــد اهللا، قــال: رة وثالثامئ ثنا أبــو حــدَّ : أبــو عب

د بـن عبـد إسامعيل بـن جعفـر بـن حمّمـ بن ن بن عيلِّ د احلسحممّ 

: قـال ،طالـب اجلرجـاين بـن أيب د بـن عمـر بـن عـيلِّ اهللا بن حممّ 

 بـني إخواننـا كـالم يف أمـر رجـل أنكـر ٰى كنت بمدينة قـم فجـر

 وكنــت حــارضاً ، )صــانه اهللا(الشــيخ  إىلٰ  نفــذوا رجــالً أولــده، ف

 قـرأ وأمـره أن يـذهبفلـم ي ،إليـه الكتـاب عَ فِ فدُ  ،ده اهللاعنده أيَّ 

ــري  إىلٰ  ــد اهللا البزوف ــزَّ (أيب عب ــاب )ه اهللاأع ــن الكت ــب ع  ،ليجي

ــد اهللا ــو عب ــال أب ــارض، فق ــا ح ــه وأن ــار إلي ــده: فص ــد ول  ،الول

ــع كــذا ــوم كــذا وكــذا يف موض ــه ،وكــذا وواقعهــا يف ي : فقــل ل

ــ ــمه حمّم ــل اس ــول إىلٰ  .داً فيجع ــع الرس ــرَّ  فرج ــد وع فهم البل

 . داً ي حممّ مّ د وُس عندهم القول وولد الول ووضح

د بـن حمّمـ بـن ثني أبـو عبـد اهللا احلسـنيوحـدَّ : قال ابن نوح

ـ  يسـورة القّمـ  ثني عــيلُّ حـدَّ  :، قـالاحـني قـدم علينــا حاج�

ــائغ ــف الص ــن يوس ــن ب ــن احلس ــ ب ــالقّم ــد ي وحمّم ــن أمح د ب

أهـل قـم  ل وغريمهـا مـن مشـايخالصرييف املعروف بـابن الـدالَّ 

ـ ٰى بن احلسني بن موسـ عيلَّ  أنَّ  ه بـن بابويـه كانـت حتتـه بنـت عمِّ

 فكتـب إىلٰ . ق منهـا ولـداً رزَ فلـم ُيـ ،بـن بابويـه ٰى موس د بنحممّ 

رة ـاحلضــ أن يســأل الشــيخ أيب القاســم احلســني بــن روح 

ــ«: فقهــاء، فجــاء اجلــواب أن يــدعو اهللا أن يرزقــه أوالداً  ك ال إنَّ

 ق منهـا ولـدينرزَ وسـتملك جاريـة ديلميـة وُتـ ،ق من هـذهرزَ تُ 

: )حفظــه اهللا(وقــال يل أبــو عبــد اهللا بــن ســورة : قــال. »يهـنيفق

د واحلســني ثالثــة أوالد، حمّمــ  وأليب احلســن بــن بابويــه

حيفــظ غريمهــا مــن  فقيهــان مــاهران يف احلفــظ، وحيفظــان مــا ال

ــتغل  ــط مش ــو األوس ــن وه ــمه احلس ــام أخ اس ــم، وهل ــل ق أه

ــادة ــه بالعب ــه ل ــاس وال فق ــتلط بالن ــد، ال خي ــن  .والزه ــال اب ق

ــورة ــ: س ــيلِّ  ٰى ام روكلَّ ــا ع ــد اهللا ابن ــو عب ــر وأب ــو جعف ــن  أب ب

ــيئاً  ــني ش ــ احلس ــن يتعجَّ ــاس م ــام  ]]١٩٥ص [[/ب الن حفظه

ــام ــون هل ــدعوة: ويقول ــام ب ــية لك ــأن خصوص ــذا الش ــاماإل ه  م

 لكام، وهذا أمر مستفيض يف أهل قم. 

ــال ــول: ق ــي يق ــورة القّم ــن س ــد اهللا ب ــا عب ــمعت أب : وس

ــاألهواز  وكــان رجــالً  -ســمعت رسورًا  ــه ب ــدًا جمتهــدًا لقيت عاب

كنــت أخــرس ال أتكلَّــم، : يقــول -غــري أّين نســيت نســبه 

ـــر أو  ــة عش ــنّي إذ ذاك ثالث ــباي وس ــي يف ص ــي أيب وعّم فحملن

ـــر إىلٰ  ــة عش ــن روح  أربع ــم ب ــيخ أيب القاس ــأاله الش ، فس

ــاين ــتح اهللا لس ـــرة أن يف ــأل احلض ــو . أن يس ــيخ أب ــذكر الش ف

ــن روح أنَّ  ــني ب ــم احلس ــاخلروج إىلٰ القاس ــرتم ب ــم ُأم ــائر ك . احل

احلــائر فاغتســلنا  فخرجنــا أنــا وأيب وعّمــي إىلٰ : قــال رسور

ــال ــا، ق ــي: وزرن ــان : فصــاح يب أيب وعّم ــت بلس ــا رسور، فقل ي

قــال . نعــم: وحيــك تكلَّمــت، فقلــت: يــك، فقــال يللبَّ : فصــيح

وكــان رسور هــذا رجــالً لـــيس  :أبــو عبــد اهللا بــن ســورة

 .بجهوري الصوت

د بـن الـنعامن واحلسـني بـن عبيـد اهللا، د بـن حمّمـمّ أخربين حم

رأيــت القاســم بــن : قــال، د بــن أمحــد الصــفواين حمّمــ عــن

ـ منهـا ثامنـون  ،رة سـنةـسـنة وسـبع عشـ ر مائـةالعالء وقـد عمَّ

ــا ــن وأب ــا احلس ــا أب ــي موالن ــني، لق ــحيح العين ــنة ص ــ س د حمّم

ــوُح . العســكريني  ــد الثامنــني، ورُ  َب ِج ــاه دَّ بع ــه عين ت علي

عنــده بمدينــة   كنــت مقــيامً وذلــك أّين . امل وفاتــه بســبعة أّيــقبــ

نقطــع توقيعــات موالنــا ي الــران مــن أرض آذرباجيــان، وكــان ال

ــان  ــاحب الزم ــىلٰ  ص ــ ع ــر حمّم ــد أيب جعف ــني ــثامن  د ب ع

بــن روح ] احلســني[يــد أيب القاســم  العمــري وبعــده عــىلٰ 

مــن  ، فانقطعــت عنــه املكاتبــة نحــواً )روحهــام س اهللاقــدَّ (

ــل . لــذلك لــق غن، فشــهري ــده نأكــل إذ دخ ــا نحــن عن فبين

ــهراً ـاب مستبشــالبــوّ   ،بغــريه ٰى ســمّ يُ  فــيج العــراق ال: ، فقــال ل

ــ ــه إىلٰ ـفاستبش ــول وجه ــم وح ــة،  ر القاس  ]]١٩٦ص [[/القبل

ة أثـر الفيـوج عليـه، وعليـه جبـَّ ٰى قصـري يـر فسجد ودخل كهل

بة  .كتفه خمالة ، ويف رجله نعل حماميل، وعىلٰ مرضَّ

ــام  ــا فق ــه، ودع ــن عنق ــالة ع ــع املخ ــه ووض ــم فعانق القاس

ــ ــ وأجلسـه إىلٰ  ل يــدهبطشـت ومــاء فغسَّ لنا جانبــه، فأكلنــا وغسَّ

النصـف املـدرج،  أفضـل مـن أيدينا، فقام الرجل فـأخرج كتابـاً 

 :كاتــب لــه يقــال لــه لــه ودفعــه إىلٰ فناولــه القاســم، فأخــذه وقبَّ 

ـلَ أيب َسـ ابن  أحـسَّ  ٰى حتـَّه وقـرأه مة، فأخـذه أبـو عبـد اهللا ففضَّ

: خـري، فقـال: يا أبـا عبـد اهللا خـري، فقـال: فقال. القاسم بنكاية

مـا تكـره فـال، قـال : فقـال أبـو عبـد اهللاء؟ يش وحيـك خـرج يفَّ 

نفسـه بعـد ورود هـذا  نعـي الشـيخ إىلٰ : فـام هـو؟ قـال: القاسم

ــاً  ــأربعني يوم ــالكتــاب ب ــد ُمحِ ــواب َل ، وق ــه ســبعة أث  فقــال ،إلي

يف ســالمة مــن دينــك، : دينــي؟ فقــاليف ســالمة مــن : القاســم

 ؟ؤمل بعد هذا العمرما أُ : فقال فضحك 

ر وحـربة زُ فـأخرج مـن خمالتـه ثالثـة أُ : فقال الرجل الـوارد

فأخــذه القاســم، وكــان  ،محــراء وعاممــة وثــوبني ومنــديالً  يامنيــة

ــه ــه علي ــيص خلع ــده قم ــن  عن ــو احلس ــا أب ــا الرض ، موالن
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د البــدري، حمّمــ نعبــد الــرمحن بــ :وكــان لــه صــديق يقــال لــه

ــم  ــني القاس ــه وب ــان بين ــب، وك ــديد النص ــان ش ــ(وك ر اهللا ـنضَّ

ــه ــودَّ  )وجه ــودُّ ة يف أُ م ــم ي ــان القاس ــديدة، وك ــدنيا ش ــور ال ه، م

صـالح بـني أيب جعفــر الـدار إل إىلٰ  وقـد كـان عبـد الـرمحن واىفٰ 

 .بن محدون اهلمداين وبني ختنة ابن القاسم

ـــا ]]١٩٧ص [[/ ـــن مش ـــيخني م ـــم لش ـــال القاس خينا فق

ــه ــني مع ــه ،املقيم ــال ل ــدمها يق ــد :أح ــو حام ــران  أب ــن[عم  ]ب

ــس ــو[واآلخــر  ،املفل ــن جحــدر أن ]أب ا هــذا ءاقــر :عــيل ب

هدايتـه وأرجـو أن  بُّ ِحـ أُ د فـإّين عبـد الـرمحن بـن حمّمـ الكتاب

هـذا  فـإنَّ  ،اهللا اهللا اهللا: الكتـاب، فقـاال لـه هيديه اهللا بقـراءة هـذا

ــن ا ــق م ــه خل ــا في ــل م ــاب ال حيتم ــيعةالكت ــد ، لش ــف عب فكي

 ؟دالرمحن بن حممّ 

ال جيـوز يل إعالنــه، لكــن  رٍّ ـلســ شٍ  مفــأنــا أعلـم أّين : فقـال

ــه اهللا الــرمحن بــن حمّمــ تــي لعبــدمــن حمبَّ   د وشــهويت أن هيدي

 .الكتاب قرأهأذا،  مر هوهلذا األ

وكـان يـوم اخلمـيس لـثالث عشــرة  -فلامَّ مـرَّ ذلـك اليـوم 

ن حمّمـد وسـلَّم عليـه، دخـل عبـد الـرمحن بـ -خلت من رجب 

قــرأ هــذا الكتــاب وانظــر ا: فــأخرج القاســم الكتــاب فقــال لــه

النعـي  موضـع  بلـغ إىلٰ لنفسك، فقرأ عبد الـرمحن الكتـاب فلـامَّ 

ــ ــم ٰى رم ــال للقاس ــده وق ــن ي ــاب ع ــ: الكت ــا حمّم ــ ،دياب ق اهللا اتَّ

ــ ــل يففإنَّ ــل فاض ــتمكِّ  ك رج ــك، م ــك، واهللا دين ــن عقل  ن م
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  :اآليـة أتـمّ : فضحك القاسم وقال لـه
�

ضـإِال
َ
ِمـْن  ىٰ ـَمـِن اْرت

ـــولٍ  ـــنّ [ رَُس ـــوالي ، ]٢٧: اجل ـــو  وم ـــن ه ـــا م الرض

ــال ــول، وق ــ: الرس ــت أنَّ ــد علم ــذاق ــول ه ــن أرِّ  ك تق خ ولك

خ يف هـذا الكتـاب اليوم، فـإن أنـا عشـت بعـد هـذا اليـوم املـؤرَّ 

ــاعلم أّين  ــىلٰ  ف ــت ع ــتُّ ءيش لس ــا م ــك،  ، وإن أن ــانظر لنفس ف

 .خ عبد الرمحن اليوم وافرتقوافورَّ 

ــاب، واشــتدَّ  وحــمَّ  ــوم الســابع مــن ورود الكت ت القاســم ي

ــ اليــوم بــه يف ذلــك احلــائط، وكــان  ة، واســتند يف فراشــه إىلٰ العلَّ

ــدمناً  ــم م ــن القاس ــن ب ــه احلس ــىلٰ  ابن ــان  ع ــر، وك رشب اخلم

ــاً متزوِّ  ــر أيب  إىلٰ  ج ــاً جعف ــان جالس ــداين، وك ــدون اهلم ــن مح  ب

وجهـه يف ناحيـة مـن الـدار، وأبـو حامـد يف  ورداؤه مستور عـىلٰ 

ــو عــيلٍّ  ــة، وأب ــن ناحي ــة مــن أهــل ال ب ــا ومجاع ــد جحــدر وأن بل

يـا : وجعـل يقـول خلـف يديـه إىلٰ  القاسـم عـىلٰ  ٰى كنبكي، إذ اتَّ 

 يـا حسـن يـا حسـني يـا مـوايل كونـوا شـفعائي إىلٰ  د يا عـيلُّ حممّ 

 .وقاهلا الثانية، وقاهلا الثالثة، اهللا 

ــامَّ  ــةفل ــغ يف الثالث ــ:  بل ــا موس ــيلُّ  ٰى ي ــا ع ــان  ي ــت أجف تفرقع

خـت حدقتـه، شـقائق الـنعامن، وانتف عينيه كـام يفرقـع الصـبيان

ــح بكُ  ــل يمس ــوجع ــنمِّ ــرج م ــه، وخ ــامء  ه عيني ــبيه ب ــه ش عيني

يـا حسـن : ابنـه، فقـال طرفـه إىلٰ  ]]١٩٨ص [[/ مـدَّ ثّم اللحم 

ــا إىلٰ إيلَّ  يابــا عــيلٍّ  ،إيلَّ  يابــا حامــد ،إيلَّ   ، فاجتمعنــا حولــه ونظرن

ــد ــه أبــو حام ــحيحتني، فقــال ل ــراينأ: احلــدقتني ص ــل  ؟ت وجع

ـ وشـاع اخلـرب يف النـاس ا،منّـ واحـدٍ  كلِّ  يده عىلٰ  أتـاه ة، ووالعامَّ

 .ينظرون إليه الناس من العوامِّ 

وركب القـايض إليـه وهـو أبـو السـائب عتبـة بـن عبيـد اهللا 

: قـايض القضـاة ببغـداد، فـدخل عليـه فقـال لـه املسعودي وهو

ـ وأراه خامتـاً ؟ مـا هـذا الـذي بيـدي ،دبـا حمّمـأ يا ه فـريوز، فصُّ

فلـم   فتناولـه القاسـم ،ة أسـطرعليـه ثالثـ: به منـه فقـالفقرَّ 

ــه ــه قراءت ــاس متعجِّ  ،يمكن ــرج الن ــدَّ وخ ــني يتح ــربه، ب ثون بخ

لـك منزلـة نزِّ اهللا مُ  إنَّ : ابنـه احلسـن فقـال لـه القاسم إىلٰ  والتفت

قــد  ،أبــه يــا: بــك مرتبــة فاقبلهــا بشــكر، فقــال لــه احلســنرتِّ ومُ 

ا أبـه، مـا تـأمرين بـه يـ عـىلٰ : ماذا؟ قـال عىلٰ : قبلتها، قال القاسم

ــىلٰ : قــال ــع عــامَّ  ع ــال أن ترج ــر، ق ــه مــن رشب اخلم ــت علي  أن

عـن رشب  يف ذكـره ألرجعـنَّ  مـن أنـت وحـقِّ  ،يـا أبـه: احلسن

ــده  إىلٰ  اخلمــر، ومــع اخلمــر أشــياء ال تعرفهــا، فرفــع القاســم ي

بــه معصــيتك أهلــم احلســن طاعتــك، وجنِّ  هــمَّ اللّ : الســامء وقــال

وكانـت ، ه بيـده تدعـا بـدرج فكتـب وصـيَّ  ات، ثـمّ ثالث مرّ 

 .]أبوه[ الضياع التي يف يده ملوالنا وقف وقفه

لت هلذا األمر يا بنيَّ : احلسن أن قال وكان فيام أوٰىص   -، إن ُأهِّ

، فيكون قوتك من نصف ضيعتي املعروفـة -يعني الوكالة ملوالنا 

ل له فاطلـب خـريك  بفرجيذه، وسائرها ملك ملوالي، وإن مل ُتؤهَّ

 .ذلك ، وقبل احلسن وصيَّته عىلٰ من حيث يتقبَّل اهللا

 كـان يف يـوم األربعـني وقـد طلـع الفجـر مـات القاسـم فلامَّ 

ــاه ــاً  ، فواف ــواق حافي ــدو يف األس ــرمحن يع ــد ال ــارساً  عب  ح

النــاس ذلــك منــه وجعــل  داه، فاســتعظموا ســيِّ : وهــو يصــيح

وا فقـد تسـكا: فقـال ؟مـا الـذي تفعـل بنفسـك: الناس يقولون

 .رأيت ما مل تروه
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ــيَّ  ]]١٩٩ص [[/ ــامَّ وتش ــع ع ــف ع ورج ــه، ووق ــان علي  ك

 .ضياعه الكثري من

ــوّىلٰ  ــيلٍّ  وت ــو ع ــد  أب ــو حام ــم وأب ــل القاس ــدر غس ــن جح ب

ــعليــه املــاء، وكُ  يصــبُّ  بدنــه قمــيص  يف ثامنيــة أثــواب عــىلٰ  نفِّ

جاءتـه مـن  ومـا يليـه السـبعة األثـواب التـي ،مواله أيب احلسـن

 .العراق

احلســن  كتــاب تعزيــة عــىلٰ  ة يســرية ورد كــان بعــد مــدَّ فلــامَّ 

بــك أهلمــك اهللا طاعتــه وجنَّ « :يف آخــره دعــاء مــن موالنــا 

 :بـه أبـوه، وكـان آخـره وهو الدعاء الـذي كـان دعـا ،»معصيته

 .»لك وفعاله لك مثاالً  قد جعلنا أباك إماماً «

 احلسـن بـن عـيلٍّ  واىفٰ : قـال ،سناد، عـن الصـفواينوهبذا اإل

د بـن الفضـل ئـة ومعـه حمّمـالنصيبي سـنة سـبع وثالثام الوجناء

ه ينكـر وكالـة أيب القاسـم غـري أنَّـ شـيعياً  املوصيل، وكـان رجـالً 

ـــن روح  ـــول ب ـــوال إنَّ : ويق ـــذه األم ـــري  ه ـــرج يف غ خت

 .حقوقها

يــا ذا : د بــن الفضــلالوجنــاء ملحّمــ فقــال احلســن بــن عــيلٍّ 

ــ ،الرجـل ة وكالــة ة وكالـة أيب القاســم كصـحَّ صــحَّ  ق اهللا فـإنَّ اتَّ

ــاحمّمــأيب جعفــر  ــن عــثامن العمــري، وقــد كان نــزال ببغــداد  د ب

ر ـرنا للسـالم علـيهام، وكـان قـد حضــا حضـالزاهر، وكنّـ عىلٰ 

أبـو احلسـن بـن ظفـر وأبـو القاسـم بـن  :شيخ لنا يقال لـه هناك

د بــن الفضــل وبــني احلســن حمّمــ األزهــر، فطــال اخلطــاب بــني

ة مـا مـن يل بصـحَّ  :د بـن الفضـل للحسـن، فقـال حمّمـبن عـيلٍّ 

 فقـال احلسـن بـن عـيلٍّ  قول وتثبـت وكالـة احلسـني بـن روح؟ت

مــع   لــك ذلــك بــدليل يثبــت يف نفســك، وكــانبــنيِّ أُ : الوجنــاء

د بأسـود فيـه د بن الفضل دفـرت كبـري فيـه ورق طلحـي جملَّـحممّ 

باته، فتناول الـدفرت احلسـن وقطـع منـه نصـف ورقـة كـان احس

 قلـامً  ٰى فـرب ،أبـروا يل قلـامً : الفضـل د بـنفيه بياض، وقال ملحّمـ

ــىلٰ واتَّ  ــا ع ــه ءيش فق ــا علي ــف أن ــنهام مل أق ــا واطَّ  بي ــه أب ــع علي ل

ــر ــن ظف ــن ب ــيلٍّ  ،احلس ــن ع ــن ب ــاول احلس ــم،  وتن ــاء القل الوجن

ــل ــا اتَّ  وجع ــب م ــم يكت ــذلك القل ــة ب ــك الورق ــه يف تل ــا علي فق

 .الورقة مأل ٰى ر فيه حتَّ ؤثِّ املربي بال مداد، وال يُ 

د بـن الفضـل أسـود ختمه وأعطـاه لشـيخ كـان مـع حمّمـ ثمّ 

أيب القاسـم احلسـني بـن روح ومعنـا ابـن  خيدمه، وأنفـذ هبـا إىلٰ 

ــ ــربح، وحض ــاء مل ي ــرـالوجن ــالة الظه ــلِّ  رت ص ص [[/ينا فص

ــال ]]٢٠٠ ــول فق ــع الرس ــاك، ورج ــال يل: هن ــإنَّ ا: ق ــض ف  م

كـــل إذ ورد مت املائـــدة فـــنحن يف األدِّ ، وُقـــيءاجلـــواب جيـــ

ــداد ــوب بم ــة مكت ــك الورق ــواب يف تل ــ اجل ــل، ع ــل فص ن فص

 أ بطعامـه، وقـال البـند بـن الفضـل وجهـه ومل يتهنـَّفلطم حمّمـ

أيب القاسـم بـن  دخـل عـىلٰ  ٰى قم معي، فقـام معـه حتـَّ: الوجناء

أقلنـي أقالـك اهللا،  ،دييـا سـيِّ : يبكـي ويقـول وبقي روح 

 .شاء اهللا يغفر اهللا لنا ولك إن :فقال أبو القاسم

بــن احلســني  عــيلِّ  د بــنأخربنــا مجاعــة، عــن أيب جعفــر حمّمــ

 ٰى د بـن حييـد احلسـن بـن حمّمـأخربنـا أبـو حمّمـ: قـال، بن بابويه

 ،طـرف سـوق القطـن يف داره العلوي ابـن أخـي طـاهر ببغـداد

 العقيقـي بغـداد إىلٰ  بـن أمحـد بـن عـيلٍّ  أبو احلسن عـيلُّ  مَ دِ قَ : قال

وهـو يومئـٍذ وزيـر يف أمـر ضـيعة  -بـن اجلـّراح  ٰى بن عيسـ عيلِّ 

أهـل بيتـك يف هـذا البلـد كثـري، فـإن  إنَّ : فقـال لـه، فسأله -له 

 .سألونا، طال ذلك، أو كام قال امذهبنا نعطي كلَّ 

 أسـأل مـن يف يـده قضـاء حـاجتي، فـإّين : فقال لـه العقيقـي

ــه عــيلُّ  ــن فقــال ل ــك؟ فقــال: ٰى عيســ ب ــن هــو ذل ــلَّ (اهللا : م  ج

يف  :فخرجـت وأنـا أقـول: ، فخـرج وهـو مغضـب، قـال)ذكره

ــن كــ ــزاء م ــن كــلِّ  لِّ اهللا ع ــك، ودرك م ــيبة، قــال هال : مص

ــ ــن روح ـفانص ــني ب ــد احلس ــن عن ــول م ــاءين الرس رفت، فج

فـــذهب مــن عنـــدي فأبلغـــه فجـــاءين  فشــكوت إليـــه 

ــديل ــم ومن ــة دره ــدد ووزن مائ ــم ع ــة دره  ءويش الرســول بامئ

ئـــك الســـالم قرِ مـــوالك يُ : وقـــال يل ،مـــن حنـــوط وأكفـــان

ــ«: ويقــول وجهــك  ملنــديلفامســح هبــذا ا ك أمــر أو غــمّ إذا مهَّ

هــذا منــديل مــوالك، وخــذ هــذه الــدراهم وهــذا احلنــوط  فــإنَّ 

ــ ــان، وستقض ــذه األكف ــإذا  ٰى ـوه ــة، ف ــذه الليل ــك يف ه حاجت

رة ـمـن قبلـك بعشـ د بـن إسـامعيلر مـات حمّمــمص قدمت إىلٰ 

 بعـده، فيكـون هـذا كفنـك وهـذا حنوطـك وهـذا متَّ  ام، ثمّ أيّ 

 .»جهازك

ــال[ ــول، رف ـفأخــذت ذلــك وحفظتــه وانصــ :]ق الرس

ــاعل ــا باملش ــىلٰ  وإذا أن ــ ع ــاب ُي ــايب والب ــي قُّ دَ ب ــت لغالم ، فقل

هــذا غــالم محيــد : هــو ذا؟ فقــال ءيش نظــر أّي ا ،يــا خــري: خـري

 قــد: فأدخلــه يل، فقــال يل ،الــوزير د الكاتــب ابــن عــمِّ بــن حمّمــ

 .اركب إيلَّ : طلبك الوزير ويقول لك موالي محيد

ــال[ ــدروب  :]ق ــوارع وال ــت الش ــت وفتح ــتوج[فركب ] ئ

ـــارع ]]٢٠١ص [[/ إىلٰ  ـــوزّ  ش ـــد ال ـــد قاع ـــإذا بحمي انني، ف

ــامَّ  ــدخلنا عــىلٰ ينتظــرين، فل ــا ف ــدي وركبن ــوزير،   رآين أخــذ بي ال
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ــوزير ــذر  ٰى ـقــد قضــ ،يــا شــيخ: فقــال يل ال اهللا حاجتــك، واعت

ــع إيلَّ  إيلَّ  ــالكُ  ودف ــد تُ ــة ق ــة خمتوم ــالب مكتوب ــا، ق ــرغ منه : ف

 .فأخذت ذلك وخرجت

ــال ــ: ق ــو حمّم ــال أب ــد اوق ــن حمّم ــن ب ــدَّ : دحلس ــو فح ثنا أب

ــن أمحــد احلســن عــيلُّ  ــال يل ،العقيقــي بنصــيبني هبــذا ب ــا : وق م

ــوط إالَّ  ــذا احلن ــرج ه ــةعمَّ   إىلٰ خ ــي فالن ــم ،ت ــمّ يُ  فل ــد  ،هاس وق

 إّين : ي، وقــد قــال يل احلســني بــن روح ـنفســ نعيــت إيلَّ 

فقمــت إليــه  ،الضــيعة وقــد كتــب يل بالــذي أردت أملــك

ــهوقبَّ  ــه وعيني ــه ،لــت رأس ــت ل ــيِّ : وقل ــا س ــان  ،ديي أرين األكف

بــرد  خرج يل األكفــان، فــإذا فيــهأفــ: واحلنــوط والــدراهم، قــال

 ،م مــن نســج الــيمن وثالثــة أثــواب مــروي وعاممــةحــرب مســهَّ 

هنــا مائــة درهــم خريطــة، فــأخرج الــدراهم فوزَّ  وإذا احلنــوط يف

ــم ــة دره ــددها مائ ــه. وع ــت ل ــيِّ : فقل ــا س ــا  ،ديي ــب يل منه ه

خــذ مــن  ؟يكــون ذلــك وكيــف :، فقــالمتــاً أصــوغه خا درمهــاً 

ــت ــئت، فقل ــا ش ــدي م ــهأُ : عن ــت علي ــذه وأحلح ــن ه ــد م  ري

ــاً وقبَّ  ــه، فأعطــاين درمه ــه وعيني ــت رأس ــددته يف منــدييل  ل ش

اخلــان فتحــت زنفيلجـــة   رصت إىلٰ فلــامَّ . يوجعلتــه يف كّمــ

الزنفيلجــة وفيــه الــدرهم مشــدود،  معــي، وجعلــت املنــديل يف

جئـت أطلـب  ثـمّ  امـاً وأقمـت أيّ  ،بي ودفاتري فيهـاتُ وجعلت كُ 

ـــ ـــإذا الص ـــدرهم ف ـــرَّ ـال ـــا وال يشـة مص ـــا،  ءرورة بحاهل فيه

بــاب العقيقــي، فقلــت  رت إىلٰ ـالوســواس، فصــ فأخــذين شــبه

 ،الشــيخ، فــأدخلني إليــه ريــد الــدخول إىلٰ أُ  :لغالمــه خــري

ــ[ ــال يل]ـف ــا: ق ــيِّ  م ــا س ــك ي ــتل ــذي : دي؟ فقل ــدرهم ال ال

ــي مــا أصــبته يف الصــ  فــدعا بزنفيلجــة وأخــرجة، رَّ ـأعطيتن

مـه هتَّ أ، ومل يكـن معـي أحـد ووزنـاً  الدراهم فإذا هي مائة عـدداً 

ــألته ردَّ  ــمّ ه إيلَّ فس ــرج إىلٰ  ، ث ــ خ ــات ـمص ــيعة، وم ــذ الض ر وأخ

ـوكُ   تـوّيف  ثـمّ  ،رة كـام قيـلـد بـن إسـامعيل بعشـقبله حممّ  ن فِّ

 .ت إليهعَ فِ يف األكفان التي دُ 

بـن احلسـني  بـن عـيلِّ د وأخربنا مجاعـة، عـن أيب جعفـر حمّمـ

ــن ــن عــيلٍّ  ٰى موســ ب ــني ب ــد اهللا احلس ــه وأيب عب ــن بابوي ــه ب  ،أخي

 ]]٢٠٢ص [[/ عـــيلٍّ  د بـــنثنا أبـــو جعفـــر حمّمـــحـــدَّ : قــاال

ــود  ــال األس ــيلُّ  :ق ــألني ع ــ س ــن موس ــني ب ــن احلس ــن  ٰى ب ب

أن أسـأل  د بـن عـثامن العمـري بعـد مـوت حمّمـ بابويه 

ــي ــم الروح ــا القاس ــ  أب ــا ص ــأل موالن ــان أن يس احب الزم

 ذكراً  ولداً  أن يدعو اهللا أن يرزقه. 

أخــربين بعــد ذلــك بثالثــة  ذلــك، ثــمّ  ٰى فســألته فــأهن: قــال

ــأّيــ ــ بــن احلســني  لعــيلِّ  ه قــد دعــاام أنَّ د لــه ولــد ولَ ه ســيُ فإنَّ

د بــن قــال أبــو جعفــر حمّمــ. مبــارك ينفــع اهللا بــه، وبعــده أوالد

ــيلٍّ  ــود ع ــ :األس ــر نفس ــألته يف أم ــدعو يلـوس  قرزَ  أن أُ ي أن ي

ــال يل ،فلــم جيبنــي إليــه راً َكــذَ  ولــداً   ،هــذا ســبيل لــيس إىلٰ  :وق

 د بـن عـيلٍّ تلـك السـنة حمّمـ احلسـني  بـن لعـيلِّ  دَ لِـفوُ : قال

 .يل وبعده أوالد، ومل يولد

 وكـان أبـو جعفـر حمّمـد بـن عـيلٍّ : قال أبو جعفر بـن بابويـه

ـــريًا مـــا يقـــول يل  ـــ إذا رآين أختلـــف إىلٰ  -األســـود كث س جمل

ــد  ــن الولي ــن ب ــن احلس ــد ب ــوأرغــب يف كُ  شــيخنا حمّم ب تُ

لـيس بعجـب أن تكـون لـك هـذه الرغبـة يف : -العلم وحفظـه 

 .العلم وأنت ُولَِدت بدعاء اإلمام 

عقـدت املجلــس ويل دون : قـال أبـو عبـد اهللا بــن بابويـه]و[

د ي أبــو جعفـر حمّمـــر جملســام كـان حيضــسـنة، فــربَّ  رينـالعشـ

إرساعـي يف األجوبـة يف احلـالل  فـإذا نظـر إىلٰ األسـود،  بن عـيلٍّ 

ــرام يُ  ــواحل ــكثِ ــنّ ر التعجُّ ــغر س ــمّ  ،يب لص ــول ث ــب :يق  ال عج

 .بدعاء اإلمام  َت دْ لِ ك وُ ألنَّ 

 ٰى بـن احلسـني بـن موسـ د بـن عـيلِّ وأخربنا مجاعة، عن حمّمـ

كانـت : قـال ،بـن متيـل د بـن عـيلِّ أخربنـا حمّمـ: قال، بن بابويه

د بـن آبـة، وكانـت امـرأة حمّمـ مـن أهـلزينـب  :امرأة يقـال هلـا

ــارت إىلٰ  ــار، فص ــة دين ــا ثالثامئ ــديل اآليب معه ــ عب ــر  يعّم جعف

م هــذا املــال مــن ســلَّ أن يُ  بُّ ِحــأُ : وقالــت ،بــن أمحــد بــن متيــل

ــد أيب يــدي إىلٰ  ــن روح  ي ــم ب ــال، القاس ــا أف: ق ــذين معه نف

ــا ــرجم عنه ــامَّ  ،أت ــىلٰ فل ــت ع ــن روح   دخل ــم ب  أيب القاس

ــا بل ــل عليه ــاأقب ــال هل ــيح فق ــان آيب فص ــب (: س ــا زين حججون

 ؟كيــف أنــِت  :ومعنــاه ،)جججونســته بداكوليــهجججــون 

ــِت  ــف كن ــبيانِك  ؟وكي ــرب ص ــا خ ــن ؟وم ــتغنت م ــة   فاس الرتمج

 . مت املال ورجعتسلَّ ]و[

د وأخــربين مجاعــة، عــن أيب جعفــر حمّمــ]] ٢٠٣ص /[[

د ثني حمّمـحـدَّ : قـال ،بـن بابويـه ٰى موسـ بن احلسني بـن بن عيلِّ 

عنـد الشـيخ أيب  كنـت: قـال ،إبراهيم بن إسـحاق الطالقـاين بن

ــن روح  ــم ب ــيلُّ  القاس ــيهم ع ــع مجاعــة ف ــن عيســ م  ٰى ب

ــه رجــل فقــالـالقصــ ــد أن أســألك عــن  أُ إّين : ري، فقــام إلي ري

وذكــر مســائل ذكرناهــا يف  ، بــدا لــكعــامَّ  ْل َســ: ، فقــال لــهءيش

 .غري هذا املوضع
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الشـيخ أيب  إىلٰ فعـدت : د بـن إبـراهيم بـن إسـحاققال حمّمـ

أتــراه : يـمــن الغــد وأنــا أقــول يف نفســ  القاســم بــن روح

د بــن يــا حمّمــ: ذكــر لنــا أمــس مــن عنــد نفســه؟ فابتــدأنا فقــال

ــئن أخــرُّ  ،إبــراهيم  مــن الســامء فتخطفنــي الطــري أو هتــوي يب ل

أقـول يف ديـن اهللا ] أن[مـن  إيلَّ  الريح مـن مكـان سـحيق أحـبُّ 

 عـــن األصـــل،  ي، بـــل ذلـــكـومـــن عنـــد نفســـ برأيـــي

 .ة ومسموع من احلجَّ 

ــيلِّ  ــن ع ــني ب ــد اهللا احلس ــن أيب عب ــة، ع ــربين مجاع ــن  وأخ ب

ثني مجاعـة مـن أهـل حـدَّ : بـن بابويـه، قـال ٰى موسـ احلسني بـن

التــي خرجـت القرامطــة  بلـدنا املقيمـني كــانوا ببغـداد يف السـنة

كتـب   والـدي ثر الكواكـب أنَّ ا، وهـي سـنة تنـاحلـاجِّ  عىلٰ 

ـــيخ أ إىلٰ  ـــن روح الش ـــني ب ـــم احلس ـــتأذن يف يب القاس  يس

 .احلجِّ  اخلروج إىلٰ 

فأعــاد  ،»ال ختــرج يف هــذه الســنة«: فخــرج يف اجلــواب

ــال ــب: فق ــذر واج ــو ن ــرج ، ه ــه؟ فخ ــود عن ــوز يل القع أفيج

فكــان يف ، »فكــن يف القافلــة األخــرية بــدَّ  إن كــان ال« :اجلــواب

ــه وقُ  ــلم بنفس ــرية فس ــة األخ ــالقافل ــن تقدَّ  َل تِ ــه يف الم ــل م قواف

 .خراألُ 

ــن عــيلِّ وأخــربين مجاعــة، عــن حمّمــ : قــال ،بــن احلســني د ب

ر بـن احلسـني بـن إسـحاق األرسوشـني، د عـّام حمّمـ ثنا أبـوحـدَّ 

ــال ــدَّ : ق ــح ــو العبّ ــالح  اسثنا أب ــن أيب ص ــن ب ــن احلس ــد ب أمح

ــحَّ  ــد أل ــان ق ــدي وك ــار يف  اخلجن ــب، وس ــص والطل يف الفح

ــن  الــبالد، وكتــب عــىلٰ   إىلٰ  روح يــد الشــيخ أيب القاســم ب

ـــاحب  ـــ الص ـــكو تعلُّ ـــالفحص يش ـــتغاله ب ـــه واش ق قلب

اجلـواب بـام تسـكن إليـه نفسـه، ويكشـف لـه  والطلب، ويسأل

مـن بحـث «: نسـخته توقيـع فخـرج إيلَّ : قـال ، يعمـل عليـهعامَّ 

 ومـن ،فقـد أشـاط لَّ دومـن  ،لَّ دفقد طلـب، ومـن طلـب فقـد 

ـــد أرشك ـــاط فق ـــال ]]٢٠٤ص [[/، »أش ـــن : ق ـــت ع فكفف

ـــ ي، وعـــدت إىلٰ ـكنت نفســـالطلـــب وســـ ـــي مس  روراً ـوطن

 .واحلمد هللا

 ،د الـزراريوأخربين مجاعـة، عـن أيب غالـب أمحـد بـن حمّمـ

مـن  - يعنـي ابنـه - اسبينـي وبـني والـدة أيب العبّـ ٰى جـر: قال

ــ ــومة والش ــاد رِّ ـاخلص ــا ال يك ــيم م ــر عظ ــابع أن يتَّ  أم ــق، وتت ف

ــر إىلٰ  ــك وكث ــىلٰ  ذل ــت ع ــه، وكتب ــجرت ب ــر  أن ض ــد أيب جعف ي

لقينـي أبـو جعفـر  ة، ثـمّ ي اجلـواب مـدَّ فأبطـأ عنّـ ،الدعاء أسأل

ــال ــأخرج إيلَّ : فق ــه ف ــألتك، فجئت ــواب مس ــد ورد ج ــدرجاً  ق  م

ــه إىلٰ  ــزل يدرج ــم ي ــالً  أن فل ــه أراين فص ــه في ــ«: من ــزوج وأمَّ ا ال

االســتقامة  حــال ، فلــم تــزل عــىلٰ »والزوجــة فأصــلح اهللا بيــنهام

ـا كـان ممـَّ ءومل جير بيننا بعـد ذلـك يش د جيـري، وقـد كنـت أتعمَّ

لفـظ أيب  ٰى ، هـذا معنـءمنهـا يش] فيـه[فـال جيـري  طهاسـخِ ما يُ 

 .منه أو قريب غالب 

يـد أيب جعفـر  وكـان عنـدي أنَّـه كتـب عـىلٰ : قال ابـن نـوح

مــا حكــاه  عــىلٰ  -ه وخــروج لعنــه قبــل تغــريُّ  -بــن أيب العزاقــر 

ام ه إنَّـي أنَّـعـم ثني بعـض مـن سـمع ذلـكأن حدَّ  اش إىلٰ ابن عيّ 

ــ وأنَّ  أبــا جعفــر الزجــوزجي  ٰى عنــ  ام كــان مــنالكتــاب إنَّ

أبـا القاســم  ٰى ا نلقـكنّـ: أبـا غالـب قــال لنـا الكوفـة، وذلـك أنَّ 

ــن روح  ــني ب ــ احلس ــل أن يقض ــهي األـقب ــر إلي ــا  ،م رصن

 .نلقي أبا جعفر بن الشلمغاين وال نلقاه

ــدَّ  ــذاكرةً وح ــايتني م ــاتني احلك ــمل أُ  ثنا هب ــة[دمها قيِّ  ]بالكتاب

ــ ــريي، إالَّ وقيَّ ــدمها غ ــان يُ  أنَّ ــه ك ــامكثِ ــديث هب ــا واحل  ،ر ذكرمه

ــ ــه مــا ال أُ  ٰى حتَّ ــامً  شــكراً  ي، واحلمــد هللاـحصــســمعتهام من  ،دائ

 .مد وآله وسلَّ حممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ 

بــن  د بــن عــيلِّ وأخــربين مجاعــة، عــن أيب جعفــر حمّمــ

د بــن إبــراهيم بــن إســحاق ثني حمّمــحــدَّ : قــال ،احلســني

القاسـم احلسـني بـن  كنـت عنـد الشـيخ أيب: قال،  الطالقاين

فقــام  ،ريـالقصــ ٰى مــع مجاعــة مــنهم عــيل بــن عيســ روح 

ــال ــل فق ــه رج ــن يش أُ إّين  :إلي ــألك ع ــد أن أس ــه ء،ري ــال ل : فق

 أخــربين عــن احلســني : بــدا لــك، فقــال الرجــل عــامَّ  ْل َســ

 )لعنــه اهللا(أخــربين عــن قاتلــه : نعــم، قــال: اهللا؟ قــال أهــو ويلُّ 

ط سـلِّ فهـل جيـوز أن يُ : نعـم، قـال الرجـل: اهللا؟ قـال عـدوُّ أهو 

 ه؟وليِّ  ه عىلٰ عدوَّ  اهللا 

علـم ا ،ي مـا أقـول لـكفهـم عنّـا: فقال له أبـو القاسـم 

خياطـــب النــــاس بمشـــاهدة العيــــان، وال  ال اهللا تعـــاىلٰ  أنَّ 

ــيشـافههم بــالكالم، ولكنَّــ  الً ُســإلــيهم رُ  ت عظمتــه يبعــثه جلَّ

ــنافهم ــهم وأص ــن أجناس ــ م ــيه راً ـبش ــث إل ــو بع ــثلهم، ول  مم

صــفتهم وصــورهم لنفــروا عــنهم، ومل يقبلــوا  مــن غــري الً ُســرُ 

يــأكلون ويمشــون   جــاؤوهم وكــانوا مــن جنســهممــنهم، فلــامَّ 

تــأتوا  ٰى أنــتم مثلنــا ال نقبــل مــنكم حتَّــ: يف األســواق قــالوا هلــم

فــنعلم  ،أن نــأيت بمثلــه ]]٢٠٥ص [[/نعجــز عــن ـيء بشــ

هلـم   بـام ال نقـدر عليـه، فجعـل اهللا كم خمصوصـون دوننـاأنَّ 



 معاجزه/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ................................................................................ ٢٧٤

فمـنهم مـن جـاء بالطوفـان . املعجزات التي يعجـز اخللـق عنهـا

د، ومـنهم ومتـرَّ  ٰى ق مجيـع مـن طغـنـذار، ففـرَّ عـذار واإلبعد اإل

ــرداً مــن أُ  ــه ب ــت علي ــار فكان ــي يف الن ــالماً  لق ــن وس ــنهم م ، وم

ــاً  ٰى مــن احلجــر الصــلد الناقــة وأجــر أخــرج ، مــن رضعهــا لبن

ــه ومــنهم مــن ــق ل ــ فل ــر، وفجَّ ــون، البح ــن احلجــر العي ــه م ر ل

مـا يـأفكون، ومـنهم مـن  تلقـف وجعل له العصا اليابسة ثعبانـاً 

ــأهم  ٰى املــوت ٰى وأحيــ ،]واألبــرص[أبــرأ األكمــه  بــإذن اهللا، وأنب

ــدَّ  ــا ي ــأكلون وم ــام ي ــقَّ ب ــن انش ــنهم م ــوهتم، وم ــه  خرون يف بي ل

 .كالبهائم مثل البعري والذئب وغري ذل متهالقمر وكلَّ 

ــل ذلــك، وعجــز اخللــق مــن أُ فلــامَّ  ــأتوا َمم  أتــوا بمث هــم أن ي

ــدير ــن تق ــان م ــه ك ــاده وحكمتــه أن  اهللا  بمثل ــه بعب ولطف

ــال ــع هــذه املعجــزات يف ح ــاءه م ــرغــالبني، وأُ  جعــل أنبي  ٰى خ

جعلهــم  مقهـورين، ولـو ٰى خــرمغلـوبني، ويف حـال قـاهرين وأُ 

  يف مجيـــع أحـــواهلم غـــالبني وقـــاهرين، ومل يبـــتلهم ومل

ــيمتحــنهم، ال  َف رِ ، وملــا ُعــمــن دون اهللا  ذهم النــاس آهلــةً ختَّ

 .واملحن واالختبار البالء فضل صربهم عىلٰ 

ه جعــل أحــواهلم يف ذلــك كــأحوال غــريهم، ليكونــوا ولكنَّــ

ـــة ـــال املحن ـــو يف ح ـــابرين ويف  ٰى والبل ـــال[ص ـــة ] ح العافي

ــوا والظهــور عــىلٰ  ــداء شــاكرين، ويكون ــواهلم  األع ــع أح يف مجي

ــعني ــربِّ متواض ــاخمني وال متج ــري ش ــاد أنَّ ، غ ــيعلم العب  ين، ول

ــم ــاً  هل ــدبِّ  إهل ــالقهم وم ــو خ ــله، ه ــوا رس ــدوه ويطيع رهم فيعب

هلـم  ٰى عـفـيهم وادَّ  مـن جتـاوز احلـدَّ  هللا ثابتة عـىلٰ  ةويكونوا حجَّ 

ــ ــالف وعص ــد وخ ــة، أو عان ــه ٰى ـالربوبي ــت ب ــام أت ــد ب ، وجح

 مـن حـيَّ  ٰى يـنـة وحيل، وليهلك مـن هلـك عـن بيِّ ُس األنبياء والرُّ 

 .نةبيِّ  عن

ــ ــال حمّم ــحاق ق ــن إس ــراهيم ب ــن إب ــدت إىلٰ : د ب  فع

مــن الغــد وأنــا أقــول  احلســني بــن روح  الشــيخ أيب القاســم

عنـد نفسـه؟ فابتـدأين ] مـن[ أتراه ذكر لنـا يـوم أمـس: يف نفيس

فتخطفنـي  مـن السـامء لـئن أخـرُّ  ،د بـن إبـراهيميـا حمّمـ: فقـال

مــن أن  إيلَّ  ان ســحيق أحــبُّ الطــري أو هتــوي يب الــريح مــن مكــ

ــن ــول يف دي ــ أق ــد نفس ــن عن ــي وم ــن ـاهللا برأي ــك م ــل ذل ي، ب

 .)وسالمه عليه صلوات اهللا(ة األصل ومسموع من احلجَّ 

ــاً  ــا طرف ــد ذكرن ــ وق ــار الدالَّ ــن األخب ــىلٰ م ــن  ة ع ــة اب إمام

ــ احلســن  ا أخبـــار وثبــوت غيبتـــه ووجــود عينـــه، ألهنَّ

وجــه  كونــه عــىلٰ  قبــل ـيءخبــار بالغايبــات وبالشــنت األتضــمَّ 

ــم ذلــك إالَّ  ]]٢٠٦ص [[/  مــن أعلمــه خــارق للعــادة، ال يعل

ــىلٰ  ــ اهللا ع ــان نبيِّ ــن دلَّ  هلس ــة م ــن جه ــه م ــل إلي  ، ووص

ــىلٰ  ــدليل ع ــذلك، أل ال ــان ك ــا ك ــدقهم مل ــوال ص ــدقه، ول  نَّ ص

 صــدقهم دلَّ  ابني، وإذا ثبــتيــد الكــذّ  املعجــزات ال تظهــر عــىلٰ 

مـا ورد يف هـذا  مل نسـتوِف وجود مـن أسـندوا ذلـك إليـه، و عىلٰ 

 .يطول به الكتاب وهو موجود يف الكتب لئالَّ  ٰى املعن

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

  :يف يشء من دالئله  :فصل )٧(]] ٢٤٥ص [[

اجتمــع   :ابــن مهزيــار، قــال أسـند املفيــد يف إرشــاده إىلٰ  - ١

ُردَّين فهــو : عنــد أيب مــال جزيــل، فحملــه، فوعــك، فقــال

ــال إىلٰ  ــت امل ــات، فحمل ــال، وم ــذا امل ــق اهللا يف ه ــوت، واتَّ  امل

يـا «: العراق، وكتمت أمري أّيامـًا، فـإذا رقعـة مـع رسـول فيهـا

ــذا ــذا وك ــك ك ــد، مع ــ»حمّم ــه،  ٰى ، حتَّ ــيئًا مل أعلم ــه ش ــصَّ من ق

قــد «: الرسـول، واغتممـت بعــده أّيامـًا، فخـرج إيلَّ  فسـلَّمته إىلٰ 

، وقـد أسـلفنا هـذا احلـديث يف » ، فامحـد اهللاأقمناك مقـام أبيـك

  .شـيء من معاجزه 

ـــال - ٢]] ٢٤٦ص /[[ ـــن الع ـــم ب ـــال القاس ـــَد يل : ق ُولِ

عشــر بنــني، وكنــت أكتـب أســأله الــدعاء هلـم فلــم يكتــب إيلَّ 

ــي،  ــت، وبق ــت، فُأجب ــني، فكتب ــَد يل احلس ــوا، فُولِ ــيئًا، فامت ش

 . واحلمد هللا

ـــي - ٣ ــف الشاش ــن يوس ــد ب ــال حمّم ــور،   :ق ــرج يب ناس خ

ــاء، فأنفقــت عليــه مــاالً، فلــم يصــنع الــدواء فيــه  فأريتــه األطبّ

ألبســك اهللا «: شــيئًا، فكتبــت رقعــة أســأل الــدعاء، فوقَّــع

، فــام أتــت اجلمعــة »العافيــة، وجعلــك معنــا يف الــدنيا واآلخــرة

مـا : عوفيت، فأريـت املوضـع طبيبـًا مـن أصـحابنا، فقـال ٰى حتَّ 

ــذا دواء، ومــا ج ــا هل ــري عرفن ــل اهللا بغ ــة إالَّ مــن ِقبَ ــك العافي اءت

 . احتساب

ــأت للخــروج مــن   :بــن احلســني الــيامين، قــال عــيلُّ  - ٤ هتيَّ

، »ال ختــرج فــال خــرية«: بغــداد، فكتبــت أســتأذن فيــه، فكتــب

القافلــة فاجتــاحتهم، فكتبــت  فخرجــت بنــو حنظلــة عــىلٰ 

ت أنَّ املراكــب يف  أســتأذن يف ركــوب املــاء فلــم يــأذن يل، فُخــربِّ

 . تلك السنة قطع عليها البوارج فلم يسلم منها مركب

ــن احلســني، قــال عــيلُّ  - ٥ ف   :ب ــرَّ دخلــت العســكر ومل أتع

ومـن أنـا؟ : املنـزل، فقلـت قـم إىلٰ : بأحد، فجاءين خـادم وقـال
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ــك ُأرســلت إىلٰ  بــن احلســني،  ال، أنــت عــيلُّ : غــريي، فقــال لعلَّ

ه بشــيء، فأتـاين  بجميـع مـا وقد كان مـع اخلـادم غـالم، فسـارَّ

أحتــاج إليــه، وأقمــت عنــده ثالثــة أّيــام، واســتأذنته يف الزيــارة 

 . من داخل الدار، فأذن يل، فزرت

ــه   :احلســني بــن الفضــل اهلمــداين، قــال - ٦ كتــب أيب بخطِّ

كتابــًا، فــورد جوابــه، وكتــب رجــل مــن فقهــاء أصــحابنا فلــم 

ل قرمطياً   .يرد جوابه، فنظرنا فإذا الرجل قد حتوَّ

ـــن  - ٧ ـــلاب ـــت إىلٰ :  الفض ،  خرج ـــجَّ ـــد احل ـــراق ُأري الع

ال أخـرج إليـه إالَّ عــن بيِّنـة، وأخـاف أن يطـول أمــري : وقلـت

، فجئــت حمّمــد بــن أمحــد وكــان الســفري يومئــٍذ  فيفــوتني احلــجُّ

ـــال ـــاه، فق ـــل،  رس إىلٰ : أتقاض ـــيلقاك رج ـــذا، فس ـــجد ك مس

ـــتحجُّ «: فســــرت، فـــدخل وضـــحك، وقـــال ، فس ال تغـــتمَّ

ــاملاً  ــع س ــك»وترج ــرج إيلَّ ، فس ــكر، فخ ــأردت العس ــي، ف ن قلب

ــت ــدمت، وقل ــّم ن ــا، ث ــوب، فرددهت ــانري وث ــا دن ة فيه ـــرَّ : ص

ها عـىلٰ  مـوالي، وكتبـت رقعـة أعتـذر فيهـا، وقلـت  كفرت بردِّ

ــــي ـــا إىلٰ : يف نفس ـــا وأمحله ـــرج إن ُردَّت إيلَّ مل أفتحه   أيب، فخ

: إيلَّ الرســـول الـــذي محلهـــا، ومعـــه جـــواب]] ٢٤٧ص /[[

ــأت يف ردِّ « ــك، أخط ــر ل ــاهللا يغف ــتغفرت اهللا ف ــإذا اس ــا، ف ن ك برَّ

ـــرفناه  ــد ص ــدثًا فق ــه ح ــِدث في ــك أن ال ُحت ــت عزيمت وإذا كان

ا الثوب فخذه لتحرم فيه  .» عنك، فأمَّ

شــككت يف أمــر   :احلســن بــن عبــد احلميــد، قــال - ٨

ـــرت إىلٰ  ــيئًا، وص ــت ش ــاجز، فجمع ــرج إيلَّ  ح ــكر، فخ : العس

، وال فــيمن يقــوم ب«  أمرنــا، فــُردَّ مــا معــك إىلٰ لــيس فينــا شــكٌّ

 .»حاجز بن يزيد

النــاس  لـــامَّ مــات أيب كــان لــه عــىلٰ :  حمّمــد بــن صــالح - ٩

يعنـي صـاحب األمـر : قـال املفيـد -سفاتج مـن مـال الغـريم، 

 فـه وختاطـب بـه ألجـل ، ألنَّ هذا زمـن كانـت الشـيعة ُتعرِّ

ــة  طــالبهم «: فكتبــت إليــه ُأعِلمــه، فكتــب: ، قــال حمّمــد-التقيَّ

ــيهمو ــتقض عل ــذت »اس ــي، فأخ ــدًا مطَّلن ــوين إالَّ واح ، فقض

ــل : بلحيتــه وســحبته، فصــاح ابنــه هــذا قّمــي رافضـــي قــد قت

ــت ــداد، فقل ــل بغ ــن أه ــر م ــيلَّ األكث ــاجتمع ع ــدي، ف ــا : وال أن

ــذهب  ــالرفض لي ــي ب ــذا يرمين ــنَّة، وه ــل السُّ ــن أه ــل م رج

ــف  ــه، فحل نتهم عن ــه، فســكَّ ــدخلوا حانوت ــوا أن ي ــي، فطلب بحّق

 . ، فاستوفيت منهليوّفيني

ــيلِّ  - ١٠ ــن ع ــن ب ــ احلس ــن عيس ــالٰى ب ـــ: ، ق ـــامَّ مض  ٰى ل

جــاء رجــل مــن مصـــر بــامل لصــاحب األمــر  العســكري 

ــ إىلٰ  ــهمكَّ ــل ل ـــ: ة، فقي ــل ٰى قــد مض ــف، وقي ــف : بغــري خل خلَّ

العسـكر  ولـدًا، فبعـث رجـالً بكتـاب إىلٰ : أخـاه جعفـرًا، وقيـل

أ : يبحث عنـه، فجـاء فسـأل جعفـرًا عـن برهـان، فقـال ال يتهيـَّ

ــاب ودفــع إىلٰ  يل اآلن، فصــار الرجــل إىلٰ  ــاب،  الب الســفراء الكت

ـــواب ـــرج اجل ـــد مـــات «: فخ ـــاحبك فق ـــرك اهللا يف ص آج

 . ، فكان األمر كام قيل له»ثقة باملال الذي معه إىلٰ  ٰى وأوصـ

ــاذان - ١١ ــن ش ــد ب ــنقص   :حمّم ــامئة ت ــدي مخس ــع عن اجتم

متهــا مــن عنــدي، وبعثــت هبــا إىلٰ  األســدي، ومل  عشـــرون، فتمَّ

ــواب ــورد اجل ــدي، ف ــن عن ــذي م ــه بال ــامئة «: ُأعلم ــل مخس وص

 .» لك منها عرشون

إنَّـك «: بـن زيـاد يسـأل كفنـًا، فخـرج إليـه كتب عـيلُّ  - ١٢

، فبُِعـَث بـه إليـه، فـامت يف تلـك السـنة، »حتتاج إليه سـنة ثامنـني

 . وقد سلف ذلك يف معاجزه

ـــ - ١٣]] ٢٤٨ص /[[ ـــارونحمّم ـــن ه ـــال ،د ب ـــا  :ق ن ك

يل حوانيـت قـد  :يـفقلـت يف نفسـ ،مخسـامئة دينـار للناحية عيلَّ 

ــذلك ــة ب ــق هبــا ،جعلتهــا للناحي ــ فكتــب إىلٰ  ،ومل أنط ــن حمّم د ب

 .» اقبض احلوانيت باخلمسامئة التي لنا عليه«: جعفر

ــ ٰى مــور ونحوهــا كثــرية جتــري جمــرفهــذه األُ  ة املعــاجز الدالَّ

لتواترهــا  ،اآلحــادنقلهــا ب رُّ ـوال يضــ ،اســتحقاق اإلمامــة عــىلٰ 

  . كام يف أكثر معجزات النبيِّ  ،األنام بني خواصِّ  ٰى معن

*   *   * 

راء اا: 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

 :ا السفراء املمدوحون يف زمان الغيبةفأمَّ  ]]٢١٩ص [[

د العســكري بــن حمّمــ مــن نصــبه أبــو احلســن عــيلُّ : هلمفــأوَّ 

وهــو الشــيخ  د ابنــه بــن حمّمـ عــيلِّ  د احلســن بـنوأبـو حمّمــ

ــن ســعيد ــو عمــرو عــثامن ب ــه أب ــان  العمــري  املوثــوق ب وك

ــدياً  ــ أس ــوإنَّ ــريمّ ام ُس ــ ي العم ــو نص ــا رواه أب ــن ـمل ــة اهللا ب ر هب

، قـال جعفـر العمـري  د بن أمحـد الكاتـب ابـن بنـت أيبحممّ 

العمـري، وقـد : ه فقيـلجـدِّ  إىلٰ  َب ِسـفنُ  كـان أسـدياً : رـأبو نصـ

: قـال  د احلسـن بـن عـيلٍّ أبـا حمّمـ إنَّ : الشـيعة قال قوم من

ــو عمــرو ال جيمــع عــىلٰ « ر ـوأمــر بكســ» امــرئ بــني عــثامن وأب

ــــه،  ــــل ]]٢٢٠ص [[/كنيت ــــه: فقي ــــال ل ــــري، ويق : العم

ــالعســكري أيضــاً   ، ويقــالٰى مــن رأ ه كــان مــن عســكر ُرسَّ ، ألنَّ
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ــه ــّام : ل ــالس ــان يتَّ ن، ألنَّ ــةً ه ك ــمن تغطي ــىلٰ  جــر يف الس ــراأل ع  .م

ــا ــوا إىلٰ وك ــيعة إذا محل ــ ن الش ــيهم  د أيب حمّم ــب عل ــا جي م

ــن ــه م ــذوا إىلٰ  محل ــوال أنف ــراب  األم ــه يف ج ــرو، فيجعل أيب عم

 .وخوفاً  ةً تقيَّ  د حممّ  أيب السمن وزقاقه وحيمله إىلٰ 

ــ ــن موســفــأخربين مجاعــة، عــن أيب حمّم ، عــن ٰى د هــارون ب

 بــن ثنا عبــد اهللاحــدَّ : ام اإلســكايف، قــالد بــن ّمهــحمّمــ أيب عــيلٍّ 

ــال ــريي، ق ــر احلم ــدَّ : جعف ــعد  ثناح ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب أمح

يف   دبــن حمّمــ أيب احلســن عــيلٍّ  دخلــت عــىلٰ : قــال ،يالقّمــ

أ أنـا أغيـب وأشـهد وال يتهيـَّ ،دييـا سـيِّ : ام فقلـتيوم من األيّ 

وقـت، فقـول مـن نقبـل؟  يل الوصول إليـك إذا شـهدت يف كـلِّ 

ــال يل  ــل؟ فق ــن نمتث ــر م ــو«: وأم ــذا أب ــرو ه ــة  عم الثق

ــ ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــني م ــا أدّ األم ــه، وم ــي يقول ــيكم فعنّ ي اه إل

ــهؤدّ يُ  ــامَّ ، »ي ــفل ــن  ٰى ـ مض ــو احلس ــلت إىلٰ  أب ــ وص د أيب حمّم

ــن ــه احلس ــكري  ابن ــه  العس ــت ل ــوم فقل ــل  ذات ي مث

هذا أبـو عمـرو الثقـة األمـني ثقـة املـايض «: يل قويل ألبيه، فقال

 ٰى ي يقولـه، ومـا أدّ فعنّـلكـم  وثقتي يف املحيا واملـامت، فـام قالـه

: قــال أبــو عــيلٍّ : د هــارونقــال أبــو حمّمــ. »يــهؤدّ ي يُ إلــيكم فعنـّـ

مـا نتـذاكر هـذا القـول  ا كثـرياً فكنّـ: اس احلمـرييقال أبو العبّـ

 .أيب عمرو ونتواصف جاللة حملِّ 

ــ ــن أيب حمّم ــة، ع ــا مجاع ــوأخربن ــن حمّم ــارون، ع ــن د ه د ب

يف بعـض السـنني  جنـاجَ ُح : قـال ،عبـد اهللا بـن جعفـر ام، عنمهّ 

ــ يِّ ـبعــد مضــ أمحــد بــن إســحاق  فــدخلت عــىلٰ  د أيب حمّم

ــالم ــة الس ــت ،بمدين ــده، فقل ــرو عن ــا عم ــت أب ــذا : فرأي إنَّ ه

، وهــو عنــدنا الثقــة -أمحــد بــن إســحاق  وأرشت إىلٰ  -الشــيخ 

ــدَّ  ــريض، ح ــتامل ــك بكي ــا  ثنا في ــه م ــت علي ــت، واقتصص وكي

ــدَّ  ــرو وتق ــل أيب عم ــن فض ــه م ــاه عن ــا ذكرن ــي م ــم يعن ه، حملِّ

ــت ــ: وقل ــت اآلن ممَّ ــن ال يُ أن ــدقه كُّ َش ــه وص ــألك  ،يف قول فأس

هــل رأيــت ابــن أيب  ،قــاكمــامني اللــذين وثَّ اإل اهللا وبحــقِّ  بحـقِّ 

أن ال  عــىلٰ : قـال ثـمّ  ٰى د الـذي هـو صـاحب الزمـان؟ فبكـحمّمـ

 قـد رأيتـه : قـال. نعـم: قلـت ،وأنـا حـيٌّ   بذلك أحداً ِرب ُخت 

ــذا  ــه هك ــا أغ -وعنق ــد أهنَّ ــًا يري ــنًا ومتام ــاب حس ــظ الرق ، -ل

 .ُهنيتم عن هذا: فاالسم؟ قال: قلت

ـــيلِّ  ٰى ورو]] ٢٢١ص /[[ ـــن ع ـــد ب ـــو  أمح ـــوح أب ـــن ن ب

د اهللا بــن حمّمــ هبــةر ـنصــ أخربنــا أبــو: اس الســريايف، قــالالعبّـ

 ثني بعــضحــدَّ : ة الكاتــب، قــاليــبــن أمحــد املعــروف بــابن برن

ــ ــرّ ـالش ــيعة اإلماميَّ ــن الش ــاف م ــديث، ق ــحاب احل : الة أص

ــ دثني أبــو حمّمــحــدَّ  ثني حــدَّ : قــال ،اس بــن أمحــد الصــائغالعبّ

د بـن إسـامعيل حمّمـ ثنيحـدَّ : قـال ،احلسني بـن أمحـد اخلصـيبي

ــيلُّ  ــنيان وع ــد اهللا احلس ــن عب ــاال ،ب ــىلٰ : ق ــا ع ــ دخلن د أيب حمّم

ــن  ــ احلس ــن رأ رَّ ـبُس ــن ٰى م ــة م ــه مجاع ــني يدي ــه  وب أوليائ

ــ ــدر خادمــه ٰى وشــيعته، حتَّ ــا مــوالي: قــالف ،دخــل عليــه ب  ،ي

هــؤالء نفــر مــن شــيعتنا : غــرب، فقــال هلــم بالبــاب قــوم شــعث

ــوقانه إىلٰ  ــل يس ــديث طوي ــاليمن يف ح ــي إىلٰ  أن ب ــال  ينته أن ق

ـــن  ـــدر احلس ـــعيد «: لب ـــن س ـــثامن ب ـــا بع ـــامض فائتن ف

ــري ــا إالَّ ، »العم ــام لبثن ــرياً ف ــ  يس ــه  ٰى حتَّ ــال ل ــثامن، فق ــل ع دخ

ك الوكيـل والثقـة إنَّـيـا عـثامن، ف امـض«: د دنا أبو حممّ سيِّ 

اليمنيــني مــا  مــال اهللا، واقــبض مــن هــؤالء النفــر املــأمون عــىلٰ 

ــال ــن امل ــوه م ــمّ ، »محل ــديث إىلٰ  ث ــاق احل ــاال س ــمّ : أن ق ــا  ث قلن

ــا ــا ســيِّ : بأمجعن ــد  عــثامن واهللا إنَّ  ،دناي ــار شــيعتك، ولق ملــن خي

 ه وكيلـك وثقتـك عـىلٰ بموضـعه مـن خـدمتك، وأنَّـ زدتنا علـامً 

عـثامن بـن سـعيد  أنَّ  نعـم واشـهدوا عـىلٰ «: ، قـالمال اهللا تعـاىلٰ 

 .»وكيل ابني مهديكم داً ابنه حممّ  وأنَّ  ،العمري وكييل

بـن أمحـد الكاتـب ] دبـن حمّمـ[ر هبـة اهللا ـعنه، عن أيب نصـ

ــن ــري  اب ــر العم ــت أيب جعف ــدَّ (بن ــاهق ــه وأرض ، )س اهللا روح

ر غسـله ـحضـ  احلسـن بـن عـيلٍّ   مـاتامَّ ـه لـعن شيوخه أنَّ 

مجيــع أمــره  وتــوّىلٰ ، )ريض اهللا عنــه وأرضــاه(ن بــن ســعيد عــثام

بـذلك للظـاهر مـن احلـال  يف تكفينه وحتنيطـه وتقبـريه، مـأموراً 

 بــدفع حقــائق األشــياء يمكــن جحــدها وال دفعهــا إالَّ  التــي ال

 .يف ظواهرها

ــاحب األ ــات ص ــت توقيع ــر وكان ــىلٰ  م ــرج ع ــدي  خت ي

شــيعته  ن إىلٰ د بــن عــثاموابنــه أيب جعفــر حمّمــ عــثامن بــن ســعيد

ــ وخــواّص  ــه أيب حمّم ــي د أبي ــاألمر والنه ــامَّ  ب ــة ع  واألجوب

الــذي  الســؤال فيــه بــاخلطِّ  يســأل الشــيعة عنــه إذا احتاجــت إىلٰ 

 ، فلـم تـزل الشـيعة مقيمـة عـىلٰ خيرج يف حياة احلسـن  كان

 )رمحــه اهللا وريض عنــه( عــثامن بــن ســعيد وّيف ُتــ أن عــدالتهام إىلٰ 

ــ ــوحصــل األ القيــام بــه وتــوّىلٰ له ابنــه أبــو جعفــر وغسَّ ه مــر كلُّ

ــردوداً  ــىلٰ  م ــة ع ــيعة جمتمع ــه، والش ــه  إلي  ]]٢٢٢ص [[/عدالت

عليـه باألمانـة والعدالـة  لـه مـن الـنصِّ  موثقته وأمانته، ملـا تقـدَّ 

ــن واأل ــاة احلس ــه يف حي ــالرجوع إلي ــر ب ــه يف  م ــد موت وبع

 .)رمحة اهللا عليه(حياة أبيه عثامن 
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از، بــن مالــك الفــزاري البــزّ د وقــال جعفــر بــن حمّمــ: قــال

بـن بـالل وأمحـد بـن هـالل  الشـيعة مـنهم عـيلُّ  عن مجاعـة مـن

 -وحمّمد بـن معاويـة بـن حكـيم واحلسـن بـن أّيـوب بـن نـوح 

ــل مشــهور  ــا إىلٰ : قــالوا مجيعــاً  -يف خــرب طوي ــ أيب اجتمعن د حمّم

ـ  احلسن بن عـيلٍّ   ة مـن بعـده، ويف جملسـهنسـأله عـن احلجَّ

  ًــن عمــرو ، فقــاأربعــون رجــال ــن ســعيد ب ــه عــثامن ب م إلي

ريـد أن أسـألك عـن أمـر أُ  ،يـا بـن رسـول اهللا: له العمري فقال

ــ ــه منّ ــم ب ــت أعل ــه. يأن ــال ل ــثامنا«: فق ــا ع ــس ي ــام »جل ، فق

ا أحـد خيـرج منّـ فلـم ،»أحـد ال خيـرجنَّ «: ليخرج فقـال مغضباً 

قدميــه  عـىلٰ  بعـثامن، فقـام أن كـان بعـد سـاعة، فصـاح  إىلٰ 

 ،نعــم يــا بــن رســول اهللا: قــالوا ،»بــام جئــتم؟خــربكم أُ «: فقــال

ــ جئــتم«: قــال نعــم، : قــالوا ،»ة مــن بعــديتســألوين عــن احلجَّ

: فقـال د النـاس بـأيب حمّمـ ه قطـع قمـر أشـبهفإذا غالم كأنَّ 

ــيكم« ــي عل ــدي وخليفت ــن بع ــامكم م ــذا إم ــوه وال  ،ه أطيع

كــم ال ترونــه  وإنَّ فتهلكــوا يف أديــانكم، أَال  قــوا مــن بعــديتتفرَّ 

لـه عمـر، فـاقبلوا مـن عـثامن مـا  يـتمَّ  ٰى بعد يومكم هذا حتـَّمن 

 أمــره، واقبلــوا قولــه، فهــو خليفــة إمــامكم يقولــه، وانتهــوا إىلٰ 

 .يف حديث طويل» مر إليهواأل

وقــرب عـثامن بـن ســعيد : در هبــة اهللا بـن حمّمــقـال أبـو نصـ

ل مــن مدينــة الســالم، يف شــارع امليــدان، يف أوَّ  باجلانــب الغــريب

يمنــة  )مســجد الــدرب(يف  )درب جبلــة(ـ ملعــروف بــاملوضــع ا

 .املسجد  الداخل إليه، والقرب يف نفس قبلة

رأيـت قــربه : ف هـذا الكتـابد بـن احلسـن مصــنِّ قـال حمّمـ

ــذي ــع ال ــره يف املوض ــان بُ  ،ذك ــه وك ــائط وب ــه ح ــي يف وجه ن

ــجد، وإىلٰ  ــدخل إىلٰ  حمــراب املس ــاب ي ــه ب ــرب يف  جنب ــع الق موض

دخل إليــه ونــزوره مشــاهرة، ا نــق مظلــم، فكنّــبيــت ضــيِّ 

بغــداد، وهــي ســنة ثــامن  وقــت دخــويل إىلٰ  وكــذلك مــن

 .سنة نيف وثالثني وأربعامئة وأربعامئة إىلٰ 

ــمّ  ــ ث ــور حمّم ــو منص ــرئيس أب ــائط ال ــك احل ــض ذل ــن نق د ب

ــرز القــرب  ،الفــرج ــوأب ــه صــندوقاً ُي ــت  ،را وعمــل علي وهــو حت

ــجــريان املح كســقف يــدخل إليــه مــن أراده ويــزوره، ويتــربَّ  ة لَّ

ــه ــ :ويقولــون ]]٢٢٣ص [[/ ،بزيارت ام هــو رجــل صــالح، وربَّ

، وال يعرفـون حقيقـة احلـال هـو ابـن دايـة احلسـني : قالوا

وذلــك ســنة ســبع وأربعــني  -يومنــا هــذا  فيــه، وهــو إىلٰ 

 .ما هو عليه عىلٰ  -وأربعامئة 

 :د بن عثامن بن سعيد العمري والقول فيهذكر أيب جعفر حممّ 

مرو عـثامن بـن سـعيد قـام ابنـه أبـو جعفـر أبو ع ٰى ـ مضفلامَّ 

أبيـه  عليـه ونـصِّ  د أيب حمّمـ بـنصِّ  د بـن عـثامن مقامـهحممّ 

 .عثامن عليه بأمر القائم 

د بــن أمحــد بــن داود عــن أيب احلســن حمّمــ ،فــأخربين مجاعــة

: عـن سـعد بـن عبـد اهللا، قـال ،عـن أبيـه ،قولويـه ي وابـنالقمّ 

بـن سـعد األشـعري أمحـد بـن إسـحاق  ثنا الشيخ الصـدوقحدَّ 

 .ذكره منا، وذكر احلديث الذي قدَّ 

ــ ــن حمّم ــر ب ــم جعف ــن أيب القاس ــة، ع ــا مجاع ــن وأخربن د ب

ــه وأيب ــ قولوي ــزراري وأيب حمّم ــب ال ــربي كلِّ غال ــمد التلعك  ،ه

د بــن عبــد اهللا ، عــن حمّمــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن حمّمــ

ــ ــوحمّم ــن حيي ــرٰى د ب ــن جعف ــد اهللا ب ــن عب ــريي ، ع ــال ،احلم : ق

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو عنــد أمحــد بــن إســحاق بــن  اجتمعــت

. ي، فغمـزين أمحـد أن أسـأله عـن اخللـفاألشـعري القّمـ سعد

 أسـألك ومـا أنـا بشـاكٍّ ] أن[ريـد  أُ إّين  ،بـا عمـروأ يـا: فقلت له

األرض ال  اعتقــادي ودينــي أنَّ  أسـألك عنــه، فـإنَّ  ريــد أنفـيام أُ 

ــ ، أربعني يومــاً يــوم القيامــة بــ  إذا كــان قبــلة إالَّ ختلــو مــن حجَّ

ـ فلـم يكــن ، بــاب التوبـة َق ِلـة وغُ فـإذا كـان ذلـك وقعــت احلجَّ
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ــق اهللا فأُ  ــن خل ــك أرشار م ــيهم ولئ ــوم عل ــذين تق ــم ال ، وه

ــة ــن  ،القيام ــاً ولك ــت أن أزداد يقين ــإنَّ أحبب ــراهيم  ، ف  إب

  :فقـال ،ٰى املـوت أن يريه كيف حييـي هسأل ربَّ 
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 سـألته: قـال، عـن أيب احلسـن  ،أمحد بن إسـحاق أبـو عـيلٍّ 

ـملن أُ : فقلت له : مـن أقبـل؟ فقـال لـهن آخـذ وقـول عامل وعمَّ

ــّام « ــي ف ــ ٰى  أدّ العمــري ثقت ــك فعنّ ــإلي ــك ؤدّ ي ُي ــال ل ــا ق ي، وم

ــ ــ ،ي يقــولفعنّ ــه وأطــع، فإنَّ ــمع ل ــال، »ه الثقــة املــأمونفاس : ق

عـن مثـل  د احلسـن بـن عـيلٍّ ه سـأل أبـا حمّمـأنَّ  وأخربين أبو عيلٍّ 

ي يــا إليــك فعنّــالعمــري وابنــه ثقتــان، فــام أدّ «: لــه ذلــك فقــال

ــيــان، ومــا ؤدّ يُ  ي يقــوالن، فاســمع هلــام وأطعهــام قــاال لــك فعنّ

. فهـذا قــول إمــامني قـد مضــيا فيــك ،»ام الثقتــان املأمونــانفـإهنَّ 

 .ْل َس : قال ، ثمّ ٰى وبك أبو عمرو ساجداً  فخرَّ : قال

: ؟ فقـالد اخللـف مـن أيب حمّمـ أنـت رأيـت: فقلت له

فبقيــت : ، فقلــت لــه-وأومــأ بيديــه  -إي واهللا ورقبتــه مثــل ذا 



 السفراء األربعة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم  ........................................................................ ٢٧٨

م علــيكم حمــرَّ : قــال ،فاالســم: قلــت ،هــات: فقــال يل ،واحــدة

تسـألوا عــن ذلــك، وال أقــول هـذا مــن عنــدي ولــيس يل أن  أن

 مـر عنـد الســلطان أنَّ األ فـإنَّ ،  م ولكـن عنــهحـرِّ ل وأُ حلِّـأُ 

ــومل ُخي  ٰى ـمضــ د أبــا حمّمــ ــ ف ولــداً لِّ مرياثــه وأخــذه  موقسَّ

ــقَّ  ــن ال ح ــىلٰ  م ــرب ع ــه، وص ــ ل ــه جيول ــو ذا عيال ــك، وه ون ذل

ــ ــد جيس ــيس أح ــرَّ ـول ــيئاً ر أن يتع ــيلهم ش ــيهم أو ين ، وإذا ف إل

 .قوا اهللا وأمسكوا عن ذلكوقع االسم وقع الطلب، فاتَّ 

ــوحــدَّ : قــال الكلينــي ي ثني شــيخ مــن أصــحابنا ذهــب عنّ

عـن أمحـد بـن إسـحاق عـن مثـل هـذا،  َل ئِ أبا عمرو ُس  اسمه أنَّ 

مـن  ٰى ـمضـ منا هـذه الروايـة فـيامفأجاب بمثـل هـذا، وقـد قـدَّ 

 .الكتاب

 ٰى بـن احلسـني بـن موسـ د بـن عـيلِّ وأخربنا مجاعة، عن حمّمـ

د ثنا حمّمـحـدَّ : قـال ،بن بابويـه، عـن أمحـد بـن هـارون الفـامي

 ،بن عبد اهللا بـن جعفـر احلمـريي، عـن أبيـه عبـد اهللا بـن جعفـر

د بـن عـثامن بـن حمّمـ الشـيخ أيب جعفـر خـرج التوقيـع إىلٰ : قال

ريض اهللا (يف التعزيــة بأبيــه  )روحــهس اهللا قــدَّ (ســعيد العمــري 

 .)عنه تعاىلٰ 

 تسـليامً  ،ا إليـه راجعـونا هللا وإّنـإّنـ«: ويف فصل من الكتـاب

ــأل ــره ورض ــعيداً اء م ــوك س ــاش أب ــائه، ع ــداً  بقض ــات محي  ،وم

ـــه ]]٢٢٥ص [[/ ـــه وموالي ـــه بأوليائ ـــه اهللا وأحلق ،  فرمح

  اهللا بــه إىلٰ قرِّ فــيام يُ  يف أمــرهم، ســاعياً  فلــم يــزل جمتهــداً 

 .» اهللا وجهه، وأقاله عثرتهوإليهم، نرضَّ 

ــر ــل آخ ــواب« :ويف فص ــك الث ــزل اهللا ل ــك  ،أج ــن ل وأحس

ــت ــزاء، رزئ ــا الع ــ ،ورزئن ــنا، فس ــه وأوحش ــك فراق ه رَّ ـوأوحش

ــه،  ــعادته]و[اهللا يف منقلب ــامل س ــن ك ــان م ــاىلٰ  ك ــه اهللا تع  أن رزق

 ممثلــك خيلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه بــأمره، ويــرتحَّ  ولــداً 

ــإنَّ  :وأقــولعليــه،  ــة بمكانــك، ومــا األنفــس طيِّ  احلمــد هللا، ف ب

ــك اهللا وقــوّ  فيــك جعلــه اهللا  اك وعضــدك وعنــدك، أعان

 .»]وكافياً [ وراعياً  وحافظاً  اقك، وكان لك ولي� ووفَّ 

د بــن ، عــن حمّمــٰى وأخــربين مجاعــة، عــن هــارون بــن موســ

 ٰى ـ مضـامَّ ـلـ: قـال يل عبـد اهللا بـن جعفـر احلمـريي: قـال ،اممهّ 

ا الـذي كنّـ ب بـاخلطِّ تُـالكُ  أتتنـا )عنـه ريض اهللا تعاىلٰ (عمرو  أبو

 .مقامه به بإقامة أيب جعفر  هنكاتب

د بـن ثني حمّمـحـدَّ : ام، قـالد بـن ّمهـسناد عن حمّمـوهبذا اإل

: قــال ،عبــد العزيــز الــرازي يف ســنة ثامنــني ومــائتني محويــه بــن

رج إليـه ه خـاألهـوازي أنَّـ د بن إبـراهيم بـن مهزيـارثنا حممّ حدَّ 

ــاة أيب عمــرو ــا يف«: بعــد وف ــزل ثقتن ــن وقــاه اهللا مل ي ــاة  واالب حي

ــ(األب  ــاه ونضَّ ــه وأرض ــهـريض اهللا عن ــدنا )ر وجه ــري عن ، جي

ه ه، وعـن أمرنـا يـأمر االبـن وبـه يعمـل، تـوالَّ مسدَّ  جمراه، ويسدُّ 

 .»معاملتنا ذلك فوعرِّ : قوله اهللا، فانته إىلٰ 

ــ ــم جعف ــن أيب القاس ــة، ع ــا مجاع ــوأخربن ــن حمّم ــن ر ب د ب

ــه وأيب ــ قولوي ــزراري وأيب حمّم ــب ال ــربي كلِّ غال ــم، د التلعك ه

سـألت : قـال ،إسـحاق بـن يعقـوب د بن يعقوب، عـنعن حممّ 

ــري حمّمــ ــن عــثامن العم ــاً  أن يوصــل يل د ب ــ كتاب لت أقــد س

 .فيه عن مسائل أشكلت عيلَّ 

ــطِّ  ــع بخ ــع التوقي ــدار  فوق ــاحب ال ــا ص ــا  -موالن وذكرن

م  ـ«: -اخلرب فـيام تقـدَّ د بـن عـثامن العمـري فـريض اهللا ا حمّمـوأمَّ

 . »وكتابه كتايب ه ثقتيفإنَّ  ،عنه وعن أبيه من قبل تعاىلٰ 

 مِّ د ابـن بنـت أُ وأخـربين هبـة اهللا بـن حمّمـ: اسقال أبـو العبّـ

ــت ــوم بن ــري  كلث ــر العم ــالوا أيب جعف ــيوخه ق ــن ش مل : ع

د بــن عدالــة عــثامن بــن ســعيد وحمّمــ تــزل الشــيعة مقيمــة عــىلٰ 

ــ ــاىلٰ (ثامن ع ــا اهللا تع ــ إىلٰ  )رمحه ــرووّيف أن ُت ــو عم ــن   أب ــثامن ب ع

ــ ، ســعيد ]]٢٢٦ص [[/ د بــن له ابنــه أبــو جعفــر حمّمــوغسَّ

ــوّىلٰ  ــثامن، وت ــل األ ع ــه، وجع ــام ب ــالقي ــر كلَّ ــردوداً م ــه،  ه م إلي

م لــه مــن ملــا تقــدَّ  عدالتــه وثقتــه وأمانتــه والشــيعة جمتمعــة عــىلٰ 

مـر بـالرجوع إليـه يف حيـاة ألعليـه باألمانـة والعدالـة، وا النصِّ 

ــن ــعيد، ال   احلس ــن س ــثامن ب ــه ع ــاة أبي ــه يف حي ــد موت وبع

ــه، والتَ ُخي  ــف يف عدالت ــرج يُ  ل ــات خت ــه، والتوقيع ــاب بأمانت رت

ــىلٰ  ــده إىلٰ  ع ــّام  ي ــيعة يف امله ــاخلطِّ الش ــه ب ــول حيات ــذي  ت ط ال

ــذا  ــيعة يف ه ــرف الش ــثامن، ال يع ــه ع ــاة أبي ــرج يف حي ــت خت كان

 .أحد سواه جع إىلٰ ير مر غريه، والاأل

مـام ظهـرت وقـد نقلـت عنـه دالئـل كثـرية، ومعجـزات اإل

ــىلٰ  ــده، وأُ  ع ــوري ــذا األ م ــم يف ه ــه زادهت ــا عن ــربهم هب ــر أخ م

منهــا  منا طرفــاً قــدَّ  بصــرية، وهــي مشــهورة عنــد الشــيعة، وقــد

 يف ذلـك كفايـة للمنصـف إن شـاء اهللا ل بإعادهتـا، فـإنَّ طـوِّ فال نُ 

 .تعاىلٰ 

ــوح ــن ن ــال اب ــربين: ق ــ أخ ــو نص ــت أُ ـأب ــن بن ــة اهللا اب  مِّ ر هب

د بـن عـثامن كـان أليب جعفـر حمّمـ: قـال ،أيب جعفـر كلثوم بنت

ــنَّ  ــب مص ــري كت ــ فة يفالعم ــه ممَّ ــالفق ــن أيب حمّم ــمعها م د ا س

ــن  ــاحب احلس ــن الص ــن ، وم ــثامن ب ــه ع ــن أبي ، وم
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ــ ــيلِّ ســعيد، عــن أيب حمّم ــه ع ــ د وعــن أبي ــن حمّم ــا، د ب  فيه

 .بةب األرشتُ ب ترمجتها كُ تُ كُ 

ـــرية أُ  ـــرت الكب ـــر  مُّ ذك ـــت أيب جعف ـــوم بن ـــ Âكلث ا أهنَّ

ــلت إىلٰ  ــن روح  أيب وص ــني ب ــم احلس ــيَّ  القاس ــد الوص ة عن

 .إليه، وكانت يف يده

أيب  وصـلت بعـد ذلـك إىلٰ  :هـا قالـتوأظنُّ : رـقال أبـو نصـ

 .)اهللا عنه وأرضاه ريض(احلسن السمري 

ــه ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــال أب ــ :ق ــن حمّم ــثامن روي ع ــن ع د ب

ــ  لعمــريا ر ـمــر ليحضــصــاحب هــذا األ واهللا إنَّ : ه قــالأنَّ

 .الناس ويعرفهم ويرونه وال يعرفونه ٰى سنة ير املوسم كلَّ 

ــن عــيلِّ وأخــربين مجاعــة، عــن حمّمــ : قــال ،بــن احلســني د ب

ـ ٰى د بـن موسـد بـن احلسـن وحمّمـوحمّمـ أخربنا أيب ل، بـن املتوكِّ

ــ د بــن حمّمــ ســألت: قــال هعـن عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي أنَّ

نعـم، : مـر؟ قـالرأيـت صـاحب هـذا األ: فقلت له عثامن 

ــو  ــرام وه ــت اهللا احل ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــول وآخ : يق

ــمَّ اللّ « ــدتني ه ــا وع ــز يل م ــ، »أنج ــال حمّم ــثامن  دق ــن ع : ب

ـــه  ـــه(ورأيت ـــلوات اهللا علي ـــاً متعلِّ  )ص ـــتار ق ـــة يف  بأس الكعب

 .»انتقم يل من أعدائك همَّ اللّ «: املستجار وهو يقول

ثنا حـدَّ : ، عـن أبيـه، قـالد بـن عـيلٍّ سناد، عن حمّمـوهبذا اإل

ــ ســليامن الــزراري، عــن عــيلِّ  بــن عــيلُّ  ، ي بــن صــدقة القّم

العمــري  ]]٢٢٧ص [[/د بــن عــثامن حمّمــ خــرج إىلٰ : قــال

ــداءً   ــألون ابت ــرب الــذين يس ــري مســألة ليخ عــن  مــن غ

ـ«: االسم ـا السـكوت واجلنـَّإمَّ م إن هنَّ ا الكـالم والنـار، فـإة، وإمَّ

ــىلٰ  ــوا ع ــم وقف ــىلٰ  االس ــوا ع ــوه، وإن وقف ــ أذاع ــان دلُّ وا املك

 .»عليه

: د، قـالر هبـة اهللا بـن حمّمــأخـربين أبـو نصـ: قال ابن نـوح

ثنا أبـو احلسـن حـدَّ : قـال، ي بـن أيب جيـد القّمـ ثني عيلُّ حدَّ 

ــ لبــن أمحــد الــدالَّ  عــيلُّ  أيب جعفــر  دخلــت عــىلٰ : قــال ،يالقّم

عليـه، فوجدتـه وبـني يديـه  مسـلِّ ألُ  اً يومـ د بـن عـثامن حممّ 

 مــن القــرآن وأســامء اش يــنقش عليهــا ويكتــب آيــاً ســاجة ونّقــ

ــ ــه. حواشــيها عــىلٰ  ة األئمَّ مــا هــذه  ،دييــا ســيِّ : فقلــت ل

أو  -ع عليهـا وَضـأُ  هـذه لقـربي تكـون فيـه: الساجة؟ فقـال يل

يـوم أنـزل فيـه   وقد عرفـت منـه، وأنـا يف كـلِّ  -د إليها ُأسنَ : قال

ــأق ــعد، ف ــه فأص ــن القــرآن في ــ -رأ جــزءًا م ــذ : ه قــالوأظنُّ فأخ

كان يـوم كـذا وكـذا مـن شـهر كـذا وكـذا  ، فإذا-بيدي وأرانيه 

فيــه وهــذه  ُت نْــفِ ودُ  اهللا  مــن ســنة كــذا وكــذا رصت إىلٰ 

 .الساجة معي

ــده أثبــتُّ فلــامَّ ]: قــال[ ــا ذكــره  خرجــت مــن عن ومل أزل  ،م

ــاً مرتقِّ  ــح مــرر األفــام تــأخَّ  ،ذلــك ]بــه[ ب أبــو جعفــر،  اعتــلَّ  ٰى تَّ

 فـامت يف اليـوم الـذي ذكـره مـن الشـهر الـذي قالـه مـن الســنة

 .]فيه[ نَ فِ التي ذكرها، ودُ 

وقــد ســمعت هــذا احلــديث مــن : ر هبــة اهللاـقــال أبــو نصــ

ريض (كلثـوم بنـت أيب جعفـر  مُّ أُ  ثتني بـه أيضـاً وحـدَّ ، غري عـيلٍّ 

 .)عنهام اهللا تعاىلٰ 

بـن احلسـني  د بـن عـيلِّ ّمـوأخربين مجاعة، عـن أيب جعفـر حم

أبــا  ي أنَّ بـن األسـود القّمـ د بـن عـيلِّ ثني حمّمـحـدَّ : قـال، 

اه بالسـاج، فســألته وسـوّ  حفـر لنفسـه قـرباً  جعفـر العمـري 

قـد : للناس أسـباب، وسـألته عـن ذلـك، فقـال: عن ذلك فقال

ــريأُ  ــع أم ــرت أن أمج ــهرين. م ــك بش ــد ذل ــامت بع ريض اهللا ( ف

 .)عنه وأرضاه

أيب غالـــب  وجـــدت بخـــطِّ : ر هبــة اهللاـصـــوقــال أبـــو ن

ــه رمحــه اهللا(الــزراري  ــا جعفــر  أنَّ  ]]٢٢٨ص [[/ ،)وغفــر ل أب

سـنة  وىلٰ مـات يف آخـر مجـادي األُ  د بـن عـثامن العمـري حممّ 

 .مخس وثالثامئة

أبـا جعفـر  أنَّ  :د بـن أمحـدر هبـة اهللا بـن حمّمــوذكر أبو نصـ

ــري  ــ العم ــة، وأنَّ ــع وثالثامئ ــنة أرب ــات يف س ــم ــوّىلٰ ه ك  ان يت

حيمـل النـاس إليـه أمـواهلم، ، مـن مخسـني سـنة مر نحواً هذا األ

ــاخلطِّ  ــات ب ــيهم التوقيع ــرج إل ــرج يف وخي ــان خي ــذي ك ــاة  ال حي

ــن  ــاملهّام  احلس ــيهم ب ــدِّ إل ــر ال ــدنيات يف أم ــيام  ،ين وال وف

ـــن ـــة  يســـألونه م ـــة العجيب ـــائل باألجوب ـــه (املس ريض اهللا عن

 .)وأرضاه

د بـن عـثامن قـرب أيب جعفـر حمّمـ إنَّ : ر هبـة اهللاـقال أبـو نصـ

ــه يف شــارع ــد والدت ــت  عن ــع الــذي كان ــاب الكوفــة يف املوض ب

ــه ــه في ــط ،دوره ومنازل ــو اآلن يف وس ــحراء وه س اهللا ( الص ــدَّ ق

 .)روحه

د بــن عــثامن بــن ســعيد العمــري ذكــر إقامــة أيب جعفــر حمّمــ

ــم ــا القاس ــن روح  أب ــني ب ــام  Ëاحلس ــأمر اإلم ــده ب ــه بع مقام

 :)هعلي صلوات اهللا(

ــ ــراهيم القّم ــن إب ــني ب ــربين احلس ــال ،يأخ ــو : ق ــربين أب أخ

أمحـد بـن  أخـربين أبـو عـيلٍّ : قـال ،بن نـوح عيلِّ  اس أمحد بنالعبّ 
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ثني أبــو عبــد اهللا حــدَّ : قــال، جعفــر بــن ســفيان البزوفــري 

 ،قـريش د املـدائني املعـروف بـابن قـزدا يف مقـابرجعفر بن حمّمـ

ــال ــذ: ق ــال ال ــت امل ــمي إذا محل ــن رس ــان م ــدي إىلٰ ك  ي يف ي

أن أقـول لـه مـا  عـثامن العمـري  د بـنالشيخ أيب جعفر حمّمـ

ــه ــتقبله بمثل ــد يس ــن أح ــال: مل يك ــذا امل ــذا  ه ــذا وك ــه ك ومبلغ

تقـول : راجعـه، فـأقول لـهنعـم دعـه فأُ : ، فيقول يللإلمام 

 .فيقبضه، نعم لإلمام: مام؟ فيقوله لإلإنَّ : يل

ي ومعــ رت إليــه آخــر عهــدي بــه ـفصــ ]]٢٢٩ص [[/

 امـض هبـا إىلٰ : رسـمي، فقـال يل أربعامئة دينـار، فقلـت لـه عـىلٰ 

ــن روح، فتوقَّ  ــتاحلســني ب ــت فقل ــت: ف ــ تقبضــها أن ــىلٰ منّ  ي ع

قـم عافـاك اهللا فادفعهـا : كـاملنكر لقـويل وقـال عـيلَّ  الرسم؟ فردَّ 

 .احلسني بن روح إىلٰ 

 بلغـت تي، فلامَّ خرجت وركبت دابَّ   رأيت يف وجهه غضباً فلامَّ 

اخلـادم  قت البـاب فخـرج إيلَّ فدقَّ  ريق رجعت كالشاكِّ الط بعض

فراجعني وهو منكر  ،فاستأذن يل ،أنا فالن: من هذا؟ فقلت: فقال

من لقائه،  بدَّ  ه الفاستأذن يل فإنَّ  دخلا: لقويل ورجوعي، فقلت له

دار النساء، فخرج  فه خرب رجوعي، وكان قد دخل إىلٰ فدخل فعرَّ 

يصـف  -األرض وفـيهام نعـالن رسيـر ورجـاله يف  وجلس عىلٰ 

 .-حسنهام وحسن رجليه 

مل متتثـل مـا  مَ ـولِـ ؟الرجـوع أك عـىلٰ مـا الـذي جـرَّ : فقال يل

مـا رسـمته يل، فقـال يل وهـو  ر عـىلٰ ـأجسـ مل: قلته لك؟ فقلـت

ــا: مغضــب ــاك اهللا فقــد أقمــت أب ــن  قــم عاف القاســم حســني ب

ــت ــبي، فقل ــبته منص ــامي ونص ــام: روح مق ــأمر اإلم ــال ؟ب : فق

 .عافاك اهللا كام أقول لك، فلم يكن عندي غري املبادرة قم

ـــن روح وهـــو يف دار ضـــيِّ  رت إىلٰ ـفصـــ  ،قةأيب القاســـم ب

ــرفعرَّ  ــا ج ــه م ــ ٰى فت ــه رَّ ـفس ــكر اهللا  ب ــه ، وش ــت إلي ودفع

بعــد ذلــك  الـدنانري، ومــا زلــت أمحــل إليــه مــا حيصــل يف يــدي

 .]من الدنانري[

ــال ــيلَّ : ق ــن ع ــا احلس ــمعت أب ــن مع وس ــالل ب ــن ب ــة ب اوي

سـمعت أبـا : د بـن قولويـهاملهلبي يقول يف حياة جعفر بـن حمّمـ

ســمعت : ي يقــولقولويــه القّمــ د بــنالقاســم جعفــر بــن حمّمــ

عـثامن  د بـنكـان حمّمـ: ي يقـولجعفر بن أمحـد بـن متيـل القّمـ

ف لـه ببغـداد نحـو مـن رَّ ـلـه مـن يتصـ أبو جعفر العمري 

ــ ــس رةـعش ــن روح  ،أنف ــم ب ــو القاس ــيهم، وكلُّ  وأب ــم ف ه

ــإ ٰى حتَّــ ،القاســم بــن روح بــه مــن أيب كــانوا أخــّص  ه كــان إذا نَّ

ملـا مل يكـن  يـد غـريه سـبب ينجـزه عـىلٰ  حاجـة أو إىلٰ  احتاج إىلٰ 

 أيب جعفــر  يِّ ـ كـان وقـت مضـلـه تلـك اخلصوصـية، فلــامَّ 

 .ة إليهاالختيار عليه وكانت الوصيَّ  وقع

ئنـة مـن ه إن كانـت كاأنَّـ ا ال نشـكُّ كنّـ: وقال مشـاخينا: قال

 جعفـر بـن أمحـد بـن متيـل أو أبـوه أيب جعفر ال يقوم مقامـه إالَّ 

بلـغ  ٰى بـه وكثـرة كينونتـه يف منزلـه، حتـَّ ملا رأينا من اخلصوصـية

ح يف منـزل صـلِ مـا أُ  إالَّ  ه كـان يف آخـر عمـره ال يأكـل طعامـاً أنَّ 

بــن أمحــد بــن متيــل وأبيــه بســبب وقــع  ]]٢٣٠ص [[/جعفــر 

 .له يف منزل جعفر وأبيهيأك له، وكان طعامه الذي

ون إن كانـــت حادثـــة مل تكـــن وكـــان أصـــحابنا ال يشـــكُّ 

وقـع ]و[ كـان عنـد ذلـك اخلصوصـية، فلـامَّ   إليه منة إالَّ الوصيَّ 

ــىلٰ  ــار ع ــم االختي ــلَّ  أيب القاس ــه س ــانوا مع ــروا، وك موا ومل ينك

، ومل يـزل جعفـر بــن وبـني يديـه كـام كـانوا مــع أيب جعفـر 

فه رُّ ـكتصـ وبـني يديـه يب القاسـم أمحد بـن متيـل يف مجلـة أ

ــري إىلٰ  ــر العم ــدي أيب جعف ــني ي ــات  ب ــلُّ أن م ــن  ، فك م

 أيب جعفـر، وطعـن عـىلٰ  أيب القاسـم فقـد طعـن عـىلٰ  عـىلٰ  طعن

 .)عليه صلوات اهللا(ة احلجَّ 

بـن احلسـني  د بـن عـيلِّ وأخربنا مجاعـة، عـن أيب جعفـر حمّمـ

،  األسـود د بـن عـيلثنا أبـو جعفـر حمّمـحـدَّ : بن بابويه، قال

أيب  حتصـل يف بـاب الوقـف إىلٰ  كنـت أمحـل األمـوال التـي: قال

ي، فحملــت منّـ فيقبضــها د بـن عــثامن العمـري جعفـر حمّمــ

امـه قبـل موتـه بسـنتني أو مـن األمـوال يف آخـر أيّ  شيئاً  إليه يوماً 

، أيب القاســم الروحــي  فــأمرين بتســليمه إىلٰ  .ســنني ثــالث

ــت أُ  ــهفكن ــكا ذ طالب ــالقبوض، فش ــك إىلٰ ب ــر  ل ، أيب جعف

ــالقبوضفــأمرين أن ال أُ  ــه ب أيب  مــا وصــل إىلٰ  كــلُّ : وقــال، طالب

إليـه  ، فكنـت أمحـل بعـد ذلـك األمـوالالقاسم فقـد وصـل إيلَّ 

 .طالبه بالقبوضوال أُ 

ــذا اإل ــوهب ــن حمّم ــناد، ع ــيلِّ س ــن ع ــال د ب ــني، ق ــن احلس : ب

ـبن حمّمـ عيلُّ  أخربنا ه جعفـر بـن أمحـد بـن د بـن متيـل، عـن عمِّ

د بـن عـثامن العمـري جعفـر حمّمـ رت أبـاـ حضـامَّ ـل: قال ،متيل

ــاً   ــت جالس ــاة كن ــأله وأُ  الوف ــه أس ــد رأس ــو حدِّ عن ــه، وأب ث

مـرت أن أُ : قـال ثـمّ  فالتفـت إيلَّ . القاسـم بـن روح عنـد رجليـه

ــن روح ويص إىلٰ أُ  ــم احلســني ب ــت مــن : قــال. أيب القاس فقم

ــد أيب القاســم وأجلســته يف مكــا ــد رأســه وأخــذت بي  ينعن

 .عند رجليه لت إىلٰ وحتوَّ 
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بـن  ثني أبـو عبـد اهللا احلسـني بـن عـيلِّ وحـدَّ : قال ابـن نـوح

ــ ــه القّم ــا البصــ يبابوي ــدم علين ــهر ربيــع األوَّ ـق ــنة رة يف ش ل س

ار علويـــة الصـــفّ  ســـمعت: قـــال ،ثـــامن وســـبعني وثالثامئـــة

ــس  ــن إدري ــد ب ــن أمح ــني ب ــديث Ëواحلس ــذا احل ــذكران ه ، ي

 .يف ذلك الوقت وشاهدا ذلكام حرضا بغداد وذكرا أهنَّ 

ــا مجاعــة]] ٢٣١ص /[[ ــن أيب حمّمــ ،وأخربن د هــارون ع

ريض اهللا (ام د بــن ّمهــحمّمــ أبــو عــيلٍّ  أخــربين: ، قــالٰى بـن موســ

ــاه ــه وأرض ــ أنَّ  )عن ــر حمّم ــا جعف ــريأب ــثامن العم ــن ع   د ب

إن : فقـال لنـا. ا وجـوه الشـيعة وشـيوخهاوكنّـ ،مجعنا قبل موته

أيب القاســم احلســني بــن  مر إىلٰ حــدث املــوت فــاأل عــيلَّ  حــدث

ــوبختي ــد أُ  ،روح الن ــرت أنفق ــدي م ــعي بع ــه يف موض  ،أجعل

 .موركم عليهلوا يف أُ فارجعوا إليه وعوِّ 

ــراهيم ــن إب ــني ب ــربين احلس ــن أيب  ،وأخ ــوح، ع ــن ن ــن اب ع

ــ ــنـنص ــة اهللا ب ــ ر هب ــال ،دحمّم ــدَّ : ق ــراهيم ح ــو إب ــايل أب ثني خ

أمحـد بـن إبـراهيم  قـال يل أيب: قـال ،جعفر بـن أمحـد النـوبختي

ــ  -ي أبــو جعفــر عبــد اهللا بــن إبــراهيم ومجاعــة مــن أهلنــا وعمِّ

ــت  ــي نوبخ ــي بن ــ أنَّ : -يعن ــري ل ــر العم ــا جعف ــتدَّ امَّ ـأب ت  اش

ام بـن ّمهـ حاله اجتمع مجاعة من وجوه الشـيعة، مـنهم أبـو عـيلٍّ 

 د الكاتـب وأبـو عبـد اهللا الباقطـاين وأبـووأبو عبـد اهللا بـن حمّمـ

النـوبختي وأبــو عبـد اهللا بــن الوجنــاء  يلٍّ سـهل إســامعيل بـن عــ

أيب جعفــر  واألكــابر، فــدخلوا عــىلٰ  وغــريهم مــن الوجــوه

إن حــدث أمــر فمــن يكــون مكانــك؟ فقــال : فقــالوا لــه ،

روح بـن أيب بحـر النـوبختي  هذا أبـو القاسـم احلسـني بـن: هلم

ــاحب األ ــني ص ــنكم وب ــفري بي ــامي والس ــائم مق ــرالق   م

ــ ــني، ف ــة األم ــل والثق ــه يف أُ والوكي ــوركم وعوِّ ارجعوا إلي ــوا م ل

 .غتمرت وقد بلَّ فبذلك أُ  ،تكميف مهّام  عليه

كلثـوم  مِّ بـن بنـت أُ اد سـناد، عـن هبـة اهللا بـن حمّمـوهبذا اإل

ــت أيب ــري بن ــر العم ــال ،جعف ــدَّ : ق ــت أيب  مُّ ثتني أُ ح ــوم بن كلث

 أبــو القاســم احلســني بــن روح  كــان: قالــت، جعفــر 

ــيالً  ــر  وك ــنني أليب جعف ــ س ــه، كث ــه يف أمالك ــر ل رية ينظ

ــان خّص  ــيعة، وك ــن الش ــاء م ــأرساره الرؤس ــي ب ــاً ويلق ــه يص  ب

ثـه بــام جيـري بينــه وبـني جواريــه لقربـه منــه دِّ ه كــان ُحي نَّـإ ٰى حتـَّ

 .نسهوأُ 

لـه  رزقـاً  شـهر ثالثـني دينـاراً  وكان يدفع إليه يف كـلِّ : قالت

مـن الـوزراء والرؤسـاء مـن الشـيعة، مثـل آل  غري ما يصل إليـه

ــ ــةالف ــعه وجالل ــه وملوض ــريهم جلاه ــ رات وغ ــدهم، حملِّ ه عن

ملعــــرفتهم  جلــــيالً  فحصــــل يف أنفــــس الشــــيعة حمصــــالً 

ــ ــاص أيب إّي ــ اهباختص ــدهم، ونش ــه عن ــه ـوتوثيق ــله ودين ر فض

 .مروما كان حيتمله من هذا األ

ـــتف ـــاة أيب إىلٰ مهَّ ـــال يف طـــول حي ـــه احل ـــت  دت ل أن انته

فيـه  أمـره ومل يشـّك  عليـه، فلـم خيتلـف يف ة إليـه بـالنصِّ الوصيَّ 

ــأمر أيب أوَّ أحــد إالَّ  ــم أنَّ  ، مــع مــا لســتالً  جاهــل ب  أحــداً  أعل

فيـه، وقـد سـمعت هـذا مـن غـري واحـد مـن  من الشيعة شـكَّ 

 .مثل أيب احلسن بن كربياء وغريه نوبخت  بني

اس بـــن وأخــربين مجاعـــة، عـــن أيب العبّـــ]] ٢٣٢ص /[[

د بـن نفـيس فـيام كتبـه بـاألهواز حمّمـ وجـدت بخـطِّ : قال ،نوح

فــه اهللا اخلــري نعرفــه عرَّ «: ل كتــاب ورد مــن أيب القاســم أوَّ 

ــ ــىلٰ كلَّ ــا ع ــالتوفيق، وقفن ــعده ب ــوانه وأس ــه و ه ورض ــو[كتاب ] ه

ــام ــا ب ــه ثقتن ــو علي ــ ،ه ــلِّ وأنَّ ــة واملح ــدنا باملنزل ــذين  ه عن الل

ــرّ ـيســ ــه إنَّ ــانه إلي ــد  ه ويلٌّ انه، زاد اهللا يف إحس هللا ال قــدير، واحلم

 م تســليامً د وآلــه وســلَّ رســوله حمّمــ اهللا عــىلٰ  رشيــك لــه، وصــّىلٰ 

 .»كثرياً 

ــّت  ــد لس ــوم األح ــة ي ــذه الرقع ــن  وردت ه ــون م ــال خل لي

 .وثالثامئة ال سنة مخسشوّ 

ــ ــن حمّم ــن أيب احلس ــة، ع ــا مجاع ــن داود أخربن ــد ب ــن أمح د ب

ــ ــال ،يالقّم ــطِّ : ق ــدت بخ ــوبختي  وج ــراهيم الن ــن إب ــد ب أمح

ــالء أيب القا ــن روح وإم ــني ب ــم احلس ــىلٰ  س ــاب  ع ــر كت ظه

 هـل هـي :نفـذت مـن قـم يسـأل عنهـافيه جوابـات ومسـائل أُ 

الشــلمغاين،  د بــن عــيلٍّ أو جوابــات حمّمــ جوابــات الفقيــه 

هـذه املسـائل أنـا أجبـت عنهـا، فكتـب : ه قـالأنَّ  ه حكي عنهألنَّ 

قـد وقفنـا  ،بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم«: ظهـر كتـاهبم إليهم عىلٰ 

وال مــدخل  ،جوابنــا نته، فجميعــهالرقعــة ومــا تضــمَّ  هــذه عــىلٰ 

ــالِّ  ــلِّ  للمخــذول الض ــالعزاقري املض ــروف ب ــه اهللا( املع يف  )لعن

يـدي أمحـد  وقد كانـت أشـياء خرجـت إلـيكم عـىلٰ  ،حرف منه

ــن  ــدادهم ع ــن ارت ــان م ــه، وك ــن نظرائ ــريه م ــالل وغ ــن ب ب

 .»)عليهم لعنة اهللا وغضبه(سالم مثل ما كان من هذا اإل

 .يف ذلك قديامً  فاستثبتُّ 

ـــواب ـــرج اجل ـــتثبتَّ أَال «: فخ ـــن اس ـــ  م ه ال رضر يف فإنَّ

 .»ذلك صحيح أيدهيم وأنَّ  خروج ما خرج عىلٰ 

علــيهم الســالم والصــالة (عــن بعــض العلــامء  وروي قــديامً 
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مثـل هـذا بعينـه يف بعـض مـن غضـب  عـن َل ئِ ه ُسـأنَّـ )والرمحة

ــال  ــه وق ــا، وال يش«: اهللا علي ــم علمن ــ ءالعل ــيكم م ن عل

يـده بروايـة غـريه  ا خـرج عـىلٰ لكـم ممـَّ كفر من كفـر، فـام صـحَّ 

، فامحـدوا اهللا واقبلـوه، ومـا شـككتم فيـه مـن الثقـات ] له[

ـــيكم يف ـــرج إل ـــك إالَّ  أو مل خي ـــىلٰ  ]]٢٣٣ص [[/ ذل ـــده  ع ي

 سـت أسـامؤه وجـلَّ تقدَّ (لـه، واهللا بطِ حه أو نُ صـحِّ وه إلينـا لنُ فردُّ 

ـــاؤه ـــوفيقكم ويلُّ  )ثن ـــبنا يف ،ت ـــا كلِّ  أُ وحس ـــم مورن ـــا ونع ه

 .»الوكيل

ثنا هبـذا التوقيـع أبـو احلسـني ل مـن حـدَّ أوَّ : وقال ابـن نـوح

ه كتبـه مـن ظهـر الـدرج الـذي متـام، وذكـر أنَّـ بـن د بن عيلِّ حممّ 

ــامَّ  ــن داود، فل ــن ب ــد أيب احلس ــدمعن ــن داود   ق ــن ب ــو احلس أب

 هـذا الـدرج بعينـه كتـب بـه أهـل قـم إىلٰ  وقرأته عليـه، ذكـر أنَّ 

ــه مســائل، فأجــاهبم عــىلٰ الشــ  ظهــره بخــطِّ  يخ أيب القاســم وفي

وحصـل الـدرج عنـد أيب احلسـن ، أمحد بـن إبـراهيم النـوبختي

 .بن داود

ــدرج ــخة ال ــ :نس ــائل حمّم ــر مس ــن جعف ــد اهللا ب ــن عب د ب

 :احلمريي

ــم اهللا ــرحيم بس ــرمحن ال ــزَّ  ،ال ــاءك، وأدام ع ــال اهللا بق ك أط

ـــالمتك، وأتـــمَّ  ـــدك وســـعادتك وس زاد يف و ،نعمتـــه وتأيي

عنـــدك،  إحســانه إليـــك، ومجيـــل مواهبـــه لـــديك، وفضـــله

مني قبلـك، النـاس يتنافسـون وجعلني مـن السـوء فـداك، وقـدَّ 

ومــن دفعتمـوه كــان  الـدرجات، فمـن قبلتمــوه كـان مقبـوالً  يف

ــيعاً  ــنوض ــل م ــك،  ، واخلام ــن ذل ــاهللا م ــوذ ب ــعتموه، ونع وض

ــ ــدنا أيَّ ــاوونوببل ــوه، يتس ــن الوج ــة م ــو دك اهللا مجاع ن ويتنافس

 .يف املنزلة

ــ مجاعــة مــنهم يف أمــر أمــرهتم بــه  دك اهللا كتابــك إىلٰ وورد أيَّ

ــة  ــرج عــيلُّ  ،)ص(مــن معاون ــ وأخ ــن حمّم ــن ب ــني ب ــن احلس د ب

ــروف ــك املع ــك مال ــتن بامل ــو خ ــة وه ــن  ) ص( بادوك م

 علمـك مـا نالـه مـندك اهللا أن أُ وسـألني أيَّـ ،بذلك بينهم فاغتمَّ 

ــ ــتغفر اهللا من ــب اس ــن ذن ــان م ــإن ك ــك، ف ــري ذل ــن غ ه، وإن يك

 .نفسه إليه إن شاء اهللا فته ما يسكنذلك عرَّ 

 .» من كاتبنامل نكاتب إالَّ «: التوقيع

ــ )كأدام اهللا عــزَّ (دتني وقــد عــوَّ  لك مــا أنــت أهــل مــن تفضُّ

فقهــاء، أنــا حمتــاج  )ك اهللاأعــزَّ (وقبلــك  العــادة ينــي عــىلٰ زأن جت

 .تسأل يل عنها ]]٢٣٤ص [[/أشياء  إىلٰ 

 عـن إمـام قـوم صـّىلٰ  َل ئِ ه ُسـأنَّـ: لعـامل لنـا عـن ا يفرو

ثت عليــه حادثــة كيــف يعمــل مــن صــالهتم وحــدَّ  هبــم بعــض

صـالهتم ويغتسـل  ويـتمُّ  م بعضـهمقـدَّ ر ويُ ؤخَّ ُيـ«: خلفه؟ فقال

 .»همن مسَّ 

ــع ــىلٰ «: التوقي ــيس ع ــ ل ــن نّح ــد، وإذا مل  غَ اه إالَّ م ــل الي س

 .»م صالته مع القومالصالة متَّ  حتدث حادثة تقطع

ســل بحرارتــه غَ  تــاً ميِّ  مــن مــسَّ  أنَّ : ي عــن العــامل ورو

مـام يف هـذه سـل، وهـذا اإله وقـد بـرد فعليـه الغُ يديه، ومن مسَّ 

ـ مـا  بحرارتـه، والعمـل مـن ذلـك عـىلٰ  ه إالَّ احلالة ال يكـون مسَّ

ــو، ولعلَّــ ــنحّ ه يُ ه ــه بثيابــه وال يمسُّ ــف جيــبي عليــه  ه، فكي

 سل؟الغُ 

ـ«: التوقيع سـل  غَ الـة مل يكـن عليـه إالَّ هـذه احل ه عـىلٰ إذا مسَّ

 .»يده

ــود  ــام أو قع ــها يف التســبيح يف قي وعــن صــالة جعفــر إذا س

قـد صـار فيهـا مـن  ٰى خـروذكـره يف حالـة أُ  أو ركوع أو سجود

التسـبيح يف احلالـة  هذه الصـالة، هـل يعيـد مـا فاتـه مـن ذلـك

 التي ذكرها أم يتجاوز يف صالته؟

ــع ــمّ «: التوقي ــك ث ــن ذل ــة م ــها يف حال ــة  إذا س ــر يف حال ذك

 .»يف احلالة التي ذكر ما فاته قٰىض  ٰى خرأُ 

وعـن املــرأة يمـوت زوجهــا هـل جيــوز أن ختـرج يف جنازتــه 

 أم ال؟

 .»خترج يف جنازته«: التوقيع

 هتا أن تزور قرب زوجها أم ال؟وهل جيوز هلا وهي يف عدَّ 

 .»تزور قرب زوجها، وال تبيت عن بيتها«: التوقيع

يلزمهــا أم ال تــربح   قضــاء حـقٍّ وهـل جيــوز هلـا أن ختــرج يف

 هتا؟عدَّ  من بيتها وهي يف

خرجــت وقضــته، وإذا كانــت هلــا  إذا كــان حــقٌّ «: التوقيــع

، ٰى ـقضـتُ  ٰى مـن ينظـر فيهـا خرجـت هلـا حتـَّ حاجة مل يكـن هلـا

 .»وال تبيت عن منزهلا

العـــامل  وروي يف ثـــواب القـــرآن يف الفـــرائض وغريهـــا أنَّ 

 صـالتهملـن مل يقـرأ يف عجباً «: قال :  ـِة
َ
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 .»؟ل صالتهقبَ كيف تُ ] ١: القدر[ �ال

ــالة مل يُ «: وروي ]]٢٣٥ص [[/ ــت ص ــا زك ــم ــا ب ــرأ فيه ـ ق

 
ٌ
َحد
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 .»]١: اإلخالص[ �ق

عطــي مــن الــدنيا، أُ ) زةَمــاهلُ (مــن قــرأ يف فرائضــه  وروي أنَّ 
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ويـدع هـذه السـور التـي ذكرناهـا؟ ) ةزَمـاهلُ (يقـرأ  فهل جيوز أن

 ؟ هباموال تزكو إالَّ  ل صالةقبَ ه ال تُ مع ما قد روي أنَّ 

ــع ــور عــىلٰ «: التوقي ــرك  الثــواب يف الس ــا قــد روي، وإذا ت م

  :الثـواب وقـرأ ا فيهـاسورة ممـَّ
ٌ
َحـد

َ
ـَو اُهللا أ

ُ
 ه
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َ
التـي  وثـواب السـورة عطـي ثـواب مـا قـرألفضلهام، أُ  أ

ــالته  ــون ص ــورتني وتك ــري هــاتني الس ــرأ غ ــوز أن يق تــرك، وجي

 .»ة، ولكن يكون قد ترك الفضلتامَّ 

ــه  ٰى وعــن وداع شــهر رمضــان متــ يكــون؟ فقــد اختلــف في

يقــرأ يف آخــر ليلــة منــه، وبعضــهم : فبعضــهم يقــول ،أصــحابنا

 .الهالل شوّ  ٰى رأ هو يف آخر يوم منه إذا: يقول

ن يف لياليـه، والـوداع يقـع العمـل يف شـهر رمضـا«: التوقيع

 .»منه، فإن خاف أن ينقص جعله يف ليلتني يف آخر ليلة

ـــِر�ٍم  :وعـــن قـــول اهللا 
َ
ـــوٍل ك  رَُس
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ةٍ  ،بــه املعنــيُّ   رســول اهللا أنَّ ، ]١٩: التكــوير[ ـــو�
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َ
ــوير[ � أ ــة ،]٢١ - ١٩: التك ــذه الطاع ــا ه ــن  ؟م وأي

ــ )كأدام اهللا عــزَّ (هـي؟ فرأيــك  بمســألة مــن تثــق  ل عــيلَّ بالتفضُّ

، مـع مـا مـنعامً  به من الفقهاء عن هـذه املسـائل، وإجـابتي عنهـا

م ذكـره د بـن احلسـني بـن مالـك املقـدَّ رحه يل مـن أمـر حمّمــتش

ـبنعمــة اهللا عنــد دُّ تَـعْ إليــه، ويُ  بـام يســكن بــدعاء  ل عــيلَّ ه، وتفضَّ

إن شــاء اهللا  فعلــت مثابــاً  ،واآلخــرة جــامع يل وإلخــواين للــدنيا

 .تعاىلٰ 

 .خوانك خري الدنيا واآلخرةمجع اهللا لك وإل«: التوقيع

ك وتأييــــدك وكرامتــــك أطــــال اهللا بقــــاءك، وأدام عــــزَّ 

ــمَّ  ــالمتك، وأت ــعادتك وس ــانه  وس ــك، وزاد يف إحس ــه علي نعمت

عنــدك، وجعلنــي مــن  يك، وفضــلهإليــك، ومجيــل مواهبــه لــد

ــلِّ  ــوءٍ  ك ــروهٍ  س ــدَّ  ومك ــداك، وق ــد هللا ربِّ ف ــك، احلم  مني قبل

 .د وآله أمجعنيحممّ  اهللا عىلٰ  وصّىلٰ  ،العاملني

ــر]] ٢٣٦ص /[[ ــاب آخ ــن كت ــك : م ــزَّ (فرأي  )كأدام اهللا ع

ــ ــيف تأمُّ ســائر  ضــيفه إىلٰ يســهل ألُ  ل بــامل رقعتــي، والتفضُّ

ــيلَّ  ــك ع ــت أيادي ــزَّ أدام ا(، واحتج ــض )كهللا ع ــأل يل بع  أن تس

ل للركعـة الثالثـة، د األوَّ  إذا قـام مـن التشـهُّ الفقهاء عن املصـّيل 

ال جيـب : بعـض أصـحابنا قـال ؟ فـإنَّ كـربِّ يُ  هل جيـب عليـه أن

تــه أقــوم وقوَّ  بحــول اهللا :عليــه التكبــري، وجيزيــه أن يقــول

 .وأقعد

ــواب ــال: اجل ــ إنَّ «: ق ــديثني، أمَّ ــه ح ــفي ــدمها فإنَّ ا ه إذا أح

ـ ٰى خـرحالة أُ  انتقل من حالة إىلٰ  ه ا اآلخـر فإنَّـفعليـه تكبـري، وأمَّ

ــ س ثــّم جلــ الثانيــة فكــربَّ  ه إذا رفــع رأســه مــن الســجدةروي أنَّ

ــمّ  ــذلك ث ــري، وك ــود تكب ــد القع ــام بع ــه للقي ــيس علي ــام فل  ق

ام أخـذت مـن جهـة ، وبـأّهي ٰى ل، جيـري هـذا املجـرد األوَّ التشهُّ 

 .»صواباً  التسليم كان

ــ ــاخلُ  صِّ وعــن الُف ــان يف امَه ــه الصــالة إذا ك ــل جتــوز في ن ه

 إصبعه؟

 فيـــه، وفيـــه إطـــالق، صـــّيل فيـــه كراهـــة أن يُ «: اجلـــواب

 .»الكراهية والعمل عىلٰ 

لرجــل غائــب عنــه، وســأله أن  هــدياً  ٰى وعــن رجــل اشــرت

ــدياً  ــه ه ــر عن ــ ينح ــامَّ ٰى بمن ــ، فل ــدي نس ــر اهل ــم ـ أراد نح ي اس

الرجـل  زي عـنذكـره بعـد ذلـك أجيـ الرجل ونحر اهلـدي، ثـمّ 

 أم ال؟

وقــد أجــزأ  ،ال بــأس بــذلك«: اجلــواب ]]٢٣٧ص [[/

 .»عن صاحبه

ــن  ــلون م ــة وال يغتس ــأكلون امليت ــوس ي ــة جم ــدنا حاك وعن

قبـل أن  ، فهـل جتـوز الصـالة فيهـاثيابـاً  اجلنابة، وينسـجون لنـا

 ل؟غَس تُ 

 .»ال بأس بالصالة فيها«: اجلواب

إذا ســجد  يكــون يف صــالة الليـل يف ظلمــة، فــوعـن املصــّيل 

طـع، فـإذا رفـع مسـح أو نِ  ويضـع جبهتـه عـىلٰ  ادةيغلط بالسـجّ 

 هبا؟ السجدة أم ال يعتدُّ  هبذه ادة، هل يعتدُّ رأسه وجد السجّ 

عليـه يف رفـع رأسـه  ءفـال يش مـا مل يسـتو جالسـاً «: اجلواب

 .»اخلمرة لطلب

وعـن املحـرم يرفـع الضـالل هـل يرفـع خشـب العامريـة أو 

 أم ال؟اجلناحني  الكنيسة ويرفع

 .»عليه يف تركه ومجيع اخلشب ءال يش«: اجلواب

 عـىلٰ  ذراً حـمـن املطـر بنطـع أو غـريه  وعن املحـرم يسـتظلُّ 

 ، فهو جيوز ذلك؟يبتلَّ  ثيابه وما يف حممله أن

 .»إذا فعل ذلك يف املحمل يف طريقه فعليه دم«: اجلواب

 جـرة، هـل حيتـاج أن يـذكر الـذي حـجَّ عـن أُ  والرجل حيـجُّ 

ـ قـدعنه عند ع  ن حـجَّ إحرامـه أم ال؟ وهـل جيـب أن يـذبح عمَّ

 واحد؟ عنه وعن نفسه أم جيزيه هدي

 .»يذكره، وإن مل يفعل فال بأس«: اجلواب
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 أم ال؟ وهل جيوز للرجل أن حيرم يف كساء خزٍّ 

 .»ال بأس بذلك، وقد فعله قوم صاحلون«: اجلواب

ــل أن يُ  ]]٢٣٨ص [[/ ــوز للرج ــل جي ــّيل وه ــه ص  ويف رجلي

 جيوز؟ ي الكعبني أم الغطّ بطيط ال يُ 

 .»جائز«: اجلواب

ــصــّيل ويُ  ني أو ه أو رساويلــه ســـكّ  الرجــل، ومعـــه يف كمِّ

 ذلك؟ مفتاح حديد هل جيوز

 .»جائز«: اجلواب

 هبـم حيـجُّ  صـالً وعـن الرجـل يكـون مـع بعـض هـؤالء ومتَّ 

ــىلٰ  ــذ ع ــادَّ  ويأخ ــل رِ ة وال ُحي اجل ــلخ، فه ــن املس ــؤالء م ــون ه م

ــ ــل أن ُي ــذا الرج ــوز هل ــه إىلٰ ؤخِّ جي ــرق ر إحرام ــرم  ،ذات ع فيح

 املسلخ؟  منمعهم ملا خياف الشهرة أم ال جيوز أن حيرم إالَّ 

ــ«: اجلــواب ــمّ رِ ُحي ــه ث ــن ميقات ــاب ويُ  م م ــبس الثي ــيل ي يف لبّ

 .»ميقاهتم أظهر بلغ إىلٰ  نفسه، فإذا

 بعــض أصــحابنا يــذكر أنَّ  وعـن لــبس النعــل املعطــون فـإنَّ 

 .لبسه كريه

ملـا يف يـده  الوقـف يكـون مسـتحال� وعن الرجل من وكـالء 

ــرعُ  ــذ ال ي ــن أخ ــ ع ــه، ربَّ ــا، أو مال ــو فيه ــة وه ــت يف قري ام نزل

فيــدعوين إليــه، فــإن مل آكــل  ر طعامــهـأدخــل منزلــه وقــد حضــ

يأكـل مـن  أن فـالن ال يسـتحلُّ : من طعامه عاداين عليـه، وقـال

ق بصـدقة؟ طعامنا، فهـل جيـوز يل أن آكـل مـن طعامـه وأتصـدَّ 

ــدار ــم مق ــ وك ــدإدقة؟ والص ــةً  ٰى ن أه ــل هدي ــذا الوكي  إىلٰ  ه

ــم أنَّ  ر فيــدعوين أن أنــالـرجــل آخــر، فأحضــ  منهــا، وأنــا أعل

إن ء فيـه يش ]عـيلَّ [عـن أخـذ مـا يف يـده، فهـل  الوكيل ال يـرعُ 

 أنا نلت منها؟

إن كــان هلــذا الرجــل مــال أو معــاش غــري مــا يف «: اجلــواب

 .» فاله، وإالَّ واقبل برَّ  طعامه ْل يده فكُ 

ــاحلقِّ  ]]٢٣٩ص [[/ ــل يقــول ب ــر وعــن الرج ــة،  ٰى وي املتع

ــة، إالَّ  ــول بالرجع ــالً  أنَّ  ويق ــه أه ــره،  ل ــع أم ــه يف مجي ــة ل موافق

ــزوَّ  ــدها أن ال يت ــد عاه ــا والوق ــ ج عليه ــيتمتَّ . ٰى رّ ـع وال يتس

غـاب  امبقولـه، فـربَّ  رة سـنة ووىفٰ ـوقد فعل هذا منـذ بضـع عشـ

لـذلك،  سـه أيضـاً ك نفع وال تتحـرَّ عن منزله األشـهر فـال يتمتـَّ

ــر ــل  أنَّ  ٰى وي ــالم ووكي ــد وغ ــن أخ وول ــه م ــن مع ــوف م وق

مـا هـو عليـه  املقـام عـىلٰ  بُّ لـه يف أعيـنهم، وُحيِـقلِّ ا يُ وحاشية ممـَّ

م املتعــة رِّ هلــا ولنفسـه، ال ُحيــ إليهـا، وصــيانةً  ألهلــه ومــيالً  ةً حمبـَّ

 بل يدين اهللا هبا، فهل عليه يف تركه ذلك مأثم أم ال؟

ـــك ـــواب يف ذل ـــتحبُّ «: اجل ـــاىلٰ  يس ـــع اهللا تع ـــه أن يطي  ل

 .»ة واحدةاملعرفة ولو مرَّ  عنه احللف عىلٰ  ليزول] باملتعة[

ـــت  ـــإن رأي ـــزَّ (ف ـــك  )كأدام اهللا ع ـــن ذل ـــأل يل ع أن تس

ــمســألة بــام العمــل بــه، وتُ  رحه يل، وجتيــب يف كــلِّ ـوتشــ دين قلِّ

ــ ــلِّ املنَّ ــبب يف ك ــك اهللا الس ــك، جعل ــراه ة يف ذل ــري وأج ــىلٰ  خ  ع

 .إن شاء اهللا لت مثاباً يدك، فع

ك وتأييــــدك وســــعادتك أطــــال اهللا بقــــاءك وأدام عــــزَّ 

ــمَّ  ــك، وأت ــالمتك وكرامت ــانه  وس ــك، وزاد يف إحس ــه علي نعمت

ــدَّ  ــي مــن الســوء فــداك، وق وقبلــك،  مني عنــكإليــك، وجعلن

ــد هللا ربِّ  وآلــه  د النبــيِّ حمّمــ اهللا عــىلٰ  وصــّىلٰ  ،العــاملني احلم

 .م كثرياً وسلَّ 

ــوح ــن ن ــال اب ــدرجني ن: ق ــن امل ــخة م ــذه النس ــخت ه س

 .والتوقيعات اخلطُّ  القديمني اللذين فيهام

ــم  ــو القاس ــان أب ــالف  وك ــد املخ ــاس عن ــل الن ــن أعق م

 .ةالتقيَّ  ويستعمل ،واملوافق

ثني أبـو عبـد حـدَّ : د، قـالر هبـة اهللا بـن حمّمــأبو نص ٰى فرو

مـا رأيـت : قـال ،بغالـب محـو أيب احلسـن بـن أيب الطيـِّ اهللا بن

ص [[/أيب القاســـم احلســـني  أعقـــل مـــن الشـــيخ مـــن هـــو

ــاً  ]]٢٤٠ يف دار ابــن يســار، وكــان  بــن روح، ولعهــدي بــه يوم

ــلٌّ  ــه حم ــيِّ  ل ــد الس ــعن ــت العامَّ ــيم، وكان ــدر عظ ــاً د واملقت  ة أيض

 .وخوفاً  ةً حيرض تقيَّ  مه، وكان أبو القاسمعظِّ تُ 

ــد أنَّ ف ــزعم واح ــان، ف ــاظر اثن ــد تن ــه وق ــدي ب ــر  عه ــا بك أب

، وقــال عــيلّ  عمــر ثــمّ  ثــمّ  رســول اهللا  دأفضــل النــاس بعــ

 .أفضل من عمر، فزاد الكالم بينهام بل عيلٌّ : اآلخر

ــه : فقــال أبــو القاســم  الــذي اجتمعــت الصــحابة علي

ــو ــدِّ  ه ــديم الص ــمّ تق ــمّ  يق ث ــاروق ث ــده الف ــثامن ذو  بع ــده ع بع

ــمّ  ــورين ث ــيلٌّ  الن ــويصِّ  ع ــىلٰ ال ــديث ع ــحاب احل ــك،  ، وأص ذل

مـن  بـاً متعجِّ  ر املجلـسـمـن حضـ وهو الصحيح عنـدنا، فبقـي

ــ ــان العامَّ ــول، وك ــذا الق ــىلٰ ه ــه ع ــور يرفعون ــهم  ة احلض رؤس

 .من يرميه بالرفض له والطعن عىلٰ  وكثر الدعاء

ي ـ وأمنــع نفســالضــحك فلــم أزل أتصــربَّ  فوقــع عــيلَّ 

ي يف فمــي، فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن ّمــكُ  وأدّس 

ــر إيلَّ  ــس ونظ ــامَّ  املجل ــن يب، فل ــلت يفففط ــإذا   حص ــزيل ف من

فـإذا بـأيب القاسـم احلسـني بـن  ق، فخرجـت مبـادراً طرَ بالباب يُ 
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 ه إىلٰ بغلتـه قـد وافـاين مـن املجلـس قبـل مضـيِّ  راكباً  روح 

ضــحكت؟  مَ ـدك اهللا لِــيــا أبــا عبــد اهللا أيَّــ: فقــال يل .داره

ــأنَّ  ــف يب ك ــأردت أن هتت ــقٍّ  ف ــيس بح ــدك ل ــه عن ــذي قلت  ؟ال

ـتَّـا: فقـال يل .كـذاك هـو عنـدي: فقلت  فـإّين  ،ا الشـيخق اهللا أهيُّ

ــلٍّ  ــك يف ح ــولال أجعل ــذا الق ــتعظم ه ــ ، تس ــتمنّ ــا : ي، فقل ي

مـام ووكيلـه يقـول ذلـك ه صـاحب اإلبأنَّـ ٰى رجـل يـر ،ديسيِّ 

ـيُ  القـول ال : فقــال يل ك مـن قولـه هـذا؟ضــحَ ب منـه وال يُ تعجَّ

 .عني وانرصفوودَّ  ،كألهجرنَّ  وحياتك لئن عدت

 ثني أبو احلسن بـن كربيـاءحدَّ : دمّ ر هبة اهللا بن حمـقال أبو نص

 كان لـه عـىلٰ  اباً بوّ  أنَّ  بلغ الشيخ أبا القاسم : قال ،النوبختي

ل قد لعن معاوية وشـتمه، فـأمر بطـرده ورصفـه عـن األوَّ  الباب

 ه إىلٰ فـال واهللا مـا ردَّ  ،يسـأل يف أمـره ة طويلـةخدمته، فبقـي مـدَّ 

 .ةللتقيَّ  لكذ كلُّ  ،له معهخدمته، وأخذه بعض األهل فشغَّ 

ــ ــو نص ــال أب ــة اهللاـق ــدَّ : ر هب ــه وح ــد درانوي ــو أمح ثني أب

ــذي ــرص ال ــراطيس األب ــت داره يف درب الق ــال ،كان ــال : ق ق

أيب القاســـم احلســـني   كنـــت أنـــا وإخـــويت نـــدخل إىلٰ إّين : يل

ــن روح  ]]٢٤١ص [[/ ــال ب ــه، ق ــة، : نعامل ــانوا باع وك

مـن  ك، فنخـرجشـكِّ رة تسـعة نلعنـه وواحـد يُ ـعشـ مثالً  ونحن

تــه وواحــد اهللا بمحبَّ  ب إىلٰ نتقــرَّ  عنـده بعــدما دخلنــا إليــه تسـعة

روينـاه ومـا مل  ه كان جيارينـا مـن فضـل الصـحابة مـاواقف، ألنَّ 

 .حلسنه عنه نروه، فنكتبه 

اس أمحــد بــن وأخــربين احلســني بــن إبــراهيم، عــن أيب العبّــ

د الكاتــب ابــن ر هبـة اهللا بــن حمّمـــنــوح، عــن أيب نصــ بــن عـيلِّ 

قـــرب أيب  أنَّ  العمـــري  كلثـــوم بنـــت أيب جعفـــر مِّ أُ بنـــت 

الـــذي  القاســـم احلســـني بـــن روح يف النوبختيـــة يف الـــدرب

ــيلِّ  ــه دار ع ــت في ــذ إىلٰ  كان ــوبختي الناف ــد الن ــن أمح ــلِّ  ب  وإىلٰ  الت

 .قنطرة الشوك  الدرب اآلخر وإىلٰ 

مــات أبــو القاســم احلســني بــن : رـوقــال يل أبــو نصــ: قــال

ــنة  يف روح  ــعبان س ــّت ش ــ س ــد ـوعش ــة، وق رين وثالثامئ

 .كثرية رويت عنه أخباراً 

ما أخـربين بـه احلسـني بـن عبيـد اهللا، عـن أيب عبـد اهللا  :منها

ــن ــني ب ــري  احلس ــفيان البزوف ــن س ــيل ب ــالع ــدَّ : ، ق ثني ح

ــن ــني ب ــم احلس ــو القاس ــيخ أب ــال، روح  الش ــف : ق اختل

طــاهر بــن  أيب أصــحابنا يف التفــويض وغــريه، فمضــيت إىلٰ 

ــ: فتــه اخلــالف، فقــالام اســتقامته فعرَّ أّيــ بــالل يف  ،رينأخِّ

ــه فــأخَّ ًا، امــرتــه أيّ فأخَّ  أيب  ســناده إىلٰ إب حــديثاً  رج إيلَّ فعــدت إلي

ــد اهللا  ــال، عب ــراً ] اهللا[إذا أراد « :ق ــىلٰ  أم ــه ع ــول  عرض رس

ــ[ أمـري املــؤمنني  ، ثـمّ اهللا  بعــد  واحـداً ] ةوسـائر األئمَّ

ــد إىلٰ  ــي إىلٰ  واح ــاحب ال أن ينته ــان ص ــمّ ، زم ــرج إىلٰ  ث  خي

ــة أن ــدنيا، وإذا أراد املالئك ــوا إىلٰ  ال ــالً  اهللا  يرفع ــ عم  َض رِ ُع

ــىلٰ  ــان  ع ــاحب الزم ــمّ ص ــىلٰ  ، ث ــرج ع ــد  خي ــد[واح ] بع

ــد إىلٰ  ــرَ أن يُ  واح ــىلٰ ع ــول اهللا  ض ع ــمّ رس ــرَ يُ  ، ث ــىلٰ ع  ض ع

 اهللا فعــىلٰ  إىلٰ  َج رِ أيــدهيم، ومــا ُعــ فــام نــزل مــن اهللا فعــىلٰ ، اهللا 

 .»طرفة عني وما استغنوا عن اهللا أيدهيم، 

ـــد اهللا  ـــن أيب عب ـــة، ع ـــربين مجاع ـــدوأخ ـــن  أمح ـــد ب حمّم

ــال ــفواين، ق ــدَّ : الص ــن روح ح ــني ب ــيخ احلس  أنَّ  ثني الش

 ٰى يف إحــد بــن جعفــر  ٰى موســ بــن خالــد ســمَّ  ٰى حييــ

ــ ــات، وأنَّ ـوعش ــا م ــة وهب ــيَّ  رين رطب ــ النب ــا  ة واألئمَّ م

ــمــاتوا إالَّ  ــ  وقــد ذكــر عــن الرضــا، مِّ  بالســيف أو السُّ ه أنَّ

 .، وكذلك ولده وولد ولدهمَّ ُس 

 ،- وهــو املعــروف بــرتك اهلــروي - مــنيوســأله بعــض املتكلِّ 

: فقــال ؟رســول اهللا  ]]٢٤٢ص [[/كــم بنــات : فقــال لــه

ــال ــع، ق ُ : أرب ــأهيُّ ــال نَّ ف ــل؟ فق ــة: أفض ــال ،فاطم ــ: فق  مَ ـولِ

ــارت  صــحبةً  وأقلهــنَّ  اســن�  أفضــل، وكانــت أصــغرهنَّ  ص

ــ ــال !؟ول اهللا لرس ــ: ق ــلتني خصَّ ــوُّ خلص ــام تط  الً ها اهللا هب

ـ. هلـا وإكرامـاً  ريفاً ـعليها وتشـ ا ورثـت رسـول اهللا إحـدامها أهنَّ

 ٰى أبقــ اهللا تعـاىلٰ  أنَّ  ٰى خــرواألُ . ولـده ومل يـرث غريهـا مــن 

صــها صِّ ومل يبقــه مــن غريهــا، ومل ُخي  منهــا نسـل رســول اهللا 

 .تها لفضل إخالص عرفه من نيَّ بذلك إالَّ 

ــروي ــال اهل ــداً : ق ــت أح ــام رأي ــ ف ــذا تكلَّ ــاب يف ه م وأج

 .من جوابه الباب بأحسن وال أوجز

 ، عــن أيب احلســنيدي د املحّمــوأخــربين أبــو حمّمــ

ســمعت أبــا جعفــر بــن : قــال، د بــن الفضــل بــن متــام حمّمــ

وقـد ذكرنـا كتـاب التكليـف،  - أمحـد الزكـوزكي  د بـنحممّ 

ــون إالَّ  ــه ال يك ــدنا أنَّ ــالٍ وكــان عن ــا  مــع غ ل م ــه أوَّ ــك أنَّ ، وذل

البـــن أيب  وأيـــش كـــان: فســـمعناه يقــول -كتبنــا احلـــديث 

ــ ؟العزاقـر يف كتــاب التكليــف لــه دِخ ح البــاب ويُ صــلِ ام كــان يُ إنَّ

ــه القاســم احلســني بــن روح  الشــيخ أيب إىلٰ  ، فيعرضــه علي

خـرج فنقلـه وأمرنـا بنسـخه، يعنــي  البـاب كـه فـإذا صـحَّ كِّ وُحي 

 .م به احلسني بن روح الذي أمره أنَّ 
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ــر ــو جعف ــال أب ــه يف األ: ق ــفكتبت ــداددراج بخّط ــال  .ي ببغ ق

ـ: فقلت له: ابن متام كتبـه أ ٰى حتـَّ] إيلَّ [دي فادفعـه ل يـا سـيِّ تفضَّ

ــ مــن : فقــال ابــن متــام .قــد خــرج عــن يــدي: ك، فقــال يلخطِّ

ــذه ــمعت ه ــدما س ــت بع ــريه فكتب ــن غ ــذت م ــت وأخ  فخرج

 .احلكاية

ثني عبـد اهللا الكـويف خـادم حـدَّ : اموقال أبو احلسـني بـن متـ

يعنـي أبـا  -ُسـِئَل الشـيخ : ، قـالاحلسـني بـن روح  الشيخ

ـــم  ـــدما ذُ  - القاس ـــر بع ـــن أيب العزاق ـــب اب ـــن كت  مَّ ع

بــه وبيوتنــا تُ نعمــل بكُ  فكيــف: وخرجـت فيــه اللعنــة، فقيــل لــه

د احلسـن بـن أقـول فيهـا مـا قالـه أبـو حمّمـ: ؟ فقـالٰى منها مأل

ال، ب بنـي فّضــتُـكُ  عـن َل ئِ وقـد ُســ )علـيهام صـلوات اهللا( عـيلٍّ 

ــالوا ــل بكُ : فق ــف نعم ــكي ــألتُ ــا م ــا منه ــال  ؟ٰى بهم وبيوتن فق

 .»خذوا بام رووا وذروا ما رأوا«: )صلوات اهللا عليه(

ـــادي ]] ٢٤٣ص /[[ ـــن األي ـــو احلس ـــأل أب ـــا  وس أب

ــم احلســني بــن روح  ــ: القاس ــة بــالبكر؟  مَ ـلِ ــره املتع ك

ــال ــيُّ : فق ــال النب ــ«:  ق ــن اإلاحلي ــامناء م ــ ،»ي روط ـوالش

ــا ــك وبينه ــىلٰ  ،بين ــا ع ــإذا محلته ــد ف ــنعم فق ــن  أن ت ــت ع خرج

ــاء وزال اإل ــهاحلي ــال ل ــامن، فق ــو زانٍ : ي ــل فه ــإن فع ــالف : ؟ ق

 .»ال«

د بــن وأخــربين احلســني بــن عبيــد اهللا، عــن أيب احلســن حمّمــ

: قــال ،دثني سـالمة بــن حمّمـحــدَّ : ي، قـالداود القّمــ أمحـد بـن

ــني ــيخ احلس ــذ الش ــنأنف ــب إىلٰ  روح   ب ــاب التأدي ــم،  كت ق

ــب إىلٰ  ــم وكت ــال هل ــا وق ــاء هب ــة الفقه ــذا ا: مجاع ــروا يف ه نظ

ــه يش ــروا في ــاب وانظ ــالفكم؟ ءالكت ــه خي ــوا إلي ــ: فكتب ــإنَّ ه ه كلُّ

ــه يش ــا في ــحيح، وم ــالف إالَّ  ءص ــهخي ــرة :  قول ــاع يف الفط الص

 نصف صاع مـن طعـام، والطعـام عنـدنا مثـل الشـعري مـن كـلِّ 

 .صاع واحدٍ 

ــ ــوحق ــن ن ــ: ال اب ــحابنا بمص ــن أص ــة م ــمعت مجاع ر ـوس

كيــف صــار : فقيــل لــه َل ئِ ســهل النــوبختي ُســ أبــا يــذكرون أنَّ 

ــذا األ ــر إىلٰ ه ــم م ــيخ أيب القاس ــك؟ الش ــن روح دون ــني ب  احلس

هم أعلم ومـا اختـاروه، ولكـن أنـا رجـل ألقـي اخلصـوم : فقال

نــاظرهم، ولــو علمــت بمكانــه كــام علــم أبــو القاســم وأُ 

ــ مكانــه، وأبــو القاســم  أدلُّ عــىلٰ   كنــتة لعــّيل وضــغطتني احلجَّ

ض باملقــاريض مــا كشــف  ــة حتــت ذيلــه وُقــرِّ فلــو كانــت احلجَّ

 .-أو كام قال  -الذيل عنه 

ــ ــر حمّم ــيلِّ وذك ــن ع ــلمغاين يف أوَّ  د ب ــر الش ــن أيب العزاق ل ب

ــة ــاب الغيب ــنَّ  كت ــذي ص ــ« :فهال ــل وأمَّ ــني الرج ــي وب ــا بين ا م

ــه  -املــذكور  ــن  -زاد اهللا يف توفيق ــدخل يل يف ذلــك إالَّ مل فــال م

 .»هاأدخلته فيه، ألنَّ اجلناية عيلَّ فإّين وليُّ 

تـه عليـه تضـاعفت ومـن عظمـت منَّ « :وقال يف فصـل آخـر

ـــ ـــه  ةاحلجَّ ـــه ولزم ـــاءه  ]]٢٤٤ص [[/علي ـــيام س الصـــدق ف

عـن أمـره   الصـدقه، وليس ينبغـي فـيام بينـي وبـني اهللا إالَّ ورسَّ 

مـور ال منصـوب ألمـر مـن األُ مع عظم جنايتـه، وهـذا الرجـل 

ســالم مــع ذلــك العــدول عنــه فيــه، وحكــم اإل يســع العصــابة

 .وذكره» املؤمنني غريه من عليه كجريه عىلٰ  رٍ جا

 قـال يل أبـو عـيلٍّ : قـال ،ٰى د هـارون بـن موسـوذكر أبو حمّمـ

مــا : الشــلمغاين د بــن عــيلٍّ قــال يل أبــو جعفــر حمّمــ: اجلنيــد بــن

ــم ــع أيب القاس ــا م ــ دخلن ــني ب ــذا األ ن روح احلس ــر يف ه م

هــذا  ا نتهــارش عــىلٰ كنـّـ  ونحــن نعلــم فــيام دخلنــا فيــه، لقــدإالَّ 

 .اجليف مر كام تتهارش الكالب عىلٰ األ

ــ ــو حمّم ــال أب ــم : دق ــيعة إىلٰ يفل ــت الش ــول لتف ــذا الق  ،ه

 .منه لعنه والرباءة وأقامت عىلٰ 

د الســمري بعــد الشــيخ بــن حمّمــ ذكــر أمــر أيب احلســن عــيلِّ 

عــالم بــه وهــم وانقطــاع األ ســني بــن روح احل أيب القاســم

 :األبواب

بـن احلسـني  د بـن عـيلِّ أخـربين مجاعـة، عـن أيب جعفـر حمّمـ

د بـن إبـراهيم بـن إسـحاق، عـن ثنا حمّمـحـدَّ : بن بابويـه، قـال

ثنا أبــو : الســالم، قــال بــن زكريــا بمدينــة احلســن بــن عــيلِّ  حــدَّ

ــال ــيالن، ق ــن خل ــد ب ــد اهللا حمّم ــدِّ : عب ــن ج ثني أيب، ع ــدَّ ه ح

ــ ــ -اب عتّ ــد عتّ ــن ول ــيد م ــن أس ــال-اب ب ــوُ : ، ق ــف  دَ لِ اخلل

ــيــوم اجلمعــة، وأُ  )صــلوات اهللا عليــه(املهــدي   ،ه رحيانــةمُّ

سوسـن، : ويقـال هلـا ،صـقيل: نـرجس، ويقـال هلـا: ويقال هلـا

 .صقيل :ه قيل بسبب احلمل أنَّ إالَّ 

ومخسـني  وكان مولـده لـثامن خلـون مـن شـعبان سـنة سـّت 

 مـات عـثامن بـن سـعيد فلـامَّ  .امن بـن سـعيدعث ومائتني، ووكيله

ــ إىلٰ  أوٰىص  ــن عــثامن أيب جعفــر حمّم ــو جعفــر  وأوٰىص ، د ب أب

 ]]٢٤٥ص [[/ ،أيب القاســــم احلســــني بــــن روح  إىلٰ 

ــم وأوٰىص  ــو القاس ــيلِّ  إىلٰ  أب ــن ع ــ أيب احلس ــن حمّم ــمري ب د الس

: أن يــويص فقــال َل ئِ ُســ رت الســمري الوفــاةـ حضــفلــامَّ ، 

 .)لغههللا أمر هو با(



 ٢٨٧  ........................................................................  السفراء األربعة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم 

 .ة هي التي وقعت بعد مّيض السمري فالغيبة التامَّ 

د بــن الــنعامن واحلســني بــن عبيــد د بــن حمّمــوأخــربين حمّمــ

ــ اهللا، عــن أيب ــد اهللا حمّم ــن أمحــد الصــفواينعب  أوٰىص : قــال ،د ب

د بـــن حمّمـــ أيب احلســـن عـــيلِّ  إىلٰ  الشـــيخ أبـــو القاســـم 

 .القاسم أيب فقام بام كان إىلٰ ، السمري 

رت الشـيعة عنـده وسـألته عـن ـرته الوفـاة حضــ حضـفلامَّ 

ــ مــن ذلــك،  ر شــيئاً ظِهــمقامــه، فلــم يُ  ل بعــده وملــن يقــوماملوكَّ

 .هذا الشأن بعده يف أحدٍ  ر بأن يويص إىلٰ ؤمَ ه مل يُ وذكر أنَّ 

بـن احلسـني  د بـن عـيلِّ وأخربين مجاعة، عـن أيب جعفـر حمّمـ

ــن بابويــه، قــال ٰى موســ بــن ــن ثنا أبــو احلســن صــاحــدَّ : ب لح ب

يف ذي القعـــدة ســـنة تســـع وثالثـــني  شـــعيب الطالقـــاين 

 ،إبـراهيم بـن خملـد ثنا أبو عبـد اهللا أمحـد بـنحدَّ : قال ،وثالثامئة

ــ: قــال ــايخ ـحض ــد املش ــو ،رت بغــداد عن ــيخ أب  فقــال الش

 رحـم اهللا عـيلَّ : منـه ابتـداءً  د السـمري بـن حمّمـ احلسن عـيلُّ 

 .ياحلسني بن بابويه القمّ  بن

ــ فكتــب: قــال ه املشــايخ تــأريخ ذلــك اليــوم فــورد اخلــرب أنَّ

بعـد  أبـو احلسـن السـمري  ٰى ـومضـ.  يف ذلـك اليـوموّيف تُ 

 .رين وثالثامئةـسنة تسع وعش ذلك يف النصف من شعبان

بـن احلسـني  د بـن عـيلِّ وأخربنا مجاعـة، عـن أيب جعفـر حمّمـ

 ،باملكتـَّ ]بـن أمحـد[د احلسـن ثني أبـو حمّمـحدَّ : بن بابويه، قال

 فيهـا الشـيخ أبـو وّيف التـي ُتـ كنت بمدينة السالم يف السـنة: لقا

ــيلُّ  ــن ع ــ احلس ــن حمّم ــمري ب ــد الس ــلـ، فحض ــه  رته قب وفات

 :نسخته الناس توقيعاً  فأخرج إىلٰ  ،امبأيّ 

ــرحيم« ــرمحن ال ــم اهللا ال ــيلُّ  ،بس ــا ع ــ ي ــن حمّم ــمريب  ،د الس

ــر ــ أعظــم اهللا أج ــك، فإنَّ ــك في ــإخوان ــني ك ميِّ ــك وب ــا بين ت م

أحـد فيقـوم مقامـك بعـد  ام، فامجع أمـرك وال تـوص إىلٰ يّ ة أستَّ 

ـ اهللا   بعـد إذنة، فـال ظهـور إالَّ وفاتك، فقـد وقعـت الغيبـة التامَّ

ــاىلٰ ( ــره تع ــوب، )ذك ــوة القل ــد، وقس ــول األم ــد ط ــك بع ، وذل

ـــتالء األرض ـــوراً  وام ـــيأيت  .ج ـــدَّ لوس ـــن ي ـــيعتي م عي ش

ــاهدة، أَال  ــن ادَّ املش ــ فم ــل ٰى ع ــاهدة قب ــفيا املش ــروج الس ين خ

  بـاهللا العـيلِّ ة إالَّ اب مفـرت، وال حـول وال قـوَّ والصيحة فهـو كـذّ 

 .»العظيم

 كـان اليـوم فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلـامَّ : قال

من : وهو جيود بنفسه، فقيل له ]]٢٤٦ص [[/إليه  السادس عدنا

 .وقٰىض ، هللا أمر هو بالغه: ك من بعدك؟ فقالوصيُّ 

 .)ريض اهللا عنه وأرضاه(نه م عَ مِ فهذا آخر كالم ُس 

ــيلِّ  ــن ع ــني ب ــد اهللا احلس ــن أيب عب ــة، ع ــربين مجاع ــن  وأخ ب

ثني مجاعـة مـن أهـل قـم مـنهم عمـران حـدَّ : قال، يبابويه القمّ 

أمحـد بـن إدريـس  ار واحلسـني بـنعلويـة الصـفّ  ةار وقريبالصفّ 

  فيهـا أيب عـيلِّ وّيف رنا بغـداد يف السـنة التـي ُتــحضـ: قـالوا ،

بـن  وكـان أبـو احلسـن عـيلُّ ، بـن بابويـه ٰى موسـ بن احلسني بـن

ــ ــمري حمّم ــلَّ  د الس ــألنا ك ــرب يس ــن خ ــب ع ــيلِّ  قري ــن  ع ب

ــول .احلســني  ــ: فنق ــتقالله حتَّ ــد ورد الكتــاب باس ــان  ٰى ق ك

ــه، فســألنا عنــه فــذكرنا لــه مثــل ذلــك َض بِ اليــوم الــذي ُقــ  .في

ــال ــيلِّ  :فق ــركم اهللا يف ع ــ آج ــد ُق ــني فق ــن احلس ــذه  َض بِ ب يف ه

ــالوا .الســاعة ــامَّ : ق ــهر، فل ــوم والش ــاعة والي ــأريخ الس ــا ت  فأثبتن

ه ورد اخلـرب أنَّـ ر يومـاً ـأو ثامنيـة عشـ ر يومـاً ـكان بعد سبعة عشـ

 .احلسن  يف تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو َض بِ قُ 

 ،اس بـن نــوحوأخـربين احلسـني بـن إبــراهيم، عـن أيب العبّـ

ــ رـعــن أيب نصــ ــن حمّم ــة اهللا ب ــ د الكاتــب أنَّ هب رب أيب احلســن ق

املعـروف بشــارع اخللنجـي مـن ربــع  يف الشـارع السـمري 

ه مـات وذكـر أنَّـ .باب املحول قريب من شـاطئ هنـر أيب عتـاب

 .يف سنة تسع وعرشين وثالثامئة 

*   *   * 

ـــالً  ]]٢٥٩ص [[ ـــا مج ـــد ذكرن ـــفراء  ق ـــار الس ـــن أخب م

ثبــوت  عـىلٰ  مبنـيٌّ  ة ذلـكصـحَّ  نَّ واألبـواب يف زمـان الغيبـة، أل

ــان إ ــاحب الزم ــة ص ــور، مام ــالتهم وظه ــوت وك  ويف ثب

ــىلٰ  ]]٢٦٠ص [[/ ــزات ع ــىلٰ  املعج ــح ع ــل واض ــدهيم دلي  أي

ــئتإمامــة مــن ا أن  هــذا، فلــيس ألحــدٍ  وا إليــه، فلــذلك ذكرنــامُّ

ــول ــ: يق ــيام يتعلَّ ــارهم ف ــر أخب ــدة يف ذك ــا الفائ ــالكالم يفم  ق ب

 .ا فائدة ذلك، فسقط هذا االعرتاضنّ ا قد بيَّ ألنّ  ؟الغيبة

*   *   * 

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

ــن ]] ١٤٦ص [[ ــد عــثامن ب ــه أبــا حمّم وجعــل احلســن وكيل

ــه ــيعته يف حيات ــني ش ــه وب ــيط بين ــري، الوس ــعيد العم ــامَّ ، س  فل

ــره  ــاة أم ــه الوف ــربهم أنَّ  أدركت ــيعته وأخ ــع ش ــده  فجم ول

ــد عــثامن  ، وأنَّ اخللــف صــاحب األمــر بعــده  ــن أبــا حمّم ب

ســعيد العمــري وكيلــه وهــو بابــه والســفري بينــه وبــني شــيعته، 

فمن كانت لـه حاجـة قصـده كـام كـان يقصـده يف حـال حياتـه، 

 .م إليه جواريهوسلَّ 
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ــامَّ  ــفل ــ  َض بِ  ُق ــر، وادَّ تكلَّ ــوه جعف ــم أخ ــة  ٰى ع اإلمام

شـاع ذكـره، فلـم يصـّح لـه، فقـال  وبذل للمعتمد بـذالً  ،لنفسه

ـقـد كـان امل: له وزير املعتمـد ل وغـريه يـروم فسـخ نـاموس توكِّ

 .أخيك، فلم يصّح هلم، فاستمل أنت شيعته بام تقدر عليه

يف : ، وقــالبجــواري أخيــه  ٰى  مل يبلــغ غرضــه ســعفلــامَّ 

يكــون ذهــاب دولــتكم  هــذه اجلــواري جاريــة إذا ولــدت ولــداً 

ــىلٰ  ــده ع ــد إىلٰ ، ي ــذ املعتم ــره أن  فأنف ــعيد، وأم ــن س ــثامن ب ع

ــنقلهنَّ  ــايض إىلٰ  ي ــدار الق ــهود حتَّ ــض الش ــتربئهنَّ   ٰى ، أو بع  يس

ــّم  إىلٰ  مهنَّ باملوضــع، فســلَّ  ــده ســنة ث ــك العــدل، فــأقمن عن ذل

ــنَّ ردَّ  ــعيد، ألنَّ  إىلٰ  ه ــن س ــثامن ب ــوب  ع ــد املطل ــان  الول ك

بـل : بخمـس، وقيـل: قبـل ذلـك بسـّت سـنني، وقيـل دَ لِـقد وُ 

ــ   بــأربع، وأظهــره أبــوه ة شــيعته، وأراهــم شخصــه، خلاصَّ

 . د إليه منهقَص ه الذي يُ فهم بأنَّ وعرَّ  ]]١٤٧ص /[[

صــاحب  مُّ م عــثامن بــن سـعيد اجلــواري، وفــيهم أُ  تســلَّ فلـامَّ 

 . مدينة السالم إىلٰ  ، نقلهنَّ األمر 

بلــد بقصــص وحــوائج،  وكانــت الشــيعة تقصــده مــن كــلِّ 

 .يده وكانت األجوبة خترج إليهم عىلٰ 

،  دنــت وفاتــه مجــع مــن كــان بقــي مــن شــيوخ الشــيعةفلــامَّ 

ــ ــربهم أنَّ ــوأخ ــر  ت، وأنَّ ه ميِّ ــاحب األم ــره أن  ص ــد أم ق

ــنصَّ  ــىلٰ  ي ــن ســعيد  ع ــثامن ب ــن ع ــر حمّمــد ب ولــده أيب جعف

 .العمري، فمن كانت له حاجة قصده

ـــ ـــو أوَّ وّيف وُت ـــر ، وه ـــاحب األم ـــواب ص ، ل أب

ــلِّ  ــن ك ــه م ــيعة يأتون ــت الش ــجٍّ  وكان ــحيق، وف ــد س ــق،  بل عمي

 .يده وكانت األجوبة خترج إليهم عىلٰ 

ــفلــامَّ  ــربَّ ـ حض ــاة خ ــرته الوف ــيخ الشــيعة أنَّ ــوض،  الش ه مقب

بـأن يقـيم أبـا القاسـم احلسـني بـن روح النـوبختي  رَ ِمـه قد أُ وأنَّ 

فمـن : وقـال ،مقامه، وكـان النـوبختي كاتـب عـثامن بـن سـعيد

 .كانت له حاجة قصده

 . الثاين من أبواب صاحب األمر   ، وهو البابوّيف وتُ 

فهم موتـه، اة، مجـع شـيوخ الشـيعة وعـرَّ رته الوفــ حضـفلامَّ 

ــ ــه قــد أُ وأنَّ ــا احلســن عــيلَّ  رَ ِم ــيم أب ــن ســهل  أن يق ــد ب ــن حمّم ب

 .السمري مقامه، فمن كانت له حاجة قصده

، وكـــان البـــاب  وّيف النـــوبختي وُتـــ]] ١٤٨ص /[[

ــر  ــاحب األم ــواب ص ــن أب ــث م ــيعة الثال ــت الش ، وكان

 .ختتلف إليه وتقصده

جتمـع إليـه مـن كـان بقـي مـن شـيوخ رته الوفاة اـ حضفلامَّ 

ــا مــن لنــا بعــدك؟ فلــم جيــبهم عــن عرِّ : الشــيعة، وقــالوا لــه فن

: ة بعـد ثانيـة، قـال هلـمر مـرَّ  طال خطـاهبم، وتكـرَّ فلامَّ ، كالمهم

 .دقَص مرت بيشء، وليس بعدي باب يُ أُ ما 

ــ ــوذكَّ ــن األئمَّ ــأثور ع ــرب امل ــاىلٰ اهللا  أنَّ  ة رهم اخل إذا   تع

ــر ســرت أبوابــهأراد إظهــار صــاحب ا فــاعرتفوا بــاخلرب . ألم

 .تهوصحَّ 

 .واألمر قريب: ثّم قال

ــار الشــيعة مل تنقطــع إىلٰ  ــواب املقصــود باختي  ولــو كــان األب

ــر  ــاحب األم ــور ص ــت ظه ــ، فعُ وق ــدَّ  أنَّ  مَ ِل ــن تق ــن م م م

ــواب ــنصِّ   األب ــان ب ــر  ك ــاحب األم ــن ص ــىلٰ  م ــد  ع واح

 .واحد

*   *   * 

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

ــــه ــــدة ال يوجــــب   يف األطــــراف  واالقتــــداء بنّواب البعي

ــان عصــمتهم، ألنَّ  ــا ك ــم م ــداء هب ــذا   االقت ــم، وهل ــل فعله ألج

 .يقتدون بإمامهم

*   *   * 

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

ـــيعي]] ٢٦٦ص [[ ـــال الش ـــدي  :ق ـــان امله ـــد ك  وق

ــرية مــن أصــحاب وا ــده العســكريظهــر جلامعــة كث ص /[[ ،ل

ـــاراً  ]]٢٦٧ ـــه أخب ـــوا عن ـــاً  ونقل ـــباباً  وأحكام ـــة وأس  رشعي

وكـــان لـــه وكـــالء ظـــاهرون يف غيبتـــه معروفـــون  ،مرضـــية

ـــاملعجزات ِرب بأســـامئهم وأنســـاهبم وأوطـــاهنم ُخيـــ ـــه ب ون عن

ا ينقلــه عــن مــور املشــكالت وبكثــري ممَّــوالكرامــات وجــواب أُ 

مــنهم  ،لغائبـاتمــن ا عـن اهللا تعـاىلٰ  عـن رســول اهللا   آبائـه

ــب  ــن اجلان ــان م ــدفون بقطقط ــري امل ــعيد العم ــن س ــثامن ب ع

د بــن عــثامن بــن ومــنهم ولــده أبــو جعفــر حمّمــ ،الغــريب ببغــداد

ـــن روح  ،ســـعيد العمـــري ومـــنهم أبـــو القاســـم احلســـني ب

ــوان اهللا (د الســمري بــن حمّمــ ومــنهم عــيلُّ  ،النــوبختي رض

 .)عليهم

هـل البيـت اجلهضـمي يف تـاريخ أ ر بـن عـيلٍّ ـوقد ذكـر نصـ

ــدَّ  ــد تق ــة وق ــال األربع ــة رج ــع برواي ــذا املوض ــل ه ــره قب م ذك

ــامءهم ــوكالء و أس ــؤالء ال ــذاهب حــال ه ــ ،امل م كــانوا وأهنَّ

ـــدي  ـــالء امله ـــاج إىلٰ  ،وك ـــن أن حيت ـــهر م ـــرهم أش  وأم
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ــاب ــذا الكت ــة يف ه ــان  ،اإلطال ــن أعي ــوكالء م ــؤالء ال ــان ه وك

د مـنهم ام قـرب وفـاة أحـوكـان كلَّـ ،الصاحلني وخيار املسـلمني

ــنيَّ  ــدي ع ــىلٰ   امله ــات  ع ــات وكرام ــه بآي ــوم مقام ــن يق م

ـــك ـــديق ذل ـــاهدة بتص ـــة ،ش ـــاهتم منقول ـــاهبم  ،ورواي وأنس

ــة ــورهم معلوم ــريهتم وقب ــة  ،وس ــؤالء األربع ــالط ه ــو خ ول

ــيعة واطَّ  ــامء الش ــذاهب عل ــىلٰ امل ــوا ع ــكُ  لع ــاهتم يف تُ بهم ورواي

 .وتواتراً  ة ما قلنا رضورةً علموا صحَّ  ٰى املعن

ــ ــر إىلٰ  امَّ ـول ــغ األم ــيلِّ  بل ــ ع ــن حمّم ــر أنَّ ب ــمري ذك  د الس

وكشـف لـه عـن يـوم  ،اهللا ه ينتقـل إىلٰ فـه أنَّـقد عرَّ  املهدي 

ــ ،وفاتــه ــم إليــه أن ال يُ ه قــد تقــدَّ وأنَّ وأن قــد  ،غــريه ل أحــداً وكِّ

ـ ة نَّ وهـذه ُسـ ،حن فيهـا املؤمنـونمـتَ ة التـي يُ جاءت الغيبـة التامَّ

يف عبـاده وبـالده يشـهد هبـا كتـاب  قد كـان أمثاهلـا من اهللا تعاىلٰ 

ــاء ــه ،التــواريخ وأخبــار األنبي ــم   :وقــال ســبحانه يف كتاب  �ا�
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ــ ،]٣ - ١: العنكبــوت[ يف  د الســمري بــن حمّمــ  عــيلُّ وّيف فتُ

 .الوقت الذي أشار إليه

*   *   * 

  :و ار

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / اإليضاح

 ثّم مـا رويـتم عـن أيب جعفـر حمّمـد بـن عـيلٍّ ]] ٤٧٥ص [[

قـد قـام قائمنـا بـدأ بالـذين لـو « :أنَّـه قـال )صلوات اهللا عليـه(

، فــإنَّام عنــاكم أبــو جعفــر »نــا؛ فيضـــرب أعنــاقهمينتحلــون حبَّ 

 .هم وتزعمون أنَّكم أنتم شيعتهمبذلك ألنَّكم تنتحلون حبَّ 

ــه  ــو علي ــيس ه ـــيء ول ــل الش ــذي ينتح ــل ال ــام املنتح وإنَّ

تـه  ـا مـن خلصـت مودَّ وينسب نفسـه إليـه ولـيس هـو منـه، فأمَّ

ــد  ــه  آلل حمّم ــونيَّت ــد العامَّ ــذلك عن ــار ب ــورًا ال فص ة مهج

ج إن خطــب، وال ُيصــّىلٰ ل لــه شــهادة، وال ُيــقبَــتُ  خلفــه، وال  زوَّ

عليـه إن مـات، وهـو عنـد السـلطان  ُيعاد إن مرض، وال ُيصـّىلٰ 

ـــإذا  ـــول ف ـــوس ومقت ــــروب وحمب ـــام ]] ٤٧٦ص /[[مض ق

ــائم  ــىلٰ [ الق ــا ع ــري ] م ــذا غ ــتلهم فه ــم فق ــدأ هب ــتم ب زعم

ه فهـذا مـا تنســبون إليـه آل رســول اهللا حكـم اهللا وحكـم رســول

  َّــام تريــدون بــذلك عيــبهم وهتجيــنهم وأنــتم تــروون أن وإنَّ

ــيلٍّ  رســول اهللا  ــال لع ــيلُّ «:  ق ــا ع ــيعتك يف  ي ــت وش أن

ــة ــن ُأمِّ »اجلنَّ ــروون ع ــ ، وت ــيِّ لَ َس ــت Â مة زوج النب ــا قال : أهنَّ

، »هــم الفــائزون شــيعة عــيلٍّ « :يقــول ســمعت رســول اهللا 

ن كفـر بـاهللا، أَمـا تعقلـون مـا تـروون ومـا حتكمـون؟ فالويل ملـ

ــاد ه، وع ــوالَّ ــن ت ــيل إالَّ م ــيعة ع ــون ش ــل يك ــاداه،  ٰى ه ــن ع م

 !؟...صالح ولده بحكمه، وتوّىلٰ  وأطاع أمره، ورٰىض 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ـا قــوهلم]] ٩١ص [[ ــه حمّمــد : وأمَّ إذا ظهــر فكيـف ُيعَلــم أنَّ

 ؟ سن بن عيلٍّ بن احل

ــه  ــب بنقل ــن جت ــل م ــوز بنق ــد جي ــه ق ــك أنَّ ــاجلواب يف ذل ف

ت إمامته عندنا بنقلهم ة من أوليائه كام صحَّ  .احلجَّ

ــه قــد جيــوز أن يظهــر معجــزًا يــدلُّ  و جــواب آخــر وهــو أنَّ

ــىلٰ  ــه  ع ــد علي ــذي نعتم ــو ال ــاين ه ــواب الث ــذا اجل ــك، وه ذل

ل صحيحاً   .ونجيب اخلصوم به وإن كان األوَّ

 *   *  * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / النكت االعتقادية

ـــل]] ٤٥ص [[ ـــه حـــني  مـــا الطريـــق إىلٰ : فـــإن قي معرفت

ذلـــك  الطريـــق إىلٰ : ؟ فـــاجلوابظهـــوره بعـــد اســـتتاره 

 . يده ظهور املعجز عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول العرشة يف الغيبة

 :الكالم يف الفصل العارش ]]١٢١ص /[[

 إنَّـه إذا كـان اإلمـام غائبـًا منـذ ولـد وإىلٰ : ا قول اخلصومفأمَّ 

ــًا إىلٰ  قــول أصــحابه  ، ومل يكــن رآه عــىلٰ اهللا تعــاىلٰ  أن يظهــر داعي

ــق إىلٰ  ــق طري ــيس للخل ــوره، فل ــل ظه ــات قب ــن م ــد إالَّ م  أح

معرفتـــه بمشـــاهدة شخصـــه وال التفرقـــة بينـــه وبـــني غـــريه 

ــه ــاىلٰ . بدعوت ــن اهللا تع ــ وإذا مل يك ــر األع ــزات يظه الم واملعج

ــده ليــدلَّ هبــا عــىلٰ  عــىلٰ  عــ ي ــه اإلمــام املنتظــر، دون مــن ادَّ  ٰى أنَّ

ة  ــوَّ ــل النب ــه، إذ كانــت املعجــزات دالئ ة ل ــوَّ مقامــه يف ذلــك النب

والـوحي والرسـالة، وهـذا نقـض مـذهبهم وخـروج عـن قـول 

ة كّلها  .)عليه وآله السالم(نا بعد نبيِّ  إنَّه ال نبيَّ : األُمَّ

ـ: ولفإّنا نقـ :فصل  ٰى ة اهلـدإنَّ األخبـار قـد جـاءت عـن أئمَّ

بعالمـات تـدلُّ عليـه قبـل ظهـوره  من آباء اإلمـام املنتظـر 

 :وتؤذن بقيامه بالسيف قبل سنته

خـروج الســفياين، وظهـور الــدّجال، : منهـا]] ١٢٢ص /[[
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 خيـرج باملدينـة داعيـًا إىلٰ   وقتل رجل من ولد احلسن بن عيلٍّ 

 .اءإمام الزمان، وخسف بالبيد

ــ ــوقــد شــاركت العامَّ   ة يف احلــديث عــن النبــيِّ ة اخلاصَّ

ـا كائنـة ال حمالـة عـىلٰ  القطـع بـذلك  بأكثر هذه العالمـات، وأهنَّ

يـده، يـربهن بـه عــن  والثبـات، وهـذا بعينـه معجـز يظهــر عـىلٰ 

ة نسبه ودعواه  .صحَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / املقنع يف الغيبة

 :]علم اإلمام بوقت ظهورهكيف ي[]] ٨٤ص [[

ــل ــإن قي ــن : ف ــه م ــزوال خوف ــام ب ــور اإلم ــتم ظه إذا علَّق

طريــق  وأّي  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم يف الشــرق  -ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

 معرفتـــه عـــىلٰ  ال ســـبيل لـــه إىلٰ  -والبحـــر  والغـــرب والـــربِّ 

 !التحديد والتفصيل

ـا ا: قلنـا أنَّ آبـاء اإلمـام عليـه وعلــيهم : إلماميَّـة فعنــدهمأمَّ

مــا  عهــدوا إليــه وأنــذروه وأطلعــوه عــىلٰ ]] ٨٥ص /[[السـالم 

زمـان الغيبـة وكيفيتهـا،  عـىلٰ  عرفوه مـن توقيـف الرسـول 

ــور،  ــت الظه ــا، ووق ــا وأماراهت ـــرها، وعالماهت ــا وقص وطوهل

 ).تيسريه وتسهيله( والدالئل عىلٰ 

ــا،  ــؤال علين ــذا ال س ــيل ه ــان وع ــور إذا ك ــان الظه ألنَّ زم

صفته، والوقـت الـذي جيـب أن يكـون فيـه، فـال  منصوصًا عىلٰ 

 .العلم بالرسائر والضامئر حاجة إىلٰ 

أن يكــون هــذا  -مــا ذكرنــاه  مضــافًا إىلٰ  -وغــري ممتنــع 

ــىلٰ  ــًا ع ــاب موقوف ــنِّ  الب ــة الظ ــاهر  غلب ــارات وتظ ة األم ــوَّ وق

 .الدالالت

ــام هــو ــا بكثــرة : بأحــد ُأمــور وإذا كــان ظهــور اإلمــام إنَّ إمَّ

هتم ونجــدهتم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه ُأمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت خمالطتــه هلــا، فــإذا أحــسَّ اإلمــام 

  ــاه ــام ذكرن ــًا  -ب ق ــًا أو متفرِّ ــا جمتمع ــ -إمَّ ــب يف ظنِّ ه وغل

عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـاألرب، تعــنيَّ السـالمة، وقـوي 

أحــدنا فــرض اإلقــدام  عليــه فــرض الظهــور، كــام يتعــنيَّ عــىلٰ 

 .نة واملخيفةواإلحجام عند األمارات املؤمِّ 

 :]يف أسباب ظهوره الظنِّ  هل يعتمد اإلمام عىلٰ [

ز وِّ الســالمة، ُجيــ إذا كــان مــن غلــب عنــده ظــنُّ : فــإن قيــل

ـيــأمن أن ُحي  خالفهـا، وال ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان ظنَّــ ققِّ

ــدي األُ  ــومه ــىلٰ مَّ ــنِّ  ة ع ــع  ]]٨٦ص [[/ يف الظ ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو جموِّ التقيَّ 

فنا وكثـري رُّ ـفتقـوم مقـام العلـم يف تصـ ا غلبـة الظـنِّ أمَّ : قلنا

ــينيَّــالدِّ  مــن أحوالنــا ة مــن غــري علــم بــام تــؤول إليــه ة والدنياويَّ

ب غــريه يف هــذا ْطــه خيــالف ُخ بُــطْ ُخ  اإلمــام نَّ أالعواقــب، غــري 

 .النرص والظفر عىلٰ  فيه من أن يكون قاطعاً  الباب، فال بدَّ 

 :]مسلك املخالفني اجلواب عىلٰ [

وإذا سلكنا يف هذه املسألة الطريق الثاين من الطريقني اللـذين 

 -قد أعلـم إمـام الزمـان  إنَّ اهللا تعاىلٰ : ذكرنامها، كان لنا أن نقول

أنَّـه  - ه رسـول اهللا من جهة وسائط علمه، وهم آباؤه وجـدُّ 

ه الظفر وظهرت لـه أمـارات السـالمة، فظهـوره غلب يف ظنِّ  ٰى مت

 هاهنـا طريقـًا إىلٰ  واجب وال خوف عليه من أحد، فيكون الظـنُّ 

 .القطع العلم، وبابًا إىلٰ 

ــافوه يف  ــاس إذا قــال هلــم ن وهــذا كــام يقولــه أصــحاب القي

ـــريعة ومب ــوهالش ــِدَم : طل ــوز أن ُيْق ــف جي ــن يظــنُّ  -كي أنَّ  م

تهـا   عـىلٰ  -الفرع مشبه لألصـل يف اإلباحـة، ومشـارك لـه يف علَّ

ز أن يكــون األمــر بخــالف ظنِّــ ه؟ ألنَّ الظــنَّ الفعــل، وهــو ُجيــوِّ

ثابـــت،  -بخـــالف مــا تناولـــه  -ال قطــع معـــه، والتجــويز 

مـا ال يـأمن  أَوليس هـذا موجبـًا أن يكـون املكلَّـف ُمْقـِدمًا عـىلٰ 

 مـا ال ُيـؤَمن قبحـه كاإلقـدام عـىلٰ  واإلقـدام عـىلٰ ! كونه قبيحًا؟

 .ما ُيعَلم قبحه

م يقولون َتَعبُُّد احلكيم سبحانه بالقياس يمنـع مـن هـذا : ألهنَّ

 إذا َتَعبََّد بالقياس فكأنَّـه  التجويز، ألنَّ اهللا تعاىلٰ ]] ٨٧ص /[[

يف فرع أنَّه يشبه أصالً  ظنِّه بأمارات، فظهر له من غلب عىلٰ : (قال

، فقد أمن هبذا )ه، فذلك فرضه واملشـروع لهظنِّ  حملَّالً فيعمل عىلٰ 

أنَّ الفرع  -ه القبيح، وصار ظنُّ  الدليل ومن هذه اجلهة اإلقدام عىلٰ 

العلـم بحالـه  طريقـًا إىلٰ  -يشبه األصـل يف احلكـم املخصـوص 

ن حكم غـريه يف ه وفيام يرجع إليه، وإن جاز أن يكووصفته يف حقِّ 

 .هذه احلادثة بخالف حكمه إذا خالفه يف غلبة الظنِّ 

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه مــا  ومــن هــذه حجَّ

 !لإلمام بالسالمة والظفر؟ ذكرناه يف غلبة الظنِّ 

باملنصف أن ينظر خلصمه كام ينظر لنفسه ويقنع به من  واألوىلٰ 

 .نفسه

*   *   * 
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د الســيِّ / )سـائل امليافارقيــاتجوابــات امل)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض 

  ]:ة يظهر احلجَّ  ىٰ مت: [مسألة ثانية وعرشون]] ٢٨٣ص [[

يوم معلوم يظهر فيه؟ وهل يشاهدنا أم  لصاحب الزمان 

 ال؟ 

ليس يمكن نعت الوقت الـذي يظهـر فيـه صـاحب : اجلواب

يف الوقـت  ه يظهـرسـبيل اجلملـة أنَّـ م عىلٰ علَ يُ  ام، وإنَّ الزمان 

شـاهد لنـا  وهـو . ةالتقيَّ  الذي يأمن فيه املخافة، وتزول عنه

 .من أحوالنا ءعليه يش وحميط بنا، وغري خاٍف 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ة عند ظهوره[]] ٤٥٦ص [[  ]:؟ كيف يمكن معرفة احلجَّ

ــة اإلما: فــإن قيــل مــة فهــب أنَّكــم تعلمــون ختصــيص حجَّ

ــابن احلســن  ، فكيــف ملــن ظهــر لــه مــن يف هــذا الزمــان ب

ــ ــريهم خاصَّ ــيعته وغ ــع ش ــه وجلمي ــة بمعرفت ــان الغيب ته يف زم

 ؟حني الظهور العامِّ 

ــاصِّ : قيــل ــوره اخل ــال ظه ــدَّ يف ح ــامِّ  ال ب ــز  والع ــن معج م

ــاصُّ  ــيعلم اخل ــه ل ــرتن ب ــامُّ  يق ــد  والع ــريهم عن ــيعته وغ ــن ش م

ــة بعينــه، إذ كـتأمُّ  م مــن الكتــاب املتقــدِّ  ان الــنصُّ لـه كونــه احلجَّ

نَّة واالعتبـار العقـيل داللـة عـىلٰ  ـة  والسُّ إمامتـه وختصـيص احلجَّ

ــة، وال طريــق ألحــٍد مــن املكلَّفــني منهــا إىلٰ  عــىلٰ  ــه، تعيُّ  اجلمل ن

 .وكذلك وجب ظهور املعجز مقرتنًا بظهوره 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــــيئتهظهِ ســـــيُ  اهللا  وأنَّ  ]]٢٤٦ص [[ ـــــت مش  ،ره وق

ـفيُ  ،وجيعل لـه األعـوان واألصـحاب ـيُ ]و[ ،ين بـهد الـدِّ مهِّ ر طهِّ

ك أهــل الضــالل ويقــيم عمــود ِلــوُهي  ،يديــه األرض عــىلٰ 

ُه  ،اإلسالم يُن ُكلُّ  .هللاويصري الدِّ

وتأتيــه  ،يديــه عنــد ظهــوره األعــالم ر عــىلٰ ظِهــيُ  اهللا  وأنَّ 

فــإذا  ،لــه بعــض األمــوات ييــوُحي  ،داتاملعجـزات بخــرق العــا

 ،ة املعلومــة عنــد اهللا ســبحانه قبضــه إليــهقــام يف النــاس املــدَّ ]أ[

ــمّ  ــدُّ  ث ــان ال يمت ــده الزم ــوال تتَّ  ،بع ــل األّي ــص ــون  ٰى ام حتَّ تك

يكـون املعـاد  ثـمّ  ،وإماتـة مـن بقـي مـن النـاس ،رشائط الساعة

 .بعد ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (لطويس الشيخ ا)/ مسائل كالمية( /رسائلال

حمّمـــد بــن احلســـن صـــاحب : مســألة) ٣٣(]] ٩٩ص [[

لـو مل يبـَق «: ال بـدَّ مـن ظهـوره، بـدليل قولـه  الزمان 

ــاىلٰ  ل اهللا تع ــوَّ ــدة لط ــاعة واح ــدنيا إالَّ س ــن ال ــاعة  م ــك الس تل

تـي اسـمه كاسـمي وكنيتـه ككنيتـي، خيـرج رجـل مـن ذّريَّ  ٰى حتَّ 

ــلِ يمــأل األرض قســطًا وعــدالً كــام مُ  ت ظلــًام وجــورًا، فيجــب ئَ

 .»كلِّ خملوق من اخللق متابعته عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

ــ ]]٢٦٤ص [[ ــه وأمَّ ــت خروج ــوم  ا وق ــيس بمعل فل

ــ وجــه التفصــيل، بــل هــو لنــا عــىلٰ  ــمغيَّ أن يــأذن اهللا  ا إىلٰ ب عنّ

لــو مل يبــَق مــن الــدنيا إالَّ «:  كــام روي عــن النبــيِّ . بــالفرج

ل اهللا ذلـك اليـوم حتـَّي خيـرج رجـل مـن ولـدي  ٰى وم واحد لطوَّ

 .»فيمأل األرض عدالً وقسطًا كام ملئت ظلًام وجوراً 

د بــن وأخــربين احلســني بــن عبيــد اهللا، عــن أيب جعفــر حمّمــ

ــفيان ــيلِّ  س ــن ع ــري، ع ــ البزوف ــن حمّم ــن ب ــل ب ــن الفض د، ع

عـن  ،امد وعبـيس بـن هشـام، عـن كـرّ شاذان، عن أمحد بن حممّ 

ــ ــال ،يلالفض ــر: ق ــا جعف ــألت أب ــذا األ:  س ــل هل ــر ه م

ــال ــت؟ فق ــ«: وق ــذب الوّق ــك ــذب الوّق ــذب اتون، ك اتون، ك

 .»اتونالوقّ 

الفضل بن شـاذان، عـن احلسـني بـن يزيـد الصـّحاف، عـن 

تــون، «: ، قــالمنــذر اجلــواز، عــن أيب عبــد اهللا  كــذب املوقِّ

تنا فيام مٰىض   .»، وال ُنوقِّت فيام يستقبلما وقَّ

ــن كثــري ،نادســوهبــذا اإل ــد الــرمحن ب كنــت : قــال ،عــن عب

ــد اهللا ــد أيب عب ــال  عن ــدي فق ــزم األس ــه مه ــل علي : إذ دخ

مــر الــذي تنتظرونــه فقــد األ هــذا ٰى متــ ،علــت فــداكأخــربين ُج 

ـــال ـــال ؟ط ـــزم«: فق ـــا مه ـــ ،ي ـــذب الوّق ـــكك  اتون، وهل

 .»مون، وإلينا يصريوناملستعجلون، ونجا املسلِّ 

، عـن صـفوان بـن الفضل بـن شـاذان، عـن ابـن أيب نجـران

د بــن مســلم، عــن أيب از، عــن حمّمــوب اخلــزّ عــن أيب أّيــ ،ٰى حييــ

ــد اهللا  ــال، عب ــ«: ق ــن وقَّ ــيئاً م ــاس ش ــن الن ــال  ت لــك م ف

 .»وقتاً  حدٍ ت ألوقِّ به، فلسنا نُ كذِّ أن تُ  هتابنَّ 

ــن  ــبجيل، ع ــلم ال ــن مس ــر ب ــن عم ــاذان، ع ــن ش ــل ب الفض

ـــر  ــن بش ــد ب ــن حمّم ــارود، ع ــن أيب اجل ــنان، ع ــن س ــد ب حمّم

ــداين، عــن حمّمــد بــن احلنفيــة  ـــرنا  -اهلم يف حــديث اختص
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ــة ]] ٢٦٥ص /[[ ــع احلاج ــه موض ــال -من ــه ق ــي «: أنَّ إنَّ لبن

ـفــالن مُ  الً، حتـَّ ـإذا أمنــوا واطمــأنُّ  ٰى لكــًا مــؤجَّ  وا أنَّ وا وظنـُّ

ــَق مُ  ــم يب ــيحة، فل ــيهم ص ــيح ف ــزول ص ــم ال ي ــم را لكه  عٍ هل

ــم وال وا ــول اهللا  عٍ جيمعه ــك ق ــمعهم، وذل ٰ  :يس ــ�� إِذا  َح
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ــونس[ ــت ،»]٢٤: ي ــداكُج : قل ــت ف ــت؟  ،عل ــذلك وق ــل ل ه

 اهللا تعــاىلٰ  تني، إنَّ علــم اهللا غلــب علــم املــوقِّ  نَّ أل ،ال«: قــال

َّ  ٰى وعـد موسـ ، ومل ٰى ر مل يعلمهـا موســـهـا بعشـثالثـني ليلــة وأمت

، ٰى نـا موسـغرَّ :  جـاوز الوقـت قـالوايعلمها بنـو إرسائيـل، فلـامَّ 

النــاس،  فعبــدوا العجــل، ولكــن إذا كثــرت احلاجــة والفاقــة يف

ــاً  ــهم بعض ــر بعض ــك توقَّ وأنك ــد ذل ــباحاً ، فعن ــر اهللا ص ــوا أم  ع

 .»ومساءً 

ــ ــا روي مــن األوأمَّ ــاهر، ا م ــايف ذلــك يف الظ ــار التــي تن خب

ــل مــا رواه ــ مث ــن شــاذان، عــن حمّم ــن عــيلٍّ الفضــل ب ، عــن د ب

مـر أهلـذا األ: قلـت لـه: قـال ،سعدان بن مسلم، عـن أيب بصـري

كم أذعـتم ولكـنَّ  بـىلٰ «: ؟ قـالأمد نريح إليه أبداننا وننتهـي إليـه

 .»فزاد اهللا فيه

: قـال ،وعنه، عن احلسـن بـن حمبـوب، عـن أيب محـزة الـثاميل

ـــت أليب ـــر  قل ـــ إنَّ : جعف ـــول  اعلي� ـــان يق  إىلٰ «: ك

ــالء ــبعني ب ــان ،»الس ــول وك ــاء«: يق ــبالء رخ ــد ال ــد  ،»بع وق

ــرَ  ــبعون ومل ن ــت الس ــاءً  مض ــر . رخ ــو جعف ــال أب ــا «: فق ي

ــ عــاىلٰ اهللا ت إنَّ  ،ثابــت ــان وقَّ ــر يفت هــذا األك ــامَّ  م  الســبعني، فل

ـــقُ  أهـــل األرض،  غضـــب اهللا عـــىلٰ  اشـــتدَّ  احلســـني  َل تِ

ــأخَّ  ــدَّ  ره إىلٰ ف ــنة، فح ــة س ــني ومائ ــديث، أربع ــأذعتم احل ثناكم ف

ره اهللا ومل جيعـل لـه بعـد ذلـك عنـدنا ، فـأخَّ رِّ ـالسـ وكشفتم قناع

ــاً  ــُت وَ ، ووقت ِب
ْ
ــاُء َو�ُ� ــا �َش ــو اُهللا م ْمُح

َ
ــاِب � ِكت

ْ
م� ال

ُ
ــَدُه أ

ْ
ِعن

� ]ــد ــزة، »]٣٩: الرع ــو مح ــال أب ــد : ق ــك أليب عب ــت ذل وقل

 .»ذاك قد كان«: فقال اهللا 

ــ ٰى ورو ــن حمّم ــالفضــل، ع ــن حمّم ــن إســامعيل، ع ــن د ب د ب

: قـال ء،االتمتـام السـلمي، عـن عـثامن النـوّ  ٰى سنان، عن أيب حيي

ره فــأخَّ  ،مـر يفَّ كـان هـذا األ«: يقـول  سـمعت أبـا عبـد اهللا

 .»يشاء تي مايَّ ويفعل بعد يف ذرّ  ،اهللا

إن  -فالوجــه يف هــذه األخبــار أن نقــول ]] ٢٦٦ص /[[

ت  ــحَّ ــ: -ص ــون اهللاإنَّ ــع أن يك ــاىلٰ  ه ال يمتن ــ تع ــد وقَّ ــذا ق ت ه

 تد تغــريَّ د مــا جتــدَّ  جتــدَّ ت، فلــامَّ رَ ِكــمــر يف األوقــات التــي ذُ األ

بعـد، وقـت آخـر، وكـذلك فـيام  املصلحة واقتضـت تـأخريه إىلٰ 

ر ؤخَّ جيـــوز أن ُيــــ وقـــٍت  ل، وكـــلُّ األوَّ  ويكـــون الوقـــت

أن  تــأخريه إىلٰ  ي املصـلحةـد مـا يقتضـ، بـأن ال يتجـدَّ روطاً ـمشـ

 .فيكون حمتوماً  ءه يشغريِّ الوقت الذي ال يُ  يءجي

عــامر عــن أوقاهتــا ل مــا روي يف تــأخري األهــذا يتــأوَّ  وعــىلٰ 

ــد ــا عن ــادة فيه ــا رو والزي ــام، وم ــلة األرح ــدعاء وص ي يف ال

ــيص األ ــنتنق ــامر ع ــا إىلٰ  ع ــم  أوقاهت ــل الظل ــد فع ــه عن ــا قبل م

 كــان عاملـــاً  وإن وقطــع الــرحم وغـــري ذلــك، وهــو تعـــاىلٰ 

ــاأل ــون أحــدمها معلومــاً ب رط ـبشــ مرين، فــال يمتنــع أن يك

ــل  ــني أه ــا ب ــالف فيه ــة ال خ ــذه اجلمل ــال رشط، وه ــر ب واآلخ

 .العدل

ــىلٰ  ــأوَّ  وع ــذا يت ــاً ه ــ ل أيض ــا املتض ــن أخبارن ــا روي م نة مِّ م

مـا يريـده مجيـع أهـل  معناها النسـخ عـىلٰ  أنَّ  بنيِّ ويُ  ،للفظ البداء

ــريُّ  ــخ، أو تغ ــوز فيــه النس ــيام جي ــدل ف ــا إن كــان  الع رشوطه

ـــداء يف اللغـــة هـــو  نَّ طريقهـــا اخلـــرب عـــن الكائنـــات، أل الب

ا مـا كنّـ يمتنـع أن يظهـر لنـا مـن أفعـال اهللا تعـاىلٰ  الظهور، فـال

 .رشطه علمخالفه، أو نعلم وال ن نظنُّ 

ــ ــا رواه حمّم ــك م ــدي فمــن ذل ــر األس ــن د بــن جعف ، ع

سـمعت أبـا : قـال ،ان بـن الصـلتإبـراهيم، عـن الرّيـ بـن عيلِّ 

ــا  ــن الرض ــول احلس ــ«: يق ــث اهللا نبي� ــا بع ــريم إالَّ  ام  بتح

ــرَّ  ــر، وأن يق ــداء اخلم ــاُء  ،هللا بالب ــا �َش  م
ُ

ــل َع
ْ
ف

َ
 اَهللا �

�
 �إِن

 .»الكندروأن يكون يف تراثه ، ]١٨: احلّج [

، ٰى د بـن عيسـسعد بـن عبـد اهللا، عـن أمحـد بـن حمّمـ ٰى ورو

ــن ــ ع ــن حمّم ــد ب ــأمح ــن أيب نص ــا ـد ب ــن الرض ــن أيب احلس ر، ع

 ،ــال ــال: [ق ــيلُّ ] ق ــيلُّ  ع ــني، وع ــن احلس ــب  ب ــن أيب طال ب

ــ ــه، وحمّم ــيلٍّ قبل ــن ع ــ د ب ــن حمّم ــر ب ــا «:  دوجعف ــف لن كي

ــة ــذه اآلي ــع ه ــديث م ــاُء وَ  :باحل ــا �َش ــو اُهللا م ُح
ْ
م

َ
ــُت � ِب

ْ
�ُ�

ِكتاِب 
ْ
م� ال

ُ
َدُه أ

ْ
 .»�وَِعن

 بعـد كونـه إالَّ  يءـال يعلـم بشـ اهللا تعـاىلٰ  ا مـن قـال بـأنَّ فأمَّ 

 .عن التوحيد فقد كفر وخرج

ــد رو ــد اهللا ٰى وق ــن عب ــعد ب ــري ،س ــم اجلعف ــن أيب هاش  ،ع

ــال ــأل: ق ــ س ــن حمّم ــا  ]]٢٦٧ص [[/د ب ــي أب ــالح األرمن ص

ــ ــكري حمّم ــن قــول اهللا  د العس مْ  :ع
َ
ــا � ــو اُهللا م ُح
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ــاِب  ِكت
ْ
م� ال

ُ
ــَدُه أ

ْ
ــُت وَِعن ِب

ْ
ــاُء َو�ُ� ــ، ��َش ــو حمّم ــال أب : دفق

ــكــان ويُ   مــاوهــل يمحــو إالَّ « فقلــت يف  ،»؟ مــا مل يكــنت إالَّ ثبِ

ه ال يعلـم إنَّـ: هذا خـالف مـا يقـول هشـام بـن احلكـم :يـنفس

 تعـاىلٰ «: فقـال د أبـو حمّمـ يكـون؟ فنظـر إيلَّ  ٰى حتـَّ ـيءالشـ

 .واحلديث خمترص، »العامل باألشياء قبل كوهنا اراجلبّ 

، عـن سـعدان بـن د بـن عـيلٍّ الفضل بـن شـاذان، عـن حمّمـ

مـر أمـد نـريح أهلـذا األ: قلـت لـه: قـال ،مسلم، عـن أيب بصـري

ــال ــه؟ ق ــي إلي ــداننا وننته ــىلٰ «: أب ــنَّ ، ب ــزاد اهللا ولك ــتم ف كم أذع

 .»فيه

 منا ذكــره مــن تغــريُّ والوجــه يف هــذه األخبــار مــا قــدَّ 

مـا  وقـت آخـر عـىلٰ  مـر إىلٰ تـأخري األ ملصلحة فيـه، واقتضـائهاا

ــول بــهّنــإ، فمــر لــه تعــاىلٰ اه، دون ظهــور األنّــبيَّ  وال  ا ال نق

 .كبرياً  ااهللا عن ذلك علو�  زه، تعاىلٰ جوِّ نُ 

مـن أخبــار اهللا  يءـأن ال نثـق بشـ ي إىلٰ ؤدّ هـذا ُيــ: فـإن قيـل

 .تعاىلٰ 

ــا ــىلٰ األ: قلن ــار ع ــني خب ــوز  رضب ــريُّ رضب ال جي ــه التغ  يف في

 املخـرب أن يتغـريَّ  ه ال جيـوزا نقطع عليهـا، لعلمنـا بأنَّـخمرباته، فإنّ 

ــه، كاأل ــياميف نفس ــات ف ــن الكائن ــفات اهللا وع ــن ص ــار ع  خب

 .ه يثيب املؤمننيخبار بأنَّ ، وكاألمٰىض 

ــ ــريُّ ـوالض ــوز تغ ــا جي ــو م ــر ه ــريُّ رب اآلخ ــه لتغ  ه يف نفس

خبـار ز مجيـع ذلـك، كاألجـوِّ ا نُ ّنـإ رشوطـه، فاملصلحة عند تغريُّ 

 م أنَّ عَلـيُ  وجـه  أن يـرد اخلـرب عـىلٰ عن احلـوادث يف املسـتقبل إالَّ 

ــريَّ  ــربه ال يتغ ــذٍ خم ــ ، فحينئ ــك ُق ــل ذل ــه، وألج ــع بكون  نَ رِ نقط

ــ احلــتم بكثــري مــن ،  أصــالً ا ال يتغــريَّ ه ممَّــاملخــربات، فأعلمنــا أنَّ

 .فعند ذلك نقطع به

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (د بن الفتّال حممّ )/ ٢ج (روضة الواعظني 

 ،عالمـــــات قبـــــل قيامـــــه ) يورو(]] ٢٦٢ص [[

 يواخــتالف بنــي، وقتــل احلســن ،خــروج الســفياين :منهــا

ــ ــدنياالعبّ ــك ال ــف وياس يف مل ــن نص ــمس م ــوف الش ، وكس

خـالف العـادات،  وكسـوف القمـر يف آخـره عـىلٰ  شهر رمضـان

ــداء وركــود الشــمس مــن ، رقـوخســف باملشــ ،وخســف بالبي

ــزوال  ــد ال ــات العصــ إىلٰ عن ــا مــن ـأوســاط أوق ر، وطلوعه

ــرب ــل ،املغ ــ وقت ــس زكيَّ ــن نف ــبعني م ــة يف س ــر الكوف ة بظه

وهــدم ، الصــاحلني، وذبــح رجــل هاشــمي بــني الــركن واملقــام

قبـال الرايـات السـود مـن خراسـان، إو ،حائط مسـجد الكوفـة

ــيامين ــور ،وخــروج ال ــ وظه ــامات، ر ومتلُّ ـاملغــريب بمص ــه الش ك

ــرة، ــة ونــزول الــرتك اجلزي نجــم  وطلــوع ،ونــزول الــروم الرمل

يكـاد  ٰى ينعطـف حتـَّ القمـر، ثـمّ  ـيءكـام يضـ ـيءرق يضـباملش

ونـار  ،ر يف آفاقهـاـالسـامء وتنتشـ ومحـرة تظهـر يف ،طرفـاه ييلتق

ــ ــر باملش ــوالً ـتظه ــ رق ط ــوِّ  ٰى وتبق ــ يف اجل ــة أّي ــبعة ثالث ام أو س

 كهـا الـبالد، وخروجهـا عـىلٰ ومتلُّ  ،تهـاوخلـع العـرب أعنَّ ، امأيّ 

 ،وخـراب الشـام ،أمـريهم رـوقتـل أهـل مصـ ،سلطان العجـم

واخـتالف ثـالث رايـات فيــه، ودخـول رايـات قـيس والعــرب 

ل بَــخراسـان، وورود خيــل مـن قِ  ورايـات كنــدة إىلٰ  ،رـمصـ إىلٰ 

ــ ــرب حتَّ ــاء ٰى املغ ــربط بفن ــرة ]]٢٦٣ص [[/ ت ــال إو ،اجلزي قب

ــ وشــقٌّ  ،رق ونحوهــاـرايــات ســود مــن املشــ  ٰى يف الفــرات حتَّ

ــ ــاء يف أزقَّ ــدخل امل ــة ةي ــتّ  ،الكوف ــروج س ــذّ وخ ــم كلُّ  اباً ني ك ه

ــدَّ  ــوَّ  يعي ــروج النب ــاة، وخ ــبـعشــ اثن ــن آل أيب طال ــم كلُّ  ر م ه

حـراق رجـل عظـيم القـدر مـن شـيعة إاإلمامة لنفسـه، و يعيدَّ 

ــ ــ يبن ــوالالعبّ ــني جل ــانقني اس ب ــ ،وخ ــد اجلس ـــوعق ــيل ر ممَّ ا ي

 لا يف أوَّ الكــرخ بمدينــة بغــداد، وارتفــاع ريــح ســوداء هبــ

ــار ــ ،النه ــة حتَّ ــمل  ٰى وزلزل ــوف يش ــا، وخ ــري منه ــف كث ينخس

ونقــص مــن األمــوال  ،فيــه أهــل العــراق، ومــوت ذريــع

 واألنفـس والثمــرات، وجـراد يظهــر يف أوانــه وغـري أوانــه يــأيت

واخـتالف  ،ة ريـع ملـا يزرعـه النـاسوقلَّـ ،تالزرع والغـالَّ  عىلٰ 

هم، وخـروج دمـاء كثـرية فـيام بيـن صنفني مـن العجـم، وسـفك

القــوم  ومســخ ،العبيــد عــن طاعــة ســاداهتم، وقــتلهم مــواليهم

وغلبــة العبيــد  ،يصــريوا قــردة وخنــازير ٰى مــن أهــل البــدع حتَّــ

أهـل لغـة  يسـمعه أهـل األرض كـلُّ  ونـداء ،بالد السـادات عىلٰ 

ــتهم ــمس ،بلغ ــني الش ــاس يف ع ــران للن ــدر يظه ــه وص ، ووج

الـــدنيا  ىلٰ يرجعـــوا إ ٰى رون مـــن القبـــور حتَّــــنَشـــوأمـــوات يُ 

رين ـذلــك بــأربع وعشــ متَ ُخيــ ثــمّ  ،فيتعــارفون فيهــا ويتــزاورون

ــرة يتَّ  ــل فتُ مط ــص ــا، ويُ  ٰى حي ــد موهت ــن بع ــه األرض م ــرَ ب ف ع

مـن  عاهـة عـن معتقـدي احلـقِّ  بعـد ذلـك كـلُّ  ويزول ،بركاهتا

ــ فيعرفــون عنــد ذلــك ظهــوره،  يشــيعة املهــد ة بمكَّ

 .ارخبهون نحوه لنرصته كام جاءت بذلك األفيتوجَّ 

 .ومن مجلة هذه األخبار حمتومة ومنها مشرتطة

 يف وتـــر مـــن ال خيـــرج القــائم إالَّ «: قــال الصـــادق 

 .»أو مخس أو سبع أو تسع أو ثالث ٰى السنني، سنة إحد
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ـــال  ـــاديُ «: وق ـــالث  ٰى ن ـــة ث ـــائم يف ليل ـــم الق باس

فيـه  َل تِـوهـو اليـوم الـذي قُ ، رين، ويقوم يف يـوم عاشـوراـوعش

  بــه يف يــوم الســبت العــارش مــنلكــأّين  ، احلســني بــن عــيلٍّ 

ــائامً  ــرم ق ــام املح ــركن واملق ــني ال ــاد ،ب ــه ين ــني يدي ــل ب  يجربئي

هلـم  ٰى طـوتُ  ،أطـراف األرض فيصري إليـه شـيعته مـن ،البيعة هللا

ــلِ كــام مُ  اهللا بــه األرض عــدالً  فــيمأل ،يبــايعوه ٰى األرض حتَّــ  تئَ

 .»وظلامً  جوراً 

ــاقر  ــر الب ــو جعف ــال أب ــد«: وق ــدخل امله ــة يي  ،الكوف

ــطربت ــد اض ــات ق ــالث راي ــا ث ــطفُّ ، وهب ــهفيص ــدخل  ،وا ل وي

ــ النــاس مــا يقــول مــن  يفــال يــدر ،يــأيت املنــرب فيخطــب ٰى حتَّ

هبـم  صـّيل ن يُ أاجلمعـة الثانيـة يسـأله النـاس  فإذا كانـت ،البكاء

ــأفيــأمر  ،اجلمعــة هبــم  صــّيل ويُ  ،الغــري لــه مســجد عــىلٰ  طَّ ن ُخيَ

 هنـراً  شـهد احلسـني يـأمر مـن حيفـر مـن ظهـر م ثـمّ  ،هناك

املــــاء يف  ]]٢٦٤ص [[/ ينــــزل ٰى الغــــري حتَّــــ إىلٰ  يجيــــر

 فكــأّين  ،رحــاءفوهتــه القنــاطر واأل ويعمــل عــىلٰ  ،النجــف

رحـاء فتطحنـه تـأيت تلـك األ رٌّ فيـه ُبـ رأسها مكتـل بالعجوز عىلٰ 

 .»بال كرا

نجــف الكوفــة، قــد ســار   بالقــائم عــىلٰ كــأّين «: وقــال 

ــ ــن مكَّ ــا م ــة آال ة يفإليه ــةمخس ــن املالئك ــن  ،ف م ــل ع جربئي

ق فـرِّ وهـو يُ ، املؤمنـون بـني يديـه ،يمينه، وميكائيـل عـن يسـاره

 .»اجلنود يف البالد

يملـك القــائم سـبع ســنني تطـول لــه «: قـال الصــادق 

ــ ــاألّي ــايل، حتَّ ر ـه مقــدار عشــمــن ســنيِّ  يكــون الســنة ٰى ام واللي

ــنيِّ  ــن س ــنني م ــن ،كمس ــون س ــن  يُّ فيك ــنة م ــبعني س ــه س ملك

اآلخــرة  ٰى آن قيامــه مطــر النــاس مجــاد م هــذه، وإذاكســنيِّ 

اهللا  فينبـت ،اخلالئـق مثلـه مل يـرَ  ام مـن رجـب مطـراً رة أّيــوعش

ــورهم ــداهنم يف قب ــؤمنني وأب ــوم امل ــه حل ــأّين  ،ب ــيهم أ وك ــر إل نظ

 .»شعورهم من الرتاب ينفضون ،مقبلني من قبل جهينة

ــال  ــا نَّ إ«: وق ــت األرض بنوره ــام أرشق ــا إذا ق  ،قائمن

ـويُ  ،فـذهبت الظلمـة ،ضـوء الشـمس العباد عـن ٰى ستغنفا ر عمِّ

، ٰى نثـد فـيهم أُ وَلـلـف ذكـر ال يُ أد لـه وَلـيُ  ٰى الرجل يف ملكه حتـَّ

ـظِهــوتُ  ــراه النــاس عــىلٰ  ٰى ر األرض كنوزهــا حتـَّ  ،وجههــا ي

ويأخـذ زكاتـه وال جيـد  ويطلب الرجل مـنكم مـن فصـيله باملـه

ــداً  ــام رزق أح ــاس ب ــتغناء الن ــك اس ــه ذل ــل من ــن يقب ــم اهللا م ه

 .»فضله

إذا قــام القــائم «: يف حــديث طويــل وقــال أبــو جعفــر 

وجــه  عـىلٰ  ومل يبــَق  ،أربعــة مسـاجد هيــدم هبـا ،الكوفـة سـار إىلٰ 

ــه رشف إالَّ  ــجد ل ــاألرض مس ــا مج� ــدمها وجعله ــ ،ا ه  عووسَّ

ــق األعظــم ــلَّ ـوكســ ،الطري ــق ر ك  ،جنــاح خــارج يف الطري

ــب إىلٰ  ــف وامليازي ــل الكن ــاترُ الطُّ  وأبط ــة إالَّ ، ق ــرتك بدع  وال ي

ويفتـــتح قســـطنطنية والصـــني  ، أقامهـــاالَّ إة نَّ وال ُســـ ،أزاهلـــا

سـنة  ذلـك سـبع سـنني مقـدار كـلِّ  عـىلٰ  فيمكـث ،وجبال ديلم

 قيـل ،»يفعـل اهللا مـا يشـاء ثـمّ  ،كم هـذهرين سنة مـن سـنيِّ ـعش

ــه ــت فــداكُج : ل ــنون؟ قــال ،عل ــف يطــول الس ــأمر اهللا «: فكي ي

ـــ ـــاللبوث وقلَّ ـــك ب ـــولة االفل ـــة فتط ـــ حلرك ـــذلك األّي ام ل

ــإ: قلــت لــه: قــال ،»والسـنون  ن تغــريَّ إالفلــك  نَّ إ: م يقولــونهنَّ

ــ. قــول الزنادقــة ذلــك«: قــال ،فســد ا املســلمون فــال ســبيل فأمَّ

ــك هلــم إىلٰ  ــقَّ  ،ذل ــ وقــد ش ــمس وردَّ  ،ه اهللا القمــر لنبيِّ  الش

: مـن قبلــه ليوشــع بـن نــون، وأخــرب بطـول يــوم القيامــة وقــال
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ــادق  ــال الص ــائم «: وق ــام الق ــاس  إذا ق ــا الن دع

ــداً اإل إىلٰ  ــالم جدي ــداهم ،س ــد دُ  إىلٰ  وه ــر ق ــأم ــلَّ  رَ ثِ ــه  وض عن

ــور ــ ،اجلمه ــوإنَّ ــد يمّ ام ُس ــدياً  يامله ــ مه ــدألنَّ ــر  إىلٰ  يه هي أم

 .»القائم لقيامه باحلقِّ  يمّ وُس  ،عنه ]]٢٦٥ص [[/ مضلول

ــال ــاىلٰ أإذا «:  وق ــعد  ذن اهللا تع ــروج ص ــائم يف اخل للق

ـ نفسـه وناشـدهم بـاهللا ودعـاهم إىلٰ  املنرب ودعا النـاس إىلٰ   ،هحقِّ

 ،بعلمـه ويعمـل فـيهم ،ن يسري فـيهم بسـرية رسـول اهللا أو

ــ فيبعــث اهللا جربئيــل   ثــمّ  ،احلطــيم يأتيــه فينــزل عــىلٰ  ٰى حتَّ

ـــه ـــول ل ـــدعو ءٍ يش أيِّ  إىلٰ  :يق ـــِرب فيُ ؟ ت ـــخ ـــول  ،ائمه الق فيق

ــد  ،يــده فيمســح يــده عــىلٰ  ،ل مــن يبايعــكأنــا أوَّ : جربئيــل وق

 .»املدينة وبضعة عرش إىلٰ  وافاه ثالثامئة

أقام مخسامئة من  د إذا قام القائم من آل حممّ «: وقال 

 ثـمّ  ،رب أعنـاقهمـأقام مخسامئة فض ثمّ  ،رب أعناقهمـفض قريش

يبلـغ أوَ  :قلت ،»اتمرّ  سّت  يفعل ذلك ٰى حتَّ  ،ٰى خرة أُ مخسامئة مرَّ 

 .»منهم ومن مواليهم ،نعم«: عدد هؤالء هذا؟ قال

 ه إىلٰ يـردَّ  ٰى إذا قام القائم هدم املسجد احلرام حتَّ «: وقال 

 ياملوضع الذي كان فيه، وقطع أيدي بنـ املقام إىلٰ  لوحوَّ  ،أساسه

 .»اق الكعبةُرسّ  هؤالء: ها بالكعبة وقالقشيبة وعلَّ 

إذا قــام القــائم ســار «: ديث طويـليف حــ وقـال البــاقر 

ــا إىلٰ  ــة فيخــرج منه ــدعون أر ـبضــعة عشــ الكوف ــف ي ــة ل البرتي
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ــال ــيهم الس ــه حعل ــون ل ــت: فيقول ــث جئ ــن حي ــع م ــال  ارج ف

 يـأيت عـىلٰ  ٰى فيضـع فـيهم السـيف حتـَّ ،فاطمـة يحاجة لنا يف بن

ــمّ  ،آخــرهم ــل ث ــة فيقت ــا كــلَّ  يــدخل الكوف ــاب هب ــافق مرت  ،من

 .»اهللا  يرٰىض  ٰى يها حتَّ وهيدم قرصها ويقتل مقاتل

ــة عــيلُّ ) ٰى ورو( ــن عقب ــام القــائم « :قــال ،عــن أبيــه ،ب إذا ق

ــدل ــع يف أيّ  ،حكــم بالع ــهوارتف ــور ام ــبل ،اجل ــه الس ــت ب  ،وآمن

ــا ــت األرض بركاهت ــلَّ  وردَّ  ،وأخرج ــقٍّ  ك ــه إىلٰ  ح ــَق  ،أهل  ومل يب

ــن ــل دي ــ أه ــيُ  ٰى حتَّ ــاإلروا اإلظِه ــوا ب ــالم ويعرتف ــ ،يامنس ا أَم

ـــمعت اهللا  ـــول س ـــماواِت  :يق ـــْن ِ� ا�س� َم َم
َ
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األرض  رظِهــتُ  فحينئــذٍ  د النــاس بحكــم داود وحكــم حمّمــ

ــا ــاوتُ  ،كنوزه ــدي بركاهت ــذٍ  ،ب ــنكم يومئ ــل م ــد الرج ــال جي  ف

 ثـمّ  ،»لشـمول الغنـاء مجيـع املـؤمنني هلصـدقته وال لـربِّ  موضعاً 

 إالَّ  أهـل بيـت هلـم دولـة ومل يبـَق  ،دولتنا آخـر الـدول إنَّ «: قال

ــا ــوا قبلن ــئالَّ  ،ملك ــريتنال ــوا إذا رأوا س ــا  : يقول ــا رسن إذا ملكن

ُمت�ِقــ�َ  :قـول اهللا  وهــو ،بمثـل ســرية هـؤالء
ْ
 �ِل

ُ
عاقِبَــة

ْ
 َوال

 .»]١٢٨: األعراف[

ــاقر  ــر الب ــو جعف ــال أب ــن آل «: وق ــائم م ــام الق إذا ق

مـا أنزلــه  القـرآن عـىلٰ  م النــاسعلِّـب فسـاطيط ملـن يُ د رضحمّمـ

ــىلٰ ، اهللا  ــون ع ــا يك ــعب م ــوم فأص ــه الي ــن حفظ ــ ،م ه ألنَّ

 .»خيالف فيه التأليف

ــادق  ]]٢٦٦ص [[/ ــال الص ــن «: وق ــائم م ــرج الق خي

ر مــن ـعشــ مخســة ،رين رجــالً ـظهــر الكعبــة مــع ســبعة وعشــ

ــ ــاحلقِّ   ٰى قــوم موس ــدون ب ــانوا هي ــذين ك ــدلون ال ــه يع  ،وب

وأبــو  ،وســلامن ،ويوشــع بــن نــون، وســبعة مــن أهــل الكهــف

ــة األنصــاري، واملقــداد ــني ،ومالــك األشــرت ،دجان  فيكونــون ب

 .»اماً كّ أو ُح  يديه أنصاراً 

حكـــم بـــني  د إذا قـــام قـــائم آل حمّمـــ«: وقـــال 

فـيحكم  يلهمـه اهللا تعـاىلٰ  ،نـةبيِّ  إىلٰ  الناس بحكـم داود ال حيتـاج

 هه مـن عـدوِّ ويعـرف وليـَّ ،اسـتبطنوهقـوم مـا   كـلَّ ِرب بعلمه، وُخي 

ــ ــاىلٰ ، مبالتوسُّ ــال اهللا تع   :ق
َ

 آل
َ

ــك ِ  ِ� ذ�
�
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ْ
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َ
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�
 .»]٧٦و ٧٥: احلجر[ �َو�ِن

ــد رو ــ يوق ــأنَّ ــد ضِ ه مل يم ــاألُ  يمه ــة ة إالَّ مَّ ــل القيام  قب

 ،األمـوات وعالمـات خـروج، يكـون فيـه اهلـرج بأربعني يومـاً 

 .والعلم عند اهللا ،وقيام الساعة للحساب واجلزاء

ــر  ــو جعف ــال أب ــ«: ق ــن اخلّط ــر ب ــأل عم ــري س اب أم

ــأ: مــا اســمه؟ قــال لــهي أخــربين عــن املهــد: املــؤمنني فقــال ا مَّ

يبعثــه اهللا  ٰى ث بــه حتَّــحــدِّ  أُ أالَّ  حبيبــي قــد عهــد إيلَّ  نَّ إاســمه فــ

 ،بـوع حسـن هـو شـاب مر: قـال ،فأخربين عـن صـفته :قال

ويعلــو نــور  ،منكبــه عــىلٰ  الوجــه حســن الشــعر، يســيل شــعره

 .»بأيب ابن خرية اإلماء ،وجهه سواد شعر حليته ورأسه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

 ،روط بــزوال خوفـــهـظهــوره مشـــ :قــالوا]] ٢٢٣ص [[

 .فال يزول خوفه ،وال علم له بام يف قلوب الناس له

ــا ــدنا أنَّ ع :قلن ــدَّ  ن ــوه بم ــاءه أعلم ــهآب ــات  ،ة غيبت وبعالم

ــ ،عـن جربائيـل ،هبـام نقلـوه عــن جـدِّ  ،وقـت ظهـوره  .هعـن ربِّ

ــ أنَّ  عــىلٰ  ــب الســالمة يف ظنِّ ــه جيــب إذا غل ــب  ،هخروج كــام جي

ــه ــارة إنجاع ــد أم ــي عن ــع أن يُ  ،النه ــري ممتن ــه علِ وغ ــه اهللا بآيات م

وجـب خروجـه  ه زوال خوفـهظنـِّ غلـب عـىلٰ  ٰى ه متـأنَّ  ،وبإهلامه

 .علمه بزوال خوفه ه الذي هو طريق إىلٰ لظنِّ  تبعاً 

يف حـــال ظهـــوره زوال الشـــبهات  :قـــالوا]] ٢٢٤ص /[[

 .فاللطف معدوم أو ناقص حال غيبته ،تهعن رعيَّ 

حـال ظهـوره  أنَّ  عـىلٰ  .واسـتتاره هـو معـارض بـالنبيِّ  :قلنا

فكــان حـال ظهــوره  ،إمامتـه ام الطريـق هــو االسـتدالل عــىلٰ إنَّـ

  .حلال غيبته يف لطفيته مساوياً 

*   *   * 

ــالوا]] ٢٢٦ص [[ ــتم :ق ــنِّ  :قل ــر يف س ــىلٰ  يظه ــباب ع  الش

 .وذلك متناقض ،طول عمره

وأحلـق العجـز  ،ه مـن رفـع قـدرة ربِّـال ينكر ذلـك إالَّ  :قلنا

وقـد عـاش ضـبيعة السـهمي مـائتني ومخسـني سـنة ومـات  ،بـه

 :ختهفقالت أُ  ،اشاب� 

ــــد ــــدثان بع ــــأمن احل ــــن ي    م

ـــــا  ـــــهمي مات ـــــبيعة الس   ض

 ]]٢٢٧ص /[[

   تـــــه املشـــــيبســـــبقت منيَّ 

ــــــا  ــــــه انفالت ــــــان ميتت   وك

الســمندل إذا انقطــع نســله وهــرم  وقــد ذكــر أبــو ســعيد أنَّ 

 .لقي يف النار فعاد شبابهأُ 

*   *   * 
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تــه ومــا يف عالمــات القــائم ومدَّ  :فصــل ٨]] ٢٤٨ص [[

 : يظهر يف دولته

ـــ ـــات بأنَّ ـــون أموردت الرواي ـــه دالالته يك ـــروج  :ام خ

ــ ،وقتــل احلســني ،الســفياين وكســوف  ،اسواخــتالف بنــي العبّ

وخســـف  ،والقمـــر يف آخـــره ،الشـــمس يف نصـــف رمضـــان

 وركــود الشــمس مــن الــزوال إىلٰ  ،رق واملغــرب والبيــداءـباملشــ

ــ ــرب ،رـالعص ــن املغ ــا م ــ ،وطلوعه ــس زكيَّ ــل نف ــر وقت ة بظه

ايــات وإقبــال ر ،ورجــل هاشــمي بــني الــركن واملقــام ،الكوفــة

ونــزول الــرتك  ،وخــروج الــيامين واملغــريب ،ســود مــن خراســان

ــرة ــة ،اجلزي ــروم الرمل ــ ،وال ــم باملش ــوع نج ـــوطل يء ـرق يض

وسـنورد  ،امـاً أيّ  ٰى رق وتبقــونـار تظهـر باملشـ ،سكالقمر يتقـوَّ 

 . تفصيل شـيء من ذلك وغريه يف آثار واردة به

املنصـــور قـــال لســـيف بـــن  أنَّ   أســـند املفيـــد يف إرشـــاده

مــن الســامء باســم رجــل مــن ولــد أيب  مــن منــادٍ  ال بــدَّ  :ريةعمـ

ــة ــد فاطم ــن ول ــب وم ــن أوَّ  ،طال ــهونح ــن جييب ــوال أّين  ،ل م  ل

ثني بـه مـا قبلتـه لـو حـدَّ  د بـن عـيلٍّ سمعته مـن أيب جعفـر حمّمـ

 . أهل األرض

ــند إىلٰ  ــيِّ  وأس ــول النب ــر ق ــن عم ــد اهللا ب ــوم «:  عب ال تق

خيـرج  ٰى وال خيـرج حتـَّ ،خيرج املهـدي مـن ولـدي ٰى الساعة حتَّ 

  .»أنا نبيٌّ  :هم يقولكلُّ  اباً ون كذّ ستُّ 

ـــند إىلٰ  ـــر  وأس ـــروج « أنَّ   أيب جعف ـــوم خ ـــن املحت م

 ،مـــن املغـــرب]] ٢٤٩ص /[[  وطلـــوع الشـــمس ،الســـفياين

ــي العبّــ ـ ،اسواخــتالف بن وخــروج  ،ةوقتــل الــنفس الزكيـَّ

 مــع عــيلٍّ  احلــقُّ  :ل النهــاروالنــداء مــن الســامء أوَّ  ،القــائم

 ،مــع عــثامن وشــيعته احلــقُّ  :ويف آخــره ينــادي إبلــيس ،وشــيعته

 .» فعند ذلك يرتاب املبطلون

ــند إىلٰ  ــادق  وأس ــ«: الص ــائم حتَّ ــرج الق ــرج  ٰى ال خي خي

  .»نفسه هم يدعو إىلٰ قبله اثنا عرش من بني هاشم كلُّ 

بــني يــدي القــائم مــوت أمحــر هــو « :  عــيلٍّ  أســند إىلٰ و

وجـــراد يف حينـــه وغـــري  ،وأبـــيض هـــو الطـــاعون ،الســـيف

 .» حينه

ــند إىلٰ  ــول أيب جعفــر  وأس ــزم «: جــابر اجلعفــي ق ال

ــ ــداً رِّ األرض وال ُحت ــ ك ي ــر ٰى حتَّ ــات ٰى ت ــي  :عالم ــتالف بن اخ

 ،الشـام ٰى وخسـف اجلابيـة مـن قـر ،مـن السـامء ومنادٍ  ،اسالعبّ 

ــرة ــرتك اجلزي ــزول ال ــة ،ون ــروم الرمل ــري ،وال ــتالف كث  ،واخ

األصــــهب واألبقــــع  :وختــــرب الشــــام بــــثالث رايــــات

 .» والسفياين

 : يف قولــه تعــاىلٰ   أيب جعفــر  وأســند إىلٰ 
ْ
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بنــو «: قــال ؟مــن هــم :قلــت :قــال أبــو بصــري، ]٤: الشــعراء[

د الشـمس مـن ركـو«: قـال ؟ومـا اآليـة :قلـت ،»ة وشيعتهمميَّ أُ 

ــزوال إىلٰ  ــ ال ــن  ،رـالعص ــرج م ــه خي ــل ووج ــد ورج ــروج ي وخ

وذلـــك يف زمـــان  ،ف بحســـبه ونســـبهعـــرَ يُ  ،عـــني الشـــمس

 .» عندها يكون بواره وبوار قومه ،السفياين

ــند إىلٰ  ــر  وأس ــائم«: أيب جعف ــل الق ــان قب ــان تكون  :آيت

ـــهر ـــف الش ـــمس يف نص ـــوف الش ـــره ،كس ـــر يف آخ  ،»والقم

ــ ــام قلــت«: فقــال ،ب الســامعفتعجَّ ــا أعلــم ب ــ ،أن ــان مل إهنَّ ام آيت

  .»تكونا منذ هبط آدم 

ـــر  وأســـند إىلٰ  ـــائم «: أيب جعف ـــام الق ـــني قي ـــيس ب ل

 .»ة أكثر من مخس عرشة ليلةوالنفس الزكيَّ 

ـــند إىلٰ  ـــادق  وأس ـــ«: الص ـــجد  مَ دِ إذا ُه ـــائط مس ح

ــ ــة ممَّ ــومالكوف ــك الق ــعود زال مل ــن مس ــد اهللا ب ــيل دار عب  ،ا ي

 .» القائموعند زواله خروج 

ــــند إىلٰ ]] ٢٥٠ص /[[ ــــادق  وأس ــــروج «: الص خ

ــوم واحــد ــيامين يف ي ــاين وال ــفياين واخلراس ــيس فــيهم  ،الس ل

  .»احلقِّ  ه يدعو إىلٰ ألنَّ  ،من اليامين ٰى أهد

ــند إىلٰ  ــن  وأس ــأّين «: أيب احلس ــك ــن مص ــات م ر ـ براي

ــر مصــبِّ ـمقــبالت خضــ  فتهــدي إىلٰ  ،تــأيت الشــامات ٰى غات حتَّ

  .»اتيّ ابن صاحب الوص

ــند إىلٰ  ــادق  وأس ــجد  نَّ إ«: الص ــد مس ــالن عن ــد ف لول

ــة ــوم عروب ــة يف ي ــة لوقع ــيُ  ،الكوف ــة آالفقتَ ــا أربع ــني  ،ل فيه ب

اكم وهــذا الطريــق فإّيــ ،بــاب الفيــل وأصــحاب الصــابون

 .»من يأخذ يف درب األنصار وأحسنهم حاالً  ،فاجتنبوه

ــند إىلٰ  ــق الفــرات «: الصــادق  وأس ــنة الفــتح تنبث س

 .»ة الكوفةتدخل أزقَّ  ٰى حتَّ 

ْم : يف قولــه تعــاىلٰ   الصــادق  وأســند إىلٰ 
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ـــابِِر�َن  ـــال ،]١٥٥: البقـــرة[ �ا�ص� ـــروج «: ق ـــل خ بتعجي

  .»القائم 

تزجـر النـاس قبـل قيـام القـائم «: الصـادق  وأسند إىلٰ 
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 وخســـف  ،وتظهـــر يف الســـامء محـــرة ،عـــن معاصـــيهم

وفنـاء  ،وخـراب دورهـا ،ك هبـاسـفَ ودمـاء تُ  ،رةـببغداد والبصـ

وشـمول أهـل العـراق خـوف ال يكـون هلـم معـه  ،يقع يف أهلها

 .»قرار

 : فصل )٩(

ــاده إىلٰ  ــد يف إرش ــند املفي ــادق  أس ــاديُ «: الص ــم  ٰى ن باس

اشـوراء يـوم ويقـوم يف يـوم ع ،رينـالقائم يف ليلـة ثـالث وعشـ

البيعـة  :جربئيـل عـن يمينـه ينـادي ،السبت بـني الـركن واملقـام

هلـم  ٰى طـوتُ  ،فتصـري إليـه شـيعته مـن أطـراف األرض ،هللا تعاىلٰ 

 .»ت ظلامً ئَ لِ كام مُ  فيمأل األرض عدالً  ،يبايعوه ٰى حتَّ  اطي� 

نجــف الكوفــة   بالقــائم عــىلٰ كــأّين «: البــاقر  وأسـند إىلٰ 

ـ جربئيـل  ،يف مخسـة آالف مـن املالئكـةة قد سـار إليهـا مـن مكَّ

وهــو  ،واملؤمنـون بـني يديـه ،وميكائيـل عـن شـامله ،عـن يمينـه

 .»ق اجلنود يف البالدفرِّ يُ 

يــدخل الكوفــة «: وعــن أيب جعفــر ]] ٢٥١ص /[[

فـال  ،فيخطـب ،فتصـفو لـه ،وهبا ثـالث رايـات قـد اضـطربت

ــاء ــن البك ــول م ــا يق ــاس م ــدري الن ــالة  ،ي ــاس ص ــأله الن يس

 .»  بهصّيل فيُ  ،الغريِّ  له مسجد عىلٰ  طَّ فيأمر أن ُخي  ،اجلمعة

ــود ــن أيب األس ــالح ب ــة ص ــادق  :ويف رواي ــال الص : ق

 .» مسجد السهلة منزل صاحبنا إذا قدم بأهله«

ــ ــة املفضَّ ــرويف رواي ــن عم ــال ،ل ب ــادق  :ق ــال الص : ق

لـه ألــف  يف ظهـر الكوفـة مسـجداً  ٰى د بنـإذا قـام قـائم آل حمّمـ«

 .»وت الكوفة بنهر كربالءصلت بيواتَّ  ،باب

ــة  ــريم[ويف رواي ــد الك ــادق  ]عب ــن الص ــي ع : اجلعف

فتكـون  ،ام والليـايلتطـول لـه األّيـ ،يملك القـائم سـبع سـنني«

فــإذا آن قيامــه مطــرت األرض يف  ،ر ســننيـالســنة مقــدار عشــ

ــاد ــ ٰى مج ــرة وعش ــراً ـاآلخ ــب مط ــن رج ــديداً  ر م ــه  ش ــت ب تنب

ل بَـر إلـيهم مقبلـني مـن قِ  أنظـفكـأّين  ،حلوم املؤمنني يف قبـورهم

 .» ينفضون شعورهم من الرتاب ،جهينة

ـــ«: ويف روايـــة أيب بصـــري  ،ة احلركـــةيـــأمر اهللا الفلـــك بقلَّ

ــ ــول األّي ــنونفتط ــة ،ام والس ــال يف القيام ــام ق ــ :ك ِف  هإنَّ
ْ
ل
َ
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َ
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ــن ــّج [ �َس ــدَّ  أنَّ   وروي  ،]٤٧: احل ــه م ة ملك

ــا األ ــول فيه ــنني يط ــع س ــتس ــهرّي ــة األُ ، ام واألش  وىلٰ والرواي

 .أشهر

 . يف احلرشه ال بعث إالَّ أنَّ  ين عىلٰ الدِّ  استقرَّ  :إن قيل

القـرآن ورد ببعـث آخـر  فـإنَّ  ،ذلك هـو البعـث العـامُّ  :قلنا

ــ: يف قولــه
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، ]٨٣: النمــل[ ُر ِمــْن �

ــر ــع آخ ــ: ويف موض
َ
ــمْ ـوََحش

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
  ْرناه

ً
ــدا َح

َ
ُهْم أ

ْ
ــن ــاِدْر ِم غ

ُ
ن

� ]ــف ــاقض ، ]٤٧: الكه ــزم تن ــولني ل ــتالف الق ــوال اخ فل

تَنَــا : وكــذا قولــه تعــاىلٰ  ،الكالمــني
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ــافر[ اث ــة األُ ، ]١١: غ ــا وىلٰ فاملوت ــاة فيه ــدنيا واحلي  ،يف ال

 .واحلياة يف اآلخرة ،واآلخرة بعدها

: لقولــه ،الــدنيا قبــل اخلــروج إىلٰ  وىلٰ ملوتــة األُ بــل ا :إن قيــل
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 ].٢٨: البقرة[اآلية 

ص /[[  قطَلـــإذ يُ  ،ذلـــك مـــن املجـــاز أنَّ  ال شـــكَّ  :قلنــا

ــىلٰ ]] ٢٥٢ ــوت ع ــه امل ــع في ــا ال يق ــاىلٰ  ،م ــال اهللا تع ًة : ق َ ــ�ْ بَ

 
ً
ــا ــانالف[ َميْت  ، ]٤٩: رق
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ــس[ األ ــا ، ]٣٣: ي وم

ــه ال رضورة إىلٰ  ــن في ــاز ه إىلٰ ردِّ  نح ــرآن .املج ــدُ : ويف الق ِر�
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ُ
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َ
ــان  وَهام

َ
ــْون  �فِرَْع

ــــ فقــــد ورد أنَّ   ،]٦و ٥: القصــــص[  داملستضــــعفني آل حمّم

،  ِّمانوفرعون وهامان الشيخان املتقد. 

 .اآلية ظاهرة يف بني إرسائيل :إن قيل

ــا ــاهر  :قلن ــِريَ ظ
ُ
ــدلُّ  ن ــا ت ــىلٰ  وأخواهت ــتقبال ع  ،االس

ــويُ  ــارؤيِّ ــن األخب ــك م ــا يف ذل ــا ،ده م ــد ورد فيه ــوع  :وق رج

 .ة األطهاراألئمَّ 

وهــو  ،يف دولتــه  هــذا يكــون عــيلٌّ  فعــىلٰ  :إن قيــل

 .أفضل منه

ام حييـيهم اهللا وإنَّـ ،التكليـف سـقط عـنهم إنَّ  :قـد قيـل :قلنا

ــدهم ــا وع ــا خيَّ  ،لــريهيم م ــقط م ــواز وهبــذا يس ــن ج ــه م لــوا ب

فيطيعـون  ،يـد وغـريهمرجوع معاويـة وابـن ملجـم وشـمر ويز

وهـــو يـــنقض  ،الثـــواب لـــون مـــن العقـــاب إىلٰ نقَ اإلمـــام فيُ 

 .ة فيهميون ملعاقبتهم والشقانَرش م يُ مذهبكم من أهنَّ 

 ، ورد السـمع بخلـودهم يف النـريانامَّ ـلـ :قلنا مـع مـا سـلف

ـوتـربَّ  م ال قطعنـا بــأهنَّ  ،آخـر الزمـان ولعــنهم إىلٰ  ،ة مـنهمأ األئمَّ

ــامن ــارون اإلي ــام ،خيت ــوم ك ــد ق ــرب اهللا بتخلي ــيهم ،أخ ــال ف : وق
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 ،لكوهنــا إجلــاء ،ل تــوبتهم لــو وقعــتقبَــرهم لالنتقــام مل تُ ـأنشــ
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ــرة ــت يف اآلخ ــو وقع ــام ل ــيس ،ك ــال اهللا إلبل  : ق
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ــيُ وآمــن فرعــون عنــد الغــرق فلــم  ، َعَصــيَْت  وقــد  .ل منــهقبَ

ــ ــافرت عــن األئمَّ ــة بعــد خــروج املهــديتظ ــع التوب  ،ة بمن
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 ].٨٣و ٨٢: النمل[ لوهي يف سورة النم ،اآليات

ــذا ــ ه ــة املفضَّ ــادق  :لو يف رواي ــال الص ــام «: ق إذا ق

 ــت األرض النــاس  ٰى واســتغن ،وذهبــت الظلمــة ،أرشق

ــمس ــن الش ــ ،ع ــوعمَّ ــل حتَّ ــيُ  ٰى ر الرج ــروَل ــف ذك ــه أل  ،د ل

ــ ــا حتَّ ــرت األرض كنوزه ــن  ٰى وأظه ــنكم م ــل م ــب الرج يطل

 .»يأخذ منه زكاة ماله فال جيد أحداً 

سـمعت  :قـال ،عـن جـابر اجلعفـي ،مرعمرو بن شـ ٰى ورو

عـن   ااب عليـ�سـأل عمـر بـن اخلّطـ  :يقـول أبا جعفر 

 ٰى ث بــه حتَّــحــدِّ حبيبــي أن ال أُ  عهــد إيلَّ «: فقــال ،اسـم املهــدي

حســن  ،مربــوع شــابٌّ « :فقــال ،»فســأله عــن صــفته ،يبعثــه اهللا

ويعلــو نــور وجهــه ســواد  ،منكبيــه يســيل شــعره عــىلٰ  ،الوجــه

 .» شعر حليته

ــ ويف  فيشــمُّ  ،خيـرج وعليــه قمـيص يوســف«  :لروايـة املفضَّ

ــ ــه ش ــون رائحت ــاً  رقاً ـاملؤمن ــمَّ ، وغرب ــذي ش ــو ال ــه  وه رائحت

 : يعقـــوب يف قولـــه
َ

ِجـــُد ِر�ـــَح يُوُســـف
َ َ
 أل

�
: يوســـف[ إِ�

٩٤[«. 

ــ ٰى ورو ــراملفضَّ ــن عم ــال ،ل ب ــادق  :ق ــال الص إذا «: ق

 بحــقِّ  وناشــد النــاس ،نفســه قــام قائمنــا صــعد املنــرب ودعــا إىلٰ 

ــ ــيهم بســرية رســوله ،هربِّ ــة  ،وســار ف ــل وثالثامئ فيبايعــه جربائي

ــ ،ر مــن أنصــارهـوبضــعة عشــ أصــحابه  تــتمَّ  ٰى ة حتَّــفيقــيم بمكَّ

 .»املدينة فيسري فيه إىلٰ  ،عرشة آالف

ـأ  ويف رواية ابـن املغـرية عـن الصـادق  يقتـل ثالثـة «ه نَّ

 .» آالف من قريش ومن مواليهم

ــدي   :قلــت للصــادق  : لميويف روايــة ســليامن ال
ْ
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ـــَعة ـــٍذ خاِش ـــوٌه يَْوَمئِ ـــال، �وُُج : ق

 :  قلــت ،»خاضــعة ال تطيــق االمتنــاع«
ٌ
ــة

َ
بغــري «: قــال، �ِ�ل

ــزل اهللا ــا أن  : قلــت ،»م
ٌ
ــري والة  :قــال، �ناِصــبَة نصــبت غ

ــت ،األمــر ــ�ٰ : قل
ْ

ص
َ
  ت

ً
ــة  حاِميَ

ً
ــارا ــية[ �ن ، ]٤ - ١: الغاش

ويف اآلخـــرة  ،عهـــد القـــائم احلـــرب يف الـــدنيا عـــىلٰ «: قـــال

  .»مجهنَّ 

ــ]] ٢٥٤ص /[[ ــري أنَّ ــة أيب بص ــجد «ه ويف رواي ــدم املس هي

موضـعه الـذي  ل املقـام إىلٰ وِّ وُحيـ ،أساسـه ه إىلٰ يـردَّ  ٰى احلرام حتـَّ

ويكتـب  ،كعبـةقهـا بالعلِّ ويقطـع أيـدي بنـي شـيبة ويُ  ،كان قبله

 .»اق الكعبةهؤالء ّرس  :عليها

إذا قـــدم «: ويف روايـــة أيب اجلـــارود عـــن أيب جعفـــر 

ــ ــعة عش ــه بض ــرج إلي ــة خ ـــالكوف ــالح ُي ــف بالس ون دعَ ر أل

ــا يف  :يقولــون ،البرتيــة ارجــع مــن حيــث جئــت فــال حاجــة لن

منــافق  ويقتــل كــلَّ  ،فيقــتلهم عــن آخــرهم ،بنــي فاطمــة

 .»قاتلهاويقتل م ،وهيدم قصورها ،ومرتاب

 ،هيــدم هبـا أربعـة مســاجد«: ويف روايـة أيب بصـري عنـه 

ـــَق  ـــة إالَّ  ومل يب ـــابدع ـــ ، أزاهل ـــاة إالَّ نَّ وال ُس ـــتح  ، أقامه ويف

 .» قسطنطينية والصني وجبال الديلم

ــ ــة املفضَّ ــادق ويف رواي ــن الص ــن «: ل ع ــه م ــرج مع خي

وسـبعة مـن أهـل  ،ٰى ر مـن قـوم موســظهر الكوفـة مخسـة عشـ

ــع ،الكهــف ــلامن ،ويوش ــة ،وس ــو دجان ــداد ،وأب ــك  ،واملق ومال

 .»اماً كّ وُح  فيكونون بني يديه أنصاراً  ،األشرت

ــادق  ــن الص ــالن ع ــن عج ــة اب ــ  ويف رواي ــم «ه أنَّ حيك

ــم داود ــاج إىلٰ  ،بحك ــةبيِّ  وال حيت ــهلهِ يُ  ،ن ــيحكم بعلم ــه اهللا ف  ،م

ــ ــلَّ ِرب وُخي ــتبطنوه  ك ــام اس ــوم ب ــ ،ق ــرف وليَّ ــدوِّ ويع ــن ع ه ه م

  .»مبالتوسُّ 

 : نيبتذ

 يف روايــة دولــة واردة إالَّ  لــيس بعــد دولــة القــائم 

ــده ــن بع ــام أوالده م ــن قي ــاذة م ــي ،ش ــن   وه ــن اب ــا روي ع م

ــ ــيِّ عبّ ــول النب ــن ق ــك أُ «:  اس م ــف هتل ــكي ــا أوَّ مَّ ــاة أن  ،هل

ــ ــا ٰى وعيس ــريم آخره ــن م ــطها ،اب ــدي يف وس ــا  ،»وامله ونحوه

 ،ولكــن هيلــك بــني ذلــك ثــبج أعــوج«: وزاد ،روي عــن أنــس

ــيس  ــل ــنهممنّ ــا م ــدالَّ  ،»ي وال أن ــان ت ــىلٰ وهات ــد  ن ع ــة بع دول

 . دولته

 ،آبائـه عـىلٰ  ونحن قـد أسـلفنا الكـالم يف ذلـك عنـد الـنصِّ 

  قبـل القيامـة بـأربعني يومـاً ي إالَّ ـه لـن يمضـوأكثر الروايات أنَّ 
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واهللا  ،وعالمــة خـروج األمــوات للحســاب ،يكـون فيهــا اهلـرج

 .وإليه املرجع واملآب ،الصواب ويلُّ 

ــيخ ]] ٢٥٥ص /[[ ــم الش ــن نظ ــا م ــات اخرتناه ــا أبي وهن

ــان ــن نبه ــود ب ــ ،حمم ــأنتتعلَّ ــذا الش ــ ،ق هب ــن أئمَّ ــه م ة وبآبائ

 : األزمان

ــــ ــــم واحلش ــــه وآل ح    رـآل ط

ـــــل  ـــــيهم التنزي ـــــيهم وف   عل

    ٰى ة يف القربـولو األمر واملـودَّ هم أُ 

ـــلٌّ   ـــن ودِّ  وك ـــع ـــم مس    ولؤه

ــــالبيُّ  ــــاطميُّ ط ــــون ف    وون عليُّ

ــــــــالن   ــــــــل علَّ   ة وال تعلي

   نســب طــاهر املعــارس للشــمس

ـــــرَّ   ـــــاه غ ـــــولبمعن    ة وحج

   فرع إذا رسـا األصـل بـالفرع كلُّ 

  صــولســمت بالغصــون منــه األُ  

ـــوركلُّ  ـــم لل ـــ ٰى ه ـــدل ةأئمَّ     ع

  اهنم والكهـــولبّ ُشـــ ٰى تتســـاو 

ـــداة املعرَّ  ـــتعجماهل ـــون إذا اس     ف

  عنـــــد الــــــتالوة التأويــــــل 

    ٰى وموســ ٰى متّــ هبــم اســتدفع ابــن

  خــوف بحــرهيام وفــاز اخلليــل 

   املــاء والنــار طاعــة حكمهــا عــىلٰ 

ــــتقيل  ــــرة املس ــــاها لإلم   عص

ـــوىلٰ  ـــا م ـــلُّ  أن ـــادة ك ـــر لس    أم

ـــ ٰى جلميـــع الـــور    ولؤإلـــيهم ي

ــدح ــح بامل ــاب أفص ــا الكت    إذا م

ـــ  ـــام ذا عس ـــول ٰى ف ـــيح يق   فص

   تقــوم ألخــذ ٰى ليــت شــعري متــ

  عـادي تصـولاأل الثار ليـث عـىلٰ  

   د الضــاللة والكفــرقِعــقــائم يُ 

ـــد  ـــه اهل ـــمو ب ـــول ٰى ويس    ويط

ــــداه ــــه ون     يمــــأل األرض عدل

ـــدول  ـــه ع ـــاملني عن ـــيس للع    ل

ــه ــا آل ط ــريم ي ــل الغ ــال مط     ط

ــ  ــول ٰى ـواقتض ــذميم املط ــه ال   دين

 :وقال عامر البرصي يف عروض نظم السلوك

    أنـت غائـب ٰى مت ٰى حتَّ  ٰى إمام اهلد

ـــةِ ف  ـــا بأوب ـــا أبان ـــا ي ـــن علين   م

   لنــا دْ مللنــا وطــال االنتظــار فُجــ

  برأيــك يــا قطــب الوجــود بلفتــةِ  

ــدماً  ــر ق ــذا األم ــت هل ــاً  فأن    معين

ــي  ــت خليفت ــال اهللا أن ــذلك ق   ل

ــ ــوراً فعجِّ ــذة ل ظه ــراك فل    كــي ن

ــبُّ   ــةِ  املح ــد غيب ــه بع ــا حمبوب   لق

 : فصل )١٠( ]]٢٥٦ص /[[

إذا حـــان  ،وســـيفاً  امً َلـــعَ  لـــه  أنَّ   أســـند ابـــن بابويـــه

ــ ــه انتش ــهـخروج ــم بنفس ــده ،ر العل ــن غم ــيف م ــرج الس  ،وخ

ــاد ــا مهــدي :ٰى ون فيخــرج  ،لــك أن تقعــد اخــرج فــال حيــلُّ  ،ي

ــه ــن يمين ــل ع ــاره ،وجربئي ــن يس ــل ع ــن  ،وميكائي ــعيب ب وش

 . متهمقدَّ  صالح عىلٰ 

هشـام بـن عبـد امللـك  ة أنَّ وأسند ابن بابويه يف كتـاب النبـوَّ 

فـإذا مججمــة  ،فحفـروا فيهـا مــائتي قامـة ،خرج بئــراً بعـث يسـت

صــخرة وعليــه  فــإذا رجــل قــام عــىلٰ  ،فحفــروا حوهلــا ،طويلــة

ــ ،ثيـاب بــيض ينــاه ســال ا إذا نحَّ فكنّـ ،رأســه عــىلٰ  ٰى ه اليمنـوكفُّ

ــدم ــاد ،ال ــاه ع ــ ،وإذا تركن ــرح دَّ فُس ــوب ،اجل ــه مكت  :وإذا يف ثوب

ــعيب ــول ش ــالح رس ــن ص ــعيب ب ــا ش ــي إىلٰ  ،أن ــه بعثن  ،قوم

 :فكتـــب ،هشــام فكتبــوا إىلٰ  .ربوين وطرحــوين هاهنـــاـفضــ

 .أعيدوا عليه الرتاب

ــرائح ــرائج واجل ــون :ويف اخل ــت مؤمن ــدان بي ــ ،هبم وا لُ ئِ فُس

 فرجـع قبـل احلـاجِّ  ،نا سـنةجـدُّ  حـجَّ  :فقـالوا ،عن سبب إيامهنم

ــري ــألناه ،بكث ــال ،فس ــداً  :فق ــد أح ــم أج ــت فل ــت وانتبه  ،نم

ــ ــت قصـــفس ــدته فو ،راً ـرت فرأي ــاب� فقص  نحســ اجــدت ش

ــا الــذي ينكــرين قومــك « :قــال ؟مــن أنــت :فقلــت ،الوجــه أن

ــدك ــل بل ــت ،»وأه ــ :فقل ــرج ٰى مت ــال ؟خت ــلَّ «: ق ــذا  إذا انس ه

فقـال  ،نعـم :فقلـت ،»؟أتريـد بيتـك« :قـال ثـمّ  ،»السيف عفواً 

ــه ــده :لغالم ــذ بي ــ ،خ ــا نمش ــوـفخرجن ــا ٰى ي واألرض تط  ،لن

ــزيل وانصــ ــاجُّ  ،رفـفــأراين من ــدخل احل ــدَّ  ف ــدَّ  ،ةبعــد م ثوا وح

 .بنا واستبرصنافتعجَّ  ،الناس بانقطاعي
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ــرائج إىلٰ  ــند يف اخل ــاقر  وأس ــ«: الب ــمّ ُس ــدي ألنَّ ه ي امله

ف عــرَ الرجــل مــن أصــحابه ال يُ  يبعــث إىلٰ  ،هيــدي ألمــر خفــي

 .» له ذنب فيقتله

ــبعثنــي بالكُ : قــال أبــو األديــان خــادم العســكري  ب تُ

وقـد  ،ر يومـاً ـمخسـة عشـ وأخربين بـالعود إليـه بعـد ،املدائن إىلٰ 

]] ٢٥٧ص : /[[ قــال ؟مــن إذا كــان ذلــك فــإىلٰ  :فقلــت ،مـات

ك ِرب وُخيــ ، عــيلَّ صــّيل ويُ  ،بــيتُ مــن يطلــب منــك جوابــات كُ  إىلٰ «

فكــان  ،فخرجـت وجئـت ،»فهـو القـائم بعـدي ،بـام يف اهلميـان

ــال ــام ق ــدَّ  ،ك ــر ليُ فتق ــوه جعف ــّيل م أخ ــهص ــبيٌّ  ، علي ــرج ص  فخ

 ،قـدم نفـر مـن قـم ثـمّ  ،عليـه وصّىلٰ  ،اهفنحّ  ،أسمر بأسنانه فلج

 .فيه ألف دينار فأخربهم أنَّ  ،ومعهم مهيان

 : فصل )١١(

 ٰى من كتاب عقـد الـدرر يف أخبـار املنتظـر ليوسـف بـن حييـ

: يقـول سـمعت البـاقر  :قـال ،عـن سـامل األشـلِّ  ،السلمي

قــائم  ٰى عطــمــا يُ  ل إىلٰ بــن عمــران يف الســفر األوَّ  ٰى نظــر موســ«

ــ ربِّ  :لفقــا ،دآل حمّمــ ــي قــائم آل حمّم ــه ،داجعلن ذاك  :فقيــل ل

ــمــن ذرّ  ويف  ،فقيــل لــه ،فقــال ،فنظــر يف الســفر الثــاين ،ة أمحــديَّ

 .» فقيل له ،فقال ،الثالث

يلتفـت املهـدي وقـد نـزل «:  لنبـيُّ اقـال  ،وعن حذيفة

 :يقـول لـه املهـدي ،ام يقطـر مـن شـعره املـاءبن مريم كأنَّ  ٰى عيس

 ٰى  عيسـصـّيل فيُ  ،قيمـت الصـالة لـكام أُ إنَّـ :فيقـول ،م فصلِّ تقدَّ 

 .» خلف رجل من ولدي

مدينــة دخلهــا ذو  ٰى ال تبقــ«: وعــن أمــري املــؤمنني 

مدينـة فيهــا ألـف ســوق  ويــأيت إىلٰ  ، دخلهــا املهـديالقـرنني إالَّ 

ــلِّ  ــة دُ  يف ك ــوق مائ ــس ــاّك ــا ،ان فيفتحه ــال هل ــة يق ــأيت مدين  :وي

ــىلٰ  ــاطع ع ــيط الق ــر املح ــل وع ،البح ــف مي ــا أل ــها طوهل رض

ــل ــامئة مي ــربِّ فيُ  ،مخس ــاً ك ــا ون اهللا ثالث ــقط حيطاهن ــرج  ،فتس فيخ

ــل ــف مقات ــف أل ــا أل ــمّ  ،منه ــ ث ــ ه إىلٰ يتوجَّ ــدس الش ريف ـالق

ـ ،بـألف مركــب ة ة وصــورة وغــزَّ فينــزل شـام فلســطني بــني مكَّ

 .» وعسقالن

ــة ــيُ  :وعــن حذيف ــ ٰى بن ــة ممَّ ــيل املشــمدين ــا ـا ي ــون فيه رق يك

ــان ب ــك الزم ــل ذل ــمع أه ــة مل يس ــاوقع ــمّ  ،مثله ــي  ث ــنجيل ه ت

 ،والواقعة التي قبلها يف أهل الشـام عـن أربعـة مائـة ألـف قتيـل

ال  منصــوراً  ،خيــرج املهــدي يف أثــر ذلــك يف ثالثامئــة راكــب ثــمّ 

 .له راية يردُّ 

ــة ــاب اهلداي ــن كت ــادق  :وم ــال الص ــ ق ــن للمفضَّ ل ب

إنَّـام علمهـا عنـد  ه كالسـاعةألنَّـ ،لـيس للمهـدي وقـت«: عمر

الرّيب، 
َ
ــِ� َضــاللٍ  أ

َ
ــاَعِة ل  ِ� ا�س�

َ
ــاُرون يــَن يُم ِ

�
 ا�

�
ص /[[ إِن

ــٍد ]] ٢٥٨ ــور[ �بَِعي ــال ،»]١٨: ٰى الش ــون« :ق ــ :يقول  ٰى مت

ــوُ  ــ ؟وهــو أيــن يكــون ؟دَ لِ  ،ألمــر اهللا اســتعجاالً  ؟يظهــر ٰى ومت

ــك�  ــال يُ  ،يف قضــائه وقدرتــه اوش  مــن إالَّ  ت ملهــدينا وقتــاً وقِّ

  .»هرسِّ  ه أظهره عىلٰ أنَّ  ٰى عوادَّ  ،شارك اهللا يف علمه

ــ ــوب الس ــن يعق ــي ع ــة للكلين ــاب الروض ــن كت   :اجرّ ـوم

إذا اختلــف «: قـال ؟فــرج شـيعتكم ٰى متـ :قلـت للصـادق 

ــ  ،تهــاوخلعــت األعــراب أعنَّ  ،ســلطاهنم ٰى ووهــ ،اسولــد العبّ

ــلُّ  ــع ك ــيته ورف ــية صيص ــامي ،ذي صيص ــر الش ــل  ،وظه وأقب

ـ وخرج صـاحب هـذا األمـر مـن املدينـة إىلٰ  ،اليامين ة بـرتاث مكَّ

 .» وسالحه رسول اهللا 

ــابر ــن حذيفــة وج ــل عــىلٰ : وع   النبــيِّ  هــبط جربئي

ــ ــ ره بــأنَّ ـوبشَّ ــده ال يظهــر حتَّ ــائم مــن ول ــيملــك الكُ  ٰى الق ار ّف

ــة ــر اخلمس ــيحون :األهن ــون ،س ــراتني ،وجيح  ،والنيــل ،والف

ــه عــىلٰ ـفينصــ ــ ر اهللا أهــل بيت ــفــال تُ  ،لالَّ الضُّ ــة إىلٰ رَف  ع هلــم راي

 .»ةالقيام

ــ ــادق  َل ئِ وُس ــوره الص ــن ظه ــال ،ع ــت كِّ إذا ُح «: فق م

ان وأخــذت اإلمــارة الشــبّ  ،يف الدولــة اخلصــيان والنســوان

ــبيان ــران ،والص ــن العم ــة م ــامع الكوف ــرب ج ــدت  ،وخ وانفق

ــريان ــك بنــي عّمــ ،اجل ــت زوال مل  ،اسي العبّــفــذلك الوق

 .» وظهور قائمنا أهل البيت

ــ ــن بّش ــد اهللا ب ــاب عب ــن كت ــوم ــيع احلس إذا : ني ار رض

ــأراد اهللا أن يُ  ــظِه ــفر إىلٰ ر آل حمّم ــن ص ــرب م ــدأ احل ــفر د ب  ،ص

 .وذلك أوان خروج املهدي 

ــ ــن عبّ ــا أمــري املــؤمنني  :اسقــال اب ــوادث  ،ي ــا أقــرب احل م

ــ ــىلٰ الدالَّ ــوره ة ع ــال ؟ظه ــاه وق ــدمعت عين ــق يف «: ف ــق بث إذا فت

 .» أ شيعتنا للقاء القائمفليتهيَّ  ،ة الكوفةفبلغ أزقَّ  ،الفرات

ــ ــن عبّ ــأس  :اسوعــن اب ــ ،يبعــث اهللا املهــدي بعــد الي  ٰى حتَّ

ــاس ــول الن ــدي :تق ــام  ،ال مه ــل الش ــن أه ــاس م ــاره ن وأنص

 .هتم ثالثامئة وثالثة عرش رجالً عدَّ 

قلــت للصــادق  :رقــال عــّام  :ومــن كتــاب عجائــب البلــدان

: ـــ ـــائمكم ٰى مت ـــوم ق ـــال ؟يق ـــة «: ق ـــدم مدين ـــد ه عن

 .» األشعري
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ـ أنَّ  آبائــه  وأســند الصــادق إىلٰ  إذا «: قــال  اعليـ�

ــازكم ــار يف حج ــت الن ــر ،وقع ــنجفكم ٰى وج ــاء ب ــوا فتوقَّ  ،امل ع

 .» ظهور قائمكم

ـــدين ]] ٢٥٩ص /[[ ـــن العاب ـــن زي ـــأل «: وع إذا م

وظهــرت النــار يف احلجــارة  ،هــذا نجفكــم الســيل واملطــر

 .»عوا ظهور القائم املنتظرفتوقَّ  ،وملكت بغداد الترت ،واملدر

ــن ــفاء ع ــاب الش ــؤمنني  ويف كت ــري امل ــيُّ  :أم ــال النب  ق

 :»الوالـدّج  ،السـفياين :منهـا رة قبـل السـاعة ال بـدَّ ـعش، 

ــدخان ــ ،وال ــا ،ةوالدابَّ ــن مغرهب ــمس م ــوع الش ــزول  ،وطل ون

ــ ــ ،ٰى عيس ــف باملش ــاملغرب ،رقـوخس ــف ب ــرج  ،وخس ــار خت ون

 .»املحرش من قعر عدن تسوق الناس إىلٰ 

حــرب   عــىلٰ ال خيــرج املهــدي إالَّ  :ومــن كتــاب الغيبــة

 . وطاعون ،وفتن ،وزالزل ،شديد

 : فصل )١٢(

ــور ٰى رو ــامء اجلمه ــل عل ــن أفض ــداين م ــالء اهلم ــو الع  ،أب

تـاريخ  ار يف تذييلـه عـىلٰ د بـن النّجـعليـه احلـافظ حمّمـ ثنـاأوقد 

ذكـر  ،ر وجـود مثلـه يف أعصـار كثـريةتعـذَّ  :قال ٰى حتَّ  ،اخلطيب

 :، منها يف كتاب أخبار املهدي أحاديث يف ذلك

ــال - ١ ــر، ق ــن عم ــد اهللا ب ــن عب ــول اهللا : ع ــال رس : ق

أَال إنَّ هــذا املهــدي : ك ينــاديَلــرأســه مَ  خيــرج املهــدي وعــىلٰ «

 .» فاتَّبعوه

ـــيُّ : وعـــن شـــهر بـــن حوشـــب - ٢ يف «: قـــال النب

م ينــادي منــادٍ  أَال إنَّ صـــفوة اهللا مــن خلقــه فـــالن، : املحــرَّ

 .»فاسمعوا له وأطيعوا

ــر - ٣ ــن عم ــد اهللا ب ــال: عب ــيُّ  ق ــدي «: النب ــرج امله خي

: رأسـه غاممـة، فيهـا منـاٍد ينـادي كرعـة، عـىلٰ : من قرية يقال هلا

 .» هذا خليفة اهللا فاتَّبعوه

بعـــد اخلســـف «:  قـــال عـــيلٌّ : عـــن أيب رومـــان - ٤

ل النهــار إنَّ احلــقَّ يف آل حمّمــد، ويف : ينـادي منــاٍد مــن الســامء أوَّ

ونحــوه مــن  ، وذلــكٰى احلــقُّ يف ولــد عيســ: آخــر النهــار

  .»أفواه الناس، ويرشبون حبَّه الشيطان، ويظهر املهدي عىلٰ 

ــ - ٥ ــدي يُ  ٰى إذا التق ــالن امله ــمَ ف ــامءس ــن الس ــوت م : ع ص

 . أَال إنَّ أولياء اهللا أصحاب فالن، يعني املهدي

ــر]] ٢٦٠ص /[[ ــق آخ ــن طري ــه م ــ :وعن ــن مكَّ ــرج م ة خي

ــ ــة عش ــة وثالث ــف يف ثالثامئ ــد اخلس ــالً ـبع ــ ،ر رج ــي ه و ويلتق

نهم نـَـُج  وأصـحاب املهــدي يومئـذٍ  ،وصـاحب جـيش الســفياين

 أَال  :مــن الســامء ع صــوت منــادٍ ســمَ ويُ  ،الــرباذع يعنــي تراســهم

ــدي إنَّ  ــي امله ــالن يعن ــاء اهللا أصــحاب ف ــدائرة  ،أولي وتكــون ال

 . أصحاب السفياين عىلٰ 

ــت ــل البي ــد أه ــاب موالي ــن كت ــر   :وم ــدي يف آخ ــر امله يظه

ــان ــىلٰ  ،الزم ــد ع ــة ت ــه غامم ــث داررأس ــه حي ينــادي  ،ور مع

ــوت ــدي :بص ــذا امله ــلُّ  أنَّ   وروي  .ه ــه ك ــادي يفهم ــوم  املن ق

 . بلسانه

ــائر ــاب البص ــن كت ــائم إالَّ  :وم ــوم الق ــىلٰ ال يق ــن   ع ــر م وت

ــنني ــاً   .الس ــنعامين أيض ــاب ال ــوه يف كت ــد  ،ونح ــاد املفي ويف إرش

 .أيضاً 

 أنظــر إليــه بــني الــركن واهللا لكــأّين «: قــال أبــو جعفــر 

وســلطان  ،وأمــر شــديد ،يبــايع النــاس بكتــاب جديــد ،واملقــام

 .»له راية ال تردُّ  ،من السامء

ــو جعفــر  ــائم آل حمّمــ«: أب ره اهللا ـد نصــإذا خــرج ق

ــة ــل :باملالئك ــل وإرسافي ــل وميكائي ــه  ،جربائي ــب أمام والرع

 .»وخلفه شهر ،شهر

 : فصل )١٣(

املهـدي خيـرج   سـمع أنَّ امَّ ـوالـده لـ إنَّ  :د بـن أمحـدقال حممّ 

 :قـال ،سـنة كـلَّ  ر السـؤال عنهـا لوفـد احلـاجِّ كثِ من كرعة كان يُ 

هـذا  :وقـال ،شـيخ تـاجر ذي مـال وخـدم فجاء يب شـخص إىلٰ 

فــإن كــان  ،وال يــدري أيــن هــو ،وقــت عــن كرعــة يســأل كــلَّ 

ـ ،عندك خربهـا فـأخربه بـه مـن أيـن  :وقـال ،ب الشـيخ يبفرحَّ

 .ب حديثها وشأهناتُ سمعت يف الكُ  :قلت ؟تعرفها

ــ ،كــان والــدي كثــري األســفار :فقــال ورست  ،ل مجالــهفحمَّ

ــ امــاً فضــللنا عــن الطريــق أيّ  ،فطلبنــا موضــعاً  ،معــه نفــد  ٰى حتَّ

ــف ــدنا نتل ــا وك ــىلٰ  ،زادن ــا ع ــن األدم فأرشفن ــام م ــاب وخي  ،قب

 .فحكينا هلم أمرنا ،فخرجوا إلينا

ــامَّ ]] ٢٦١ص /[[ ــة مل فل ــيخ ذو هيب ــرج ش ــر خ ــان الظه  ك

ــاً  أرَ  ــه وجه ــن من ــةً وال أ أحس ــه هيب ــم من ــلُّ  عظ ــدراً  وال أج  ،ق

 هبـم الظهـر مسـبالً  فصـّىلٰ  ،ا ال نشـبع مـن نظـره هليبتـهكنّـ ٰى حتَّ 

ــل العــراق ــا أه ــامَّ  ،كصــالتكم ي ــلَّ فل ــديم ســلَّ  س ــه وال  ،م علي

ـ ٰى وحك ع سـمَ مل يُ  ،مـثلهم ناسـاً  ومل نـرَ  ،امـاً فأقمنـا أيّ  ،تنالـه قصَّ

ــو ــر وال لغ ــدهم هج ــمّ  ،عن ــري ث ــه املس ــا من ــث  ،طلبن ــا فبع معن

 ،فـإذا نحـن باملوضـع الـذي نريـده ،فسـار بنـا ضـحوة ،شخصاً 
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ــو ــن ه ــل م ــن الرج ــدي ع ــأله وال ــال ؟فس ــدي :فق ــو امله  ،ه

ا يـيل بـالد احلبشـة كرعـة ممـَّ :واملوضع الـذي هـو فيـه يقـال لـه

 .ام مفازة بغري ماءمن بالد اليمن مسرية عرشة أيّ 

هـذه القريـة وجـدنا  :طـاوسبـن  قال الشـيخ السـعيد عـيلُّ 

 ،املهـدي خيـرج منهـا وأنَّ  ،ها يف أخبـار املخـالف واملؤالـفذكر

ــأنه وتديُّ  ــافظ مــع عظــم ش ــو نعــيم احل ــهوقــد ذكــره أب ــد  ،ن وق

ــ ــن النّج ــه اب ــن مدح ــاب م ــذا الكت ــيق ه ــام يض ــه ب ار يف تذييل

 . تفصيله

ه نعــوت ذكــر أبــو نعــيم املــذكور يف كتابــه الــذي ســّام 

قــال  :قــال ،عبــد اهللا بــن عمــر إىلٰ  فأســند فيــه حــديثاً  ،املهــدي

 ،كرعــة :خيــرج املهــدي مــن قريــة يقــال هلــا«: رســول اهللا 

ــادٍ  ،رأســه غاممــة عــىلٰ  هــذا املهــدي خليفــة اهللا  :ينــادي فيهــا من

 .» بعوهفاتَّ 

 وطرفـاً  ،ومـا يكـون مـن عدلـه ،د لـهعَقـل لـواء يُ ذكر أوَّ  ثمّ 

 .من أخباره

ت جَ ِســرايــات ولــد فاطمــة صــوف نُ  :ويف كتــاب البطــائني

 ،والعـدل فيهـا احلـقُّ  ،نحـة تطـري كطـريان الطـريهلـا أج ،نسـجاً 

 . الثلج عىلٰ  فائتوها ولو حبواً 

ــه ــر  ،وفي ــن أيب جعف ــود «: ع ــات الس ــتم الراي إذا رأي

ــمــن قِ  ــنَّ ـل املشــبَ ــن أطــراف األس ــوف  زجِّ  ة إىلٰ رق م ــاة ص القن

 .» فتلك رايات احلسني التي ال تكذب ،أمحر

ـــندا إىلٰ  ـــع مس ـــاب الربي ـــر  ويف كت ـــأّين «: أيب جعف  ك

ر ـنَصـيُ  ،بصاحبكم وقـد عـال نجـف كوفـان يف عـدد أهـل بـدر

 .»بالرعب واملالئكة

إذا قــام قائمنــا أذهــب «: بــن احلســني  عــن عــيلِّ  ،وفيــه

ــة ــنهم العاه ــد ،اهللا ع ــر احلدي ــوهبم كزب ــل قل ــوَّ  ،وجع ــلِّ ق  ة ك

 .»أربعني رجالً  ]ةقوَّ [رجل 

ــاب املالحــم ــيس  :ويف كت ــذبح املهــدي إبل  ويمــوت كــلُّ  ،ي

 : تــال ثــمّ  ،طانشــي
َ
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ـ  :ومن كتـاب الفـتن أليب نعـيم ومعـه  ،ةيظهـر املهـدي بمكَّ

يأتيــه  ،ونــور ،وعالمــات ،ورايتــه وقميصــه ســالح النبــيِّ 

 .سود بالنهاررهبان بالليل أُ  ،ثالثامئة وثالثة عرش رجالً 

ــنداً  ــالء مس ــفاء واجل ــاب الش ــن كت ــادق  إىلٰ  وم : الص

عــن ضــوء  يواســتغن ،إذا قــام قائمنــا أرشقــت األرض بنــوره«

د لـه ألـف وَلـيُ  ٰى ويعمـر الرجـل حتـَّ ،وذهبت الظلمة ،الشمس

  .ف نحو ذلك يف الفصل التاسعوقد سل، »ذكر

ـــادق  ـــن الص ـــدُّ «: وع ـــامعهم  يم ـــيعتنا يف أس اهللا لش

ــارهم ــ ،وأبص ــاب ٰى حتَّ ــائمهم حج ــني ق ــنهم وب ــون بي  ،ال يك

 .» مهم فيسمعونه وينظرون إليه يف مكانهكلِّ يريد يُ 

 ٰى إذا متنّـــ«: ويف كتـــاب الروضـــة عـــن الصـــادق 

ــ رمحــة  داً بعــث حمّمــاهللا  فــإنَّ  ،ه يف عافيــةأحــدكم القــائم فليتمنَّ

 .»وبعثه نقمة

ــ ــري النّق ــن تفس ــامس م ــزء اخل ــادق ويف اجل ــن الص اش ع

 :» ٰ�
ْ
د
َ ْ
ــــذاِب األ َع

ْ
ــــَ�ِ ، وغــــالء الســــعر ال

ْ
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َ ْ
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 .» خروج املهدي بالسيف، ]٢١: السجدة[

 : فصل )١٤(

ــ ــت األئمَّ ــد كان ــ(ة وق ــيهمص ــألَّ  )لوات اهللا عل ــوب تت ف قل

د أســند الكلينــي يف وقــ، الشــيعة بتقريــب خــروج املهــدي 

عبــد احلميـد الواسـطي قــال  أنَّ   البـاقر  كتـاب الروضـة إىلٰ 

ــه ــاراً  :ل ــواقنا انتظ ــا أس ــد تركن ــ ق ــر حتَّ ــذا األم ــك أنَّ  ٰى هل  يوش

ــده ــر«: فقــال  ،الرجــل يســأل يف ي ــه  ٰى أت مــن حــبس نفس

ــا عــىلٰ  ــه فرج ــل ل ــىلٰ  ؟اهللا ال جيع ــبس  ،واهللا ب ــن ح ــرحم اهللا م ف

إذا قــال «: فقــال ؟قبــل إدراكــه تُّ فــإن مــ :قــال ،»نفســه علينــا

 ،كـان كاملقـارع معـه بسـيفه ،رتهـإذا أدركتـه نصـ :القائل مـنكم

 .» والشهادة معه شهادتان

ــزء ]] ٢٦٣ص /[[ ــة يف اجل ــن قتيب ــة اب ــب رواي ــن عجي وم

ــاراألوَّ  ــون األخب ــاب عي ــن كت ــد  :ل م ــن عب ــيلمة ب ــب مس كت

 ،مـرواهللا مـا أنـت صـاحب هـذا األ :يزيد بـن املهلـب امللك إىلٰ 

وأنـــت مشـــهور  ،صـــاحب هـــذا األمـــر مغمـــور موتـــور إنَّ 

 .موثور

الصـادق  د بن إبراهيم النعامين يف كتاب الغيبـة إىلٰ وأسند حممّ 

  :» ثالث عرش مدينة وطائفة حتارب املهدي«.  

ــ ــو بش ــر أب ــهـوذك ــويالً  :ر يف كتاب ــام ط ــب اإلم ــ يغي  ٰى حتَّ

وهــو  ،نوويكــذب الضــالُّ  ،املرتــابون ويشــكُّ  ،ييــأس املؤمنــون

ويتجــاوز عــن  ،ويعــرف وحشــتهم ،مــع ذلــك يطــالع أمــرهم

ــ ،ويـدعو بالصــيانة والصـالح هلـم ،قبـيحهم ه ليخـرتق مــن وإنَّ

ــاف إىلٰ  ــور احلــجِّ  وراء ق ــر اهللا بدعائــه  ،ســنة كــلَّ  حض فيغف

 .وحيرض املشاهد والزيارات ،للخاطئني من شيعته
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ــ ــال مؤلِّ ــيلُّ ق ــاب ع ــذا الكت ــ ف ه ــن حمّم ــونسب ــن ي  :د ب

زيـارة القاسـم  إىلٰ  أربعـني رجـالً  مجاعـة نزيـد عـىلٰ  خرجت مـع

ــ ــن موس ــاظم ٰى ب ــ ،الك ــفكنّ ــن حض ــن ـا ع ــل م ــو مي رته نح

 ،نــاه يريــد أخــذ مــا معنــافظنَّ  ،معرتضــاً  فرأينــا فارســاً  ،األرض

 ،ه وصــلنا رأينــا آثــار فرســه ومل نــرَ فلــامَّ  ،ينــا مــا خفنــا عليــهفخبَّ 

ا مـن ذلـك مــع بنـفتعجَّ  ،أحـداً  ة فلـم نـرَ فنظرنـا مـا حـول القبـَّ

فــال يمتنــع  ،وعــدم املــانع ،وحضــور الشــمس ،اســتواء األرض

ــام ــو اإلم ــون ه ــدال ،أن يك ــد األب ــال يُ  ،أو أح ــور ف ــر حض نك

 .أودعه اهللا فيه لرسٍّ  ٰى رشخص ال يُ 

ــفهــذا يُ  :إن قيــل ل أصــل وجــوب الرؤيــة عنــد حصــول بطِ

 .رشائطها

ــا ــإنَّ  :قلن ــانع ف ــدم امل ــن رشائطهــا ع ــ ،م ــانع هــو الس  رُّ ـوامل

يف أبــواب الســحر والشــعبذة إخفــاء  دَ ِجــوقــد وُ  ،ملــذكورا

عــن أهــل  رَ ِكــوقــد ذُ  ،واشــتباه الشـــيء بغــريه ،األعيــان

 .السيمياء إخفاء األشخاص

ــري  ــربيس يف تفس ــام الط ــر اإلم ــد ذك ــتْ وق ب�
َ
�   َّــيَّ  أن  النب

  َّــر ــن أُ حت ــرآن م ــب مِّ س بق ــة أيب هل ــل زوج ــرَ  ،مجي ــم ت  ،هفل

ــاىلٰ  ــعاع أو فرَّ  فيجــوز أن يكــون اهللا تع ــل قــد عكــس الش ــه قب ق

 .ب املهدي فلم ينفذ فيه الشعاعأو ضلَّ  ،وصوله إليه

ــك القــائم  :ان الواســطيبــن حّســ ويف كتــاب عــيلِّ  يمل

ــنني ــع س ــة وتس ــاب الغيبــة ]] ٢٦٤ص /[[و ،ثالثامئ ــن كت م

 وهــو قــول النبــيِّ ،  يــدخل املهــدي الكوفــة فيخطــب :للطــويس

 :» ـــأّين ـــا فيُ ك ـــد قاده ـــني وق ـــلِّ  باحلس ـــيني س مها احلس

 .» يأمر بعامرة جامع له ألف باب ثمّ  ،فيبايعوه

ــ ــاب احلض ــاقر ـويف كت ــن الب ــ«: رمي ع ــةأّي  :ام اهللا ثالث

ــائم ــوم الق ــرَّ  ،ي ــوم الك ــة ،ةوي ــوم القيام ــاب  ،»وي ــه يف كت ومثل

  .الشفاء عن الصادق 

الكـــامل العلـــوي النيشـــابوري يف  كتـــاب بخـــطِّ  دَ ِجـــووُ 

 :ةد بن احلنفيَّ ة البنه حممّ صيَّ فيه و  خزانة أمري املؤمنني

   إذا ما جاشـت الـرتك فـانتظر بنيَّ 

ـــدُل   ـــدي يقـــوم فيع ـــة مه    والي

    ر ملوك الظلم مـن آل هاشـموذكِّ 

ــدُّ   ــن يل ــنهم م ــع م ــزُل  وبوي   وهي

   مـن الصـبيان ال رأي عنـده صبيٌّ 

ــدٍّ   ــو ذو ج ــُل  وال ه ــو يعق   وال ه

ــثَ  ــقُّ  مَّ ف ــائم احل ــوم الق ــيكم يق    ف

ــ  ــاحلقِّ  احلقِّ وب ــأتيكم وب ــُل  ي    يفع

    ي فــداؤهـاهللا نفســ نبــيِّ  ســميُّ 

ــيَّ   ــا بن ــذلوه ي ــال خت ــواوعجِّ  ف   ل

اب بـــن أيب بـــن الفـــتح عـــن عبـــد الوّهـــ ث عـــيلُّ وحــدَّ 

 ،صــاحب األمــر مســاكنه بيــوت أديــم كبــار أنَّ   الفــوارس

التـي يسـكنها يكـون فيهـا املـاء  وأنَّ  ،يدخل فيها الفارس برحمـه

ـــالء ـــك ،والك ـــا زال ذل ـــل عنه ـــإذا رح ـــووُ  ،ف ـــار دَ ِج ت آث

 . نحو ذلك وقد روي عن اإلمام اهلادي  ،األعالف هبا

 : فصل )١٥(

ــدَّ  ــدِّ ح ــامل ال ــاريث ك ــال ،ين األنب ــون  :ق ــد ع ــينا عن أمس

ــوزير ــدين ال ــا يُ  ،ال ــرِّ فرأين ــاً ق ــه ب شخص ونســتمع  ،ال نعرف

 ،طائفـة الشـيعة أقـلُّ  :فقـال الـوزير ،فتجارينـا املـذاهب ،كالمه

ــل ــال الرج ــدينتنا  :فق ــن م ــر م ــدي يف البح ــع وال ــت م خرج

ــة ــب ،الزاهي ــا املرك ــل بن ــرة واســعة ،فأوغ ــا جزي ــألنا  ،فجئن فس

ــم ســلطاهنا ــالوا ،أهلهــا عــن اســمها واس ــم  ،املباركــة :فق واس

ــلطان ــاهر]] ٢٦٥ص /[[  الس ــا ،الط ــه :قلن ــر ملك ــأين رسي  ؟ف

اءة فـإذا رجـل عليـه عبـ ،فـدخلنا عليـه ،باملدينـة الزاهـرة :قالوا

 ،وكــان معنــا مســلمون ،ا اجلزيــةفأخــذ منّــ ،وحتتــه عبــاءة

 وحتــلُّ  ،أنــتم خــوارج ولســتم مســلمني :فقــال ،فنــاظرهم

فأخــذوا  ،فأجــاهبم ،ســلطانه فســألوه احلمــل إىلٰ  ،أمــوالكم

 ر يومـاً ـوخرجنـا معهـم يف البحـر ثالثـة عشـ :قال ،عارفاً  دليالً 

بـة طيِّ  ،املـاء جزيـرة ومدينـة مليحـة كثـرية فأقبلنـا عـىلٰ  ،بلياليها

أحسـن قاعـدة  عـىلٰ  ،النعـاج مـع السـباع وأهلهـا ٰى ترعـ ،اهلواء

وال نميمــة  لــيس فــيهم لغــو وال تســابٌّ  ،يف ديــانتهم وأمــانتهم

 .وال اغتياب

ــ ،ســلطاهنم فــدخلنا عــىلٰ   فلــامَّ  ،ة مــن قصــبفــإذا هــو يف قبَّ

هبـــم  فصـــّىلٰ  ،رع وقـــتـن اجتمعـــوا إليـــه يف أســـن املـــؤذِّ أذَّ 

ــ ــام  ،رفـوانص ــهف ــع هللا من ــي أخض ــاً  ،رأت عين ــني جانب  وال أل

ف عــرَ وكــان معنــا رجــل يُ  ،التفــت إلينــا وخاطبنــا ثــمّ  ،ةللرعيَّــ

 ،نعـم :قـال ؟أنـت تقـول بالقيـاس :فقال لـه ،باملقري الشافعي

 ؟وآيـة التطهـري :قـال ،نعـم :قـال ؟هل تلوت آيـة املباهلـة :قال

ه وزوجتــه وولديــ غــري عــيلٍّ  فهــل بلغــك أنَّ  :قــال ،نعــم :قــال

  النبـيُّ  ولـفَّ  ،ونزلـت آيـة التطهـري فيـه ،املباهلـة خرج إىلٰ 

 ؟سهنجِّ ره اهللا يقدر أحد يُ أفمن طهَّ  ؟الكساء عليه
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 ،وأقطـع مـن احلسـام ،مـن السـهام ٰى ـأمضـ بسط لسـاناً  ثمّ 

أنـا  :فقـال ،انسـب يل نفسـك ،عفـواً  عفـواً  :فقام الشافعي قائالً 

بــن  د بـن عـيلِّ ّمـبـن حم د بـن احلسـن بـن عـيلِّ حمّمـبـن الطـاهر 

بـن أيب  بـن احلسـني بـن عـيلِّ  د بـن عـيلِّ بن جعفر بن حممّ  ٰى موس

ــه ــزل اهللا في ــذي أن ــب ال ــاٍم : طال ــيْناُه ِ� إِم َص
ْ
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ـــٍض َواُهللا َســـِميٌع َعِلـــيٌم 
ْ
 ٰى فبكـــ، ]٣٤: آل عمـــران[ �َ�ع

ــافعي ــه ،الش ــن ب ــىلٰ  ،وآم ــد اهللا ع ــد إىلٰ  ومح ــن التقلي ــه م  انتقال

 .من أيضاً آوكان معنا رجل مالكي ف ،اليقني

لـك تلـك مُ  قنـا أنَّ وحتقَّ  ،وأقمنا يف تلـك املدينـة سـنة كاملـة

 ،بعـدها مدينـة اسـمها الرائقـة وأنَّ  ،وبحـراً  امسرية شـهرين بـر� 

ـــر ـــاحب األم ـــن ص ـــم ب ـــلطاهنا القاس ]] ٢٦٦ص /[[و ،س

ســلطاهنا عبــد الــرمحن بــن  ،بعــدها مدينــة اســمها طلــوم

ــياعها شــهران ،صــاحب األمــر ــة  ،رســتاقها وض وبعــدها مدين

هـي أعظـم  ،سلطاهنا هاشـم بـن صـاحب األمـر ،اسمها عاطن

كربهــا مل  ن عــىلٰ دُ فهــذه املُـ ،مســرية ملكهــا أربعـة أشــهر ،املـدن

ــو ــا س ــد فيه ــيعة ٰى يوج ــدنيا  ،الش ــل ال ــع أه ــو اجتم ــذين ل ال

ــ ،انوا أكثــر مــنهملكــ  ،ع ورود صــاحب األمــرفأقمنــا ســنة نتوقَّ

 .ق لناوفَّ فلم يُ 

د علينـا يف كـتامن  سـمعه الـوزير شـدَّ فلـامَّ  :ينقال كـامل الـدِّ 

 . ذلك

 : تذنيب

ــ ،إذا كــان يف هــذه الكثــرة :إن قيــل ر ـال خيــرج وينتصــ مَ فِل

 ؟هبم

ــا ــالَّ  إنَّ  :قلن ــع ــدم نص ــم ع ــد يعل ــوب ق رهتم وإن ـم الغي

ــو ،كثــروا ر اهللا إغــراق فرعــون وقــوم نــوح مــع إمكــان قــد أخَّ

ــه ــ ،تقديم ـــونص ــهر نبيَّ ــان تقديم ــع إمك ــدر م ــة يف ب  ،ه باملالئك

ــلَّ  ــ ولع ـــنص ــت مش ــم كان ــن ـرته هب ــار م ــاجتامع األنص روطة ب

اجــتامع ثالثامئــة  رة املهــدي موقوفــة عــىلٰ ـوتكــون نصــ ،النــاس

ــ ــة عش ــريهمـوثالث ــن غ ــىلٰ  ،ر م ــتامهلم ع ــتصُّ  الش ــفات خت  ص

ــم ــرتاض للفُ  ،هب ــال اع ــف ــىلٰ  ،ار األرشارّج ــار ع ــيم املخت  ،احلك

 .العامل باألرسار

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي )/٢ج (الباب احلادي عرش  رشح عىلٰ 

يف ظهــوره بعــد الغيبــة، وذلــك : الســابعة]] ٧٦٢ص [[

 عـىلٰ  فـاق الكـلِّ رورة باتِّ ـين بالضـمور املعلومـة مـن الـدِّ من األُ 

أحــد، وبــه وردت األخبــار الصــحيحة  رهنِكــذلــك، بحيــث ال يُ 

 .عرش ٰى بل وعن سائر آبائه اإلحد ، املتواترة عن النبيِّ 

 :]ة حول ظهوره ة من طريق اإلماميَّ األخبار املرويَّ [

ـ ــفأمَّ يف ذلــك فقــد رواهــا   ة عــن النبـيِّ ا األخبــار املرويَّ

 .ةنَّ الفريقان من الشيعة والسُّ 

ـــ ]]٧٦٣ص [/[ ـــار الـــواردوأمَّ ـــا األخب ـــن األئمَّ ة ة ع

ــد ــ ٰى اإلح ــرَّ ـعش ــر فتف ــاد اإلماميَّ ــرية . ة بنقله ــار كث ــي أخب وه

ــ ــة يف مصــنَّ مرويَّ ــوال صــنَّ  ٰى فاهتم عــن مشــاخيهم، حتَّ فوا يف أح

ـتُ الغيبة كُ  لـة ذكـروا فيهـا حصـول رة ومطوَّ ـة هبـا خمتصـبـًا خمتصَّ

ــ رين الــذين الغيبــة ومــيالد اإلمــام وتعمــريه وتعديــد املعمِّ

ــول ا ــاووه يف حص ــمس ــل هل ــر الطوي ــروا أنَّ . لعم ــة  وذك الغيب

ة، بـل قـد جـرت جلميـع األنبيـاء ة اإلهليـَّنَّ ليس من البدع يف السُّ 

ممهــم، وذكــروا ُمــَدد واألوليــاء، وذكــروا غيبــات األنبيــاء عــن أُ 

منها ما هو طويـل ومنهـا مـا هـو قصـري مـن زمـان  الغيبات وأنَّ 

ــ آدم  ــلوا إىلٰ  ٰى حتَّ ــد نبيِّ  وص ــا حمّم ــرون ــه ، وذك ا غيبت

مـور التـي ال يمكـن وهـو مـن األُ  ،واختفاءه يف الغار ثالثة أّيـام

  مـن النبـيِّ ] التـي[ثـّم ذكـروا النصـوص . ألحـد إنكارهـا

ــ مــن  واحــدٍ  ، ثــّم النصــوص الــواردة لكــلِّ ٰى ة اهلــدبطريــق أئمَّ

بعينـه واسـمه ونسـبه وصـفته،  ذكـر املهـديِّ  ة عـىلٰ ة الدالَّـاألئمَّ 

ــ ــوأنَّ ــة إىلٰ ه ســيظهر بعــد الغيب  ة ويملــك األرض وترجــع الدول

ــــال يكــــون آل حمّمــــد   ســــلطان إالَّ  ]]٧٦٤ص [/[، ف

ــدِّ  ــه عصــ ين عــىلٰ ســلطاهنم، ويرجــع ال ــد، إىلٰ ـيدي ــري  ر جدي غ

ــه ــن أحوال ــن األُ . ذلــك م ــك م ــوذل ــة بالض ــور املعلوم رورة ـم

ـــ ـــني اإلماميَّ ـــه؛ ألنَّ ب ـــون يف يشء من ـــ ة ال خيتلف  تهم أئمَّ

 :قال اإلمام الصادق  ٰى ك، حتَّ ذل فقون أيضًا عىلٰ متَّ 

ـــلِّ  ـــاأُ  لك ـــة يرقبوهن ـــاس دول    ن

ــرُ   ــدهر تظه ــر ال ــا يف آخ   ودولتن

فعليــه بكتــاب الغيبــة  ٰى ومــن أراد االستقصــاء يف هــذا املعنــ

يف  )معـني املعـني(ـ بـ ٰى البن بابويـه، وقـد اشـتمل كتابنـا املسـمّ 

 .مجلة مقنعة عىلٰ  ٰى هذا املعن

 :]ة حول ظهوره نَّ ق أهل السُّ ة من طرياألخبار املرويَّ [

فمنه يف  ،وظهوره  ة يف قيام املهديِّ نَّ ا ما رواه أهل السُّ وأمَّ 

ال تـذهب الـدنيا «: قـال رسـول اهللا : صحيح أيب داود قـال

 .»يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ٰى حتَّ 
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 أبـــو داود يف مســـنده مرفوعـــًا إىلٰ  ٰى ورو ]]٧٦٥ص [/[

ــيلٍّ  ــ : ع ــال رس ــَق «: ول اهللاق ــو مل يب ــدهر إالَّ  ل ــن ال ــوٌم م  ي

واحٌد لبعث اهللا رجالً مـن أهـل بيتـي، يمـأل األرض عـدالً كـام 

 .»ت ظلًام وجوراً ئَ لِ مُ 

ـــذيُّ  ٰى ورو ـــًا إىلٰ  الرتم ـــدريِّ  مرفوع ـــعيد اخل ـــه  أيب س عن

  ِّــ يف صــفة املهــدي ــي، أجــىلٰ  املهــديُّ «: ه قــالأنَّ اجلبهــة  منّ

ــ ــط ٰى أقن ــأل األرض قس ــف، يم ــام مُ األن ــدالً ك ــلِ ًا وع ــًام ئَ ت ظل

 .»وجوراً 

ــال  ]]٧٦٦ص [/[ ــديلمّي، ق ــريويه ال ــن ش ــه روي ع ومثل

ــة بــن الــيامينّ   املهــديُّ «: يقــول  ســمعت النبــيَّ : حذيف

ت ئَـلِ ّرّي، يمـأل األرض عـدالً كـام مُ ولدي، وجهه كـالقمر الـدُّ 

 .»جوراً 

 رســـول اهللا  مة أنَّ لَ َســـ مِّ أُ  أبـــو داود مســـندًا إىلٰ  ٰى ورو

 .»من عرتيت من ُولد فاطمة املهديُّ «: الق

ــعود ــن مس ــد اهللا ب ــن عب ــه  ،وع ــَق «: عن ــو مل يب ــن  ل م

خيـرج رجـل  ٰى ل اهللا ذلـك اليـوم حتـَّ يـوم واحـد لطـوَّ الدنيا إالَّ 

مـن أهـل بيتـي يـواطي اسـمه اسـمي، يمـأل األرض عـدالً كـام 

 .»ت جوراً ئَ لِ مُ 

 ،عـــن أنـــس بـــن مالـــك الثعلبـــيُّ  ٰى ورو ]]٧٦٧ص [/[

ومحــزة  أنـا وعـيلٌّ : ةنحــن سـادات أهـل اجلنَّــ«: قـال ، عنـه

 .»وجعفر واحلسن واحلسني واملهديُّ 

ــة ــن ماج ــن اب ــاهيلّ  ،وع ــة الب ــن أيب أمام ــال ،ع ــام  إنَّ : ق إم

 ٰى الصــبح نـزل عيســ العـرب يف آخــر الزمـان املهــدّي، إذا صـّىلٰ 

: ٰى ، فيقـول لـه عيسـٰى م عيسـليتقـدَّ  ٰى بن مريم، فريجـع القهقـر

م، إنَّ   .ةمَّ مراء تكرمًة هلذه األُ بعض أُ  بعضكم عىلٰ  تقدَّ

ــعيد ٰى ورو ــن أيب س ــيم ع ــو نع ــافظ أب ــول اهللا  :احل ــال رس ق

 :» ــر ــتن يظه ــن الف ــور م ــان وظه ــن الزم ــاع م ــد انقط عن

ــه ــال ل ــي، يق ــل بيت ــن أه ــل م ــديُّ  :رج ــون [، امله ص [/[يك

 .»هنيئاً ] عطاؤه ]]٧٦٨

رج خيـ«:  قـال النبـيُّ : قـال ،وروي أيضًا عن ابـن عمـر

هــذا خليفــة : ك ينــاديَلــفيهــا مَ ] َغاممــة[رأســه  وعــىلٰ  املهــديُّ 

 .»بعوهاهللا فاتَّ 

ــرة ــن أيب هري ــًا ع ــيِّ  ،وروي أيض ــن النب ــال ، ع ال «: ق

ــ ــاعة حتَّ ــوم الس ــتح  ٰى تق ــي، يف ــل بيت ــن أه ــل م ــك رج يمل

 .»ة وجبل الديلمالقسطنطنيَّ 

ــد اهللا األنصــاريِّ  ــن جــابر بــن عب قــال : قــال ،وروي ع

مــراء ســيكون بعــدي خلفـاء وبعــد اخللفــاء أُ « :رسـول اهللا 

مـن أهـل بيتـي،  مراء ملوك جبـابرة، ثـّم خيـرج املهـديُّ وبعد األُ 

 .»ت جوراً ئَ لِ يمأل األرض عدالً كام مُ 

ــابر ٰى ورو ــن ج ــكاّيف ع ــر اإلس ــو بك ــه  ،أب ــال ،عن : ق

 .»فقد كفر ب باملهديِّ من كذَّ «

ــن عــيلٍّ  ٰى ورو ]]٧٦٩ص [/[ ــن حنبــل ع ــد ب  : أمح

ــال ا ــيُّ ق ــديُّ «:  لنب ــلحه اهللا يف  امله ــت، يص ــل البي ــا أه منّ

 .»ليلة واحدة

ـــعيد ـــن أيب س ـــه ع ـــيِّ  ،ومثل ـــن النب ـــأُ «:  ع كم رـبشِّ

ــ، يُ باملهــديِّ  ــني النــاس وزالزل،  تــي عــىلٰ مَّ ث يف أُ بَع اخــتالف ب

 ت جــورًا وظلــًام، يــرٰىض ئَــلِ فــيمأل األرض قســطًا وعــدالً كــام مُ 

 .»بخالفته ساكن السامء وساكن األرض

قــال رســول اهللا  ،عــن شـهر بــن خوشــب ،وعـن ابــن نعــيم

 :» َّــر ــامءيف املح ــن الس ــاٍد م ــادي من ــفوة اهللا   إنَّ أَال : م ين ص

 .»من خلقه املهدّي، فاسمعوا له وأطيعوا

كنّــا : قــال ،أبــو عمــرو الــداين عــن عــوف بــن حمّمــد ٰى ورو

ــدَّ  ــنتح ــذه األُ ث أنَّ ــون يف ه ــه يك ــة ال مَّ ــان خليف ــر الزم ة يف آخ

 .ليه أبو بكر وعمريفضل ع

ــائيُّ  ٰى ورو ]]٧٧٠ص [/[ نه عــن حمّمــد بــن نَ يف ُســ النس

كيـف «: قـال رسـول اهللا  :هعـن جـدِّ  ،عن أبيـه ،الباقر عيلٍّ 

ــك أُ  ــهتل ــا أوَّ مَّ ــديُّ ة وأن ــا وامله ــا هل ــيح آخره ــطها واملس  ؟أوس

 .»ولكن بني ذلك شيخ أعرج ليس منّي وال أنا منه

ــذكور إىلٰ  ــث امل ــن األحادي ــك م ــري ذل ــة يف كُ غ ــن تُ بهم ع

 .ا كثريةرجاهلم، فإهنَّ 

*   *   * 

  :دو اي 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد )/ ٢ج (اإلرشاد 

ــد روي أنَّ ]] ٣٨٦ص [[ ــدَّ  وق ــائم م ــة الق ــع  ة دول تس

مــا  امهــا شــهورها، عــىلٰ تطــول أيّ  ]]٣٨٧ص /[[ رة ســنةـعشــ

مـا يفعلـه إلينـا منـه  لقـيام أُ ا، وإنَّـب عنّـمناه، وهذا أمـر مغيـَّقدَّ 

 ،-لـه جـلَّ اسـمه  -بشـرط يعلمه مـن املصـالح املعلومـة  اهللا 

ــىلٰ  ــع ع ــنا نقط ــذكر  فلس ــة ب ــت الرواي ــرين، وإن كان ــد األم أح

 . سبع سنني أظهر وأكثر

  مـا جـاءت بـهألحـد دولـة إالَّ  وليس بعد دولة القـائم 



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ......................................................................... ٣٠٦ عو املهدويَّ  مدَّ

القطـع  الرواية من قيام ولده إن شـاء اهللا ذلـك، ومل تـرد بـه عـىلٰ 

ـي مهدي هذه األُ ـه لن يمض، وأكثر الروايات أنَّ والثبات  ة مَّ

يكون فيهـا اهلـرج، وعالمـة خـروج  القيامة بأربعني يوماً   قبلإالَّ 

الساعة للحساب واجلزاء، واهللا أعلم بـام يكـون،  األموات، وقيام

 .للصواب التوفيق وهو ويلُّ 

*   *   * 

وا :  

 ):هـ٣٨١ ت(الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ــول اهللا ]] ٦٠ص [[ ــن رس ــم ع ــحَّ هل ـــامَّ ص ــاس ل وإنَّ الن

  ٰــاىل ــة اهللا تع ــة بحجَّ ــة الواقع ــر الغيب ــىلٰ  أم ــره ع ــه  ذك خلق

ــُن  ــُر ْب ــْم ُعَم ُهلُ ــعها َأوَّ ــري موض ــة غ ــنهم الغيب ــري م ــع كث وض

ــُه َقــاَل  ــاِب َفإِنَّ واهللا َمــا َمــاَت   :- َلـــامَّ ُقــبَِض النَّبِــيُّ  -اْخلَطَّ

دٌ  ـُه َسـيَْظَهُر   ٰى وإِنَّـَام َغـاَب َكَغيْبَـِة ُموَسـ ُحمَمَّ َعـْن َقْوِمـِه وإِنَّ

 . َلُكْم َبْعَد َغيْبَتِهِ 

ــاِئُغ ]] ٦١ص /[[ ــْقِر الصَّ ــِن الصَّ ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُد ْب َثنَا َأْمحَ َحــدَّ

ـاٍم،: اْلَعْدُل، َقـاَل  اِس ْبـِن َبسَّ ـُد ْبـُن اْلَعبـَّ َثنَا َأُبـو َجْعَفـٍر ُحمَمَّ  َحـدَّ

ـُد ْبـُن َيـْزَداَد، َقـاَل : َقاَل  َثنَا َأُبو َجْعَفٍر ُحمَمَّ َثنَا َنْصـ: َحدَّ ُر ْبـُن ـَحـدَّ

ــاَل  ، َق ــَعِريُّ ــِن َداُوَد اْألَْش ــيَّاِر ْب ــِه : َس ــِد َربِّ ــُن َعبْ ــُد ْب َثنَا ُحمَمَّ ــدَّ َح

ــاال ــَام َق ُ ــُلوِيلُّ َأهنَّ ــٍد السَّ ــُن َخالِ ــُد اهللا ْب ــو َمعْ : وَعبْ َثنَا َأُب ــدَّ ـــٍر َح َش

، َقاَل  ـُد ْبـُن َكْعـٍب : َنِجيٌح اْلـَمَدِينُّ ـُد ْبـُن َقـيٍْس وُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َحـدَّ

يُّ  ـــَمْقُربِ ــِعيٍد اْل ــُن َأِيب َس ــِعيُد ْب ــَة وَس ــُن َغِزيَّ ــَامَرُة ْب ــيُّ وُع اْلُقَرظِ

ُهْم ِمـْن َمِشـيَخِة َأْهـِل اْلـــَمِدينَةِ  ، وَعبْـُد اهللا ْبـُن َأِيب َمِليَكـَة وَغـْريُ

ــاُلوا ــوُل اهللا : َق ــبَِض َرُس ـــامَّ ُق ــاِب  َل ــُن اْخلَطَّ ــُر ْب ــَل ُعَم َأْقبَ

ـٌد وإِنَّـَام َغـاَب َكَغيْبَـِة ُموَسـ: َيُقوُل  َعـْن َقْوِمـِه  ٰى واهللا َما َماَت ُحمَمَّ

ُرُه  ــرِّ ــْوَل وُيَك ــَذا اْلَق ُد َه ــَردِّ ــَام َزاَل ُي ــِه، َف ــَد َغيْبَتِ ــيَْظَهُر َبْع ــُه َس وَأنَّ

ــ ــِد  ٰى َحتَّ ــٍر وَق ــو َبْك ــاُه َأُب ــَب، َفَأَت ــْد َذَه ــُه َق ــاُس َأنَّ َعْقَل ــنَّ النَّ َظ

ــاَل  ــِه، َفَق ــْن َقْولِ ــوَن ِم بُ ــِه َيتََعجَّ ــاُس َعَليْ ــَع النَّ ــَىلٰ : اْجتََم ــْع َع  اْرَب

َنـا اهللا َعـزَّ  ِلـُف ِهبَـا، َفَقـْد َأْخَربَ تِـي َحتْ َنْفِسَك َيا ُعَمُر ِمْن َيِمينَِك الَّ

ــاَل وَجــلَّ ِيف كِ  ــِه َفَق ــُد : تَابِ ــا ُحمَمَّ  َي
َ
ــون ُهــْم َمي�تُ

�
ــٌت َو�ِ�  َمي�

َ
ــك

�
إِن

� ]ــر ــرُ   ،]٣٠: الزم ــاَل ُعَم ــاِب : َفَق ــي ِكتَ ــَة َلِف ــِذِه اْآلَي وإِنَّ َه

ــاَل  ــٍر؟ َفَق ــا َبْك ــا َأَب ــٌد : اهللا َي ــْد َذاَق ُحمَمَّ ــاهللا َلَق ــَهُد ب ــْم َأْش َنَع

 .، ومل يكن عمر مجع القرآن اْلـَمْوَت 

 :الكيسانية ]]٦٢ص [[/

ـــ ]]٦٢ص [[  ٰى ثـــّم غلطـــت الكيســـانية بعـــد ذلـــك حتَّ

س اهللا روحـه(ادَّعت هذه الغيبة ملحّمـد بـن احلنفيـة   ٰى حتـَّ )قـدَّ

 :اعتقد ذلك وقال فيه د احلمريي د بن حممّ السيِّ  نَّ إ

ــةأَال إنَّ األ ــريش ئمَّ ــن ق ـــواء   م ـــة س ـــر أربع   والة األم

  ُم أســباطنا واألوصــياءُهــ   والثالثــة مــن بنيــه عــيلٌّ 

ــرٍّ  ــامن وب ــبط إي ــبط س ــربالء   فس ــه ك ــد حوت ــبط ق   وس

  يقــود اجلــيش يقدمــه اللــواء   ٰى وسبط ال يذوق املوت حتَّ 

  عنـده عسـل ومـاء ٰى برضو   عنّـا زمانـاً  ٰى يغيب فال يـر

 :د أيضاً وقال فيه السيِّ 

    ٰى ال ير ما ملن بك ٰى أيا شعب رضو

ــ  ــ ٰى فحتَّ ــ ٰى مت ــتوأ ٰى خيف ــب ن   قري

   أليقنـت ا عمـر نـوحفلو غاب عنّـ

ــــمنّــــ    ه ســــيئوبا النفــــوس بأنَّ

 :د أيضاً وقال فيه السيِّ 

ــيُّ أَال  ــو  ح ــعب رض ــيم بش    ٰى املق

ــــالمااو  ــــه الس ــــه بمنزل ــــد ل   ه

   نفســي فـدتك وقل يا ابن الـويصِّ 

ـــا  ـــل املقام ـــذلك اجلب ـــت ب   أطل

ـــــفمــــر بمعشــــ    ار والــــوك منّ

  مامــــاوك اخلليفــــة واإلوســــمُّ  

ــم ــة طع ــن خول ــام ذاق اب ــوت ف    م

  وال وارت لــــــه أرض عظامــــــا 

يف أمر الغيبة يعتقـدها يف  د ضاال� فلم يزل السيِّ ]] ٦٣ص /[[

 ٰى ورأ د لقي الصادق جعفـر بـن حمّمـ ٰى د بن احلنفية حتَّ حممّ 

فسـأله عـن  ،ةمنه عالمات اإلمامة وشـاهد فيـه دالالت الوصـيَّ 

ـةر مـن األـها تقع يف الثـاين عشـولكنَّ  ا حقٌّ فذكر له أهنَّ  ،الغيبة  ئمَّ

، أبـاه شـاهد دفنـه وأنَّ  ،د بـن احلنفيـةوأخربه بموت حمّمـ، 

 احلـقِّ  ورجـع إىلٰ  ،واستغفر من اعتقـاده ،د عن مقالتهفرجع السيِّ 

 .ودان باإلمامة ،ضاحه لهعند اتِّ 

ــاُر النَّيَْســا ــٍد اْلَعطَّ ــُن ُحمَمَّ ــُد اْلَواِحــِد ْب َثنَا َعبْ ، ُبوِريُّ َحــدَّ

ــاَل  ــِد  :َق ــُن ُحمَمَّ ــِيلُّ ْب َثنَا َع ــدَّ ــنِ [َح ــاُبوِريُّ ]  ْب ــَة النَّيَْس ــْن  ،ُقتَيْبَ َع

ــِن ُســَليَْامنَ  ــَداَن ْب ــِن َبِزيــعٍ  ،َمحْ ــِن إِْســَامِعيَل ْب ــِد ْب ــْن ُحمَمَّ ــْن  ،َع َع

ــ ــاَن السَّ اِج ـَحيَّ ــاَل  ،رَّ يَّ  :َق ــَريِ ْم ــٍد اْحلِ ــَن ُحمَمَّ ــيَِّد ْب ــِمْعُت السَّ  َس

ــِد ْبــِن َعــِيلٍّ اْبــِن  ،ُكنْــُت َأُقــوُل بِــاْلُغُلوِّ   :َيُقـوُل  وَأْعتَِقــُد َغيْبَـَة ُحمَمَّ

ــةِ  ــاً  ،اْحلَنَِفيَّ ــَك َزَمان ــْد َضــَلْلُت ِيف َذلِ ــاِدِق اهللاُ َفَمــنَّ  ،َق َعــَيلَّ بِالصَّ

ـٍد  ارِ  َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ اِء َسـو  إِىلٰ   وَهـَداِين  ،وَأْنَقـَذِين بِـِه ِمـَن النـَّ



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم  عو املهدويَّ  ٣٠٧  ..........................................................................  مدَّ

ــ تِــي  ،راطِ ـالصِّ َالِئِل الَّ َفَســَأْلتُُه َبْعــَد َمــا َصــحَّ ِعنْــِدي بِالــدَّ

ـُة  ـُه ُحجَّ ــُه  َعــَيلَّ وَعـَىلٰ اهللا َشـاَهْدُهتَا ِمنْـُه َأنَّ َمجِيـِع َأْهـِل َزَمانِـِه وَأنَّ

ــِذي َفــَرَض  َمــاُم الَّ ــهِ اهللا اْإلِ ــَداَء بِ ــُه وَأْوَجــَب اِالْقتِ ــُت  ،َطاَعتَ َفُقْل

ِيف  َقـْد ُرِوَي َلنَـا َأْخبَـاٌر َعـْن آَباِئـَك اهللا، ا اْبـَن َرُسـوِل يَ  :َلهُ 

ــا ِة َكْوِهنَ ــحَّ ــِة وِص ــعُ  ،اْلَغيْبَ ــْن َتَق ِين بَِم ــَأْخِربْ ــاَل  ؟َف إِنَّ «: َفَق

ــ ــاِين َعَش ــَو الثَّ ــِدي وُه ــْن ُوْل ــاِدِس ِم ــتََقُع بِالسَّ ــَة َس ــَن ـاْلَغيْبَ َر ِم

ــةاْأل  ــ ئمَّ ــَد َرُس ــَداِة َبْع ــ، اهللا وِل اْهلُ ــُري اْل ــْم َأِم ُهلُ ُمْؤِمنَِني ـَأوَّ

ِيف اْألَْرِض اهللا َعـِيلُّ ْبــُن َأِيب َطالِــٍب وآِخـُرُهُم اْلَقــاِئُم بِــاْحلَقِّ َبِقيَّــُة 

َمانِ  َلْو َبِقـَي ِيف َغيْبَتِـِه َمـا َبِقـَي ُنـوٌح ِيف َقْوِمـِه واهللا  ،وَصاِحُب الزَّ

ــ ْنيَا َحتَّ ــَن الــدُّ ــُرْج ِم ــيَْمَألَ اْألَْرَض ِقْســطًا وَعــْدًال  ٰى َملْ َخيْ َيْظَهــَر َف

ـيِّدُ  ،»َكَام ُمِلئَْت َجـْورًا وُظْلـامً  َسـِمْعُت َذلِـَك ِمـْن  َفَلـامَّ  :َقـاَل السَّ

ــٍد  ــِن ُحمَمَّ ــِر ْب ــاِدِق َجْعَف ــْوَالَي الصَّ ــُت إَِىلٰ  َم ــاَىلٰ اهللا  ُتبْ  َتَع

ُهلَاوُقْلُت َقِصيَدِيتَ ا ،َيَدْيهِ  ِذْكُرُه َعَىلٰ  تِي َأوَّ  :لَّ

يِن َقْد َغُووا    َفَلامَّ َرَأْيُت النَّاَس ِيف الدِّ

ْعَفـْرُت بِاْســِم   ْعَفــُروا اهللاَجتَ   فِـيَمْن َجتَ

   َأْكـــَربُ اهللا واهللا َوَناَدْيـــُت بِاْســـِم 

ــــُت َأنَّ   ــــرُ اهللا َوَأْيَقنْ ــــو وَيْغِف   َيْعُف

ــِديِن  ــُت بِ ــاً اهللا َوِدْن ن ــُت َديِّ ــا ُكنْ    َم

ـاِس َجْعَفــرُ     بِــِه وَهنَــاِين َســيُِّد النـَّ

 ]]٦٤ص /[[

ــةً  ْدُت ُبْرَه ــوَّ ــْد َهتَ ــي َق ــُت َفَهبْنِ    َفُقْل

ـــ  ـــْن َيتَنَصَّ ـــُن َم ـــِدينِي ِدْي   رُ ـَوإِالَّ َف

ْمحَِن ِمـــْن َذاَك َتاِئـــٌب  َوإِينِّ إَِىلٰ     الـــرَّ

ــــَلْمُت   ــــْد َأْس ــــَربُ واهللا َوإِينِّ َق   َأْك

ــا ــا َحِييــُت وَراِجــعٍ َفَلْســُت بَِغ    ٍل َم

ــرُ  إَِىلٰ   ــي وُأْظِه ــُت ُأْخِف ــِه ُكنْ ــا َعَليْ   َم

ــوَ  ــدٌ  ٰى َوَال َقاِئــٍل َحــيٌّ بَِرْض    ُحمَمَّ

ــُروا  ــاِيل وَأْكثَ ــاٌل َمَق ــاَب ُجهَّ   َوإِْن َع

ـــ ـــْن َمَض ـــُه ِممَّ ـــبِيِلهِ  ٰى ـَوَلِكنَّ    لَِس

  وُخيْـَربُ  ٰى َأْفَضـِل اْحلَـاالِت ُيْقَفـ َعَىلٰ  

   َهلُـمْ  َمَع الطَّيِّبِـَني الطَّـاِهِريَن اْألُوَىلٰ 

  رُ ـَفـْرٌع َزِكـيٌّ وُعنُْصـ ٰى ِمَن املْصـَطفَ  

وُقْلــُت َبْعــَد َذلِــَك  ].وِهــَي َطِويَلــةٌ [آِخــِر اْلَقِصــيَدِة  إَِىلٰ 

 :ٰى َقِصيَدًة ُأْخرَ 

ــ ــِة َجْس ــَو املِدينَ ــًا َنْح ــا َراِكب    َرةً ـَأَي

ــ  ــِوي ِهبَ ــَذافَِرًة َيْط ــٍب ُع ــلَّ َسبَْس   ا ُك

ــَداَك  ــا َه ــراً  اهللاُإَِذا َم ــَت َجْعَف    َعاَينْ

ـــَوِيلِّ   ـــْل لِ ِب  اهللاَفُق ـــذَّ ـــِن املَه   واْب

ـــَني  ـــا َأِم ـــهِ  اهللاَأَال َي ـــَن َأِمينِ    واْب

ـــوُب إَِىلٰ   ِيب  َأُت ـــَأوُّ ـــمَّ َت ْمحَِن ُث ـــرَّ   ال

   إَِليَْك ِمَن اْألَْمِر الَّـِذي ُكنْـُت ُمْطنِبـاً 

ــِرٍب أُ   ــلَّ ُمْع ــدًا ُك ــِه َجاِه ــاِرُب فِي   َح

   َوَما َكاَن َقْوِيل ِيف اْبـِن َخْوَلـَة ُمْطنَبـاً 

ــِب   ـــِل املَطيـَّ ــي لِنَْس ـــَدًة ِمنـِّ   ُمَعاَن

ــدٍ     َوَلِكــْن ُرِوينَــا َعــْن َوِيصِّ ُحمَمَّ

ِب     َوَمــا َكـــاَن فِـــيَام َقـــاَل بِاملتََكـــذِّ

ـــدُ  ـــِر ُيْفَق ـــَأنَّ َوِيلَّ اْألَْم ـــرَ  بِ     ٰى َال ُي

ـــِب   قِّ   َســـتِريًا َكِفْعـــِل اْخلـَــاِئِف املَرتَ

َام  ـــَأنَّ ـــِد َك ـــَواُل اْلَفِقي ـــُم َأْم    َفتُْقَس

ـــِب   ـــِفيِح املنَصَّ ـــْنيَ الصَّ ـــُه َب   َتَغيَّبَ

  َفيَْمُكــُث ِحينـــًا ُثـــمَّ َينْبَـــُع َنبَْعـــةً 

 

 

ــٍب   ــِق َكْوَك ــَن اْألُُف ــْدٍي ِم ــِة َج   َكنَبَْع

 ]]٦٥ص /[[ 

ــريُ  ــَيِس ــهِ  اهللاِر ـ بِنَْص ــِت َربِّ ــْن َبيْ    ِم

 

 

  ُســْؤَدٍد ِمنْــُه وَأْمــٍر ُمَســبٍَّب  َعــَىلٰ  

ـــــُري إَِىلٰ   ـــــهِ  َيِس ـــــِه بِِلَواِئ   َأْعَداِئ

 

 

اَن ُمْغَضــٍب     َفيَْقــتُُلُهْم َقــتًْال َكَحــرَّ

ــامَّ َروَ   ــٌب  ٰى َفَل ــَة َغاِئ ــَن َخْوَل   َأنَّ اْب

 

 

  ْ ـــا َمل ـــِه َقْوَلنَ ـــا إَِليْ ْفنَ ِب  َرصَ ـــذَّ   ُنَك

ــِذي    َوُقْلنـَـا ُهــَو املْهــِديُّ واْلَقــاِئُم الَّ

 

 

ــِدٍب   ــلُّ ُجمْ ــِه ُك ــْن َعْدلِ ــِه ِم ــيُش بِ    َيِع

   َفإِْن ُقْلَت َال َفـاْحلَقُّ َقْوُلـَك والَّـِذي 

 

 

ــٍب   ــا ُمتََعصِّ ــْريَ َم ــتٌْم َغ ــْرَت َفَح   ُأِم

ـــةٌ   ـــَك ُحجَّ   َوُأْشـــِهُد َريبِّ َأنَّ َقْوَل

 

 

  ِمـْن ُمطِيـٍع وُمـْذنٍِب  النَّاِس ُطر� ا َعَىلٰ  

 



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ......................................................................... ٣٠٨ عو املهدويَّ  مدَّ

ـــِذي    بِـــَأنَّ َوِيلَّ اْألَْمـــِر واْلَقـــاِئَم الَّ

ـــ  ـــُع َنْفِس ٍب ـَتَطلَّ ـــرُّ ـــَوُه بِتََط   ي َنْح

   َلــُه َغيْبَــٌة َال ُبــدَّ ِمــْن َأْن َيِغيبََهــا

  ٰ ـــىلَّ ـــِه  َفَص ـــٍب  اهللاَُعَليْ ـــْن ُمتََغيَّ   ِم

ــرُ  ــمَّ َيْظَه ــًا ُث ــُث ِحين ــهُ  َفيَْمُك    ِحينَ

ب  ــرَّ ــا واملَغ ِقَه ــْن ِيف َرشْ ــُك َم   َفيَْمِل

ــــَذاَك َأِديــــُن  ــــَرةً  اِرس�  اهللابِ    وَجْه

ــٍب   ــِه بُِمْعتِ ــُت فِي بْ
ــُت وإِْن ُعوتِ   َوَلْس

 .اج الراوي هلذا احلديث من الكيسانيةرّ ـان السوكان حيّ 

ــ ــحَّ  ٰى ومت ــوت ص ــ  م ــيلٍّ حمّم ــن ع ــا د ب ــن احلنفيَّ ــل أن ب ة بط

 .يبة التي رويت يف األخبار واقعة بهتكون الغ

 :د بن احلنفية  روي يف وفاة حممّ فمامَّ 

ـُد ْبـُن ِعَصـاٍم  َثنَا بِِه ُحمَمَّ ـُد ْبـُن  :َقـاَل ، َما َحدَّ َثنَا ُحمَمَّ َحـدَّ

ــيُّ  ــوَب اْلُكَليْنِ ــاَل  ،َيْعُق ــَالءِ  :َق ــُن اْلَع ــُم ْب َثنَا اْلَقاِس ــدَّ ــاَل  ،َح  :َق

َثنِي إِْســَامِعيُل  ــيُّ َحــدَّ ــُن َعــِيلٍّ اْلَقْزِوينِ ــاَل  ،ْب ــُن  :َق َثنِي َعــِيلُّ ْب َحــدَّ

ــاِد ْبــِن ِعيَســ ،إِْســَامِعيَل   ،ُمْختَارِ ـَعــِن اْحلَُســْنيِ ْبــِن اْلــ ،ٰى َعــْن َمحَّ

ــاَل  ــ  :َق ــاُن السَّ ــَل َحيَّ ــَىلٰ ـَدَخ اُج َع ــٍد  رَّ ــِن ُحمَمَّ ــِر ْب ــاِدِق َجْعَف الصَّ

  ُانُ «: َفَقـاَل َلــه ]] ٦٦ص /[[ُقــوُل َأْصــَحاُبَك َمــا يَ  ،َيــا َحيـَّ

ةِ  ِد ْبـِن اْحلَنَِفيـَّ ـُه َحـيٌّ ُيـْرَزُق  :َيُقوُلـونَ  :َقـاَل  ،»؟ِيف ُحمَمَّ َفَقـاَل  ،إِنَّ

ــاِدُق  َثنِي َأِيب «: الصَّ ــدَّ ــيَمْن َعــاَدُه ِيف  َح ــاَن فِ َأنَّــُه َك

ــاَءُه وقَ  َج نَِس ــُه وَزوَّ ــُه ُحْفَرَت ــُه وَأْدَخَل َض ــيَمْن َغمَّ ــِه وفِ ــَم َمَرِض سَّ

ِة ِيف اهللا، َيـا َأَبـا َعبْـِد  :َفَقـاَل  ،»ِمَرياَثهُ  ـِد ْبـِن اْحلَنَِفيـَّ إِنَّـَام َمثَـُل ُحمَمَّ

ــِة َكَمثَــِل ِعيَســ َفَقــاَل  ،ْبــِن َمــْرَيَم ُشــبَِّه َأْمــُرُه لِلنَّــاسِ  ٰى َهــِذِه اْألُمَّ

اِدُق   :َقـاَل  ،»؟َدائِـهِ َأعْ  َأْولِيَائِـِه َأْو َعـَىلٰ  ُشـبَِّه َأْمـُرُه َعـَىلٰ «: الصَّ

ــَىلٰ  ــْل َع ــهِ  َب ــاَل  ،َأْعَدائِ ــِيلٍّ «: َفَق ــَن َع ــَد ْب ــٍر ُحمَمَّ ــا َجْعَف ــْزُعُم َأنَّ َأَب َأَت

ــاِقَر  ــةِ  اْلبَ ــِن اْحلَنَِفيَّ ــِد ْب ــِه ُحمَمَّ ــُدوُّ َعمِّ ــاَل  ،»؟َع ــاَل  ،َال  :َفَق َفَق

ــاِدُق  ــانُ «: الصَّ ــا َحيَّ ــاِت  ،َي ــْن آَي ــْم َصــَدْفتُْم َع ــْد  ،اهللاإِنَُّك وَق

ـْن آياتِنـا :  َتبَـاَرَك وَتَعـاَىلٰ اهللا َقاَل 
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ــاِدُق  ــاَل الصَّ ــ«: وَق ــِة َحتَّ ــُن اْحلَنَِفيَّ ــُد ْب ــاَت ُحمَمَّ ــا َم  ٰى َم

  .» َأَقرَّ لَِعِيلِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ 

ــ ــاة حمّم ــت وف ــن وكان ــني م ــع وثامن ــنة أرب ــة س ــن احلنفي د ب

 .اهلجرة

َثنَا َأِيب  َثنَا َأْمحَـُد ْبـُن إِْدِريـَس  :َقاَل ، َحدَّ ـِد  ،َحـدَّ َعـْن ُحمَمَّ

ـَمِد  ،َعـْن إِْبـَراِهيَم ْبـِن َهاِشـمٍ  ،ٰى ْبِن َأْمحََد ْبِن َحيْيَـ َعـْن َعبْـِد الصَّ

ــدٍ    :َقــاَل  ،َعــْن َأِيب َجْعَفــٍر  ،َســِديرٍ  َعــْن َحنـَـاِن ْبــنِ  ،ْبـِن ُحمَمَّ

ــَىلٰ « ــُت َع ــُه  َدَخْل ــاُنُه َفَأَمْرُت ــَل لَِس ــِد اْعتُِق ــِة وَق ــِن اْحلَنَِفيَّ ــِد ْب ُحمَمَّ

ــمْ  ــيَِّة َفَل ــْب   بِاْلَوِص ــاَل  ،»ُجيِ ــِه «: َق ــَل فِي ــٍت َفُجِع ــَأَمْرُت بَِطْس َف

ــُل َفُوِضــعَ  ْم ــهُ  ،الرَّ ــُت َل ــِدكَ  :َفُقْل ــ ،ُخــطَّ بِيَ َفَخــطَّ َوِصــيَّتَُه  :اَل َق

ْملِ   .»وَنَسْخُت َأَنا ِيف َصِحيَفةٍ  ،بِيَِدِه ِيف الرَّ

 :إبطال قول الناووسية والواقفة يف الغيبة

ــا  ــد م ــة بع ــر الغيب ــك يف أم ــية بعــد ذل ــت الناووس ــّم غلط ث

ـة اهللا عـىلٰ  عبـاده فاعتقـدوها جهـالً  صحَّ وقوعها عنـدهم بحجَّ

ــن ــر ب ــادق جعف ــعها يف الص ــنهم بموض ــد  م ــ حمّم  ٰى حتَّ

اه  أبطـــل اهللا قـــوهلم بوفاتـــه  وبقيـــام كـــاظم الغـــيظ األوَّ

ــ ــراهيم موس ــام أيب إب ــيم اإلم ــر  ٰى احلل ــن جعف ــاألمر  ب ب

 .مقام الصادق 

 بــن جعفــر  ٰى وكــذلك ادَّعــت الواقفيــة ذلــك يف موســ

فأبطل اهللا قوهلم بإظهـار موتـه وموضـع قـربه، ثـّم بقيـام الرضـا 

بعـده، وظهـور عالمـات اإلمامـة بـاألمر   ٰى عيل بـن موسـ

 .فيه مع ورود النصوص عليه من آبائه 

 :بن جعفر  ىٰ فمامَّ روي يف وفاة موس ]]٦٧ص /[[

ـُد ْبـُن إِْبـَراِهيَم ْبـِن إِْسـَحاَق  َثنِي بِـِه ُحمَمَّ : ، َقـاَل َما َحـدَّ

ٍر، َقـاَل  ِد ْبـِن َعـامَّ َثنَا َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َثنِي اْحلََسـ: َحدَّ ـٍد َحـدَّ ُن ْبـُن ُحمَمَّ

ــاِس اْلَعــْدِل، َعــِن اْحلََســِن  ، َعــِن اْحلََســِن ْبــِن َعــِيلٍّ النَّخَّ اْلِقَطِعــيُّ

اِز، َعــْن َعـِيلِّ ْبــِن َجْعَفــٍر، َعــْن ُعَمــَر ْبــِن  ْبـِن َعبْــِد اْلَواِحــِد اْخلـَـزَّ

ــاَل  ــٍد، َق ــاَهَك ِيف َبْعــِض اللَّ   :َواِق ــُن َش ــنِْديُّ ْب ــَل إَِيلَّ السِّ ــِل َأْرَس يْ

ــوٍء  ــَك لُِس ــوَن َذلِ ــيُت َأْن َيُك ـــَرِين، َفَخِش ــَداَد َفاْستَْحَض ــا بِبَْغ وَأَن

ــُت  ــِه، وُقْل ــَام اْحتَْجــُت إَِليْ ــاِيل بِ ــُدُه ِيب، َفَأْوَصــيُْت ِعيَ ــا هللا   :ُيِري إِنَّ

ا إَِليِْه راِجُعوَن، َأَبـا َيـا : ُثمَّ َرِكبْـُت إَِليْـِه، َفَلـامَّ َرآِين ُمْقـبِالً َقـاَل   وإِنَّ

نَــا َأْرَعبْنَــاَك وَأْفَزْعنَــاَك، ُقْلــُت  َفَلــيَْس : َنَعــْم، َقــاَل : َحْفــٍص، َلَعلَّ

، ُقْلــُت  ُهْم  َفَرُســوٌل َتبَْعثُــُه إَِىلٰ : َهاُهنَــا إِالَّ َخــْريٌ َمنْــِزِيل ُخيْــِربُ

ــاَل  ي، َفَق ــَربِ ــاَل : َخ ــمَّ َق ــْم، ُث ـــَم : َنَع ــْدِري لِ ــٍص، َأَت ــا َحْف ــا َأَب َي

ْبـَن َجْعَفـٍر؟  ٰى َأَتْعـِرُف ُموَسـ: َال، َفَقـاَل : َليَْك؟ َفُقْلـُت َأْرَسْلُت إِ 

ــُت  ــٍر، : َفُقْل ــُذ َدْه ــَداَقٌة ُمنْ ــُه َص ــي وَبيْنَ ــُه وَبيْنِ إِي واهللا إِينِّ َألَْعِرُف

يُْت َلـُه : َفَقاَل  ْن ُيْقبَـُل َقْوُلـُه؟ َفَسـمَّ َمـْن َهاُهنَـا بِبَْغـَداَد َيْعِرُفـُه ِممـَّ

ـُه َأْقَوامًا وَوقَ  َفبََعـَث إَِلـيِْهْم : َقـْد َمـاَت، َقـاَل  َع ِيف َنْفِسـي َأنَّ

ــاَل  ــاَء ِيب، َفَق ــَام َج ــْم َك ــاَء ِهبِ ــوَن : وَج ــًا َيْعِرُف ــوَن َقْوم ــْل َتْعِرُف َه

ــ ــنَ  ٰى ُموَس ــبَْحنَا   ْب ــْم، َفَأْص ــاَء ِهبِ ــًا َفَج ــُه َقْوم ْوا َل ــمَّ ــٍر؟ َفَس َجْعَف

ٌف وَمخُْسـ اِر َنيـِّ ْن َيْعـِرُف ُموَسـوَنْحُن ِيف الدَّ وَقـْد  ٰى وَن َرُجـالً ِممـَّ

ــاَل  ــُه : َصــِحبَُه، َق ــُه وَمَع بُ
يْنَا، َفَخــَرَج َكاتِ ــَل وَصــلَّ ــاَم وَدَخ ــمَّ َق ُث



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم  عو املهدويَّ  ٣٠٩  ..........................................................................  مدَّ

ــا، ُثــمَّ َدَخــَل  َن ــَب َأْســَامَءَنا وَمنَاِزَلنَــا وَأْعَامَلنـَـا وَخالَّ ُطوَمــاٌر، َفَكتَ

ــاَل  إَِىلٰ  ، َق ــنِْديِّ ــنِْديُّ فَ : السِّ ــَرَج السِّ ــَفَخ ــاَل ـَض ــَدُه إَِيلَّ َفَق : َرَب َي

ُقْم َيـا َأَبـا َحْفـٍص، َفنََهْضـُت وَهنَـَض َأْصـَحاُبنَا وَدَخْلنَـا، وَقـاَل 

ْوَب َعـْن َوْجـِه ُموَسـ: ِيل  ْبـِن َجْعَفـٍر،  ٰى َيا َأَبا َحْفٍص، اْكِشـِف الثـَّ

ــاَل  ــمَّ َق َجْعُت، ُث ــُت واْســَرتْ ــًا، َفبََكيْ ــُه َميِّت ــْومِ  َفَكَشــْفتُُه َفَرَأْيتُ : لِْلَق

ــِه، ُثــمَّ َقــاَل  ــِه، َفــَدَنا َواِحــٌد َبْعــَد َواِحــٍد َفنََظــُروا إَِليْ : ُأْنُظــُروا إَِليْ

ُكـْم َأنَّ َهــَذا ُموَسـ ـٍد؟ َقــاُلوا ٰى َتْشـَهُدوَن ُكلُّ : ْبـُن َجْعَفــِر ْبـِن ُحمَمَّ

ُه ُموَسـ ـٍد، ُثـمَّ َقـاَل  ٰى َنَعْم َنْشَهُد َأنَّ َيـا ُغـَالُم : ْبـُن َجْعَفـِر ْبـِن ُحمَمَّ

ــَىلٰ  ــَرْح َع ــاَل  اْط ــْفُه، َق ــِديالً واْكِش ــِه ِمنْ ــاَل : َعْوَرتِ ــَل، َفَق : َفَفَع

بِـِه َشـيْئًا، وَال َنـَراُه  ٰى َال َمـا َنـرَ : َأَتَرْوَن بِـِه َأَثـرًا ُتنِْكُروَنـُه؟ َفُقْلنَـا

ُحـوا َحتـَّ: إِالَّ َميِّتًا، َقـاَل  نَـُه وَأدْ  ٰى َال َتْربَ ـُلوُه وُأَكفِّ : فِنَـُه، َقـاَل ُتَغسِّ

ْح َحتـَّ ٰ  ٰى َفَلْم َنـْربَ ـَن وُمحِـَل َفَصـىلَّ ـَل وُكفِّ ـنِْديُّ ْبـُن  ُغسِّ َعَليْـِه السِّ

ــٍد ]] ٦٨ص [[/َفنَّــاُه وَرَجْعنَــا، َفَكــاَن َشــاَهَك ودَ  ُعَمــُر ْبــُن َواِق

ي، َكيْـَف  ْبـِن َجْعَفـٍر  ٰى َما َأَحٌد ُهـَو َأْعَلـُم بُِموَسـ: َيُقوُل  ِمنـِّ

ُه َحيٌّ وَأَنا َدَفنْتُهُ : َتُقوُلونَ   ؟ إِنَّ

ــاُر  ــٍد اْلَعطَّ ــُن ُحمَمَّ ــِد ْب ــُد اْلَواِح َثنَا َعبْ ــدَّ ــاَل َح َثنَا : ، َق ــدَّ َح

 ، ـِد ْبـِن ُقتَيْبَـَة، َعـْن َمحْـَداَن ْبـِن ُسـَليَْامَن النَّيَْسـاُبوِريِّ َعِيلُّ ْبُن ُحمَمَّ

، َعـ ِيفِّ ـْريَ َ ُموَسـ  :ْن َأبِيـِه، َقـاَل َعِن اْحلََسِن ْبِن َعبِْد اهللا الصَّ  ٰى ُتـُويفِّ

ــٍر  ــُن َجْعَف ــَىلٰ  ْب ــَل َع ــاَهَك، َفُحِم ــِن َش ــنِْديِّ ْب ــِد السِّ  ِيف َي

افَِضـِة َفـاْعِرُفوُه، َفَلـامَّ ُأِيتَ بِـِه : َنْعٍش، وُنوِدَي َعَليْـهِ  َهـَذا إَِمـاُم الرَّ

ـــْرَطِة َأَقــاَم َأْرَبَعــَة َنَفـٍر َفنَــاَدْوا َال َمــْن َأَراَد َأْن َينُْظــَر أَ : َجمِْلـَس الشُّ

ــ إَِىلٰ  ــِث ُموَس ــِن اْخلَبِي ــِث ْب ــَرَج  ٰى اْخلَبِي ــٍر َفْليَْخــُرْج، َفَخ ــِن َجْعَف ْب

ــيَاَح  ِرِه إَِىلٰ ـُســَليَْامُن ْبــُن َأِيب َجْعَفــٍر ِمــْن َقْصــ ، َفَســِمَع الصِّ ــطِّ الشَّ

ــهِ  ْوَضــاَء، َفَقــاَل لُِوْلــِدِه وِغْلَامنِ ــنِْديُّ : اُلواَمــا َهــَذا؟ َقــ: والضَّ السِّ

َنْعــٍش، َفَقــاَل  ْبــِن َجْعَفــٍر َعــَىلٰ  ٰى ُموَســ ْبــُن َشــاَهَك ُينَــاِدي َعــَىلٰ 

ــهِ  ، : لُِوْلــِدِه وِغْلَامنِ ــِب اْلَغــْرِيبِّ ــَذا ِيف اْجلَانِ ــِه َه ــَل بِ ُيوِشــُك َأْن ُيْفَع

ــَع ِغْلَامنُِكــمْ  ــاْنِزُلوا َم ــِه َف ــِربَ بِ ــِدهيِ   َفــإَِذا ُع ــْن َأْي ــإِْن َفُخــُذوُه ِم ْم، َف

ــَواِد، َقــاَل  ُبوُهْم واْخِرُقــوا َمــا َعَلــيِْهْم ِمــَن السَّ : َمــاَنُعوُكْم َفــاْرضِ

ــوُهْم  ُب ــِدهيِْم وَرضَ ــْن َأْي ــُذوُه ِم ــيِْهْم َفَأَخ ــوا إَِل ــِه َنَزُل وا بِ ــَربُ َفَلــامَّ َع

ــُرٍق  ــِع ُط ــَرِق َأْرَب ــُعوُه ِيف َمْف ــَواَدُهْم وَوَض ــيِْهْم َس ــوا َعَل وَخَرُق

الطَّيِّــِب ْبــِن  َأَال َمــْن َأَراَد َأْن َينُْظــَر إَِىلٰ : اْلـــُمنَاِديَن ُينَــاُدونَ  وَأَقــامَ 

ــِب ُموَســ ــَلُه  ٰى الطَّيِّ ــٍر َفْليَْخــُرْج، وَحَضـــَر اْخلَْلــُق وَغسَّ ْبــِن َجْعَف

ٌة اْسـتُْعِمَلْت َلـُه بِــَأْلَفْي  نَـُه بَِكَفـٍن فِيــِه ِحـَربَ وَحنََّطـُه بَِحنُـوٍط وَكفَّ

ـُه واْحتََفـوَمخِْسـِام  ِيف  ٰى وَمَشـ ٰى َئِة ِدينَـاٍر َمْكتُوبـًا َعَليَْهـا اْلُقـْرآُن ُكلُّ

ــِب إَِىلٰ  بًا َمْشــُقوَق اْجلَيْ ــِه ُمتََســلِّ ــُه  َجنَاَزتِ ــَرْيٍش َفَدَفنَ ــابِِر ُق  َمَق

ِه إَِىلٰ  ــَربِ ــَب بَِخ ــاَك وَكتَ ــَب إَِىلٰ  ُهنَ ــيِد، َفَكتَ ِش ــِن َأِيب  الرَّ ــَليَْامَن ْب ُس

ــا  :َجْعَفــرٍ  ، وَأْحَســَن اهللا َجــَزاَك، واهللا َم ــا َعــمِّ ــَك َي َوَصــْلَت َرِمحَ

نِْديُّ ْبُن َشاَهَك   .َما َفَعَلُه َعْن َأْمِرَنا )َلَعنَُه اهللا(َفَعَل السِّ

َثنَا َأْمحَُد ْبـُن ِزَيـاٍد اْهلََمـَداِينُّ  َثنَا َعـِيلُّ ْبـُن : ، َقـاَل َحدَّ َحـدَّ

ـِد ْبـِن َصـَدَقَة إِْبـَراِهيَم، َعـْن َأبِيـِه إِْبـ َراِهيَم ْبـِن َهاِشـٍم، َعـْن ُحمَمَّ

ــاَل  ، َق يِّ ــَربِ ــ  :اْلَعنْ ــَراِهيَم ُموَس ــو إِْب َ َأُب ـــامَّ ُتــُويفِّ ]] ٦٩ص /[[ ٰى َل

ــٍر  ــُن َجْعَف ــي  ْب ــِة وَبنِ ــيُوَخ الطَّالِبِيَّ ــيُد ُش ِش ــاُروُن الرَّ ــَع َه َمجَ

ـ اَم وَأْحَضــَر َأَبـا إِْبـَراِهيَم اْلَعبَّاِس وَساِئَر َأْهـِل اْلــَمْمَلَكِة واْحلُكَّ

ْبـُن َجْعَفـٍر َقـْد َمـاَت  ٰى َهـَذا ُموَسـ: َفَقـاَل  ْبَن َجْعَفٍر  ٰى ُموَس 

َحتَْف َأْنِفـِه، وَمـا َكـاَن َبيْنِـي وَبيْنَـُه َمـا َأْسـتَْغِفُر اهللا ِمنْـُه ِيف َأْمـِرِه 

َسـبُْعوَن َرُجـالً ِمـْن  َيْعنِي ِيف َقتِْلـِه، َفـاْنُظُروا إَِليْـِه، َفـَدَخَل َعَليْـهِ 

ــُروا إَِىلٰ  ــيَعتِِه َفنََظ ــ ِش ــٍر  ٰى ُموَس ــِن َجْعَف ــُر  ْب ــِه َأَث ــيَْس بِ وَل

اِء، َفَأَخـَذُه  نـَّ ِجَراَحٍة وَال َسـمٍّ وَال َخنْـٍق، وَكـاَن ِيف ِرْجِلـِه َأَثـُر اْحلِ

 ٰ ــَر  ٰى ُغْسـَلُه وَتْكِفينَـُه واْحتََفـ ُسَليَْامُن ْبـُن َأِيب َجْعَفـٍر وَتـَوىلَّ سَّ وَحتَ

  .ِيف َجنَاَزتِهِ 

ـــُروٍر  ــِن َمْس ــِد ْب ــُن ُحمَمَّ ــُر ْب َثنَا َجْعَف ــدَّ ــاَل َح َثنَا : ، َق ــدَّ َح

 ٰ ِد ْبـِن َعـاِمٍر، َعـِن اْلــُمَعىلَّ ـٍد اْلبَْصـ اْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمَّ ، ـْبـِن ُحمَمَّ ِريِّ

ــاَل  ــاَل : َق ــاٍط، َق ــُن ِرَب ــِيلُّ ْب َثنِي َع ــدَّ ــِيلِّ   :َح ــُت لَِع ــ ُقْل ــِن ُموَس  ٰى ْب

َضـــا  ،  إِنَّ ِعنْـــَدَنا َرُجـــًال َيـــْذُكُر َأنَّ َأَبـــاَك : الرِّ َحـــيٌّ

ــاَل  ــُم، َفَق ــا َتْعَل ــَك َم ــْن َذلِ ــُم ِم ــَك َتْعَل ــبَْحاَن اهللا «: وَأنَّ ُس

واهللا  َبــَىلٰ ! ْبــُن َجْعَفــٍر؟ ٰى وَملْ َيُمــْت ُموَســ َمــاَت َرُســوُل اهللا 

 .» ُلُه، وُنِكَحْت َجَواِريهِ َلَقْد َماَت، وُقِسَمْت َأْمَوا

 :العسكري  عاء الواقفة الغيبة عىلٰ ادِّ 

أنَّ  بـن حمّمـد  احلسـن بـن عـيلِّ  ثّم ادَّعـت الواقفـة عـىلٰ 

ة أمــر الغيبــة عنــدهم وجهلهــم  الغيبــة وقعــت بــه لصــحَّ

ت وفاتـه  بطـل  بموضعها وأنَّـه القـائم املهـدي، فلـامَّ صـحَّ

ــحيحة ــار الص ــت باألخب ــه وثب ــوهلم في ــا يف  ق ــد ذكرناه ــي ق الت

 .دونه هذا الكتاب أنَّ الغيبة واقعة بابنه 

ــن عــيلِّ  ة وفــاة احلســن ب بــن حمّمــد  فمــامَّ روي يف صــحَّ

 :العسكري 

ــِد  ــَد ْبــِن اْلَولِي ــُد ْبــُن اْحلََســِن ْبــِن َأْمحَ ــِه َأِيب وُحمَمَّ َثنَا بِ َمــا َحــدَّ

Ëَثنَا َسـْعُد ْبـُن َعبْـِد اهللا، َقـاَل : ، َقاال َثنَا َمـْن َحَضـ  :َحدَّ َر ـَحـدَّ

ـٍد اْلَعْسـَكِريِّ  ْن َال  َمْوَت اْحلََسِن ْبـِن َعـِيلِّ ْبـِن ُحمَمَّ وَدْفنَـُه ِممـَّ

ــَىلٰ  ــُف َع ــَىلٰ  ُيوَق ــوُز َع ــَدِدِهْم وَال َجيُ ــاِء َع ــثِْلِهُم  إِْحَص ص /[[ِم

ــْد َحَضـــْرَنا ِيف َشــْعبَاَن َســ. التََّواُطــُؤ بِاْلَكــِذِب ]] ٧٠ نََة وَبْعــُد َفَق



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ......................................................................... ٣١٠ عو املهدويَّ  مدَّ

ــَد ُمِضــ ــَك َبْع ــاَئتَْنيِ وَذلِ ــبِْعَني وِم ــَامٍن وَس ــِن ـَث ــٍد اْحلََس يِّ َأِيب ُحمَمَّ

ــَكِريِّ  ــِيلٍّ اْلَعْس ــِن َع ــَس  ْب ــَر َجمِْل ــنًَة َأْو َأْكثَ ـــَرَة َس ــثََامَن َعْش بِ

ـْلَطاِن  ٰى َأْمحََد ْبـِن ُعبَيْـِد اهللا ْبـِن َحيْيَـ ْبـِن َخاَقـاَن وُهـَو َعاِمـُل السُّ

ــيَاِع بُِكـوَرِة ُقــمَّ  ِئـٍذ َعــَىلٰ َيْومَ  وَكـاَن ِمــْن َأْنَصــِب  -اْخلَـَراِج والضِّ

ــْم  ــَداَوًة َهلُ ِهْم َع ــدِّ ــْن  ٰى ، َفَجــرَ -َخْلــِق اهللا وَأَش ــُر املِقيِمــَني ِم ِذْك

ــــَذاِهبِِهْم وَصــــَالِحِهْم  ٰى آِل َأِيب َطالِــــٍب بُِســـــرَّ َمــــْن َرأَ  وَم

ـْلَطاِن، فَ  َمـا َرَأْيـُت : َقـاَل َأْمحَـُد ْبـُن ُعبَيْـِد اهللاوَأْقَداِرِهْم ِعنْـَد السُّ

ـِة ِمثْـَل اْحلََسـِن ْبـِن  ٰى وَال َعَرْفُت بُِسـرَّ َمـْن َرأَ  َرُجـالً ِمـَن اْلَعَلِويَّ

َضـا  ـِد ْبـِن َعـِيلٍّ الرِّ ، وَال َسـِمْعُت بِـِه ِيف َهْدِيـِه َعِيلِّ ْبـِن ُحمَمَّ

ــِه  ــِه وَكَرِم ــِه وُنبِْل ــُكونِِه وَعَفافِ ــْلَطاِن وُس ــِه والسُّ ــِل َبيْتِ ــَد َأْه ِعنْ

ــَىلٰ  ــاُه َع ــِديِمِهْم إِيَّ ــٍم وَتْق ــي َهاِش ــِع َبنِ ــنُْهْم  وَمجِي ــنِّ ِم َذِوي السِّ

ــاِس،  ــاُب وَعــَوامُّ النَّ اُد واْلــُوَزَراُء واْلُكتَّ ــَذلَِك اْلُقــوَّ واْخلََطــِر، وَك

ــَىلٰ  ــْوٍم َع ــاِئًام َذاَت َي ــُت َق ــإِينِّ ُكنْ ــ َف ــِه َرْأِس َأِيب وُه ــْوُم َجمِْلِس َو َي

اُبــُه َفَقــاُلوا َلــهُ  َضــا َعــَىلٰ : لِلنَّــاِس إِْذ َدَخــَل َعَليْــِه ُحجَّ  إِنَّ اْبــَن الرِّ

ــاِب، َفَقــاَل بَِصــْوٍت َعــالٍ  ــَذُنوا َلــُه، َفــَدَخَل َرُجــٌل َأْســَمُر : اْلبَ اْئ

،  ، َحـَدُث  َأْعَنيُ َحَسُن اْلَقاَمـِة، َمجِيـُل اْلَوْجـِه، َجيِّـُد اْلبَـَدنِ  ـنِّ السِّ

، وَال ٰى إَِليْـِه ُخًطـ ٰى َلُه َجَالَلٌة وَهيْبٌَة، َفَلامَّ َنَظـَر إَِليْـِه َأِيب َقـاَم َفَمَشـ

اِد، وَال  ــاْلُقوَّ ــٍم، وَال بِ ــي َهاِش ــْن َبنِ ــٍد ِم ــَذا بَِأَح ــَل َه ــُه َفَع َأْعَلُم

وَمنِْكبَيْـِه وَأَخـَذ  بَِأْولِيَاِء اْلَعْهِد، َفَلامَّ َدَنا ِمنْـُه َعاَنَقـُه وَقبَّـَل َوْجَهـهُ 

ُه الَّـِذي َكـاَن َعَليْـِه، وَجَلـَس إَِىلٰ  بِيَِدِه َفَأْجَلَسُه َعـَىلٰ  َجنْبِـِه  ُمَصـالَّ

ــِه  ــِه بِنَْفِس ــِه وَيْفِدي ــُه وُيَكنِّي ُم ــَل ُيَكلِّ ــِه، وَجَع ــِه بَِوْجِه ــبًِال َعَليْ ُمْق

ــا َأرَ  ــٌب ِممَّ ــا ُمتََعجِّ ــِه، وَأَن ــُه إِذْ  ٰى وبَِأَبَوْي ــاُب  ِمنْ ــِه اْحلُجَّ ــَل َعَليْ َدَخ

 .املَوفَُّق َقْد َجاءَ : َفَقاُلوا

اُبـــُه  وَكــاَن املَوفَّــُق إَِذا َجـــاَء وَدَخــَل َعـــَىلٰ  َم ُحجَّ َأِيب َتَقــدَّ

اِر  ــدَّ ــاِب ال ــْنيَ َب ــِس َأِيب وَب ــْنيَ َجمِْل ــاُموا َب اِدِه، َفَق ــوَّ ــُة ُق وَخاصَّ

ــَامَطْنيِ إَِىلٰ  ــُرَج،  ِس ــْدُخَل وَخيْ ــبًِال َأْن َي ــَزْل َأِيب ُمْق ــْم َي ص /[[َفَل

ُثـُه َحتـَّ]] ٧١ ـِة، َفَقـاَل ِحينَِئـذٍ  َنَظـَر إَِىلٰ  ٰى َعَليِْه ُحيَدِّ : ِغْلـَامِن اْخلَاصَّ

ـٍد، ُثـمَّ َقـاَل لِِغْلَامنِـهِ  : إَِذا ِشئَْت َفُقْم َجَعَلنِـَي اهللا فِـَداَك َيـا َأَبـا ُحمَمَّ

ـَامَطْنيِ َكـيَْال  ، -َيْعنِـي املَوفَّـَق  - َيـَراُه اْألَِمـُري ُخُذوا بِِه َخْلـَف السِّ

ــاِب ٰى َفَقــاَم وَقــاَم َأِيب َفَعاَنَقــُه وَقبَّــَل َوْجَهــُه وَمَضـــ ، َفُقْلــُت ِحلُجَّ

ــهِ  ــِذي : َأِيب وِغْلَامنِ ــَذا الَّ ــِه َأِيب َه ــَل بِ ــِذي َفَع ــَذا الَّ ــْن َه ــْم َم َوْيَلُك

اْحلََسـُن ْبـُن َعـِيلٍّ : ِة ُيَقـاُل َلـهُ َهَذا َرُجٌل ِمَن اْلَعَلِويَّـ: َفَعَل؟ َفَقاُلوا

باً  َضا، َفاْزَدْدُت َتَعجُّ  .ُيْعَرُف بِاْبِن الرِّ

ــا  ــِر َأِيب وَم ــِرِه وَأْم ــرًا ِيف َأْم ــَك َقِلقــًا ُمتََفكِّ ــْوِمي َذلِ َفَلــْم َأَزْل َي

َ اْلَعتَ  ٰى َرَأْيُت ِمنُْه َحتَّ  يْـُل وَكاَنـْت َعاَدُتـُه َأْن ُيَصـيلِّ َمـَة ُثـمَّ َكـاَن اللَّ

ــُه إَِىلٰ  ــا َيْرَفُع ــَن املــَؤاَمَراِت وَم ــِه ِم ــاُج إَِليْ ــيَام َحيْتَ ــَر فِ ــَس َفيَنُْظ  َجيِْل

 ٰ ــىلَّ ــامَّ َص ــْلَطاِن، َفَل ــِه،  السُّ ــْنيَ َيَدْي ــُت َب ــُت َفَجَلْس ــَس ِجئْ وَجَل

َنَعـْم َيـا َأَبـِت، إِْن َأِذْنـَت : َيـا َأْمحَـُد، َأَلـَك َحاَجـٌة؟ َفُقْلـُت : َفَقاَل 

َقـْد َأِذْنـُت َلـَك َيـا ُبنَـيَّ َفُقـْل َمـا َأْحبَبْـَت، : َأْلتَُك َعنَْها، َفَقـاَل َس 

ُجـُل الَّـِذي َأَتـاَك بِاْلَغـَداِة وَفَعْلـَت : َفُقْلُت َلهُ  َيا َأَبِت َمْن َكـاَن الرَّ

ــِل وَفَدْيتَــُه  ْكــَراِم والتَّبِْجي ــَالِل واْإلِ ْج ــَت ِمــَن اْإلِ ــِه َمــا َفَعْل بِ

افَِضـِة، َذاَك اْبـُن : َبَأَبَوْيـَك؟ َفَقـاَل بِنَْفِسَك و َيـا ُبنَـيَّ َذاَك إَِمـاُم الرَّ

َضـا، َفَســَكَت َســاَعًة َفَقــاَل  َالَفــُة َعــْن : الرِّ َيــا ُبنَـيَّ َلــْو َزاَلــِت اْخلِ

َها َأَحــٌد ِمــْن َبنِــي َهاِشــٍم َغــْريُ  ــاِس َمــا اْســتََحقَّ ُخَلَفــاِء َبنِــي اْلَعبَّ

ــَذا يَ  ــإِنَّ َه ــَذا، َف ــيَاَنِة َه ــِه وِص ــِه وَهْدِي ــِلِه وَعَفافِ َها ِيف َفْض ــتَِحقُّ ْس

َنْفِسـِه وُزْهــِدِه وِعبَاَدتِــِه وَمجِيــِل َأْخَالِقــِه وَصــَالِحِه، وَلــْو َرَأْيــَت 

ًا َفاِضــالً  ــيالً َخــريِّ َفــاْزَدْدُت َقَلقــًا . َأَبــاُه َلَرَأْيــَت َرُجــالً َجِلــيالً َنبِ

ـرًا وَغيْظــًا َعـَىلٰ  ــٌة َأِيب  وَتَفكُّ ِممَّــا َسـِمْعُت ِمنْــُه فِيـِه، وَملْ َيُكــْن ِيل ِمهَّ

ــَام  ــِرِه، َف ــْن َأْم ــَث َع ِه واْلبَْح ــَربِ ــْن َخ ــَؤاَل َع ــَك إِالَّ السُّ ــَد َذلِ َبْع

ــاِب  اِد واْلُكتَّ ــوَّ ــَن اْلُق ــٍم وِم ــي َهاِش ــْن َبنِ ــدًا ِم ــُه َأَح ــَأْلُت َعنْ َس

 َوَجْدُتــُه ِعنْــَدُهْم ِيف َغاَيــِة واْلُقَضــاِة واْلُفَقَهــاِء وَســاِئِر النَّــاِس إِالَّ 

ـــِل  ـــْوِل اْجلَِمي ـــِع واْلَق فِي ـــلِّ الرَّ ـــاِم واملَح ْعَظ ـــَالِل واْإلِ ْج اْإلِ

ــَىلٰ  ــُه َع ــِديِم َل ــلٌّ  والتَّْق ِهْم، وُك ــْريِ ــاِخيِِه وَغ ــِه وَمَش ــِع َأْهــِل َبيْتِ َمجِي

افَِضـةِ : َيُقوُل   اَملْ َأَر َلـُه َولِيـ�َفَعُظـَم َقـْدُرُه ِعنْـِدي إِْذ . ُهـَو إَِمـاُم الرَّ

 .إِالَّ وُهَو ُحيِْسُن اْلَقْوَل فِيِه والثَّنَاَء َعَليْهِ  اوَال َعُدو� 

َيـا َأَبـا َبْكـٍر، : َفَقاَل َلُه َبْعُض َأْهـِل املْجِلـِس ِمـَن اْألَْشـَعِريِّنيَ 

 َفَام َخَربُ َأِخيِه َجْعَفٍر؟

ــاَل ]] ٧٢ص /[[ ــنْ : َفَق ــَأَل َع ــٌر َفيُْس ــْن َجْعَف ِه َأْو  وَم ــَربِ َخ

يـٌب لِْلُخُمـوِر،  ُيْقَرَن بِـِه؟ إِنَّ َجْعَفـرًا ُمْعِلـٌن بِاْلِفْسـِق، َمـاِجٌن ِرشِّ

ــاٌر،  ــْدٌم َمخَّ ِه، َف ــْرتِ ــتَُكُهْم لَِس ــاِل وَأْه َج ــَن الرِّ ــُه ِم ــْن َرَأْيتُ ــلُّ َم وَأَق

ـــَىلٰ  ـــْد َوَرَد َع ـــٌف، واهللا َلَق ـــِه، َخِفي ـــٌل ِيف َنْفِس ـــْلَطاِن  َقِلي السُّ

بْـُت ِمنْـُه  ْصَحابِِه ِيف َوْقِت َوَفـاِة اْحلََسـِن ْبـِن َعـِيلٍّ وأَ  َمـا َتَعجَّ

ــلَّ َبَعــَث إَِىلٰ  ــُه َلـــامَّ اْعتَ ــُه َيُكــوُن، وَذلِــَك َأنَّ َأِيب َأنَّ  وَمــا َظنَنْــُت َأنَّ

ــاِدرًا إَِىلٰ  ــاَعتِِه ُمبَ ــْن َس ــَب ِم ، َفَرِك ــلَّ ــِد اْعتَ ــا َق َض ــَن الرِّ َداِر  اْب

َالفَ  اِم َأِمـِري اْخلِ ِة، ُثمَّ َرَجـَع ُمْسـتَْعِجالً وَمَعـُه َمخَْسـُة َنَفـٍر ِمـْن ُخـدَّ

ــتِِه، َفِمــنُْهْم نِْحِريــٌر، وَأَمــَرُهْم  ــِه وَخاصَّ ُهــْم ِمــْن ثَِقاتِ املــْؤِمنَِني ُكلُّ

ِه وَحالِــِه،  بُِلــُزوِم َداِر اْحلََســِن ْبــِن َعــِيلٍّ  ِف َخــَربِ وَتَعــرُّ

ـــِه َنَفـــٍر ِمـــ وَبَعـــَث إَِىلٰ  ـــاالْختَِالِف إَِليْ ـــَأَمَرُهْم بِ ـــَني َف َن املتََطبِّبِ

ــْوَمْنيِ َجــاَءُه  وَتَعاُهــِدِه َصــبَاحًا وَمَســاًء، َفَلــامَّ َكــاَن َبْعــَد َذلِــَك بِيَ

ــ ــُه َقــْد َضــُعَف، َفَرِكــَب َحتَّ ُه َأنَّ ــِه، ُثــمَّ َأَمــَر  ٰى َمــْن َأْخــَربَ ــَر إَِليْ َبكَّ



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم  عو املهدويَّ  ٣١١  ..........................................................................  مدَّ

ـــِه، وبَ  ـــَني بُِلُزوِم ـــَث إَِىلٰ املتََطبِّبِ ـــاِيض  َع ــــَرُه   َق ـــاِة َفَأْحَض اْلُقَض

ْن ُيوَثـُق بِــِه ِيف  َجمِْلَسـُه، وَأَمـَرُه َأْن َخيْتَـاَر ِمـْن َأْصـَحابِِه َعَشــَرًة ِممـَّ

ــْم إَِىلٰ  ــِه وَوَرِعــِه، َفَأْحَضـــَرُهْم َفبََعــَث ِهبِ َداِر اْحلََســِن  ِدينِــِه وَأَماَنتِ

  ْٰى الً وَهنَـارًا، َفَلـْم َيَزاُلـوا ُهنَـاَك َحتـَّوَأَمَرُهْم بُِلـُزوِم َداِرِه َلـي 

 َ ِل ِمـْن َسـنَِة ِسـتَِّني  ُتُويفِّ اٍم َمَضـْت ِمـْن َشـْهِر َربِيـٍع اْألَوَّ ِألَيَّ

ــْن َرأَ  ــاَرْت ُســـرَّ َم ، َفَص ــاَئتَْنيِ ــَدةً  ٰى وِم ًة َواِح ــجَّ ــُن : َض ــاَت اْب َم

ـــا َض ـــْلَطاُن إَِىلٰ . الرِّ ـــَث السُّ ـــْن  وَبَع ـــتُِّش َداِرِه َم ـــَها وُيَف ُيَفتُِّش

َمجِيـِع َمـا فِيَهـا وَطَلبُـوا َأَثـَر َوَلـِدِه وَجـاُءوا  ُحَجَرَها وَخـتََم َعـَىلٰ 

ــَىلٰ  ــَدَخْلَن َع ــل، َف ــِرْفَن باحلب ــاٍء َيْع ــيِْهنَّ  بِنَِس ــْرَن إَِل ــِه َفنََظ َجَواِري

ا َفُجِعَلـْت ِيف َفَذَكَر َبْعُضُهنَّ َأنَّ ُهنَـاَك َجاِرَيـًة ِهبَـا َمحْـٌل، َفـَأَمَر ِهبَـ

َل ِهبَـا نِْحِريـٌر اْخلَـاِدُم وَأْصـَحاُبُه ونِْسـَوٌة َمَعُهـْم، ُثـمَّ  ُحْجَرٍة وُوكِّ

ــَب َأِيب  ــَواُق وَرِك ــِت اْألَْس ــِه، وُعطَِّل ِيئَتِ ــَك ِيف َهتْ ــَد َذلِ ــُذوا َبْع َأَخ

ـاِس إَِىلٰ  ـاُب وَســاِئُر النـَّ اُد واْلُكتـَّ ص /[[ وَبنُــو َهاِشــٍم واْلُقــوَّ

َيْوَمِئــٍذ َشــبِيهًا  ٰى ، َفَكاَنــْت ُســـرَّ َمــْن َرأَ َجنَاَزتِــِه ]] ٧٣

ـْلَطاُن إَِىلٰ   ٰى َأِيب ِعيَســ بِاْلِقيَاَمـِة، َفَلــامَّ َفَرُغـوا ِمــْن َهتِْيئَتِـِه َبَعــَث السُّ

ــَعِت اْجلَنَــاَزُة  ــامَّ ُوِض ــِه، َفَل ــَالِة َعَليْ ــَأَمَرُه بِالصَّ ــِل َف ــِن املتََوكِّ ْب

َالِة َدنَ   ِمنَْهـا َفَكَشـَف َعـْن َوْجِهـِه َفَعَرَضـُه َعـَىلٰ  ٰى ا َأُبـو ِعيَسـلِلصَّ

ـــاِب  اِد واْلُكتَّ ـــوَّ ـــيَِّة واْلُق ـــِة واْلَعبَّاِس ـــَن اْلَعَلِويَّ ـــٍم ِم ـــي َهاِش َبنِ

لَِني، وَقـاَل  َهـَذا اْحلََسـُن ْبـُن َعـِيلِّ ْبـِن : واْلُقَضاِة واْلُفَقَهاِء واملَعـدَّ

َضـا َمـاَت  ٍد اْبـُن الرِّ فَِراِشـِه، َحَضــَرُه ِمـْن  َحتْـَف َأْنِفـِه َعـَىلٰ  ُحمَمَّ

َخَدِم َأِمِري املـْؤِمنَِني وثَِقاتِـِه ُفـَالٌن وُفـَالٌن، وِمـَن املتََطبِّبِـَني ُفـَالٌن 

ــ َوْجَهــُه، وَقــاَم  ٰى وُفــَالٌن، وِمــَن اْلُقَضــاِة ُفــَالٌن وُفــَالٌن، ُثــمَّ َغطَّ

 ٰ َ َعَليِْه َمخْ  َفَصىلَّ سـًا وَأَمـَر بَِحْمِلـِه، َفُحِمـَل ِمـْن َوَسـِط َعَليِْه، وَكربَّ

ــوُه  ــِه َأُب ــَن فِي ــِذي ُدفِ ــِت الَّ ــَن ِيف اْلبَيْ ــَن َداِرِه وُدفِ ــامَّ ُدفِ ، َفَل

ــِدِه  ــِب َوَل ــْلَطاُن وَأْصــَحاُبُه ِيف َطَل ــاُس اْضــَطَرَب السُّ َق النَّ وَتَفــرَّ

ُفـو وِر وَتَوقَّ ِقْسـَمِة ِمَرياثِـِه،  ا َعـَىلٰ وَكثَُر التَّْفتِـيُش ِيف املنَـاِزِل والـدُّ

ــا  ــوا َعَليَْه ُ ــي َتَومهَّ تِ ــِة الَّ ــِظ اْجلَاِرَي ــوا بِِحْف ُل ــِذيَن ُوكِّ ــَزِل الَّ وَملْ َي

َ َهلُـْم ُبْطـَالُن اْحلَبَـِل،  ٰى اْحلَبََل ُمَالِزِمَني َهلَا َسـنَتَْنيِ وَأْكثَـَر َحتـَّ َتبَـنيَّ

ــِه  ــِه وَأِخي ــْنيَ ُأمِّ ــُه َب ــَم ِمَرياَث ــيَّتَُه َفَقسَّ ــُه َوِص ــْت ُأمُّ َع ــٍر، وادَّ َجْعَف

ــَىلٰ  ــْلَطاُن َع ــَد اْلَقــاِيض والسُّ ــَك ِعنْ ــَت َذلِ ــَر  وَثبَ ــُب َأَث ــَك َيْطُل َذلِ

ــَرياِث إَِىلٰ  ِ ــَمِة املْ ــَد ِقْس ــٌر َبْع ــاَء َجْعَف ــِدِه، َفَج ــهُ  َوَل ــاَل َل : َأِيب وَق

ـــَك ِيف ُكـــ ـــَة َأِيب وَأِخـــي وُأوِصـــَل إَِليْ لِّ َســـنٍَة اْجَعـــْل ِيل َمْرَتبَ

ــهُ  َمًة، َفَزَبــَرُه َأِيب وَأْســَمَعُه، وَقــاَل َل : ِعْشـــِريَن َأْلــَف ِدينَــاٍر ُمَســلَّ

ــِذيَن  َد َســيَْفُه وَسـْوَطُه ِيف الَّ ُه اهللا َجـرَّ ــْلَطاَن َأَعـزَّ َيـا َأْمحَـُق، إِنَّ السُّ

ــاَك  ــاَك وَأَخ ــوا َأنَّ َأَب ــةَزَعُم ــْم  أئمَّ ــَك َفَل ــْن َذلِ ُهْم َع دَّ ــَريُ ــِدْر لِ َيْق

ــَد َأْن  ــيِهَام، وَجَه ُفُهــْم َعــْن َهــَذا اْلَقــْوِل فِ ــْأ َلــُه َرصْ ــِه وَملْ َيتََهيَّ َعَليْ

ْأ َلـُه َذلِـَك، َفـإِْن  ُيِزيَل َأَبـاَك وَأَخـاَك َعـْن تِْلـَك املْرَتبَـِة َفَلـْم َيتََهيـَّ

ــَك إَِىلٰ  ــَة بِ ــَال َحاَج ــًا َف ــَك إَِمام ــَك وَأِخي ــيَعِة َأبِي ــَد ِش ــَت ِعنْ  ُكنْ

ــْلَطاِن، وإِْن َملْ َتُكــْن  بَُهْم وَال َغــْريِ السُّ
بُــَك َمــَراتِ ــْلَطاِن ُيَرتِّ السُّ

ُه  ــتََقلَّ ــا، واْس ــا بِنَ ــِة َملْ َتنَْلَه ــِذِه املنِْزَل ــَدُهْم ِهبَ ــَك ] َأِيب [ِعنْ ــَد َذلِ ِعنْ

ُخوِل  ــدُّ ــُه بِال ــْأَذْن َل ــْم َي ــُه، َفَل ــَب َعنْ ــَر َأْن ُحيَْج ــَعَفُه، وَأَم واْستَْض

ــعَ  ــِه َحتَّ ــَىلٰ  ٰى َليْ ــُر َع ــا واْألَْم ــاَت َأِيب وَخَرْجنَ ــاِل،  َم ــَك اْحلَ تِْل

ْلَطاُن َيْطُلُب َأَثَر َوَلِد اْحلََسِن ْبِن َعِيلٍّ   . اْليَْومَ  ٰى َحتَّ  والسُّ

ــان  ــوز رّد العي ــف جي ــذا؟ وكي ــوت إالَّ هك ــحُّ امل وكيــف يص

ــه وتكذيبـه؟ وإنَّـام كـان السـلطان ال يفـرت عـن طلـب الولـد  ألنَّ

ــَد  ــاَن ُولِ ــْد َك ــربه، َوَق ــامعه خ ــع يف مس ــان وق ــد ك ــَل  ق َقبْ

ــِه بِِســنَِني، وَعَرَضــُه َعــَىلٰ  ــاَل َهلُــمْ  َمــْوِت َأبِي ــَذا «: َأْصــَحابِِه وَق َه

ُقـوا ِمـْن  إَِماُمُكْم ِمْن َبْعـِدي وَخِليَفتِـي َعَلـيُْكْم َأطِيُعـوُه َفـَال َتتََفرَّ

ــا ُكــْم َلــْن َتــَرْوُه َبْعــَد َيــْوِمُكْم َبْعــِدي َفتَْهِلُكــوا ِيف َأْدَي نُِكْم، َأَمــا إِنَّ

 .، فغيَّبه ومل يظهره، فلذلك مل يفرت السلطان عن طلبه»َهَذا

ِوَالَدُتـُه  ٰى َأنَّ َصـاِحَب َهـَذا اْألَْمـِر ُهـَو الَّـِذي ُختَْفـ  َوَقْد ُرِوَي 

ــَىلٰ  ــوَن ِألَ  َع ــئَالَّ َيُك ــُه، لِ ــنُْهْم َشْخُص ــُب َع ــاِس، وَيِغي ــٍد ِيف النَّ َح

 ، ـُه ُهـَو الَّـِذي ُيْقَسـُم ِمَرياُثـُه وُهـَو َحـيٌّ ُعنُِقِه َبيَْعٌة إَِذا َخـَرَج، وَأنَّ

وقد أخرجـت ذلـك مسـندًا يف هـذا الكتـاب يف موضـعه، وقـد 

 كان مرادنا بـإيراد هـذا اخلـرب تصـحيحًا ملـوت احلسـن بـن عـيلٍّ 

عـيلٍّ  ، فلامَّ بطل وقوع الغيبة ملـن ادُّعيـت لـه مـن حمّمـد بـن 

بـن جعفـر،  ٰى ة، والصـادق جعفـر بـن حمّمـد، وموسـابن احلنفيَّ 

بـام صـحَّ مـن وفـاهتم فصـحَّ  العسـكري  واحلسن بـن عـيلٍّ 

ــةواأل وقوعهــا بمــن نــصَّ عليــه النبــيُّ  األحــد عشــــر  ئمَّ

ــن عــيلِّ  )صــلوات اهللا علــيهم( ــن ب ــن احلس ــة ب ــو احلجَّ ــن  وه ب

ــكري  ــد العس ــندةحمّم ــار املس ــت األخب ــد أخرج يف  ، وق

ـــه  ـــوص علي ـــواب النص ـــاب يف أب ـــلوات اهللا (ذلـــك الكت ص

 .)عليه

مـن  مل خيـُل  من سـألنا مـن املخـالفني عـن القـائم  وكلُّ 

ـةأن يكون قـائالً بإمامـة األ أو  األحـد عشــر مـن آبائـه  ئمَّ

ــول  ــائالً بإمــامتهم لزمــه الق ــان ق غــري قائــل بإمــامتهم، فــإن ك

ــةبإمامــة اإلمــام الثــاين عشـــر لنصــوص آبائــه األ عليــه   ئمَّ

ــىلٰ  ــيعتهم ع ــاع ش ــبه، وإمج ــمه ونس ــه  باس ــه وأنَّ ــول بإمامت الق

ــطًا  ــيمأل األرض قس ــة ف ــة طويل ــد غيب ــر بع ــذي يظه ــائم ال الق

ــام مُ  ــدالً ك ــلِ وع ــامً ئَ ــورًا وظل ــن . ت ج ــائل م ــن الس وإن مل يك
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ــةالقــائلني باأل مل يكــن لــه علينــا جــواب  األحــد عشـــر  ئمَّ

ــيف القــائم الثــاين عشـــر مــن األ ــا  ةئمَّ ، وكــان الكــالم بينن

ـــةوبينــه يف إثبـــات إمامـــة آبائــه األ ، األحـــد عشــــر  ئمَّ

لِــَم صـارت الظهـر أربعـًا : وهكذا لو سـألنا هيـودي فقـال لنـا

ــرب  ــني واملغ ــداة ركعت ــًا والغ ــة أربع ــًا والعتم ـــر أربع والعص

: ثالثًا؟ مل يكن لـه علينـا يف ذلـك جـواب، بـل لنـا أن نقـول لـه

ة  ــوَّ ــر لنب ــك منك ــيِّ إنَّ ــ النب ــذي أت ــدد  ٰى ال ــلوات وع ــذه الص هب

ـــه  ت ـــا يف نبوَّ ـــا، فكلِّمن ـــإن ]] ٧٥ص /[[ركعاهت ـــا، ف وإثباهت

ــا، وإن  ــؤال عنه ــقط الس ــلوات وس ــذه الص ــت ه ــت بطل بطل

تـه   لزمــك اإلقـرار بفـرض هــذه الصـلوات عــىلٰ  ثبتـت نبوَّ

تـه عليهـا عرفـت  ة جميئهـا عنـه واجـتامع ُأمَّ عدد ركعاهتا، لصـحَّ

ــا أم مل ت ته ــائم علَّ ــن الق ــأل ع ــن س ــواب مل ــذا اجل ــا، وهك عرفه

 حذو النعل بالنعل. 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

أليس قد خـالف مجاعـة، فـيهم مـن : فإن قيل ]]١٢١ص [[

ة، وفيهم د بن احلنفيَّ هو حممّ : فقال  املهدي من ولد عيلٍّ : قال

: قـال وفـيهم مـن ،مل يمـت  عـيلٌّ  هـو :من قال من السبائية

بن جعفر مل يمت،  ٰى موس: من قال د مل يمت، وفيهمجعفر بن حممّ 

مل  بـاٍق  وهـو حـيٌّ  عيلٍّ  د بناملهدي هو أخوه حممّ : هم من قالمنو

 ؟د قول هؤالءفِس ما الذي يُ . يمت

ــت ]]١٢٢ص [[/ ــوال كلُّ : قل ــذه األق ــام ه ــدناها ب ــا أفس ه

ـ ا أنَّ نّـوبـام بيَّ ، حياتـه لنا عليه من مـوت مـن ذهبـوا إىلٰ دلَّ  ة األئمَّ

ــا ــا عش ــام دلَّ ، رـثن ــىلٰ وب ــا ع ــحَّ  لن ــن ص ــن م ــن احلس ــة اب ة إمام

ة والدتــه وثبــوت معجزاتــه وبــام ســنذكره مــن صــحَّ ، االعتبــار

ــ ــىلٰ الدالَّ ــ ة ع ــري أّن ــه، غ ــري إىلٰ  اإمامت ــوال  نش ــذه األق ــال ه إبط

الكتـاب   يطـول بـهل بـذكرها لـئالَّ طـوِّ خبـار وال نُ بجمل من األ

 .ه القارئويملُّ 

 بـاٍق  ه حـيٌّ ا من خالف يف موت أمـري املـؤمنني وذكـر أنَّـمَّ فأ

العلــم بموتــه وقتلــه أظهــر وأشــهر مــن قتــل  نَّ فهــو مكــابر، أل

ــلِّ  ــلِّ  ك ــوت ك ــد وم ــكُّ  أح ــان، والش ــك إنس ــ يف ذل  ي إىلٰ ؤدّ ُي

 .ومجيع أصحابه  يف موت النبيِّ  الشكِّ 

ـإّيـ  ته وإخبـار النبـيِّ ما ظهر مـن وصـيَّ  ثمّ   لقتَـك تُ اه أنَّ

، وذلـك أشـهر د ذلـك أيضـاً فِسـوختضب حليتك مـن رأسـك يُ 

 .خبارفيه األ ٰى روأن يُ  إىلٰ  من أن حيتاج

د بــن احلســن بــن الوليــد، أخربنــا ابــن أيب جيــد، عــن حمّمــ

ــ ــن حمّم ــنع ــ د ب ــن حمّم ــي، ع ــم الربق ــيلٍّ أيب القاس ــن ع أيب  د ب

، عـن إبـراهيم بـن عمـر، ٰى عيسـ اد بـنسمينة الكـويف، عـن ّمحـ

ــعــن أبــان بــن أيب اهلــاليل، عــن  يم بــن قــيسلَ اش، عــن ُســ عيّ

 قـال: قـاال ،اسعبـد اهللا بـن عبّـو جابر بن عبـد اهللا األنصـاري

 إنَّ  ،يــا عــيلُّ «: ته ألمــري املــؤمنني يف وصــيَّ  رســول اهللا 

ظلمـــك  ســـتظاهر عليـــك، وجتتمـــع كلمـــتهم عـــىلٰ  قريشـــاً 

ــاً  ــدت أعوان ــإن وج ــرك، ف ــاً  وقه ــد أعوان ــدهم، وإن مل جت  فجاه

لعــن  ،الشــهادة مــن ورائــك واحقــن دمــك، فــإنَّ  يــدك فكــفَّ 

 .»اهللا قاتلك

ار، عـن صـفوان د بـن عبـد اجلبّـأمحد بن إدريـس، عـن حمّمـ

 بـن جعفـر  ٰى أبـو احلسـن موسـ بعـث إيلَّ : قـال، ٰى بن حييـ

 .ٰى خراألُ  ة معهبذه الوصيَّ 

ــن أيب الــزبري القــريش،  ــدون، عــن اب ــن عب ــا أمحــد ب وأخربن

د بــن عبــد اهللا بــن عــن حمّمــ ال،بــن احلســن بــن فّضــ عــيلِّ  عــن

ــ عمــرو بــن شــمر، عــن جــابر، عــن أيب  ن رواه، عــنزرارة، عمَّ

 إىلٰ [ ة أمــري املـــؤمنني هـــذه وصــيَّ «: قــال، جعفــر 

يم بــن قــيس اهلــاليل لَ نســخة كتــاب ُســ وهــي ،»]احلســن 

 .أبان وقرأها عليه رفعها إىلٰ 

ــان ــال أب ــىلٰ : ق ــا ع ــيلِّ  وقرأهت ــني  ع ــن احلس ــال ،ب : فق

 .»يم لَ صدق ُس «

ــ ــال ُس ــيَّ : يملَ ق ــهدت وص ــؤمنني فش ــري امل ــني  ة أم ح

ــه إىلٰ  أوٰىص  ــن   ابن ــىلٰ احلس ــهد ع ــيَّ  ، وأش ــني وص ته احلس

  ّوقـال ،ولـده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه ومجيـع داً وحمم :

ــيَّ « ــا بن ــول اهللا  ،ي ــرين رس ــكأن أُ  أم ــع ،ويص إلي  وأن أدف

أنـت  ،يَّ يـا بنـ«: أقبـل عليـه فقـال ، ثـمّ »بـي وسـالحيتُ إليك كُ 

الـــدم، فـــإن عفـــوت فلـــك،  األمـــر وويلُّ  ]]١٢٣ص [[/ ويلُّ 

ذكــر  ثــمّ ، »...مكــان رضبــة وال تــأثم ربةـوإن قتلــت فضــ

حفظكــم اهللا «: ته قـال فــرغ مـن وصــيَّ آخرهــا، فلـامَّ  ة إىلٰ الوصـيَّ 

ــيكم ــيكم بن ــظ ف ــالم  ،وحف ــيكم الس ــرأ عل ــتودعكم اهللا وأق أس

 .»اهللا ورمحة

ــمّ  ــول ث ــزل يق ــه إ«: مل ي ــ»  اهللاالَّ ال إل ــ ٰى حتَّ ــة[ َض بِ ُق  ]ليل

رمضـان ليلـة اجلمعـة سـنة أربعـني  رين مـن شـهرـثالث وعشـ

ــة إحــد َب مــن اهلجــرة، وكــان ُرضِ  شــهر  رين مــنـوعشــ ٰى ليل

 .رمضان
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ــة أُ  ــ :ٰى خــرويف رواي ــة إحــد َض بِ ه ُقــأنَّ رين ـوعشــ ٰى ليل

 .وهي األظهر ،عرشة ليلة تسع َب وُرضِ 

ـ وبطـالن قـول مــن  ،ةنفيَّــبـن احلا د بــن عـيلٍّ ا وفـاة حمّمـوأمَّ

 مــن الكتــاب، وعــىلٰ  ٰى ـاه فــيام مضــنّــبيَّ  إمامتــه، فقــد ذهــب إىلٰ 

بطــل  احلســني  املهــدي مــن ولــد ا أنَّ نـّـهــذه الطريقــة إذا بيَّ 

 .قول املخالف يف إمامته 

ــاً  ــن ســعيد، عــن ّمحــ: ويزيــده بيان ــن مــا رواه احلســني ب اد ب

: قـال ،رعـن الفضـيل بـن يسـا ،عبـد اهللا ، عن ربعـي بـنٰى عيس

العــراق  إىلٰ   توجــه احلســني امَّ ـلــ: قــال يل أبــو جعفــر 

ــع إىلٰ  ــ مِّ أُ  دف ــيِّ لَ َس ــيَّ   مة زوج النب ــة والكُ الوص ــري تُ ب وغ

] قـد[أكـرب ولـدي فـادفعي إليـه مـا  إذا أتـاكِ «: وقال هلـا ،ذلك

بــن احلســني  عــيلُّ  ٰى أتــ  احلســني َل تِــ قُ ، فلــامَّ »دفعــت إليــِك 

  ُأعطاها احلسني ء يش ه كلَّ مة فدفعت إليلَ َس  مِّ أ . 

بـن عبيـد،  ٰى د بـن عيسـسعد بـن عبـد اهللا، عـن حمّمـ ٰى ورو

ــن أيب  عــن ــن ثــوير ب ــد الــرمحن، عــن احلســني ب ــونس بــن عب ي

ال تعــود اإلمامــة يف «: قــال،  فاختــة، عــن أيب عبــد اهللا

بــن  بعــد عــيلِّ  ، وال يكــونأخــوين بعــد احلســن واحلســني 

 .»قاب األعقاب يف األعقاب وأعإالَّ  احلسني 

 بــن احلســني  ة وعــيلِّ د بــن احلنفيَّــن حمّمــمــ ٰى ومـا جــر

 .ل بذكره هاهناطوِّ احلجر معروف ال نُ  وحماكمتهام إىلٰ 

ــ أيب عبــد اهللا جعفــر بــن  ا الناووســية الــذين وقفــوا عــىلٰ وأمَّ

فسـاد قـوهلم بـام  ا أيضـاً نّـقـد بيَّ ، هو املهـدي: وقالوا د حممّ 

ــتهار األ ــه واش ــن موت ــاه م ــحَّ علمن ــه، ولص ــر في ــه م ــة ابن ة إمام

 رـ، وبــام ثبــت مــن إمامــة االثنــي عشــبــن جعفــر  ٰى موســ

 ُمـن أوٰىص  ته إىلٰ ة وصـيَّ د ذلـك مـا ثبـت مـن صـحَّ ؤكِّ ، وي 

 .احلال يف ذلك إليه، وظهور

ــ]] ١٢٤ص /[[ ــر حمّم ــن أيب جعف ــة، ع ــا مجاع ــن أخربن د ب

د أمحـد بـن إدريـس، عـن أمحـد بـن حمّمـ سفيان البزوفري، عـن

مجيـل بـن صـالح، عـن  ، عن احلسن بن حمبـوب، عـنٰى سبن عي

: قالــت،  هشــام بــن أمحــر، عــن ســاملة مــوالة أيب عبــد اهللا

رته ـحضــ حــني د كنــت عنــد أيب عبــد اهللا جعفــر بــن حمّمــ

 اعطـوا احلسـن بـن عـيلِّ «: غمي عليـه، فلـامَّ أفـاق قـالالوفاة وأُ 

ــيلِّ  ــن ع ــني  ب ــن احلس ــس  -ب ــو األفط ــاراً  -وه ــبعني دين ، س

محــل  عطــي رجــالً أتُ : فقلــت، »كــذا كــذا وفالنــاً  ا فالنــاً عطــواو

ــدين أن ال أكــون «: عليــك بالشــفرة يريــد أن يقتلــك؟ قــال تري
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بهــا ة فطيَّ خلــق اجلنَّــ اهللا تعــاىلٰ  املة إنَّ نعــم يــا ســ ؟]٢١: الرعــد[

عــام، وال  رحيهــا ليوجــد مــن مســرية ألفــي ب رحيهــا، وإنَّ وطيـَّ

 .»جيد رحيها عاق وال قاطع رحم

ــ ٰى ورو ــو أّي ــوزيأب ــال ،وب اخل ــث إيلَّ : ق ــر  بع ــو جعف أب

ــوف ــور يف ج ــل املنص ــىلٰ  ،اللي ــالس ع ــو ج ــه وه ــدخلت علي  ف

مت عليــه سـلَّ  فلــامَّ  كـريس، وبـني يديــه شـمعة ويف يــده كتـاب،

ــاب إيلَّ  ٰى رمــ ــن : وقــال ،وهــو يبكــي الكت ــد ب هــذا كتــاب حمّم

سليامن ُخيِربنـا أنَّ جعفـر بـن حمّمـد قـد مـات، فإّنـا هللا وإّنـا إليـه 

 ،كتــبا: قــال يل ثــمّ ! ، وأيــن مثــل جعفــر؟-ثالثــًا  -راجعــون 

 إىلٰ  كتـب إن كـان قـد أوٰىص ا: قـال ثـمّ ، فكتبت صـدر الكتـاب

ــه ــل بعين ــهفقدِّ  ،رج ــه وارضب عنق ــال .م ــواب : ق ــع اجل فرج

ــ: إليــه ــو جعفــر :مخســة إىلٰ  ه قــد أوٰىص إنَّ املنصــور،  أحــدهم أب

 .ابنــي جعفــر، ومحيــدة ٰى د بــن ســليامن، وعبــد اهللا وموســوحمّمــ

 .قتل هؤالء سبيل ليس إىلٰ  :فقال املنصور

ــ ــذين وقفــوا عــىلٰ وأمَّ ــ ا الواقفــة ال ــر  ٰى موس ــن جعف  ب

لنـا عليـه مـن سـدنا أقـواهلم بـام دلَّ فقـد أف، املهـدي هـو :وقالوا

، إمامــة ابنــه الرضــا  مــر فيــه، وثبــوتموتــه، واشــتهار األ

 .ويف ذلك كفاية ملن أنصف

ـــ  د بـــن عـــيلٍّ ديـــة الـــذين قـــالوا بإمامـــة حمّمـــا املحمّ وأمَّ

 لنـا بـه عـىلٰ فقـوهلم باطـل ملـا دلَّ ، يمـت مل ه حـيٌّ نَّ إالعسكري، و

فقـد مـات  وأيضـاً ،  أيب القـائم إمامة أخيه احلسن بـن عـيلٍّ 

ه، مــات أبـوه وجــدُّ  ، كـامظــاهراً  موتـاً  د يف حيـاة أبيــه حمّمـ

 .فاملخالف يف ذلك خمالف يف الرضورات

مــا رواه ســعد بــن عبــد  :ويزيــد ذلــك بيانــاً  ]]١٢٥ص [[/

ــ ــن حمّم ــر ب ــناهللا، عــن جعف ــك، ع ــن مال ــيّ  د ب ــس ــن حمّم د ار ب

ــ ــيلِّ ـالبص ــن ع ــوفيل ري، ع ــر الن ــن عم ــال ،ب ــع أيب: ق ــت م  كن

فقلـت ، عليـه أبـو جعفـر فمـرَّ  ،يف داره احلسن العسـكري 

 .»ال صاحبكم احلسن«: هذا صاحبنا؟ فقال :له

وعنـه، عـن هـارون بـن مسـلم بـن سـعدان، عـن أمحـد بـن 

: قـال أبـو احلسـن : قـال ،صـاحب الـرتك ءرجـا د بـنحممّ 

 .»احلسن ابني القائم من بعدي«

بــن  مــن ولــد عــيلِّ  -العلــوي  ٰى عنــه، عــن أمحــد بــن عيســ

منا ريا فســلَّ ـبصـ أيب احلسـن  دخلـت عــىلٰ : ، قـال-جعفـر 



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ......................................................................... ٣١٤ عو املهدويَّ  مدَّ

 د قــد دخــال، فقمنــا إىلٰ وأيب حمّمــ عليـه، فــإذا نحــن بــأيب جعفـر

لــيس هــذا «:  م عليــه، فقــال أبــو احلســنســلِّ أيب جعفــر لنُ 

 . دأيب حممّ  ، وأشار إىلٰ »صاحبكم، عليكم بصاحبكم

ــ ٰى حييــ ٰى ورو ــن بّش احلســن  أبــو أوٰىص : قــال ،ار القنــربيب

  ٰـــن  إىل ـــه احلس ـــيِّ  ابن ـــل مض ـــةقب ـــهر ه بأربع  ،أش

 .ذلك ومجاعة من املوايل وأشهدين عىلٰ 

ــ ــوأمَّ ــه ا مــوت حمّم ــاة أبي ــن  د يف حي فقــد رواه ســعد ب

داود بـن القاسـم  ثني أبـو هاشـمحـدَّ : قـال ،عبد اهللا األشـعري

وقــت وفــاة ابنــه  كنــت عنــد أيب احلســن : قــال ،اجلعفــري

ــر يف  -أشــار إليــه ودلَّ عليــه  وقــد كــان -أيب جعفــر  فــإّين ألُفكِّ

ـــول ــــي وأق ـــيَّ ]] ١٢٦ص /[[: نفس ـــذه قض ـــراهيم  ةه أيب إب

نعـم يـا «: فقـال أبـو احلسـن  ة إسامعيل، فأقبـل عـيلَّ وقضيَّ 

د،  مكانـه أبـا حمّمـيف أيب جعفـر وصـريَّ  بـدا هللا تعـاىلٰ  ،هاشـم أبا

ــامعيل ــدا هللا يف إس ــام ب ــدما دلَّ  ك ــد اهللا بع ــو عب ــه أب   علي

كــره املبطلــون، أبــو  ثت بــه نفســك وإنونصــبه، وهــو كــام حــدَّ 

 د ابني اخللف من بعـدي عنـده مـا حتتـاجون إليـه ومعـه آلـةحممّ 

 .»اإلمامة واحلمد هللا

د د الكلينـي، عـن إسـحاق بـن حمّمـبـن حمّمـ سعد، عن عيلِّ 

ــالَّ  ــد اهللا اجل ــن عب ــاهويه ب ــن ش ــي، ع ــالالنخع ــت : ب، ق كن

يف أيب جعفــر ابنــه  رويــت عــن أيب احلســن العســكري 

ــدلُّ  روايــات ــه، فلــامَّ  ت ــعلي ــذلك،  ٰى ـ مض ــو جعفــر قلقــت ل أب

ــريِّ  ــت متح ــدَّ  اً وبقي ــأخَّ  م والال أتق ــه أت ــب إلي ــت أن أكت ر، وخف

فكتبـت إليـه أسـأله الـدعاء وأن  .يف ذلك، فـال أدري مـا يكـون

هبـا  ا نغـتمُّ السـلطان كنّـ لبَـا يف أسـباب مـن قِ عنّ  ج اهللا تعاىلٰ فرِّ يُ 

 .الغلـــامن علينـــا فرجـــع اجلـــواب بالـــدعاء، وردِّ  .ننـــايف غلام

ــاب ــر الكت ــب يف آخ ــد «: وكت ــف بع ــن اخلل ــأل ع أردت أن تس

ـُل  أيب جعفـر، وقلقـت لـذلك، فـال تغـتمَّ  يِّ ـمض  فـإنَّ اهللا ال ُيضِّ
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د ابنـي، وعنـده مـا حتتـاجون و حمّمـصاحبكم بعـدي أبـ، ]١١٥
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 .»بام فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان كتبت

: مـن قولـهم ن اخلـرب املتقـدِّ مـا تضـمَّ : د بـن احلسـنقال حممّ 

ظهـر مـن اهللا  :معنـاه ،»بـدا لـه يف إسـامعيل د كـامبدا هللا يف حممّ «

 يف إمامتـه، فـإنَّ  وأمره يف أخيـه احلسـن مـا زال الريـب والشـكَّ 

د مـن حيـث مـر يف حمّمـاأل ون أنَّ مجاعة مـن الشـيعة كـانوا يظنـُّ

مــر يف إســامعيل بــن األ مجاعــة أنَّ  األكــرب، كــام كــان يظــنُّ  كــان

د ظهــر مــن أمــر اهللا  مــات حمّمــفلــامَّ ،  ٰى جعفــر دون موســ

ال  ،مثـل ذلـك ، كـام ظهـر يف إسـامعيلإمامـاً  ينصـبهه مل فيه، وأنَّ 

ذلـك ال  غـريه، فـإنَّ  عـىلٰ  بـدا لـه يف الـنصِّ  عليه ثمّ  ه كان نصَّ أنَّ 

 .العامل بالعواقب اهللا تعاىلٰ  جيوز عىلٰ 

ــ ٰى ورو ــد اهللا، عــن حمّم ــن عب ــوي، ســعد ب ــن أمحــد العل د ب

ــن أيب ــن  ع ــم داود ب ــري ]]١٢٧ص [[/هاش ــم اجلعف  ،القاس

اخللـف مـن «: يقـول سمعت أبـا احلسـن العسـكري : قال

ــن ــدي احلس ــف؟ ،بع ــد اخلل ــن بع ــاخللف م ــم ب ــف لك  ،»فكي

ــت ــ: فقل ــال مَ ـولِ ــداك؟ فق ــي اهللا ف ــرون ألنَّ «: جعلن ــم ال ت ك

فكيـــف : فقلــت ،»لكـــم ذكــره باســـمه وال حيــلُّ  ،شخصــه

 .»دمن آل حممّ ة احلجَّ : قولوا«: نذكره؟ فقال

ــ ٰى ورو ــحمّم ــن أيب اخلّط ــني ب ــن احلس ــن أيب د ب ــن اب اب، ع

د بـن حمّمـ د بـن عـيلِّ  مـات أبـو جعفـر حمّمـامَّ ـلـ: قال ،الصهبان

ــن موســ بــن عــيلِّ  ــ أليب احلســن عــيلِّ  عَ ِضــوُ   ٰى ب ــن حمّم د ب

 احلســن بــن عــيلٍّ  دكــريس فجلــس عليــه، وكــان أبــو حمّمــ 

  ًسـل أيب جعفـر التفـت أبـو فـرغ مـن غفلـامَّ  ،يف ناحية قائام 

 ،ث هللا شــكراً أحــدِ  ،يــا بنــيَّ «: فقــال د أيب حمّمــ احلســن إىلٰ 

 .»ث فيك أمراً فقد أحدَ 

*   *   * 

ــ ]]١٣٧ص [[ مل يمــت  احلســن بــن عــيلٍّ  ا القــائلون بــأنَّ فأمَّ

باطـل بــام علمنـا موتــه،  فقـوهلم ،وهـو املهــدي بــاٍق  وهـو حـيٌّ 

ــدَّ  ــن تق ــوت م ــا م ــام علمن ــه، والك ــن آبائ ــدة، م م ــة واح طريق

والكــالم علــيهم واحــد، هــذا مــع انقــراض القــائلني بــه 

 .ملا انقرضوا نيواندراسهم، ولو كانوا حمقِّ 

سـعد بـن عبـد اهللا : ة وفاتـه مـا رواهصـحَّ  عـىلٰ  أيضـاً  ويدلُّ 

سـمعت أمحـد بـن عبيـد اهللا بـن خاقـان وهـو : األشعري، قـال

 :، قـال-يف حـديث طويـل اختصــرناه  -عامـل السـلطان بقـّم 

ابـن  أيب أنَّ  بعـث إيلَّ   د احلسـن بـن عـيلٍّ حمّمـ أبـو  اعتلَّ امَّ ـل

ــلَّ  ــد اعت ــا ق ــبالرض ــادراً  ، فرك ــمّ  إىلٰ  مب ــة، ث ــع  دار اخلالف رج

ــتعجالً  ــن مس ــؤمنني م ــري امل ــدم أم ــن خ ــة م ــه مخس ــه  ومع ثقات

ـــ ـــوخاصَّ ـــزوم دار أيب حمّم ـــأمرهم بل ـــر، ف ـــنهم نحري د ته، م

بــني فــأمرهم املتطبِّ نفــر مــن  ف خــربه وحالــه، وبعــث إىلٰ وتعــرُّ 

 .ومساءً  ده صباحاً باالختالف إليه وتعهُّ 
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 ٰى ه قــد ضـعف، فركـب حتَّــخـرب أنَّـ كـان بعـد يــومني أُ فلـامَّ 

قـايض القضـاة  بـني بلزومـه، وبعـث إىلٰ املتطبِّ  أمـر نظر إليـه ثـمّ 

ــ ــنـفأحض ــار م ــره أن خيت ــه، وأم ــ ره جملس ــحابه عش رة، ـأص

 .وهناراً  مه ليالً د وأمرهم بلزودار أيب حممّ  فبعث هبم إىلٰ 

ام مضـت مـن شـهر ألّيـ  وّيف ُتـ ٰى فلم يزالـوا هنـاك حتـَّ

ة ضـجَّ  ٰى مـن رأ ني ومـائتني، فصـارت ُرسَّ سـتّ  ل سـنةربيـع األوَّ 

 .)مات ابن الرضا( :واحدة

وركــب أيب وبنــو  ،لــت األســواقطِّ أخــذوا يف هتيئتــه وعُ  ثــمّ 

ــا عيســ هاشــم وســائر النــاس إىلٰ   ٰى جنازتــه، وأمــر الســلطان أب

ــ ــب ــامَّ ن املتوكِّ ــه، فل ــالة علي ــ وُ ل بالص ــازةعَ ِض ــو  ت اجلن ــا أب دن

ــ ــىلٰ  ٰى عيس ــه ع ــه وعرض ــن وجه ــف ع ــن  فكش ــم م ــي هاش بن

اب والقضــاة والفقهـــاء تّــاد والكُ وّ والُقــ اســيةالعلويــة والعبّ 

د بــن الرضــا بــن حمّمــ هــذا احلســن بــن عــيلِّ : لني، وقــالاملعــدَّ 

ؤمنني مـن خـدم أمـري املـ  رهـفراشـه، حضـ مات حتف أنفه عىلٰ 

، عليـه وجهـه، وصـّىلٰ  ٰى غّطـ ثـمّ  ،من ثقاته فالن وفـالن وفـالن

ــربَّ  ــاً وك ــه مخس ــه، فحُ  ، علي ــر بحمل ــوأم ــط داره،  َل ِم ــن وس م

 .فيه أبوه نَ فِ دُ  يف البيت الذي نَ فِ ودُ 

ــ ]]١٣٨ص [[/ ــالوأمَّ ــن ق ــيلٍّ  نَّ إ: ا م ــن ع ــن ب   احلس

ـ عـن  قهـم بـام رويمر، وتعلُّ القـائم بـاأل هيعيش بعـد موتـه، وأنَّ

ــد اهللا  ــ أيب عب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــ امإنَّ ــائم مّ ُس ــائامً [ي الق ــ] ق ه ألنَّ

 .»يقوم بعدما يموت

ــام دلَّ  ــل ب ــه باط ــه، وادِّ فقول ــن موت ــه م ــا علي ــلن ــاؤهم أنَّ ه ع

ــاج إىلٰ  ــول  يعــيش حيت ــك جلــاز أن تق ــاز هلــم ذل ــل، ولــو ج دلي

 .يعيش بعد موته بن جعفر  ٰى موس إنَّ  :الواقفة

 الزمــان مــن إمــام بعــد مــوت خلــوِّ  إىلٰ ي ؤدّ هــذا ُيــ أنَّ  عــىلٰ 

فسـاد  ة عقليـة عـىلٰ لنـا بأدلَّـ، وقـد دلَّ ٰى يحني ُحي  إىلٰ  احلسن 

 .ذلك

مــا رواه ســعد بــن عبــد اهللا  :فســاد ذلــك أيضــاً  عــىلٰ  ويــدلُّ 

احلسـني  د بـنبـن عبيـد وحمّمـ ٰى د بـن عيسـاألشعري، عن حمّمـ

 ،يلد بـن الفضـل، عـن أيب محـزة الـثاماب، عـن حمّمـبن أيب اخلطّ 

ــال ــت: ق ــد اهللا  قل ــأليب عب ــام؟  ٰى ، أتبق ــري إم األرض بغ

 .»بغري إمام ساعة لساخت لو بقيت األرض«: فقال

ــؤمنني  ــري امل ــول أم ــمَّ اللّ «: وق ــ ه ــإنَّ يل األرض ك ال ُخت

ــ مــن ــحجَّ  عــىلٰ  يــدلُّ » مغمــوراً  أو خائفــاً  مشــهوراً  ا ظــاهراً ة إمَّ

 .ذلك

ــىلٰ  ــه أنَّ  ع ــوت«: قول ــدما يم ــوم بع ــحَّ » يق ــو ص ــرب  ل اخل

ــون أراد ــل أن يك ــره: احتم ــوت ذك ــدما يم ــوم بع ــل ، يق وخيم

 .ف، وهذا جائز يف اللغةعرَ وال يُ 

ـ أنَّ  بـه عـىلٰ  لناوما دلَّ   ،ل هـذا املقـالبطِـر يُ ـة اثنـا عشـاألئمَّ

 .ل قوهلمبطِ احلادي عرش فيُ  هو  احلسن بن عيلٍّ  نَّ أل

ن كـا القـائلني بـذلك قـد انقرضـوا وهللا احلمـد، ولـو أنَّ  عىلٰ 

 .ملا انقرض القائلون به احق� 

ــ ــب إىلٰ وأمَّ ــن ذه ــيلٍّ  ا م ــن ع ــن ب ــد احلس ــرتة بع   الف

 لنـا عليـه مـن أنَّ فقـوهلم باطـل بـام دلَّ ، إمـام الزمـان مـن وخلوِّ 

ة عقليــة األحـوال، بأدلَّـ ن إمـام يف حــال مـنمـالزمـان ال خيلـو 

 الفــرتة نَّ ل باطــل، ألُســقهــم بــالفرتات بــني الرُّ ورشعيــة، وتعلُّ 

ة يف ونحـن ال نوجـب النبــوَّ  ،الزمـان مـن نبـيٍّ  رة عـن خلـوِّ عبـا

 .الزمان من إمام خلوِّ  داللة عىلٰ  ، وليس يف ذلكحالٍ  كلِّ 

ــىلٰ  ــد أنَّ  ع ــوا وهللا احلم ــد انقرض ــذلك ق ــائلني ب ــقط ، الق فس

 .هذا القول أيضاً 

ــ ــيلٍّ وأمَّ ــن ع ــر ب ــة جعف ــائلون بإمام ــه  ا الق ــد أخي ، بع

ــا عليــهفقــوهلم باطــل بــام دلَّ  ــ لن مــام ه جيــب أن يكــون اإلمــن أنَّ

ــوماً  ــوز معص ــ ال جي ــأ، وأنَّ ــه اخلط ــم علي ــون أعل ــب أن يك ه جي

ــاألُ  بــال خــالف، ومــا  ة باألحكــام، وجعفــر مل يكــن معصــوماً مَّ

، ال ٰى ـصـظهر مـن أفعالـه التـي تنـايف العصـمة أكثـر مـن أن ُحي 

ي ذكـر ـبذكرها الكتاب، وإن عـرض فـيام بعـد مـا يقتضـ لطوِّ نُ 

 .بعضها ذكرناه

ــ ]]١٣٩ص [[/ ــاً وأمَّ ــه عامل ــ ا كون ــاً فإنَّ ــان خالي ــه ه ك  ،من

 ؟فكيف تثبت إمامته

ــىلٰ  ــذه أنَّ  ع ــائلني هب ــاً  الق ــوا أيض ــد انقرض ــة ق وهللا  ،املقال

 .ةاحلمد واملنَّ 

*   *   * 

ــ ]]١٤١ص [[ : وقــالوا ا مــن قــال بإمامــة احلســن وأمَّ

لنـا فقـوهلم باطـل بـام دلَّ ، ةانقطعـت النبـوَّ  انقطعت اإلمامـة كـام

اه نّـوبـام بيَّ ، ورشعـاً  الزمان ال خيلـو عـن إمـام عقـالً  عليه من أنَّ 

ــ مــن أنَّ   ة والدة القــائم  صــحَّ بنيِّ ر، وســنُ ـة اثنــا عشــاألئمَّ

ــلِّ  ــن ك ــوهلم م ــقط ق ــده، فس ــه بع ــىلٰ . وج ــد  أنَّ  ع ــؤالء ق ه

 .انقرضوا بحمد اهللا

مـن  إمامـة جعفـر بـن عـيلٍّ  ا فساد قـول الـذاهبني إىلٰ نّ وقد بيَّ 

ــذينال ــة ال ــر فطحي ــن جعف ــد اهللا ب ــة عب ــالوا بإمام ــادق  ق الص
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 َّــام ــات، فل ــد اهللا ومل ُخي   م ــعب ــداً لِّ ــوا إىلٰ  ف ول ــول  رجع الق

ــ ــر،  ٰى بإمامــة موس ــن جعف ــده إىلٰ [ب ــن بع ــيلٍّ  وم ــن ع ــن ب  احلس

 ، َّــام ــن فل ــات احلس ــر  م ــة جعف ــالوا بإمام ــول ]ق ، وق

ــدناها ــوه أفس ــن وج ــل م ــؤالء يبط ــ ،ه ــني وألنَّ ــالف ب ه ال خ

ـــإلا ـــة ال ة أنَّ ماميَّ ـــن  اإلمام ـــد احلس ـــوين بع ـــع يف أخ جتتم

 .كثرية وقد رووا يف ذلك أخباراً  ،واحلسني

ــ :منهــا ــد اهللا، عــن حمّم ــن عب ــد مــا رواه ســعد ب ــن الولي د ب

ــد اهللا : قــال ،يــونس بــن يعقــوب از، عــناخلــزّ  ســمعت أبــا عب

 اإلمامــة ألخــوين بعــد احلســن  اهللا أن جيعــل ٰى أبــ«: يقــول

 .»واحلسني 

اب، عـن سـليامن د بـن احلسـني بـن أيب اخلّطـنه، عـن حمّمـع

قـال أبـو عبـد اهللا : قـال ،اجلهنـي ٰى اد بن عيسـجعفر، عن محّ  بن

 :»ــع ــني  ال جتتم ــن واحلس ــد احلس ــوين بع ــة يف أخ اإلمام

 َّوأعقاب األعقاب ام هي يف األعقاب، إن«. 

د بــن عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي، عــن أبيــه، حمّمــ ٰى ورو

بـن عبيـد، عـن يـونس بـن عبـد الـرمحن،  ٰى عيسـ د بـنحممّ  عن

، فاختــة، عــن أيب عبــد اهللا  عــن احلســني بــن ثــوير بــن أيب

 ال تعـود اإلمامـة يف أخـوين بعـد احلسـن واحلسـني «: قال

ــداً  ــأب ــيلِّ  ا، إهنَّ ــن ع ــرت م ــني  ج ــن احلس ــال  ب ــام ق : ك

 ْٰو�
َ
ــُهْم أ ضُ

ْ
ــاِم َ�ع رح

َ ْ
ــوا األ

ُ
و�

ُ
ــاِب اهللاِ  َوأ ٍض ِ� ِكت

ْ
ــبَع ــَن  بِ ِم

ــاِجِر�نَ  ُمه
ْ
ِمِنَ� َوا�

ْ
ــؤ ُم

ْ
ــزاب[ ا� ــد ،]٦: األح ــون بع ــال تك  ف

األعقــــاب  ]]١٤٢ص [[/ يف إالَّ  بــــن احلســــني  عــــيلِّ 

 .»وأعقاب األعقاب

ــ :ومنهــا ــأنَّ ــوقــد بيَّ  ،ه مل يكــن معصــوماً ه ال خــالف أنَّ  ا أنَّ نّ

ــونمــن رشط اإل ــام أن يك ــوماً  م ــه معص ــن أفعال ــر م ــا ظه ، وم

 .ينايف العصمة

أوه بـه جعفـر هنـَّ أليب احلسـن  دَ لِـ وُ امَّ ـه لـروي أنَّـ وقد

ن عليــك هــوِّ «: فقــال ،، فقيــل لــه يف ذلــكيــروا بــه رسوراً  فلــم

 .»كثرياً  خلقاً  سيضلُّ  ،أمره

أبـو  :ثني مجاعـة مـنهمحـدَّ : سعد بـن عبـد اهللا، قـال ٰى ورو

ايس د العبّـداود بـن القاسـم اجلعفـري والقاسـم بـن حمّمـ هاشم

ن د بـن إبـراهيم العمـري وغـريهم ممـَّاهللا وحمّمـ د بن عبيـدوحممّ 

د أبـا حمّمـ ايس أنَّ العبّـ دبسبب قتل عبـد اهللا بـن حمّمـ َس بِ كان ُح 

  ًدخال عليهم ليالً  وأخاه جعفرا. 

ــالوا ــ: ق ــاً كنّ ــايل جلوس ــن اللي ــة م ــدَّ  ا ليل ــمعنا نتح ث إذ س

، فراعنـا ذلــك، وكـان أبــو هاشـم علــيالً ، حركـة بـاب الســجن

ــنا ــال لبعض ــرطَّ ا: فق ــا ت ــر م ــع وانظ ــ ،ٰى ل ــع  إىلٰ  لعطَّ اف موض

ــاب ــ ،الب ــاب ُف ــإذا الب ــد أُ َح تِ ف ــرجلني ق ــو ب ــال إىلٰ ، وإذا ه  دخ

مـن أنـتام؟ فقـال : ل، فـدنا مـنهام فقـالقِفـالباب وأُ  دَّ السجن ورُ 

مـن أنـتام؟ : فقـال ،»سـنابِ ُح  نحـن قـوم مـن الطالبيـة«: أحدمها

، »عـيلٍّ وهـذا جعفـر بـن  ،أنـا احلسـن بـن عـيلٍّ « :أحـدمها فقال

ــال ــام فق ــت،  :هل ــدخال البي ــتام أن ت ــداكام إن رأي ــي اهللا ف جعلن

 .ودخال علمناأأيب هاشم ف وبادر إلينا وإىلٰ 

ربة كانــت حتتــه ـ نظــر إلــيهام أبــو هاشــم قــام مــن مضــفلــامَّ 

ــ ــفقبَّ ــه أيب حمّم ــا  دل وج ــه عليه ــر  ،وأجلس ــس جعف وجل

ــر ــال جعف ــه، فق ــًا من ــأعىلٰ : قريب ــطناه ب ــوته  وا ش ــي  -ص يعن

ــه جا ــة ل ــ-ري ــو حمّم ــره أب ــه د ، فزج ــال ل ــكتا«: وق  ،»س

ــ ــكر موأهنَّ ــار الس ــه آث ــالس  وأنَّ  ،رأوا في ــو ج ــه وه ــوم غلب الن

 .تلك احلال معهم، فنام عىلٰ 

ــه مــن األ ــه ول ــر ومــا روي في ــوال الشــنيعة أكث فعــال واألق

 .عن ذلك ه كتابنانزِّ نُ  ٰىص من أن ُحت 

ـ نَّ إو ،للخلـف ولـداً  إنَّ : ا من قـالفأمَّ   ،رـة ثالثـة عشـاألئمَّ

ــ لنــا عليـه مــن أنَّ فقـوهلم يفســد بــام دلَّ  ر، ـاثنــا عشــ ة األئمَّ

 .القول جيب إطراحه فهذا

 ومل يبـَق  ،هـا قـد انقرضـت بحمـد اهللاق كلَّ رَ هـذه الِفـ أنَّ  عىلٰ 

 .بطالن هذه األقاويل يقول بقوهلا، وذلك دليل عىلٰ  قائل

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

ــالوا]] ٢٢٤ص [[ ــد ادُّ  :ق ــق ــت املهديَّ ــن عي ــامعيل ب ة إلس

ــر ــ ،جعف ــهوملحّم ــر ،د ابن ــ ،وأليب جعف ــر ٰى وملوس ــن جعف  ،ب

ــ ــن احلنفيَّ ــوال ،ةوالب ــذه األق ــني ه ــع ب ــن اجلم وإذا  ،وال يمك

 .تناقضت تساقطت

 مـن قـول النبـيِّ   مـا ذهبنـا إليـه ة عـىلٰ إذا قامـت األدلَّـ :قلنا

 :»َّونحـو ذلـك مـن ، » احلـوض دا عـيلَّ يـر ٰى لن يفرتقا حتـ

املناقضــة  أنَّ  عـىلٰ  .بطـل مـا عارضـتم بـه ،النصـوص الواضـحة

ولــو أوجبــت  ،المتنــاع كــذب النقيضــني ،ال توجــب التســاقط

وبطـل ديـن  ،لـة بعدمـهلقـول املعطِّ  التساقط بطل وجـود الـربِّ 

ـــاإلســـالم لقـــول الكُ  ـــيُّ ، ار بكذبـــهّف :  وقـــد قـــال النب

ـ تــي عــىلٰ مَّ ســتفرتق أُ « منهــا واحــدة  ،ف وســبعني فرقــةنيـِّ

 ،واملــذاهب األربعــة ســاقطة ،التســاقط ال ناجيــة فعــىلٰ ، »ناجيــة
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ـ ،ولعنة بعضـها بعضـاً  ،بعضها بعضاً  لردِّ  ل يظهـر ذلـك ملـن تأمَّ

 .ضه بأيب حنيفةاملنتظم والبخاري وتعرُّ 

ــالوا ــ :ق ــالن مهديَّ ــرتم بط ــيام ذك ــيس ف ــل ــن احلنفيَّ  ،ةة اب

 .الزمان آخر لقوهلم ببقائه إىلٰ 

ــا ــهبطِ يُ  :قلن ــ مِّ أُ  مــا أســنده أبــو داود يف صــحيحه إىلٰ   ل مة لَ َس

، »املهـدي مـن عـرتيت مـن ولـد فاطمـة«:  من قـول النبـيِّ 

املهـدي مـن ولـد   :الزهـري قـال إىلٰ  ومن كتاب الفـتن مرفوعـاً 

ــة ــيلٍّ . فاطم ــن ع ــه ع ــمّ «:  ومن ــيُّ  ٰى س ــني   النب احلس

كم يمـأل اسـمه اسـم نبـيِّ  خرج اهللا مـن صـلبه رجـالً وسيُ  ،داً سيِّ 

ــدالً  ــام مُ  األرض ع ــلِ ك ــوراً ئَ ــر، »ت ج ــن عم ــد اهللا ب ــن عب  :وع

رق لـو اسـتقبلها ـل املشـبَـخيرج رجـل مـن ولـد احلسـني مـن قِ 

فهـذه األحاديـث واألحاديـث . ها وأخـذ منهـا طرقـاً اجلبال هلدَّ 

ــأنَّ  ــ ب ــاألئمَّ ــا عش ـــة اثن ــمة املنفيَّ ــريه  ةر واشــرتاط العص ــن غ ع

 .من خالفنا فيهل أقوال بطِ تُ 

*   *   * 

أنــه املهــدي أو  ٰى عــكــم مــن واحــد ادَّ  :قــالوا]] ٢٢٧ص [[

 . بموته كذبهنائبه قد تبنيَّ 

د بمـن ة حمّمـل إمامتـه لبطلـت نبـوَّ بطِـلـو كـان ذلـك يُ  :قلنا

 . ة بعدهالنبوَّ  ٰى عادَّ 

*   *   * 

 :  

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـتضـد املرالسـيِّ / )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

عن احلال بعد إمام الزمـان  وُسِئَل  :فصل]] ١٤٥ص [[

 زمـان ال  إذا كان املـذهب املعلـوم أنَّ كـلَّ : يف اإلمامة فقال

ين ومصالح املسلمني، ومل جيوز أن خيلو من إمام يقوم بإصالح الدِّ 

يكن لنا بالدليل الصحيح أنَّ خروج القائم يطابق زوال التكليف، 

من أن يكون فيه إمام مفرتض الطاعة،  و الزمان بعده فال خيل

 .أو ليس يكون

ــاالثني  ــا مــن القــول ب فــإن قلنــا بوجــود إمــام بعــده خرجن

بوجـــود إمـــام بعـــده، ]] ١٤٦ص /[[عشــــرية، وإن مل نقـــل 

ــوِّ  ــبح خل ــو ق ــذهب، وه ــامد امل ــو ع ــذي ه ــل ال ــا األص  أبطلن

 .الزمان من اإلمام

ــاب  ــال فأج ــىلٰ : وق ــع ع ــا ال نقط ــروج  إّن ــادفة خ مص

ــن احلســن  ــد ب ــل  صــاحب الزمــان حمّم زوال التكليــف، ب

الزمـان  العـامل بعـده زمانـًا كثـريًا، وال جيـوز خلـوُّ  ٰى جيوز أن يبق

ة  .بعده من األئمَّ

ــدِّ  ــة يقومــون بحفــظ ال ة أئمَّ ين وجيــوز أن يكــون بعــده عــدَّ

ق رُ نا ذلـك فــيام سـلكناه مــن ُطــومصـالح أهلــه، ولـيس يضـــرُّ 

ــة، ألنَّ  ــ اإلمام ــاه وتعبَّ ــا إّي ــذي ُكلِّفن ــة ال ــم إمام ــه أن نعل دنا من

ـــر، ونُ  ــي عش ــؤالء االثن ــع بيِّ ه ــو موض ــافيًا، إذ ه ــًا ش ــه بيان ن

 .اخلالف واحلاجة

ـــرية، وال ُخي  ــاالثني عش ــّمي ب ــن التس ــول ع ــذا الق ــا ه رجن

ر ـمـن ُيثبِـت إمامـة اثنـي عشـ ألنَّ هذا االسم عندنا ُيطَلـق عـىلٰ 

ــاً  ــن وال. إمام ــا نح ــد أثبتن ــذهب،  وق ــذا امل ــا يف ه ــق لن مواف

 .فانفردنا نحن هبذا االسم دون غرينا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٨ج (التبيان 

ـــة  ٰى ورو]] ١٢٩ص [[ ـــحابنا أنَّ اآلي ـــن أص ـــوم م أي [ق

ٰ : قولــه تعــاىلٰ 
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ــدي ]] ٥ ــأن امله ــت يف ش ــاىلٰ نزل ــه  ، وأنَّ اهللا تع ــنُّ علي يم

ــا كــان يف  ــه م ــًا، ويورث ن ــًا ممكَّ ــه إمام بعــد أن استضــعف، وجيعل

 .أيدي الظلمة

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ املسائل احلائريات(رسائل ال

ــألة ]]٣٢٣ص [[ ــف :مس ــن وص ــيِّ  ع ــاحب   النب لص

قـــائمهم «: يف أخبـــار كثـــرية يقـــول يف آخرهـــا الزمـــان 

ــلهم ــم أفض ــىلٰ . »أحكمه ــىلٰ  ع ــة أع ــع الكناي ــن ترج ــيعة  م الش

ــمـن لــيس هـو بمــذكور يف الكـالم؟ يُ  املـذكورين أم عــىلٰ  ح وضَّ

 .لنا ذلك

اهلــاء ترجــع  أقوامهــا أنَّ : ألصــحابنا فيــه تــأويالن :اجلــواب

ه علـم أهـل زمانـه وأفضـلهم، والثـاين أنَّـه أفكأنَّ  ،أهل زمانه إىلٰ 

 .أفضل الشيعة أمري املؤمنني واحلسن واحلسني 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / الغيبة

  :عمره ] مقدار[يف بيان  رَ كِ فيام ذُ  ]]٢٦١ص [[

ــقــد بيَّ  ــأنَّ نّ مولــد صــاحب الزمــان  ا باألخبــار الصــحيحة ب

 أبــاه  نَّ وأ ،ومخســني ومــائتني ســّت  كــان يف ســنة 

فيكــون  ،أربــع ســنني فكانــت لــه حينئــذٍ  ،نيمــات يف ســنة ســتّ 
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وال ينـايف ذلــك  ،حـني خروجـه مـا يقتضـيه احلسـاب عمـره إىلٰ 

نحـو مـا ، ه خمتلفـة األلفـاظالتـي رويـت يف مقـدار سـنِّ  خباراأل

ـ روي عن أيب جعفر  مـر األ لـيس صـاحب هـذا«: ه قـالأنَّ

ــا  .املشــمر مــر القــوّي مــن جــاز أربعــني، صــاحب هــذا األ وم

خبــار التــي وردت خمتلفــة األلفــاظ متباينــة أشــبه ذلــك مــن األ

ه يظهــر يف إنَّــ :ت أن نقــولفالوجــه فيهــا إن صــحَّ  .املعــاين

ــني ــاء أربع ــن أبن ــاب م ــورة ش ــ ص ــه، ال أنَّ ــا جانس ــنة أو م ه س

 .خباريكون عمره كذلك لتسلم األ

د بــن حمّمــ ي ذلــك مــا رواه أبــو عــيلٍّ ويقــوّ ]] ٢٦٢ص /[[

مالـك، عـن عمـر بـن طرخـان،  د بـنن جعفر بـن حمّمـام، عمهّ 

ــ ــن حمّم ــيلِّ ع ــن ع ــامعيل، ع ــن إس ــن د ب ــر ب ــن عم ــيلِّ  ب ــن  ع ب

ــاهللا يُ  ويلَّ  إنَّ «: قــال، احلســني، عــن أيب عبــد اهللا   ر عمــرعمِّ

 ٰى رين ومائــة ســنة، ويظهــر يف صــورة فتـــإبــراهيم اخلليــل عشــ

 .»سنة ق ابن ثالثنيموفَّ 

 قويل، عـن احلسـن بـن عـيلِّ العـا وعنه، عن احلسـن بـن عـيلٍّ 

 محــزة، عـن أبيــه، عـن أيب بصــري، عـن أيب عبــد اهللا  بـن أيب

ـ القــائم لقـد أنكــره النــاس، يرجــع إلــيهم  لــو خــرج«: ه قــالأنَّ

مـؤمن أخـذ اهللا ميثاقـه يف   كـلَّ ، فـال يلبـث عليـه إالَّ قاً موفَّ  اشاب� 

 .»لاألوَّ  الذرِّ 

ــر ــرب آخ ــان  أنَّ «: وروي يف خ ــاحب الزم ــب يف ص  هاً ش

 .»رخ الشبابـرجوعه من غيبته بش ،يونس من

 رون أن يمـدَّ نِكـما تُ «: ه قالأنَّ  وقد روي عن أيب عبد اهللا 

 .»؟يف العمر لنوح  مر يف العمر كام مدَّ اهللا لصاحب هذا األ

ــردّ  ــو مل ت ــاً  ول ــار أيض ــذه األخب ــدوراً  ه ــك مق ــان ذل هللا  لك

ــاىلٰ  ــني تع ــالف ب ــال خ ــاألُ  ب ــمَّ ــالف فة، وإنَّ ــحاب ام خي ــا أص يه

ــا ــونع واملنجِّ يالطب ــحاب الشــ ،م ــىلٰ رائع كلُّ ـوأص ــم ع ــواز  ه ج

م  ٰى ويــروي النصــار .ذلــك مــن ] مــن رهبــاهنم[أنَّ فــيمن تقــدَّ

 .عاش سبعامئة سنة وأكثر

: قـال ،ري التيمـيـالبصـ ٰى ر بـن املثنّـأبو عبيدة معّمـ ٰى ورو

ر ـة أشـهرهتم هبـا العـرب، كـان مـنهم نصـغطفان خلَّـ كانت يف

ــان ــن دمه ــادةب ــن س ــان م ــ ، وك ــا حتَّ ــان وقادهت ــرف  ٰى غطف خ

ذلـك  اه األكرب، وعـاش تسـعني ومائـة سـنة، فاعتـدل بعـدوحنّ 

 .عجوبة مثلهايف العرب أُ  فعرَ شعره، فال يُ  سودَّ او اشاب� 

ــ ــار املعمِّ ــا مــن أخب ــةوقــد ذكرن فــال  ،رين قطعــة فيهــا كفاي

 .ب من ذلكللتعجُّ  ٰى معن

ــروا أنَّ  ــري ذك ــحاب الس ــذلك أص ــا وك ــز  زليخ ــرأة العزي ام

ــ، جهــا يوســف وتزوَّ  ةة طريَّــرجعــت شــابَّ  تها يف وقصَّ

 .ذلك معروفة

ــ ]]٢٦٣ص [[/ ــار التــي تتضــمَّ ا مــا روي مــن األوأمَّ ن خب

ــمّ  أنَّ  ــوت ث ــان يم ــاحب الزم ــيش أو ص ــيُ  يع ــمّ قتَ ــيش،  ل ث يع

بــن ســعدان،  ٰى الفضــل بــن شــاذان، عــن موســ :نحــو مــا رواه

 ،أيب سـعيد اخلراسـاينرمي، عـن ـاحلضـ عن عبد اهللا بـن قاسـم

ـــال ـــد اهللا : ق ـــت أليب عب ـــ ءيش ألّي : قل ـــائم؟ مّ ُس ي الق

يقـوم  ،ه يقـوم بـأمر عظـيمه يقـوم بعـدما يمـوت، إنَّـألنَّـ«: قال

 .»اهللا سبحانه بأمر

د بــن عبــد اهللا بــن جعفــر احلمــريي، عــن أبيــه، حمّمــ ٰى ورو

اد بــن م، عــن ّمحــَكــبــن احلَ  يعقــوب بــن يزيــد، عــن عــيلِّ  عــن

: يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،أيب بصــريعــثامن، عــن 

أماتــه اهللا مائــة  مثــل أمرنــا يف كتــاب اهللا مثــل صــاحب احلــامر«

 .»بعثه عام ثمّ 

ــ ــن حمّم ــر ب ــن جعف ــه، ع ــن أبي ــه، ع ــن وعن ــويف، ع د الك

ــن ــحاق ب ــ إس ــن حمّم ــيل ب ــن ع ــع، ع ــن الربي ــم ب ــن القاس د، ع

سـألت أبـا عبـد اهللا : قـال، ن مسـجد األمحـراب، عـن مـؤذِّ خطّ 

 :يف كتــاب اهللا مثــل للقــائم  هــلنعــم، آيــة «: ؟ فقــال

 .»بعثه أماته اهللا مائة عام ثمّ  ،صاحب احلامر

ــن  ٰى ورو ــران، ع ــن أيب نج ــن اب ــاذان، ع ــن ش ــل ب الفض

قـال أبـو : قـال ،اد بـن عبـد الكـريمالفضـيل، عـن ّمحـ د بنحممّ 

يكـون هـذا  ٰى أّنـ: القائم إذا قـام قـال النـاس إنَّ «: عبد اهللا 

 .»؟طويل مه منذ دهروقد بليت عظا

ــول ــاكلها أن نق ــا ش ــار وم ــذه األخب ــه يف ه ــوت : فالوج يم

ره اهللا كـام ظِهـيُ  ه بـيل عظامـه، ثـمّ النـاس أنَّـ ذكره، ويعتقد أكثـر

 .أظهر صاحب احلامر بعد موته احلقيقي

 .خباروهذا وجه قريب يف تأويل هذا األ

ــ عـىلٰ  ــعــامَّ  توجــب علـامً  ع بأخبـار آحــاد الرَجــه ال يُ أنَّ ت  دلَّ

ــول عليــه، وســاق االعتبــار الصــحيح إليــه، وعضــده  العق

ف يف هـذه مناها، بـل الواجـب التوقُّـاألخبار املتـواترة التـي قـدَّ 

تها لناهـا بعـد تسـليم صـحَّ ام تأوَّ ك بـام هـو معلـوم، وإنَّـوالتمسُّ 

 .ل يف نظائرهافعَ ما يُ  عىلٰ 

 :ينافيها ويعارض هذه األخبار ما

ــد ا ٰى رو ــن عب ــاذان، ع ــن ش ــل ب ــن الفض ــة، ع ــن جبل هللا ب
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قــال : قــال ،عــن حـازم بــن حبيـب ،جنـاح اجلعفــي مة بــنلَ َسـ

مـر غيبتـني لصـاحب هـذا األ إنَّ  ،يـا حـازم«:  أبو عبـد اهللا

ه نفـض يـده مـن تـراب إنَّـ: من يقـول يظهر يف الثانية، إن جاءك

 .»قهصدِّ قربه فال تُ 

د د بــن عبــد اهللا احلمــريي، عــن أبيــه، عــن حمّمــحمّمــ ٰى ورو

ــن ــ ب ــري، ٰى عيس ــن أيب بص ــري، ع ــن داود املنق ــليامن ب ــن س  ،ع

ــال ــر: ق ــا جعف ــمعت أب ــول  س ــاحب «: يق ص [[/يف ص

ــذا األ ]]٢٦٤ ــه ــع ُس ــر أرب ــاءنَ م ــة أنبي ــن أربع ــ: ن م ــن  ةنَّ ُس م

ــ ــٰى موس ــنَّ ، وُس ــن عيس ــٰى ة م ــفنَّ ، وُس ــن يوس ــ ،ة م ــن نَّ وُس ة م

ـفخـائف يرتقَّـ ٰى ة مـن موسـنَّ ا ُسـ، فأمَّ د حممّ  ة نَّ ا ُسـب، وأمَّ

ــ مــن يوســف مــات ومل : فيقــال ٰى ة مــن عيســنَّ ُســ افالغيبــة، وأمَّ

 .»فالسيف د ة من حممّ نَّ ا ُس يمت، وأمَّ 

العلـوي،  ٰى الفضل بـن شـاذان، عـن أمحـد بـن عيسـ ٰى ورو

صـاحب «: قـال أمـري املـؤمنني : قـال ،هعن أبيه، عـن جـدِّ 

ال  ،ال بـل هلـك ،َل تِـمـات قُ : الـذي يقـال مر من ولديهذا األ

 .»؟سلك وادٍ  بل بأّي 

*   *   * 

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

ــزامهم]] ٧٨ص [[ ــ  وإل ــود أئمَّ ــدِّ وج ــا ة متع ــل، ألّن دة باط

 .نكتفي بخلفائه الذين يرجعون إليه

ــحُّ  ــا ال يص ــا مقامه ــام غريه ــوقي ــه ال تُ ، ألنَّ ــمة عَق ل العص

 .ة غري معصومنيوكالمنا يف رعيَّ 

ـل امتناع جريان وختيُّ  ا يزجـر عنهـا ا ممـَّالعصـمة فاسـد، ألهنَّ

 .كالكبائر، السيّام عندنا

ـــؤمنني  ـــري امل ـــة أم ـــيِّ  إىلٰ   وحاج مل يكـــن    النب

 .األحكام  مهمن القبيح، بل لتعلُّ   لالمتناع

*   *   * 

ــام ]] ٧٩ص [[ ــام، ف ــة اإلم ــان لغيب ــيعة ك ــتالف الش واخ

 .أصله ، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إىلٰ أمجعوا عليه حقٌّ 

 أمــري املــؤمنني ]  قــول[مــن اخــتالف  ٰى عدَّ ومــا ُيــ

 .بهمتُ م أصحابنا عليها يف كُ دعاوي آحاد فاسدة، وقد تكلَّ 

وإذا   مـن النقـل ك بوقوع البعـد عـن اإلمـام فـال بـدَّ والتمسُّ 

بـه  ٰى كتفـه يُ فاسـد، ألنَّـ بـه عـن اإلمـام مجلـةً  ٰى اكتف مَّ به ثَ  ٰى اكتف

 .مل يوجد احلافظ مَ دِ لكون اإلمام من ورائه وإذا عُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ــن احلســن ٰى قــال حييــ ]]٤٣٦ص [[ ــم أنَّ : ب ــد  اعل الــذي ق

ــدَّ  ــتق ــحاح ممَّ ــذام يف الص ــل ه ــه  ا يامث ــن قول ــرب، م : اخل

الكــالم  نَّ أ، هــو »، واســم أبيــه اســم أيبييــواطئ اســمه اســم«

 :ذلك ال خيلو من أحد قسمني يف

ــإ ــيُّ مَّ ــون النب ــه  ا أن يك ــم «: أراد بقول ــه اس ــم أبي واس

ــأ، »أيب ــ عــىلٰ  ه جعلــه عالمــة تــدلُّ نَّ ه مــن ولــد احلســني دون أنَّ

 .ن ال يعتقد معتقد ذلكاحلسن، أل

ــود،  ]]٤٣٧ص [[/ ــو املقص ــك، فه ــراده ذل ــان م ــإن ك ف

ــاخلرب، أل ــراد ب ــو امل ــدي  نَّ وه ــد  امله ــن ول ــالف م ــال خ ب

 ،لكنيــة احلســني بيــه مشــاهباً ، فيكــون اســم أاحلســني 

 .وصار حقيقة فيه ٰى املعن]و[انتظم اللفظ  فيكون قد

» ابنـي«: أن يكـون الـراوي وهـم مـن قولـه: والقسم الثـاين

ــه إىلٰ  ــ»أيب« :قول ــديره أنَّ ــرف تق ــم بح ــد وه ــون ق ــال، فيك : ه ق

ــو»ابنــي« ــال ه ــن، أل. »أيب« :، فق ــه احلس ــدي  نَّ واملــراد بابن امله

  ّةمَّ ة األُ اع كافَّ مجإد بن احلسن بحمم. 

ــه يف اخلــرب ــه مــن الصــحاح أيضــاً  وكــذلك قول  ،الــذي قبل

قـال  بـن أيب طالـب  أمـري املـؤمنني عـيلَّ  نَّ إ: ه قـالوهو أنَّـ

ــر إىلٰ  ــد نظ ــن وق ــه احلس ــيِّ  نَّ إ«: ابن ــذا س ــي ه ــّام ابن ــام س ه د، ك

ــول اهللا  ــيخرج، رس ــل يُ  وس ــلبه رج ــن ص ــمّ م ــم  ٰى س باس

ــيِّ  ــبهه يف اخلَ نب ــكم، يش ــبهه يف اخلُ ق والْل ــ يش ــألُل األرض  ق، يم

 .»عدالً 

ــ ــاً  نَّ إف ــراوي أيض ــو  ال ــد وه ــرف واح ــم يف ح ــاء(وه  ،)الي

ــأراد  ــولأف ــني(: ن يق ــال) احلس ــن(: فق ــدي الَّ إ، و)احلس  فامله

  من ولد احلسني بال خالف. 

خبــار كثــرية أب داً ولــده احلســني ســيِّ   النبــيُّ  ٰى وقــد ســمّ 

مناه، رط الــذي قــدَّ ـلشــق، تركنــا ذكرهــا لرُ مــن غــري هــذه الطُّــ

قولــه  وهــو ،م ذكــرهوقــد تقــدَّ  ،بــل نــذكر ذلــك مــن الصــحاح

 :» ِّــي ــني س ــن واحلس ــاحلس ــل اجلنَّ ــباب أه ــذه »ةدا ش ، فه

سـادة أهـل الـدنيا هـم  نَّ الصـحيح، أل السيادة بلفظ هـذا اخلـرب

ـ ــل اجلنـَّ ــام قلنــاهدهم، فقــد اتَّ ة، وهــو ســيِّ أه ــح ب وجــه  ض

 .ة واحلمدالتحقيق، وهللا املنَّ 

ــيشــبهه يف اخلَ «: وقولــه  ــق وال يشــبهه يف اخلُ ْل مــن » قُل

ــ انتقــام املهــدي  أحســن الكنايــات عــن ن كفــر وظلــم، ممَّ

ــيَّ  نَّ أل ــبُ   النب ــةً  َث ِع ــر رمح ــام ذك ــاملني ك ــاىلٰ  للع يف  اهللا تع
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، مـن أعـداء اهللا تعـاىلٰ  يظهـر نقمـةً   يواملهـد ،كتابه العزيز

ــاوت ــع اســتواء اخلَ لُ اخلُ  فتف ــنيلْ قــان م ــبيه لــه يف ألنَّــ ،ق ه ش

 .اجلسمية، خمالف له يف الفعلية

ــأو ــيِّ مَّ ــول النب ــحاح مــن ق ــاه مــن الص ــيام ذكرن ــا ورد ف  ا م

 :» ُــك أ ــف هتل ــكي ــا أوَّ أ ]]٤٣٨ص [[/ة مَّ ــدي ن ــا وامله هل

بعـد  ٰى املسـيح يبقـ نَّ أفلـم يـرد بـه  ،»؟أوسطها واملسيح آخرهـا

ــد ــوز، أل نَّ ألي، امله ــك ال جي ــد نَّ ذل ــان  يامله ــر إإذا ك ــام آخ م

ــال  ــات، ف ــان وم ــدهإالزم ــام بع ــن  م ــد م ــة أح ــذكور يف رواي م

ــاألُ  ــت األُ مَّ ــد بقي ــة، فق ــري مَّ ــاإة بغ ــذا م ــام، وه ــن  م  نَّ أال يمك

 .مامإبغري  ٰى اخللق تبق

ــبعـده وتقتــدي األُ  ٰى يبقــ ٰى عيســ نَّ إ: ن قيــلإفـ فغــري  ،ة بــهمَّ

ــاً   ٰى عيســ نَّ أل ،ممكــن أيضــاً  ــوز أن يكــون إمام ــألُ  ال جي ة مَّ

 .د مّ حم

ــائزاً  ــك ج ــان ذل ــو ك ــ ول ــت امللَّ ــة إىلٰ ة املحمّ النتقل ــ دي ة ملَّ

ــونٰى عيســ ــن أن يك ــال يمك ــل  ، ف ــه عاق ــك ال يقول ــك، وذل ذل

ـ ــأوهــو  ،ل عليــهَمــصـحيح ُحي  ٰى ل، بــل للخــرب معنــوال حمصِّ ه نَّ

ينــزل  ٰى عيســ نَّ أ: خبــار يف هــذا البــابمــن األ ٰى م معنــقــد تقــدَّ 

ــّىلٰ  ــد ص ــواإل وق ــام وه ــد م ــا يامله ــبالن ــلـس العص : ر، وقي

 .خلفه ٰى عيس صّيل ، ويُ ٰى مه عيسقدِّ ر فيُ الصبح، فيتأخَّ 

 بعـد نفـوذ الَّ إهـذه األخبـار  ٰى ـمقتضـ عـىلٰ  ٰى وما نزل عيسـ

ــه مــام واجــتامعدعــوة اإل ــاس علي ــدعوة  قاً فيكــون مصــدِّ  ،الن ل

ا جـاء بـه ممـَّ  شـيئاً غـريِّ ه يُ نَّـأ، ال ة له وعونـاً مام يف دعواه، وقوَّ اإل

ــيُّ  ــرب،  النب ــدة اخل ــون فائ ــيَّ  نَّ أ: فتك ــأوَّ  النب ــا ألنَّ ــو هل ه ه

وإن كـــان آخـــر  ،أوســـطها يواملهـــد، ســـالماإل الـــداعي إىلٰ 

ــ فيكــون ، ٰى إذ ظهــوره قبــل نــزول عيســ فجعلــه وســطاً  ،ةاألئمَّ

ق هبـذه قبلـه صـدَّ  ية، واملهـدقني هلـذه امللَّـيف نزوله آخر املصـدِّ 

ــ ــلامللَّ ــيُّ  ة قب ــه، والنب ــاحب ا  نزول ــو ص ــفه ــدَّ مللَّ أن  ة ال ب

ــون أوَّ  ــىلٰ الً يك ــيح ، فع ــون املس ــذا يك ــدِّ   ه ــر املص قني آخ

 .ةمَّ ه آخر األُ ألنَّ  ،بعنيواملعينني واملتَّ 

ــيشــهد بصــحَّ  ــل لفــظ اخلــرب، ألنَّ : قــال ه ة هــذا التأوي

ــكيــف هتلــك أُ « أوســطها واملســيح  يهلــا واملهــدأوَّ  نــاأة مَّ

هـا منهـا بــال نبيُّ  امتنــا هـذه، وإنَّـمَّ ، واملسـيح لـيس مـن أُ »آخرهـا

ــ يخــالف، واملهــد مــام آخــر الزمــان إه منهــا بــال خــالف، ألنَّ

ــد ــن ول ــول اهللا  وم ــيلٍّ  رس ــد ع ــن ول ــة،   وم وفاطم

ــيِّ  ــن النب ــيس م ــيح ل ــيلٍّ  ،واملس ــن ع ــة، وال   وال م وفاطم

د ة حمّمـملَّـ رةـبـل هـو آخـر مـن ينـزل لنصـ، د ة حممّ مَّ من أُ 

يكــون قبــل نزولــه  يهــدامل نَّ أل ،، وآخــر مــن يــدعو إليهــا

ــه األُ  ــد تبعت ــوق ــت  ]]٤٣٩ص [[/ ةمَّ ــت حت ــد دخل ــره أوق م

ــه ــحاح ،وهني ــار الص ــذه األخب ــدليل مــا ورد يف ه ــيح نَّ أ: ب  املس

مت ر، كـام تقـدَّ ـا صـالة الصـبح أو صـالة العصـمَّ إخلفه  صّيل يُ 

ــه ــاألُ  فصــار آخــر هــذه ،الروايــة ب ــاً مَّ ــأ الَّ إ، قاً ومصــدِّ  ة داعي ه نَّ

ــاء  ــرد ببق ــةمنف ــيُّ ، ودول ــ إىلٰ  عٍ ل داأوَّ   والنب ــالم، ة اإلملَّ س

، فهـــذا عٍ آخـــر دا  واملســيح ،عٍ ســـط داأو  يواملهــد

 .ة واحلمدوهللا املنَّ  ،هذا اخلرب ٰى معن

ــديلمي - ٩٢١ ــريويه ال ــن ش ــردوس الب ــاب الف ــن كت  ،وم

ــروف ــد مع ــاب معتم ــو كت ــاب  وه ــر يف ب ــور، ذك ــد اجلمه عن

ــإب )ماأللــف والــّال (  عــن النبــيِّ : قــال ،اسســناده عــن ابــن عبّ

  َّةأهل اجلنَّ  سوطاو ياملهد«: ه قالأن«. 

ــيِّ  - ٩٢٢ ــيامن، عــن النب ــن ال ــه   وبــه عــن حذيفــة ب أنَّ

ــال ــدي «: ق ــدُّ  امله ــالقمر ال ــه ك ــدي، وجه ــن ول ّري، م

ــأل األرض  ــييل، يم ــم إرسائ ــم جس ــريب، واجلس ــون ع ــون ل الل

ــام مُ  ــدالً ك ــلِ ع ــرٰىض ئَ ــورًا، ي ــاموات  ت ج ــل الس ــه أه بخالفت

 .»، يملك عرشين سنةواألرض والطري يف اجلوِّ 

ــال - ٩٢٣ ــًا، ق ــه أيض ــن ُأمِّ : وب ــَلمة  ع ــت Âَس ــا قال : أهنَّ

 .»املهدي من ولد فاطمة «:  قال النبيُّ 

ــيلٍّ  - ٩٢٤ ــن ع ــه ع ــيِّ  وب ــن النب ــال  ، ع ــه ق : أنَّ

 .»يف ليلة املهدي منّا أهل البيت، يصلحه اهللا «

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربيلاإل ىٰ بن عيس عيلُّ  /)٢ج (كشف الغمَّ

ـــ ]]٩٤٢ص [[ ـــرتضإف ـــال مع ـــث  :ن ق ـــذه األحادي ه

ــ فــق بجملتهــا وأفرادهــا متَّ  حةرِّ ـة الكثــرية بتعــدادها املصــالنبويَّ

 نقلهــا عــن رســول اهللا  ســنادها وجممــع عــىلٰ إة صــحَّ  عــىلٰ 

مــن  وهــي صــحيحة رصحيــة يف كــون املهــدي  ،وإيرادهــا

ــة  ــد فاطم ــ ،ول ــوأنَّ ــن رس ــه  ول اهللا ه م ــن عرتت وم

ــه ــل بيت ــواط نَّ أو ،وأه ــمه ي ــمه ئاس ــأو، اس ــأل األرض نَّ ه يم

 ه مـن سـاداتوأنَّـ ،لـبه مـن ولـد عبـد املطَّ نَّـأو ،وعدالً  قسطاً 

 أنَّ  عــىلٰ  ذلــك ال يــدلُّ  نَّ أغــري  ،ا ال نــزاع فيــهوذلــك ممَّــ ،ةاجلنَّــ

ــوف ــدي املوص ــره  امله ــام ذك ــات  ب ــفات والعالم ــن الص م

ـ د بـن احلسـنسـم حمّمـهو هذا أبـو القا ة اخللـف الصـالح احلجَّ

 ،ــ ــة  نَّ إف ــد فاطم ــريون ول ــلُّ  ،كث ــن يُ  وك ــم ــن  دوَل م
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ه نَّـأو ،ه مـن ولـد فاطمـةنَّـأيوم القيامة يصـدق عليـه  تها إىلٰ يَّ ذرّ 

ــأو ،الطــاهرة مــن العــرتة فتحتــاجون ، ه مــن أهــل البيــت نَّ

ــث ــذا األحادي ــع ه ــذكورة إىلٰ  م ــدلُّ  امل ــل ي ــادة دلي ــىلٰ  زي  أنَّ  ع

 .مرامكم ة املذكور ليتمَّ املهدي املراد هو احلجَّ 

  وصــف املهــدي امَّ ـلــ رســول اهللا  نَّ أ :فجوابــه

فاطمــة  ذكــر نســبه واســمه ومرجعــه إىلٰ  مــن ةدبصــفات متعــدِّ 

  ٰــد املطَّ  وإىل ــبعب ــأو ،ل ــىلٰ نَّ ــ ه أج ــة أقن ــفاأل ٰى اجلبه  ،ن

 د األوصــاف الكثــرية التــي مجعتهــا األحاديــث الصــحيحةوعـدَّ 

ــ ــاً امل ــىلٰ  ،ذكورة آنف ــة ع ــة ودالل ــا عالم ــخص  أنَّ  وجعله الش

ــذي يُ  ــمّ ال ــدي ٰى س ــو  بامله ــذكورة ه ــام امل ــه األحك ــت ل وتثب

ــه ــفات في ــك الص ــت تل ــذي اجتمع ــخص ال ــمّ ، الش ــدنا  ث وج

تلك الصـفات املجعولـة عالمـة وداللـة جمتمعـة يف أيب القاسـم 

فيلــزم القــول بثبــوت تلــك  ،الصــالح دون غــريه د اخللــفحمّمــ

ــام ــه األحك ــأو ،ل ــاحبهانَّ ــو  الَّ إو ،ه ص ــا ه ــود م ــاز وج ــو ج فل

نصـبها  عالمة ودليـل وال يثبـت مـا هـو مدلولـه قـدح ذلـك يف

 .وذلك ممتنع ،عالمة وداللة من رسول اهللا 

ـــ ]]٩٤٣ص [[/ ـــرتضإف ـــال املع ـــتمُّ  :ن ق ـــل  ال ي العم

ــة  ــة والعالم ــاصالَّ إبالدالل ــم باختص ــد العل ــدت   بع ــن وج م

ــريه ــا دون غ ــه هب ــه ،في ــا وتعيين ــأف ،هل ــم ختصُّ مَّ ــه ا إذا مل يعل ص

ه مـن زمـن نَّـأم سـلِّ ونحـن نُ  ،هبا فال حيكم لـه بالداللـة وانفراده

ــ والدة إىلٰ  رســول اهللا  مــا  ة اخللــف الصــالح احلجَّ

تلـك الصـفات التـي  شـخص مجـع من ولـد فاطمـة  دَ ِج وُ 

ــة ــة والعالم ــي الدالل ــوره ،ه ــدي وظه ــه امله ــت بعث ــن وق  لك

ــر أ ــو يف آخ ــه ه ــدّج ووالدت ــور ال ــد ظه ــدنيا عن ــات ال ال وق

وذلــك ســيأيت  ،)صــلوات اهللا عليــه( بــن مــريم ٰى ونــزول عيســ

 املرتاخـي املمتــدِّ  ذلـك الوقــت ن إىلٰ ومــن اآل ،ة مديـدةبعـد مــدَّ 

  ويف العــرتة الطــاهرة مــن ســاللة فاطمــة ،دةأزمــان متجــدِّ 

ــن يُ أفيجــوز  ،انّبــذلــك اإل يتعــاقبون ويتوالــدون إىلٰ  ةكثــري د وَل

ة مــن جيمــع تلـــك لة الطــاهرة والعـــرتة النبويَّــالســال مــن

املشــار إليــه يف األحاديــث  فيكــون هــو املهــدي ،الصــفات

دلــيلكم  ٰى ومــع هـذا االحــتامل واالمكـان كيــف يبقـ ،املـذكورة

  ؟ة املذكور باحلجَّ  اخمتص� 

ــاجلواب ــتم نَّ إ :ف ــم إذا اعرتف ــأك ــف  ه إىلٰ نَّ ــت والدة اخلل وق

ــالح وإىلٰ  ــا الص ــذا مل يو زمانن ــفات ه ــك الص ــع تل ــن مج ــد م ج

ــواه ثبــوت تلــك  فيكفــي ذلــك يف ،والعالمــات بأرسهــا س

ــ عمــالً  ،األحكـام لـه ومـا ذكرمتــوه  ،هبالداللـة املوجـودة يف حقِّ

يف العـرتة الطــاهرة مــن يكــون  د مســتقبالً ن يتجــدَّ أاحــتامل  مـن

وال مانعــا  ،عــامل الداللــةإيف  قادحــاً  بتلــك الصــفات ال يكــون

راجحــة  داللــة الــدليل نَّ إفــ ،ب حكمهــا عليهــامــن ترتُّــ

ــا ــدُّ  ،لظهوره ــتامل جت ــوحواح ــها مرج ــا يعارض ــوز  ،د م وال جي

زنـا ذلـك المتنـع العمـل ه لـو جوَّ فإنَّـ ،الـراجح بـاملرجوح ترك

ــ ــأكثر األدلَّ ــةب ــام ة املثبت ــل  ،لألحك ــن دلي ــا م ــتامل الَّ إإذ م  واح

ذلـك مـن العمـل بـه  ومل يمنـع ،ق إليـهد مـا يعارضـه متطـرِّ جتدُّ 

 .وفاقاً 

ــذي يُ  ــوال ــك ويُ وضِّ ــح ذل ــول اهللا  نَّ أده ؤكِّ ــيام  رس ف

ــام مســلم ــن احلّجــ أورده اإلم ــحيحة يرفعــه  اج ب يف ص

مـداد أيـأيت عليـك مـن « : ابقال لعمـر بـن اخلّطـ ،بسنده

كـان بـه  ،مـن قـرن ويـس بـن عـامر بـن مـراد ثـمّ أهل الـيمن أُ 

 لــو ،والـدة هــو هبـا بــرٌّ  ، موضــع درهـم لــهالَّ إمنـه  أبـرص فــرب

ــىلٰ أق ــم ع ــرَّ  س ــمه اهللا ألب ــ ،قس ــتطعت إف ــك أن اس ــتغفر ل ن يس

ــل ــالنبيُّ  ،»فافع ــفته  ف ــبه وص ــمه ونس ــر اس ــل  ،ذك وجع

صــف املتَّ  بــذلك االســم ٰى املســمّ  أنَّ  ذلــك عالمــة وداللــة عــىلٰ 

ــىلٰ  ــم ع ــو أقس ــفات ل ــك الص ــرَّ  بتل ــمه اهللا ألب ــأو ،قس ــل نَّ ه أه

ــتغفار ــب االس ــه لطل ــد اهللا ،من ــام عن ــة ومق ــة عالي ــذه منزل  وه

وبعــد   بعــد وفــاة النبــيِّ  ومل يــزل عمــر  ،عظــيم تعــاىلٰ 

 عــن املوصــوف مــداد أهــل الــيمنأيســأل  وفــاة أيب بكــر 

ــ ]]٩٤٤ص [[/ ــذلك حتَّ ــيمن ٰى ب ــن ال ــد م ــدم وف ــأهلم  ،ق فس

ــأُ  ــخص متَّ ف ــذلكخرب بش ــف ب ــ ،ص ــم يتوقَّ ــر فل يف  ف عم

 ،ذكرهـا رســول اهللا  العمـل بتلـك العالمـة والداللــة التـي

وجــزم  العمـل هبــا واجتمـع بــه وسـأله االســتغفار بـل بــادر إىلٰ 

ه املشـار إليـه باحلـديث النبـوي ملـا علـم تلـك الصـفات فيـه بأنَّ 

ــتامل ــود اح ــع وج ــدَّ أ م ــتقبالً ن يتج ــيمن مس ــود ال ــن  د يف وف م

ــ قبيلــه مــراد نَّ إفــ ،يكــون بتلــك الصــفات د فيهــا كثــرية والتولُّ

 .وعني ما ذكرمتوه من االحتامل موجود ،كثري

ــذين وصــفهم رســول اهللا قضــيَّ وكــذلك   ة اخلــوارج ال

  وجـد عـيلٌّ امَّ ـبعـد ذلـك لـ ثـمّ  ،عليهـا حكمهـم ببصفات ورتَّ 

  ُــودة يف أ ــفات موج ــك الص ــكتل ــرور ولئ ــة ح  ٰى يف واقع

، م هـــم املـــرادون باحلـــديث النبـــويوالنهـــروان جـــزم بـــأهنَّ 

ــتلهم ــاتلهم وق ــع  ،وق ــفة م ــود الص ــد وج ــة عن ــل بالدالل فعم

ــتامل  ــأاح ــون امل ــريهم رادونن يك ــة  ،غ ــذه الدالل ــال ه وأمث
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ــرية ــتامل كث ــام االح ــع قي ــا م ــل هب ــفعُ  ،والعم ــة أنَّ  مَ ِل  الدالل

 .ك الحتامل املرجوحرتَ الراجحة ال تُ 

ــاً  ــده بيان ــراً  نزي ــود  وتقري ــد وج ــم عن ــوت احلك ــول بثب فنق

ــن وُ  ــة مل ــة والدالل ــالعالم ــردَ ِج ــه أم ــنيَّ  ت في ــه يتع ــل ب  العم

صـاحب الصـفات املــراد  نَّ أفمـن تركـه وقــال بـ ،واملصـري إليـه

وقـد  ،احلكـم لـيس هـو هـذا بـل شـخص غـريه سـيأيت ثبـاتإب

 ويــدلُّ  ،ووقـف نفسـه موقـف اللئـيم عـدل عـن الـنهج القـويم

 ٰى موسـ عـىلٰ   انـزل يف التوريـةامَّ ـلـ )وعـال عـزَّ (اهللا  ذلك أنَّ  عىلٰ 

ــأ )اهللا عليــهصــلوات ( العــريب يف آخــر الزمــان  ث النبــيُّ بَعــه يُ نَّ

 ونعتــه بأوصــافه وجعلهــا عالمــة وداللــة عــىلٰ ، اءخــاتم األنبيــ

 )صــلوات اهللا عليــه( ٰى وصــار قــوم موســ ،ةثبـات حكــم النبــوَّ إ

ــفاته ــه بص ــون  ،يذكرون ــأويعلم ــه يُ نَّ ــامَّ  ،ثبَع ــانفل ــرب زم   ق

ــ ــه صــاروا ُهي ــوره وبعث ــهـدون املشــدِّ ظه  :ويقولــون ،ركني ب

ــيظهر اآل ــيٌّ س ــه ن نب ــذا نعت ــفته ك ــذا وص ــىلٰ  ،ك ــه ع ــتعني ب  نس

ـــا ـــ بُ فلـــامَّ  ،لكمقت ـــفات  وجـــدوا العالمـــات  َث ِع والص

لـيس  :وقـالوا ،تـه أنكـروهنبوَّ  ت داللـة عـىلٰ َلـعِ بأرسها التـي ُج 

ــذا ــو ه ــيأيت ه ــريه وس ــو غ ــل ه ــامَّ  ،ب ــوا إىلٰ فل ــتامل   جنح االح

ــة ــل بالدالل ــن العم ــوا ع ــر اهللا  وأعرض ــال أنك ــودة يف احل املوج

هلـم يف  كرهـاعليهم كوهنم تركـوا العمـل بالداللـة التـي ذ تعاىلٰ 

 .االحتامل وجنحوا إىلٰ  ،ةاالتور

ــ ــوهــذه القصَّ ــ ج عــىلٰ َجــاحلُ  ٰى ة وأقــوة مــن أكــرب األدلَّ ه أنَّ

ــنيَّ  ــةيتع ــل بالدالل ــا  العم ــد وجوده ــن إو ،عن ــم مل ــات احلك ثب

ــهدَ ِجــوُ  ــة في ــي  فــإذا كانــت الصــفات ،ت تلــك الدالل ــي ه الت

ــودة يف  ــذكورة موج ــام امل ــك األحك ــوت تل ــة لثب ــة ودالل عالم

ـــ  تعـــنيَّ  د حمّمـــ ]]٩٤٥ص [[/الصـــالح  ة اخللـــفاحلجَّ

 االحـتامل اثبات كونـه املهـدي املشـار إليـه مـن غـري جنـوح إىلٰ 

 .د غريه يف االستقبالبتجدّ 

ــرتض ــال املع ــإذا ق ــلِّ نُ  :ف ــم س ــة  نَّ أم لك ــفات املجعول الص

ــة إذا ــة ودالل ــوُ  عالم ــنيَّ دَ ِج ــزم ت تع ــا ول ــل هب ــات إ العم ثب

ــهدَ ِجــمــدلوهلا ملــن وُ  ــع وجــود لكــن ،ت في تلــك العالمــة  نمن

 ةمــن مجلــ نَّ إفــ، د والداللــة يف اخللــف الصــالح حمّمــ

ن يكــون اســـم أبيـــه أ :عالمــة وداللـــة الصــفات املجعولـــة

احلـــديث  ح بـــههكـــذا رصَّ  ، الســـم أيب النبـــيِّ  مواطئـــاً 

ــىلٰ  ــوه النبــوي ع ــه ،مــا أوردمت ــفة مل توجــد في ــ ،وهــذه الص  نَّ إف

وأيــن  ،بــد اهللاع  واســم أب النبــيِّ  اســم أبيــه احلســن

هـي جـزء  فلـم توجـد هـذه الصـفة التـي ؟احلسن مـن عبـد اهللا

ــة ــة والدالل ــن العالم ــ ،م ــزء العلَّ ــت ج ــإذا مل يثب ــت ف ــال يثب ة ف

ــيُّ  ،حكمهــا ــة   إذ النب ــام ثابت ــل تلــك األحك ــن الَّ إمل جيع  مل

ــفات كلُّ  ــك الص ــت تل ــهاجتمع ــا ل ــي ،ه ــاة  الت ــا مواط جزؤه

ــ ــوين يف حقِّ ــمي األب ــذه مل جتت ،هاس ــوه ــع يف احلجَّ ــف م ة اخلل

 .شكال قويٌّ إوهذا  ،ثبت تلك األحكام لهتفال ، الصالح

ــاجلواب ــدَّ  :ف ــ ال ب ــل الش ــن ـقب ــواب م ــيل اجل روع يف تفص

 :عليهام الغرض ٰى بنبيان أمرين يُ 

ــأ :لفــاألوَّ   ةطــالق لفظــإع يف لســان العــرب ئغ شــائه ســانَّ

قـال وقـد نطـق القـرآن الكـريم بـذلك ف ،األعىلٰ  اجلدِّ  األب عىلٰ 

ْم إِبْــراِهيمَ  :اهللا
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وحكــاه   بــذلك النبــيُّ  ونطــق ،]٣٨: يوســف[ َو�ِْســحاق

ــل  ــن جربئي ــديث اإل ع ــأرساء يف ح ــالنَّ ــت«: ه ق ــن  :قل م

ــذا ــال ؟ه ــراهيم :ق ــوك إب ــفعُ  ،»أب ــة أب تُ  أنَّ  مَ ِل ــلفظ ــىلٰ طَل  ق ع

 .مرينفهذا أحد األ ،عال نإو اجلدِّ 

ــايناأل ــر الث ــم تُ  نَّ أ: م ــة االس ــلفظ ــىلٰ طَل ــىلٰ  ق ع ــة وع  الكني

ـــد ،الصـــفة ـــنتهم  وق اســـتعملها الفصـــحاء ودارت هبـــا ألس

ـــ ـــث حتَّ ـــا ٰى ووردت يف األحادي ـــاري  ذكره ـــان البخ اإلمام

ل بـن سـه إىلٰ  واحـد مـنهام يرفـع ذلـك بسـندهلُّ ك، Ëومسلم 

رسـول  نَّ إ واهللا: ه قـال عـن عـيل نَّـأ سعد السـاعدي 

 ،إليــه منــه ومل يكــن لــه اســم أحــبُّ  ،ه بــأيب تــرابســّام  اهللا 

 :قول الشاعر ومثل ذلك .الكنية لفظه االسم عىلٰ  فأطلق

 ]]٩٤٦ص [[/

ــدرك  ــل ق ــمّ ن تُ أأج ــ ٰى س     ةمؤننَّ

ــ    ك للعــرباك فقــد ســّام ومــن كنّ

الكنايــة أو  طلق التسـمية عــىلٰ فــأ ،)ومــن يصـفك( :ٰى رووُيـ

ــا  ،شــايع ذايــع يف كــالم العــرب وهــذا ،الصــفة فــإذا وضــح م

ــن األ ــا م ــذكرن ــاعلم أيَّ ــرين ف ــه  دك اهللام ــيَّ  نَّ أبتوفيق   النب

،  د احلسـن وأبـو عبـد اهللا احلسـنيكان له سـبطان أبـو حمّمـ

ــامَّ ـولـ  مــن ولــد أيب عبــد اهللا ة اخللــف الصــالح  كــان احلجَّ

ــة احل ــت كني ــد اهللاوكان ــا عب ــني أب ــيُّ  ،س ــأطلق النب ــىلٰ   ف  ع

ــم ــه االس ــة لفظ ــقِّ  الكني ــم يف ح ــة باالس ــل املقابل ــه ألج  ،أبي

ــىلٰ  ــق ع ــدِّ  وأطل ــة األب اجل ــ ،لفظ ــال ه فكأنَّ ــواطئ  :ق ي

إذ  ،ه اسـم أيبوكنيـة جـدِّ  ،دد وهـو حمّمـنـا حمّمـأف ،اسمه اسمي
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 لتكـون تلـك األلفـاظ املختصـة ،وأيب عبـد اهللا هو أبـو عبـد اهللا

ــفاته و ــف ص ــة لتعري ــالمإجامع ــأ ع ــد اهللا نَّ ــد أيب عب ــن ول ه م

 تنــتظم الصــفات فحينئــذٍ  ،احلســني بطريــق جــامع مــوجز

ـ ، د ة اخللـف الصـالح حمّمـوتوجـد بأرسهـا جمتمعـة للحجَّ

 .شكال فافهمهيف إزالة ذلك اإل كاٍف  وهذا بيان شاٍف 

ــت ــدِّ  :قل ــامل ال ــيخ ك ــم اهللا الش ــرح ــه اجلنَّ ــه ين وأثاب ة بحث

رونــه ويــدفعون نكِ فيُ  يشــاهدون اإلمــام  مــع قــوم الً أوَّ 

ــي وُ  ــم والــدالالت الت ــا َف ِصــالعالئ ــاج إىلٰ  هب ــث  وال حيت البح

ــؤالء ــع ه ــإهنَّ  ،م ــو ف ــان ه ــاهدوه ك  امً قــيِّ  م إذا رأوه وش

ــات حجَّ إب ــهثب ــىلٰ  داال�  ،ت ــم ع ــاء حمجَّ  هل ــهاقتف ــإو ،ت ــث نَّ ام البح

ــه ــم يف بقائ ــوده  معه ــإهنَّ ، ووج ــون أو أف ــرهم م جممع كث

 .دولَ أو سيُ  دَ لِ وُ  هوخمتلفون يف أنَّ  ،ظهوره عىلٰ 

ــا ــا ملخالفين ــه نَّ أ :وجوابن ــائلون ب ــوده ق ــائلني بوج ــال  ،الق ف

ــاجون إىلٰ  ــل حيت ــن ، دلي ــاهلم ع ــن نقــل رج ــدهم م ــت عن ــا ثب مل

ــ ــأو ،تهم أئمَّ فقــد  ،مكانــهإفقــائلون ب ا املنكــرون لوجــودهمَّ

 .فيها طولين وعبارة كامل الدِّ  ،ح جانب الوجودترجَّ 

ــ :وقـال ــأو ،رذكَ ا ولــده فلــم يكــن لــه ولــد ليُــوأمَّ ا عمــره مَّ

فلـم يمكـن  ،ناآل إىلٰ  ٰى اهللا خـاف فـاختف عـىلٰ  ام املعتمـدففي أّيـ

ــاب و ــن غ ــك إذ م ــر ذل ــعإذك ــه  ن انقط ــب غيبت ــربه ال توج خ

ــره ــدار عم ــم بمق ــربه احلك ــاع خ ــه ،وانقط ــاء حيات ، وال بانقض

ــاىلٰ  ــدرة اهللا تع ــعة وق ــه  ]]٩٤٧ص [[/ ،واس ــه وألطاف وحكم

ــ دركوا ُيــ نْ أالعلــامء  ولــو رام عظــامء ،ةبعبــاده عظيمــة عامَّ

ــدوا إىلٰ  ــدره مل جي ــه ق ــه وكن ــائق مقدورات ــبيالً  حق ــك س وال ، ذل

ــرف تطلُّ  ــب ط ــرياً تقل ــه حس ــم إلي ــدّ  ،عه ــيالً وح ــىلٰ أو ،ه كل  م

وتِ�ــتُْم ِمــَن  ،عــن اإلحاطــة بــه علــيهم لســان عجــزهم
ُ
َومــا أ

 
ً
ِليال

َ
 ق

�
ِم إِال

ْ
ِعل

ْ
 .]٨٥: اإلرساء[ ال

ـــاد اهللا  ـــض عب ـــري بع ـــتغرب تعم ـــدع وال مس ـــيس بب ول

 دَّ مــ فقــد ،حــني وال امتــداد عمــره إىلٰ  ،)املخلصــني(الصــاحلني 

ومــن  ،وأوليــاءه اهللا أعــامر مجــع كثــري مــن خلقــه مــن أصــفيائه

 ومــنهم،  ٰى فمــن األصــفياء عيســ ،مطروديــه وأعدائــه

 هـمطالـت أعامر وخلـق آخـر مـن األنبيـاء ، ر ـاخلض

 لــف سـنة أو قارهبــا كنــوح أمــنهم  واحـدٍ  جــاز كــلُّ  ٰى حتـَّ

 .وغريه

ــأو ــدّج مَّ ــإبليس وال ــداء واملطــرودين ف ــن األع ــن  ،الا م وم

 ،وكــان مــنهم مــن يقــارب عمــره األلــف، وىلٰ غــريهم كعــاد األُ 

سـاع القـدرة البيـان اتِّ  هـذا وكـلُّ  ،وكذلك لقـامن صـاحب لبـد

 يمنــع مــن امتــداد مــانع فــأّي  ،انيــة يف تعمــري بعــض خلقــهالربّ 

 يظهـر فيعمـل مــا حكـم اهللا تعــاىلٰ أن  اخللـف الصــالح إىلٰ عمـر 

 ؟له به

*   *   * 

 ٰى بــن عيســ عــيلُّ  قــال أفقــر عبــاد اهللا تعــاىلٰ  ]]١٠١٤ص [[

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــب  :أثاب ــن العج ــيخ نَّ أم ــيخ  الش ــربيس والش الط

ــد  ــاىلٰ (املفي ــام اهللا تع ــاال )رمحه ــ :ق ــمه والإنَّ ــر اس ــوز ذك  ه ال جي

عليـه (وكنيتـه كنيتـه   اسـمه اسـم النبـيِّ  :يقـوالن ثمّ  ،نيتهك

ـــأان ومهـــا يظنّـــ، )الســـالمالصـــالة و  ]]١٠١٥ص [[/ام مل هنَّ

ــه ــمه وال كنيت ــذكرا اس ــب ،ي ــذي أراه  ،وهــذا عجي ــع نَّ أوال  املن

ة يف وقـت اخلـوف عليـه والطلـب لـه ام كـان للتقيـَّنَّـإمن ذلـك 

 .لمواهللا أع ،ن فالاآل افأمَّ  ،والسؤال عنه

*   *   * 

ــــابعة]] ١٠٣٨ص [[ ــــالوا :املســــألة الس ــــل  :ق إذا حص

وأنـتم قـد زعمـتم   بعـد رسـول اهللا أن ال نبـيَّ  مجاع عـىلٰ اإل

ه يقتـل نَّـأو، القائم إذا قام مل يقبـل اجلزيـة مـن أهـل الكتـاب نَّ أ

ـــمــن بلــغ العشــ ويــأمر هبــدم املســاجد  ،ينه يف الــدِّ رين ومل يتفقَّ

ــأو، واملشــاهد ــم نَّ ــن بيِّ  بحكــم داود ه حيك ــأل ع ــال يس  ة،ن

 وهـــذا يكـــون نســـخاً  ،يف أخبـــاركم وأشـــباه ذلـــك بـــام ورد

فــان مل  ةالنبــوَّ  ٰى م معنــفقــد أثبـتُّ  ،ألحكامهــا بطــاالً إريعة وـللشـ

 ؟فام جوابكم عنها ،ظوا باسمهاتتلفَّ 

ـــإ :واجلـــواب ]]١٠٣٩ص [[/ نه ا ال نعـــرف مـــا تضـــمَّ ّن

ه نَّـأو ،أهـل الكتـابمـن  ال يقبـل اجلزيـة ه السؤال مـن أنَّـ

ــ ــن بلــغ العش ــل م ـــيقت ــدِّ رين ومل يتفقَّ ــ ،ينه يف ال ــانإف ورد  ن ك

ـأف ،بذلك خرب فهو غـري مقطـوع بـه ا هـدم املسـاجد واملشـاهد مَّ

 اهللا وعـىلٰ  ٰى غـري تقـو نـي عـىلٰ ن هيدم مـن ذلـك مـا بُ أجيوز  فقد

 روع قـد فعلـه النبـيُّ ـوهـذا مشـ ،سـبحانه خالف ما أمـر اهللا بـه

 ،ــأو ــ يا روا مــمَّ ال  بحكــم داود  حيكــم ه مــن أنَّ

 هنَّـأفتأويلـه  ن صـحَّ إو ،غـري مقطـوع بـه نة فهذا أيضـاً يسأل البيِّ 

مــن  وإذا علــم اإلمـام واحلــاكم أمـراً  ،حيكـم بعلمـه فــيام يعلمـه

ولـيس يف هـذا  ،نـةبعلمـه وال يسـأل البيِّ  ن حيكـمأمور فعليه األُ 

 .نسخ للرشيعة

رك قبـول اجلزيـة واسـتامع هـذا الـذي ذكـروه مـن تـ أنَّ  عىلٰ 

النسـخ هـو  نَّ أل ،ريعةـللشـ مل يكـن ذلـك نسـخاً  نة لو صـحَّ البيِّ 
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ـأف ،لـه ومل يكـن مصـاحباً  ر دليله عـن احلكـم املنسـوخما تأخَّ  ا مَّ

ــخاً  ــدمها ناس ــون أح ــال يك ــدليالن ف ــطحب ال ــاحبه إذا اص  لص

ــمإو ــه يف احلك ــان خيالف ــذا اتَّ  ،ن ك ــىلٰ وهل ــا ع ــبحانه  أنَّ  فقن اهللا س

ذلـك  نَّ إ ،ال تلزمـوه وقـت كـذا ثـمّ  السـبت إىلٰ  الزمـوا :قاللو 

ـــخاً  ـــون نس ـــدليل  نَّ أل ،ال يك ـــاحب لل ـــع مص ـــدليل الراف ال

ــب ــحَّ  ،املوج ــيُّ وإذا ص ــان النب ــة وك ــذه اجلمل ــد   ت ه ق

ــ ــده جيــب اتِّ  نَّ أأعلمنــا ب ــائم مــن ول ــول الق  ،حكامــهأباعــه وقب

ــا ــنحن إذا رصن ــا و إىلٰ  ف ــه فين ــم ب ــا حيك ــض إم ــالف بع ن خ

النسـخ ال يـدخل  نَّ أل ،مـة غـري عـاملني بالنسـخحكام املتقدِّ األ

 .وهذا واضح ،فيام يصطحب الدليل

ــال  ــا  :وق ــا أردن ــذا م ــنيِّ ن نُ أه ــة ب ــائل الغيب ــن مس  م

ــا ــاء ،وجواباهت ــة والغيبــة  واستقص ــائل اإلمام الكــالم يف مس

ــاب ــذا الكت ــود يف ه ــرض املقص ــن الغ ــرج ع ــ، خي ــن تأمَّ ل وم

ح مـا أثبتنـاه مـن وتصـفَّ  ،نصـافني اإلكتابنا هـذا فنظـر فيـه بعـ

ونحـن نحمــد  ،والثـواب احلـقِّ  وصـل إىلٰ  ،واألبـواب الفصـول

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــلأ اهللا س ــاً  ن جيع ــاه خالص ــا عملن ــه م  ،لوجه

ــه إىلٰ  وموصــالً  ــاً  ،ثواب ــه ومنجي ــن عقاب ــاء ،م ــا دع ــن  ويلحقن م

ــعابه ــل يف ش ــاص يف دُ  ،أوغ ــرَ وغ ــن ُجلَ ــة م ــهر الثمين  ،ج عباب

ــ ــه ررَ واســتفاد الُغ ــل أبواب ــة مــن خل ــاب ( .الثمين هــذا آخــر كت

 ).الطربيس 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

 :صاحب الزمان ]]٢٠٩ص [[

 :موروهو أُ 

ـــأُ  قـــرأت عـــىلٰ : قالـــت حكيمـــة - ١ ه نـــرجس وقـــت مِّ

ــة الكــريس فأجــابني مــن بطنهــا  ،والدتــه التوحيــد والقــدر وآي

ــمّ  ،بقــراءيت ــة إىلٰ  داً وضــعته ســاج ث : فأخــذه أبــوه وقــال ،القبل

ٰ : وقـرأ ٰى ذ وسـمّ فتعـوَّ  ،»نطـق بـإذن اهللاُ «
َ َ
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 وكـــان مكتوبـــاً  .آخـــرهم باســـمه إىلٰ  واحـــداً ]] ٢١٠ص /[[
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ـــة]. ٨١: اإلرساء[ ��ن ـــت حكيم ـــت  :قال دخل

أفصـح مـن  فلـم أرَ  ،يـفـإذا هـو يمشـ بعد والدته بأربعني يومـاً 

 . لغته

ــه ســقط : نســيم وماريــة قالتــا - ٢ لـــامَّ ســقط مــن بطــن ُأمِّ

احلمــد هللا «: السـامء قـائالً كلَّـام يعطـس افعـًا سـبّابتيه إىلٰ جاثيـًا ر

حمّمـد وآلـه، زعمـت الظــاملون أنَّ  اهللا عـىلٰ  ربِّ العـاملني، وصـّىلٰ 

ة اهللا داحضة  .»حجَّ

ــال طريــف، عــن نضـــر اخلــادم - ٣ اإلمــام  دخــل عــىلٰ   :ق

ــال ــد، فق ــو يف امله ــدفع اهللا «: وه ــياء، ويب ي ــاتم األوص ــا خ أن

 .» وشيعتيالبالء عن أهيل 

جـــاء كامـــل املـــدين يســـأل العســـكري عـــن مقالـــة  - ٤

ــال ــة، ق ض ـــي: املفوِّ ــت يف نفس ــلت قل ــامَّ وص ــن  ٰى أر: فل ــه ل أنَّ

ن عـرف معرفتـي، فخـرج فتـ  ٰى يدخل اجلنَّة إالَّ أهـل املعرفـة ممـَّ

جئـت «: إلينا ابـن أربـع سـنني ونحوهـا، فقـال مبتـدئًا باسـمي

ــة إالَّ  ــدخل اجلنَّ ــل ي ــه ه ــن أنَّ ــأل ع ــك؟تس ــال بمقالت ــن ق ، »م

إذًا يقـلُّ داخلهـا، واهللا ليـدخلنَّها قـوم يقـال «: نعـم، قـال: قلت

ــيلٍّ : هلــم ــقِّ ع ــون بح ــة، حيلف ــت  احلّقي ــه، وجئ ــون حقَّ وال يعرف

ــيئة  ــة ملش ــا أوعي ــل قلوبن ــذبوا ب ــة، ك ض ــة املفوِّ ــن مقال ــأل ع تس

ــال»اهللا ــال: ، ق ــكري وق ــر إيلَّ العس ــد : فنظ ــك وق ــا جلوس م

ــ وأســند ذلــك جعفــر بــن   ة مــن بعــدي؟أنبــأك بحاجتــك احلجَّ

ثني : حمّمد بـن أمحـد األنصـاري، قـال أبـو نعـيم حمّمد إىلٰ  وحـدَّ

 . أيب نعيم برجاله إىلٰ  كامل بذلك، ورواه أيضًا أمحد بن عيلٍّ 

بعــث املعتضــد ثالثــة نفــر  لـــامَّ مــات العســكري  - ٥

يكبسوا داره، ومـن لقـوه فيهـا يأتونـه برأسـه، ففعلـوا، فـدخلوا 

 ار، فــرأوا رسدابـًا، ويف ذلــك الســـرداب مـاًء، ورجــالً عــىلٰ الـد

حصـري، ومل يلتفـت إلينـا، فسـبق أمحـد بـن عبـد  املاء يصيل عـىلٰ 

اهللا، فطفــر إلــيهم فهــمَّ أن يغــرق فخلَّصــوه، وطفــر آخــر فكــان 

املعتضــــد،  كــــذلك فخلَّصــــوه، فــــانتهروا وعــــادوا إىلٰ 

 . فاستكتمهم

] هـا[دراهـم، فـردَّ  بعث إليه يعقـوب الغّسـاين بعشــرة - ٦

ــال ــه، وق ــا «: إلي ــوية، ]] ٢١١ص /[[أعطن ــتَّة الرض ــا الس منه

ــذرت : ، قــال»وضــع بــدهلا يف املوضــع الــذي نــذرت وكنــت ن

 . أن أضع عرشة يف مقام إبراهيم يأخذها من أراد اهللا

ــار - ٧ ــن مهزي ــد ب ــه، : حمّم ــي مع ــاالً وأخرجن ــل أيب م مح

، ُردَّين: فضعف يف الطريـق، فقـال يل  فهـو املـوت، واتَّـق يـا بنـيَّ

 اهللا يف هــذا املــال، فــامت، فقــدمت العــراق، فقمــت أّيامــًا عــىلٰ 

يـا حمّمـد، معـك «: الشطِّ كامتـًا أمـري، وإذا برسـول معـه رقعـة

ــذا ــذا وك ــر»ك ــا ج ــع م ــصَّ مجي ــال، ٰى ، وق ــه امل ــلَّمت إلي ، فس
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أقمنــاك مقــام أبيــك، فامحــد «: ، فخــرج إيلَّ وبقيــت أّيامــًا مغــتام� 

 .» اهللا

ــيلُّ  - ٨ ــرب ع ــامت  أخ ــني، ف ــنة ثامن ــوت س ــه يم ــاد أنَّ ــن زي ب

 .فيها، فبعث له كفناً 

لــامَّ مـات يزيـد   :عن بدر غالم أمحـد بـن احلسـن، قـال - ٩

ـــد املَ  ـــن عب ـــب ـــمند  ك أوٰىص ِل ـــهري والس ـــع الش إيلَّ أن أدف

ــة  والســيف واملنطقــة إىلٰ  متهــا يف نفســـي بســبع مائ مــواله، فقوَّ

ــإذ ــدًا، ف ــع أح ــار، ومل أطَّل ــراقدين ــن الع ــاب م ــه «: ا الكت وجِّ

ــمند  ــهري والس ــن الش ــك ع ــا ِقبَل ــي لن ــار الت ــبعامئة دين بالس

 .»والسيف واملنطقة

ــري - ١٠ ــد اجلعف ــن أمح ــف ب ــجِّ   :يوس ــن احل ـــرفت م انص

بــت  إىلٰ  الشــام، فنزلــت ُأصــّيل، فرأيــت أربعــة يف حممــل، فتعجَّ

ومـا أعلمـك : تركـت صـالتك، قلـت: منهم، فقال يل أحـدهم

إنَّ : صـاحب زمانـك؟ قلـت ٰى أُحتِـبُّ أن تـر: قـال بذلك منّي؟

 .السامء فرأيت اجلمل وما عليه يرتفع إىلٰ : له عالمات، قال

ـر   :قال الصـفواين - ١١ رأيـت القاسـم بـن العـال وقـد عمَّ

مائة وسبع عشــرة سـنة، وقـد ورد إليـه رسـول صـاحب األمـر 

بـل فيه نعيـه وموتـه بعـد أربعـني يومـًا، وأنَّـه سيصـحُّ بصــره ق

ــام، وكــان قــد عمــي دهــراً  وكــان لــه صــديق . موتــه بســبعة أّي

َومــا : قــال اهللا تعـاىلٰ  إنَّ  :وقــال ،ناصـبي، فقـرأ عليــه الكتـاب
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]] ٢١٢ص /[[  ٰى ـومــوالي هــو املرتضــ  ،]٢٧و ٢٦: اجلــن[

  لســت عــىلٰ يف غــري ذلــك فــاعلم أّين  فــإذا مــتُّ  ،مــن الرســول

ـــيء ــتُّ  ،ش ــك وإن م ــت لنفس ــانظر أن ــه ف ــوم فورَّ  ،في ــوا الي خ

ــ ،وشــاع ذلــك ،امت عينــاه قبلــه بســبعة أّيــوصــحَّ   ةفأتتــه العامَّ

ــ ــحيحاً ـوقاض ــه ص ــرون إلي ــاة ينظ ــمّ  ،ي القض ــيَّ  ث ــب وص ته كت

ورأيـت  .ع صـديقه املـذكورفتشـيَّ  ،ومـات يف ذلـك اليـوم ،بيده

  .من كتاب الغيبة للطويس منقوالً  نحو ذلك أيضاً 

: قال أبـو سـورة وكـان مـن مشـايخ الزيديـة بالكوفـة - ١٢

ــابٌّ  ــرج ش ــني  خ ــرب احلس ــد ق ــن عن ــه م ــن الوج  إىلٰ  حس

ــة، ف ــالالربيَّ ــه، فق ــ«: تبعت ــا رْ ُم ــن »بن ــإذا نح ــا ف ــا وانتبهن ، فنمن

اء ، فحفـر بيـده فنبـع املــ»هـذا منـزيل«: بمسـجد السـهلة، فقـال

ــّىلٰ  ــأ وص ــالفتوضَّ ــّم ق ــزراري ا«: ، ث ــل لل ــري، وق ــل الغ دخ

ة مـن حتـت رجـل الســرير بعالمـة كـذا ومغّطـاة  يعطيك صــرَّ

: قلـت، ف»بكذا، فإنَّه خيرج إليـك ويـده ملطَّخـة بـدم األُضـحية

، فرجعـت إليـه فخـرج إيلَّ »حمّمـد بـن احلسـن«: من أنت؟ قـال

صـفته كـذا وكـذا يقـول لـك كـذا  شـابٌّ : كام ذكـر، فقلـت لـه

ــده عــىلٰ  ــيَّعت  وكــذا، فمســح ي ة، فتش ــاين الصـــرَّ وجهــه وأعط

 .وبرئت من الزيدية

ـــرير - ١٣ ــال الض ــني، : ق ــي احلس ــس عّم ـــرت جمل حض

ين  ك إىلٰ كنــت مثلـــ: الناحيــة، فقــال يل فزريــت عــىلٰ  أن والَّ

، وكـان كلَّـام بعـث إليهـا واليـًا حاربتـه أهلهـا، فلـامَّ السلطان قام� 

ــرض يل طريــدة فأوغلــت يف أثرهــا، فطلــع عــيلَّ  ـــرت ع س

ــت ــّامين، فقل ــهباء فس ــه ش ــارس حتت ــال: ف ــد؟ ق ــا تري ـــَم «: م لِ

ـــىلٰ  ـــزري ع ـــك؟ ت ـــحايب مخس ـــع أص ــــَم متن ـــة، ولِ ، »الناحي

ــت ــه وقل ــدت من ــ: فارتع ــود، فق ــام� «: الال أع ــدخل ق ــك ت  إنَّ

ــّم وّىلٰ »عفــوًا، فــامض راشــداً  ــم ، ث ــًا وشــامالً فل ــه يمين دت ، فتفقَّ

كنّـا نحـارب مـن : أَره، فرجعت وأتيت البلـدة، فقـال يل أهلهـا

ا إذا أتيت أنت فـال خـالف بيننـا، فأقمـت هبـا زمانـًا،  جييئنا، فأمَّ

بغــداد، فــدخلت  واكتســبت منهــا مــاالً، فــويش يب فعزلــت إىلٰ 

ــىلٰ  ــال ع ــال يب ق ــامَّ خ ــري، فل ــنهم العم ــاس وم ــاحب : الن ص

، ففتحــت لــه اخلــزائن، »قــد وفينــا مــا وعــدنا«: الشــهباء يقــول

ثني : ريرـرف، قـال الضــفدخل وأخـذ مخسـها وانصـ فلـامَّ حـدَّ

قت األمر وزال عنّي الشكُّ    .عّمي بذلك حتقَّ

حججــت   :عــن أيب القاســم، قــال - ١٤]] ٢١٣ص /[[

ــرت ا ــي أم ــنة الت ــر إىلٰ يف الس ــردِّ احلج ــا ب ــة فيه ــه،  لقرامط مكان

فكــان أكــرب ّمهــي مشــاهدة مــن يضــعه، فمرضــت يف الطريــق، 

فاستنبت معـروف بـن هشـام، وأعطيتـه رقعـة أسـأله فيهـا عـن 

ة عمــري، قــال معــروف ــام وضــعه شــخص مل يســتقّر، : مــدَّ فكلَّ

، وانصــ فوضـعه شــابٌّ  رف فتبعتــه ُأخــراه وهــو ـأســمر فاســتقرَّ

ـــه،  ـــاليمشــــي ومل أحلق ـــت إيلَّ وق ـــة«: فالتف ـــات الرقع ، »ه

ال عليـه مـن هـذه «: فناولته إّياها، فقال مـن غـري أن ينظـر فيهـا

، فكـان »العلَّة بأس، وسـيكون مـا ال بـدَّ منـه بعـد ثالثـني سـنة

 . كام قال

ــال أبــو حمّمــد الــدعجيل - ١٥ بــاملوقف،  رأيتــه   :ق

ــال ــاً «: فق ــني يوم ــد أربع ــذه بع ــك ه ــذهب عين ــك أن ت ، »يوش

 . األربعني خرج فيها قرحة فذهبت فبعد

ــحاق إىلٰ  - ١٦ ــن إس ــد ب ــل أمح ــكري  مح ــًا  العس جراب
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، »هـذه هـدايا موالينـا«: ابنـه وقـال إىلٰ  فيه رصر، فالتفـت 

ـــالم ـــال الغ ـــاً «: فق ـــالالً وحرام ـــا ح ـــلح، ألنَّ فيه ، »ال تص

ة قبل فتحها ق بينها، وأعلم بكّمية كلِّ رصَّ  .فُأخرجت، ففرَّ

ــا - ١٧ ــرب اإلم ــة  م أخ ــه خرق ــأنَّ مع ــرتآبادي ب األس

ــال ــامي، فق ــد ش ــا واح ــارًا، منه ــون دين ــا ثالث ـــرة فيه : خض

 . ، فأخرجها فكانت كام قال»هاهتا«

خرجـــت يف طلـــب   :قـــال أبـــو الرجـــاء املصــــري - ١٨

لــو كــان شـــيء : اإلمــام بعــد مضـــيِّ أبيــه، فقلــت يف نفســـي

ــوتًا وال أر ــمعت ص ــنني، فس ــالث س ــد ث ــاً  ٰى لظهــر بع : شخص

هـل رأيـتم رسـول : ا نصـر بـن عبـد ربِّـه، قـل ألهـل مصــري«

  .وما كنت أعلم أنَّ اسم أيب عبد ربِّه: ، قال»اهللا فآمنتم به؟

ــن أيب روح - ١٩ ــال أمحــد ب دفعــت إيلَّ امــرأة مــن أهــل   :ق

ــت ــًا وقال ــًا خمتوم ــور كيس ــ: دين ــه إالَّ إىلٰ ه وال تُ ال حتلُّ ــن  ؤّدي م

حبّـات لؤلـؤ، وُخيـِربك قبـل  ُخيِربك بام فيه، وفيـه قرطـي وثـالث

ــه،  ــانري ألدفعهــا إلي ــي عشـــرة دن ــن استقرضــت ُأّم ســؤالك ممَّ

ــت إىلٰ  ــك، وجئ ــت ذل ــكري  فحمل ــاب العس ــرج ب ، فخ

ــا ــة فيه ــادم برقع ــًا، «: خ ــديراين كيس ــت ال ــة بن ــك عاتك أودعت

ــوم  ــا لكلث ه ــتها ُأمُّ ــي استقرض ــدنانري الت ــذا، وال ــذا وك ــه ك وفي

ق رة يف ضـــعفاء ـالعشـــ بنـــت أمحـــد وهـــي ناصـــبية، فلتُفـــرِّ

 .»إخواهنا

ـــال العمـــري - ٢٠]] ٢١٤ص /[[ أنفـــذ إيلَّ رجـــل   :ق

ــال ه وق ــردَّ ــاالً، ف ــو «: م ــه، وه ــك من ــد عمِّ ــقَّ ول ــرج ح أخ

ــة ــّم »أربعامئ ــه، ث ــد ذلــك في ــب فوج ــب الرجــل، وحس ، فتعجَّ

  .قبله 

األودي حصـــاة، فكشـــف عنهـــا  دفـــع املهـــدي إىلٰ  - ٢١

ــال ــب، فق ــبيكة ذه ــي س ــ«: وإذا ه ــد ثبت ــة، ق ــك احلجَّ ت علي

أنــا املهــدي، أمألهــا عــدالً كــام «: ال، قــال: ، قلــت»أتعرفنــي؟

ث هبا إخوانك   .»ملئت ظلًام، وهذه أمانة يف رقبتك ُحتدِّ

خــر يف البــاب التــايل هلــذا كرامــات أُ  وســيأيت لــه 

 .الباب

ــاجزهم ــن بحــر مع ــرة م ــذه قط ــن عقــد  ،فه وشــذرة م

ــواهرهم ــرائح ،ج ــرائج واجل ــاب اخل ــن كت ــذهتا م ــام  أخ لإلم

ــة اهللا الراونــدي وغــريه ــن هب ــىلٰ  ،ســعيد ب ــادة ع ــن أراد الزي  فم

رب مـن ـه أضـه ذكـر فيـه أنَّـأنَّـ عـىلٰ  .ذلك فعليه بكتابه املذكور

 .من إرضاب الناظر تعداد معاجز ونوادر خوفاً 

 : تذنيب

ـــ ـــتملت األئمَّ ـــىلٰ اش ـــذكورون ع ـــة ة امل ـــالم اخللقي  ،األع

 ،وعلــم ،يف زهـد ،ةيَّـوبلغـوا فيهـا غايــة مل تكـن ألحـد مــن الرب

 ،وكــرم ،وصــدق ،ونجــدة ،ووفــاء ،وحكــم ،وتواضــع ،ورأفــة

ــمت ــق ،وص ــ ،ونط ــو أ،ومنش ــرية ،وعف ــن س ــن  ،وحس مل يك

ــظٌّ  ــيهم ف ــب ،ف ــيظ القل ــ ،وال غل ــذار ،اشوال فّح وال  ،وال مه

ــخّ  ــذّ  ،ابص ــاً  ،ابوال ك ــنهم فارغ ــد م ــد أح ــل يف  ،ومل يوج ب

وإصــالح  ،ةومعونـة أرملــ ،وســداد ،وهدايـة ،واجتهــاد ،عبـادة

ـــني ـــكني ،ذات ب ـــل مس ـــف نع ـــافق  ،وخص ـــدحهم املن يم

 ربلوا عــىلٰ ـقــد تســ ،ويثنــي علــيهم املــارق واجلاحــد ،واحلاســد

 .الرذائل ٰى وتغربلوا من أدن ،الفضائل

ـــــىلٰ  ـــــيس ع ـــــتنكر ل    اهللا بمس

ــــد  ــــامل يف واح ــــع الع   أن جيم

ــ ،هبــدايتهم اهللا عــيلَّ   مــنَّ امَّ ـولــ ــحســن منّ ل بقــول ي أن أمتثَّ

 : يف واليتهمبعضهم 

ــو ــومني يف ه ــة ٰى يل ــاء فاطم    أبن

  قــوم ومــا عــدلوا يف اهللا إذ عــذلوا 

   متيد األرض إن ركبوا واليت قوماً 

  وهتــدأ إذ هــم نزلــوا وتطمــئنُّ  

ــوا  ــفحوا أو يوهب ــبوا ص  إن يغض

أو يوزنـــوا رجحـــوا أو حيكمـــوا  

   يوفون إن نذروا يعفون إن قـدروا

  فعلـوا ٰى ـرتضـيُ  مقاالً  وإن يقولوا 

 ]]٢١٥ص /[[

   همإن خفــت يف هــذه الــدنيا بحــبِّ 

  خــوف وال وجــُل  غــداً  فــام عــيلَّ  

وأمتثـــل بقـــول دعبـــل اخلزاعـــي الســـاعي يف مـــدائحهم 

 :بأفضل املساعي

ــيِّ  ــم النب ــي عل ــا وارث ــ في    دحمّم

ــاِت   ــم النفح ــالم دائ ــيكم س    عل

   ي بكـم يف حياهتـاـلقد أمنت نفس

ــايت وإّين   ــد وف ــن بع ــو األم   ألرج

 :ةتتمَّ 

ر كتـايب نـوِّ أحببـت أن أُ  ،هـذا املقـال  انتهت يب احلـال إىلٰ امَّ ـل



ة/  حمّمد بن احلسن املهدي ) ٥٦/ (حرف امليم   ٣٢٧  ...........................................................................  مباحث عامَّ

 ،ومواضـع قبـورهم ،ومناصـع مواليـدهم ،بتواريخ هذه األقيال

 ،ذو املجـد السـديد ،د احلسـيب النسـيبفاخرتت ما ارجتزه السيِّ 

 :) د نبلهد اهللا فضله وأبَّ أيَّ (حسني بن شمس احلسيني 

   قــــال أبــــو هاشــــم يف بيانــــه

ــــه  ــــن جنان ــــرب ع ــــه خي   ولفظ

ـــــىلٰ  ـــــد هللا ع ـــــامن احلم     اإلي

ـــــطف  ـــــرآن ٰى باملص   واآلل والق

ــــالم ــــالة والس ــــيهم الص     عل

ــــرَّ   ــــا غ ــــامم ــــة مح   دت بأيك

ــمّ  ــمع ث ــد فاس ــدَّ  وبع ــال س    اخلل

ــ  ــال لَّ فُج ــه وع ــب في ــن ال عي   م

ـــه أُ  ـــن ل ـــداين م ـــعلقـــد ح     طي

  ذيــــعلــــنظم تــــاريخ لــــه أُ  

ــيِّ  ــاريخ النب ــاك ت ــطف فه     ٰى املص

ـــــ  ـــــه املطهَّ   رين اخللفـــــاوآل

    عـــام الفيـــل فمولـــد النبـــيِّ 

ـــــ     ة واحلـــــرم اجلليـــــلبمكَّ

   ر هجرتــهـوفاتــه حــادي عشــ

ــــلُّ   ــــي حم ــــة وه ــــه بطيب   تربت

    يف احلــرم أيضـاً  يِّ ـومولـد الوصــ

  ذي الكــــرم بكعبــــة اهللا العــــيلِّ  

   من بعـد عـام الفيـل يف احلسـاب

ــ  ـــعش ــابـر وعش ــال ارتي   رين ب

   وفاتـــــه بـــــاهلجرة املعروفـــــة

ـــة  ـــربه بالكوف ـــني ق ـــام أربع   ع

   نجــل الزهـــرة ومولــد الزكـــيِّ 

ــــرة  ــــام اهلج ــــاين ع ــــة ث   بطيب

    يقـــــني وقــــربه هبـــــا عـــــىلٰ 

ـــد احلســـني  ـــا مول ـــم وفيه    نع

   وعمـــــره ثــــــامن أربعونــــــا

  املـــوت يف اخلمســـينا أنَّ  وصـــحَّ  

    ربيــــعومولــــد احلســــني يف 

ـــفيع  ـــرة الش ـــن هج ـــث م   لثال

 ]]٢١٦ص /[[

ــتّ  ــادي وس ــح ــهيد ٰى ـني قض    الش

ـــــود  ـــــزوره الوف ـــــربال ت   بك

ــــد الســــجّ     اد يف شــــعبانومول

ـــان  ـــذي البي ـــني ل ـــامن ثالث   ث

ـــــول ـــــة الرس ـــــيالده مدين     م

ــــب ربِّ   ــــل حبي ــــك جلي   مل

ـــس والتســـعينا ـــه يف اخلم    وفات

ـــــع قـــــربه يقينـــــا    ويف البقي

ــــم وُ وبــــاقر العلــــ ــــة دَ لِ    بطيب

  وقــــربه هبـــــا بغـــــري ريبـــــة 

   وسابع اخلمسني مـن شـهر صـفر

ـــ  ـــع عش ـــه الراب ـــده وفات   رـمول

ــــة ــــة هجري ــــام مائ ــــد مت    بع

  ةوهــــــذه روايــــــة قويَّــــــ 

ـــل البـــاقر ـــة مولـــد نج    وطيب

ـــنيِّ   ـــني س ـــث ثامن ـــاجر ثال   اهل

  وفاتــــــه ثــــــامن وأربعينــــــا

 

 

  ومائـــــة معـــــدودة ســـــنينا 

  وقـــــربه بجانـــــب البقيـــــع 

 

 

   ه الشــــــفيعجلــــــدِّ  جمـــــاوراً  

  ومولــــد الكــــاظم بــــاألبواء 

 

 

ــ  ــامن وعش ــىلٰ ـث   اســتواء رين ع

  ومائــــة مــــن قبلهــــا هجريــــة 

 

 

ــــ  ــــا املنيَّ ــــني هب ــــث ثامن   ةثال

ـــــزوراء  ـــــب ال ـــــربه بجان   وق

 

 

ـــراء  ـــال م ـــداد ب ـــن أرض بغ   م

  ومولــد الرضــا ســليل الزهــرة 

 

 

  مدينـــة الرســـول دار اهلجــــرة 

  مولــــــده ثــــــامن وأربعينــــــا 

 

 

ـــا  ـــاء يقين ـــني الوف ـــث وميت   ثال
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   وقـــــربه يف ســـــناباد طوســـــا

  تقديســـا ســـاً هبـــا مقدَّ  حـــلَّ  

   ومولـــد اجلــــواد بعـــد املائــــة

ـــة  ـــعني يف الرواي ـــامس التس   خل

ـــــاع ـــــل البق ـــــيالده بأفض     م

ــــري داع  ــــول خ ــــة الرس    مدين

ـــبض عشـــ    رين ومـــائتنيـوالق

   والقــرب يف الـــزوراء بغــري مـــني 

ــــمّ  ــــيلٌّ  ث ــــ ع    ادي األنــــامه

ـــــامي  ـــــة الته ـــــيالده مدين   م

   ر مــــائتي ســــنيناـثــــاين عشــــ

  وفاتــــه يف رابــــع اخلمســــينا 

   والعســــكري مــــيالده املدينــــة

ـــكينة  ـــحوب بالس ـــة املص   مدين

ــــــائتني ــــــني وم ــــــاين ثالث     ث

   ني ومــــائتنيوالقــــبض ســــتّ  

 ]]٢١٧ص /[[

   مكـــان القـــرب ٰى رأ  مـــن رَّ ـوُســـ

ـــر  ـــيم الفخ ـــده عظ ـــذاك وال   ك

ــــعبان ــــدي يف ش ــــد امله    ومول

   مخـــــس ومخســـــني ومائتـــــان 

    بـدار العسـكري ٰى رأ  من رَّ ـيف ُس 

ـــول األكثـــر مِّ ونـــرجس األُ     بق

ـ    ت تــواريخ اهلــداة الطــاهرةمتـَّ

  مشــفوعة بالصــلوات الفـــاخرة 

ــذنب احلســيني ــري امل ــم الفق    نظ

   راجـــي عفــــو اهللا يف الــــدارين 

   اهلـــادي شـــفاعة النبـــيِّ  ثـــمّ 

  وآلــــــه خالصــــــة العبــــــاد 

*   *   * 

٥٧ -   ّ  ا: 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٤ج (تلخيص الشايف 

 :الباقر  د بن عيلٍّ فی إمامة حممّ : فصل ]]١٩٣ص /[[

ــه عــىلٰ مــا دلَّ  ــا ب ــار العصــمة  لن إمامــة أبيــه مــن طريــق اعتب

 إمامـة كـلِّ بطـالن  ، وعـىلٰ إمامتـه  عـىلٰ  والقطع عليها يـدلُّ 

 ،ا بطالنـهنّـوقـول الكيسـانية قـد بيَّ . مامـة سـواهله اإل ٰى دعمن تُ 

ــ  إمامــة زيــد بــن عــيلٍّ  والــذاهبون إىلٰ  ه مل يكــن يبطــل قــوهلم ألنَّ

رين قــول بعــض املتــأخِّ  ىلٰ إفــت لتَ وال يُ . عصــمته عــىلٰ  مقطوعــاً 

ــن ــه، ألنَّ ]] ١٩٤ص /[[  م ــمة في ــاب العص ــن ارتك ــة م  الزيدي

 . مجاع قد سبقهاإل

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــا لألئمَّ ــي نراعيه ــمة الت ــاء، العص ــمة األنبي ة عص

 ).الزيدية(عيها أحد من ال يدَّ  ،ه حافظ الرشيعةوأنَّ 

ــىلٰ  ــ ع ــوماً أنَّ ــان معص ــو ك ــاً  ه ل ــون منصوص ــب أن يك  لوج

 . عليه ه مل يكن منصوصاً عليه، وال خالف أنَّ 

ــ: إمامتــه  عــىلٰ  ويــدلُّ  مــام جيــب أن اإل لنــا أنَّ ه قــد دلَّ أنَّ

ـــبجميــع أحكــام الشــ كــون عاملــاً ي  ه ال جيــوز أن يشــذَّ ريعة، وأنَّ

مامـة لـه اإل ٰى دعمـن ُتـ كـلَّ  وال خـالف يف أنَّ  ،يء منهـاـعنه ش

 .فثبتت بذلك إمامته  ،بجميعها مل يكن عاملاً 

وذلـك  ،عليـه مـن أبيـه فقد تـواترت الشـيعة بـالنصِّ  وأيضاً 

فـال طائــل يف مناه، دليـل مقطـوع بــه، والوجـه يف ترتيبــه مـا قــدَّ 

 .إعادته

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (فتّال حمّمد بن ال)/ ١ج (روضة الواعظني 

ــر  ]]٢٠٢ص [[ ــس يف ذك ــإجمل ــر حمّم ــة أيب جعف ــن مام د ب

 :ومناقبه الباقر  عيلٍّ 

د بــن أبــو جعفــر حمّمــ بــن احلســني  مــام بعــد عــيلِّ واإل

رايط العقليــة، وهــو ـواعتبــار الشــ أبيــه عليــه البــاقر بــنصِّ  عـيلٍّ 

  ٰوكـان ، مجـاعتهم بالفضـل يف العلـم والزهـد قد بـرز عـىل

ــراً  ــرهم ذك ــوأجلّ  ،أكث ــم يف اخلاصَّ ــه ــن  ،ةة والعامَّ ــر ع ومل يظه

ين مــن علــم الــدِّ  واحلســني  أحــد مــنهم مــن ولــد احلســن

ــون اآلداب ــرية، وفن ــرآن والس ــم الق ــار، وعل ــر ، واآلث ــا ظه م

 . عن أيب جعفر 

ـــدِّ ) ٰى ورو( ـــامل ال ـــه مع ـــا العن ـــوه ين بقاي ـــحابة، ووج ص

ــابعني ــاء ،الت ــاء فقه ــلمني ورؤس ــيَّ  ،املس ــان يف وص ــري وك ة أم

 هوالوصـاية، وســّام  د بـن عـيلٍّ ولـده ذكـر حمّمـ إىلٰ  املـؤمنني 

 .فه بباقر العلموعرَّ  رسول اهللا 

ــابر ــال ج ــول اهللا : وق ــال رس ــيُ «: يل ق ــأك وَش  ٰى ن تبق

د بـن ّمـحم: احلسـني يقـال لـه مـن ولـد إيلَّ  ٰى تلقـ ٰى يا جـابر حتـَّ

 .»السالم يفإذا لقيته فاقرأه منّ  ،ين بقراً يبقر علم الدِّ  ،عيلٍّ 



 ٣٢٩  .............................................................................................. حمّمد بن عيلٍّ الباقر ) ٥٧/ (حرف امليم 

ـــاقر  ـــد اهللا  دخلـــت عـــىلٰ «: قـــال الب ـــن عب جـــابر ب

مــن  :قــال يل ثــمّ  ،الســالم عــيلَّ  مت عليــه فــردَّ األنصــاري فســلَّ 

بـن  د بـن عـيلِّ فقلـت حمّمـ ،رهـبصـ فَّ أنت؟ وذلـك بعـد مـا ُكـ

 ل يـدي ثـمّ فقبـَّ ،فـدنوت منـه ي،منّـ دنُ ا يَّ يـا بنـ :فقال، احلسني

رسـول  نَّ إ: يل قـال ثـمّ  ،يـت عنـهفتنحَّ  ،لهـاقبِّ رجـيل يُ  إىلٰ  ٰى أهو

ــتيُ  اهللا  ــالم، فقل ــرؤك الس ــىلٰ  :ق ــالم  وع ــول اهللا الس رس

ــا جــابر؟ فقــال ،وبركاتــه ورمحــة اهللا كنــت معــه : وكيــف ذاك ي

ــوم فقــال يل ــا جــابر :ذات ي ــ ،ي  ]]٢٠٣ص [[/ ٰى ن تبقــأك لعلَّ

ــ ــن عــيلِّ حمّمــ :يقــال لــه يمــن ولــد رجــالً  ٰى تلقــ ٰى حتَّ ــن  د ب ب

 .»السالم يفاقرأه منّ ، احلسني، هيب اهللا له النور واحلكمة

مـا رأيـت العلـامء عنـد أحـد : يقال عبد اهللا بـن عطـاء املّكـ

بـن احلسـني بـن  د بـن عـيلِّ جعفـر حمّمـ أصغر منهم عنـد أيب قطُّ 

 بــن عينيــة مــع ، ولقــد رأيــت احلكــمبــن أيب طالــب  عــيلِّ 

 .مهبني يدي معلِّ  ه صبيٌّ جاللته يف القوم بني يديه كأنَّ 

 د بـن عـيلٍّ عـن حمّمـ ٰى إذا رو وكان جـابر بـن يزيـد اجلعفـي

ــــال ــــدَّ : ، ق ــــياء ثني ويصُّ ح ــــاء وويلُّ  ،األوص ، األولي

 .بن احلسني  د بن عيلِّ حممّ  ،ووارث علم األنبياء

ــع ــال الربي ــال: ق ــح، فق ــن املس ــحاق ع ــا إس ــألت أب : س

مـن بنـي هاشـم مل  رجـالً  لقيـت ٰى ناس يمسحون حتـَّأدركت ال

فسـألته عـن  ،بـن احلسـني د بـن عـيلِّ حمّمـ :يقـال لـه مثله قطُّ  أرَ 

 مل يكـــن أمـــري املـــؤمنني «: وقـــال ،عنـــه املســح فنهـــاين

 .»نياخلفَّ  سبق الكتاب املسح عىلٰ  :يمسح، وكان يقول

ــاقر  ــاىلٰ  وقــال الب ــه تع ــ :يف قول
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نحــن أهــل «: قــال ،]٤٣: النحــل[ إِن

 نَّ إ، ولعمــري د بــن عــيلٍّ صـدق حمّمــ: قــال أبــو زرعــة، »الـذكر

 .العلامء أبا جعفر ملن أكرب

ــد املَ  نَّ أ) يورو( ــن عب ــام ب ــهش ــجَّ ِل ــجد  ك ح ــدخل املس ف

ــرام متَّ  ــاً احل ــىلٰ  كي ــامل ع ــدي س ــواله ي ــ ،م ــيلِّ وحمّم ــن ع ــن  د ب ب

 ،يـا أمـري املــؤمنني :لس يف املسـجد، فقـال لــه سـاملاحلسـني جـا

املفتــون بــه : فقـال لــه هشـام ،بـن احلســني د بـن عــيلِّ حمّمــ هـذا

يقـول  :إليـه وقـل لـه فاذهـب :قـال ،نعـم: أهل العـراق؟ قـال

ل فَصـأن يُ  ربون إىلٰ ـمـا الـذي يأكـل النـاس ويشـ: أمري املؤمنني

النـاس  رـَشـُحي «: القيامـة؟ قـال لـه أبـو جعفـر  بينهم يـوم

ربون ـيـأكلون ويشـ مثـل فرضـة النهـر فيهـا أهنـار منفجـرة عىلٰ 

ه قـد ظفـر بـه نَّـأهشـام  ٰى فـرأ :، قـال»غ مـن احلسـابفرَ يُ  ٰى حتَّ 

مـا أشـغلهم عـن األكـل  :اذهـب إليـه فقـل لـه ،أكرب اهللا :فقال

ــ ــذٍ ـوالش ــر  ،رب يومئ ــو جعف ــه أب ــال ل ــار «: فق ــم يف الن ه

 : قـالوا ٰى شغل، ومل يشـغلوا حتـَّأ
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 .يراجع

بــن  د بــن عــيلِّ حمّمــ عمــرو بــن عبيــد وفــد عــىلٰ  نَّ أ) يورو(

مــا  ،علــت فــداكُج : ليمتحنــه بالســؤال فقــال لــه احلســني 

  :قولــه تعــاىلٰ  ٰى معنــ
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ــاء[ َواأل ــذا ، ]٣٠: األنبي ــا ه م

ال  كانــت الســامء رتقــاً «: قــال أبــو جعفــر  الرتــق والفتــق؟

 ]]٢٠٤ص [[/ جرِ ال ُختــ وكانــت األرض فتقــاً  ،ل القــرَ نــزِ تُ 

عــاد  ثــمّ  ٰى ـومضــ .فــانقطع عمــرو ومل جيــد اعرتاضــاً  ،»النبــات

َوَمــْن : قولــه تعــاىلٰ  أخــربين عــن ،فــداك علــتُج : إليــه فقــال
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مـا غضـب اهللا؟  ،]٨١: طـه[ ىٰ �

ــر  ــو جعف ــال أب ــه«: ق ــب اهللا عقاب ــرو .غض ــا عم ــن  ،ي وم

 .»فقد كفر ءه يشغريِّ اهللا يُ  إنَّ  :قال

ــاء إىلٰ  نَّ أ) يورو( ــن األزرق ج ــافع ب ــ ن ــيلِّ حمّم ــن ع ــن  د ب ب

يديــه يســأله عــن مســائل يف احلــالل  بــني فجلــس احلسـني 

قــل هلــذه « :يف أثنــاء كالمــه قــال لــه أبــو جعفــر  .واحلــرام

وقــد ســفكتم   بــام اســتحلتم فــراق أمــري املــؤمنني :املارقــة

 ؟رتهـاهللا يف نصـــ دمـــائكم بـــني يديـــه يف طاعتـــه والقربـــة إىلٰ 

ــيقولون ــك وس ــإ :ل ــنَّ ــد حكَّ ــن اهللاه ق ــم ،م يف دي ــل هل ــد : فق ق

ــ ـم اهللا يف حكَّ  :فقــال رجلــني مــن خلقــه ه رشيعــة نبيـِّ
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ــ، ]٣٥: النســاء[ إِص ــول  موحكَّ رس

ــ اهللا  ــاذ يف بن ــن مع ــعد ب ــة يس ــام  ،قريض ــيهم ب ــم ف فحك

ــاه اهللا  ــتمأوَ . أمض ــا علم ــ نَّ أ م ــري امل ــ ؤمنني أم ــر إنَّ ام أم

مـــا  واشـــرتط ردَّ  ه،يان حيكـــام بـــالقرآن وال يتعــدَّ أاحلــاكمني 

قـد  :وقـال حـني قـالوا لـه ،حكـام الرجـالأخالف القرآن مـن 

مــت مــا حكَّ : فقــال ،عليــك نفســك مــن حكــم مــت عــىلٰ حكَّ 

ــ ،خملوقــاً  ــاب اهللاام حكَّ وإنَّ د املارقــة تضــليل جتــفــأين  ؟مــت كت

ــر ــن أم ــالقرآن و م ــاحلكمني ب ــرتط ردَّ ب ــوال  اش ــه ل ــا خالف م

هــذا : بــن األزرق فقــال نــافع ،»؟ارتكــاهبم يف بــدعتهم البهتــان

إن  وهـو احلـقُّ  ،وال خطـر ببـايل ،بسـمعي قـطُّ  واهللا كالم ما مـرَّ 

 .شاء اهللا
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مــع هــذه احلــال العظيمــة والرياســة واإلمامــة  وكــان 

ــ ــظــاهر اجلــود يف اخلاصَّ ــ مشــهوراً ، ةة والعامَّ  ،ةبــالكرم يف الكافَّ

 .ط حالهمع كثرة عياله وتوسُّ 

ــد اهللا ــار وعب ــن دين ــن عمــري قــال عمــرو ب ــا : ب ــا أب ــا لقين م

ــ ــر حمّم ــيلٍّ جعف ــن ع ــل إالَّ   د ب ــلة إ ومح ــة والص ــا النفق لين

 .»ة لكم قبل أن تلقوينهذه معدَّ «: ويقول، والكسوة

 د بــن عــيلٍّ كــان أبــو جعفــر حمّمــ: قــال ســليامن بــن القاســم

  األلف درهم ئة إىلٰ امالستّ  باخلمسامئة إىلٰ ُجييزنا. 

 د بـن عـيلأيب جعفـر حمّمـ شـكوت إىلٰ  :قال احلسن بن كثـري

ــ«: خــوان، فقــالاحلاجــة وجفــاء اإل  ابــئس األخ أخ يرعــاك غني�

ئة درهـم، فيه سـبعام غالمه فأخرج كيساً  أمر ثمّ  ،»ويقطعك فقرياً 

 . »علمنيات فدفإذا نف ،استنفق هذه«: وقال

ــن احلــديث يُ  َل ئِ ه ُســنَّــأ عنــه ) يورو( له وال رِســع

 ،سـنده فســندي فيــه أيباحلــديث ومل أُ  ثتإذا حـدَّ : ده فقــالسـنِ يُ 

 عــن ،ه رســول اهللا عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،يعــن جــدّ 

ــل ــاىلٰ  ،جربئي ــن اهللا تع ــالع ــا يف  ّين إ«: ، ق ــرة اعتمرهت ــي عم لف

ــاً  ــر جالس ــانٍّ  احلج ــرت إٰيل ج ــل  ]]٢٠٥ص [[/ إذ نظ ــد أقب ق

ــع ــة املس ــن ناحي ــ ٰى م ــت  ٰى حتَّ ــاف بالبي ــر فط ــن احلج ــا م دن

ــمّ ســبوعاً أُ  ــ ، ث ــإنَّ ركعتــني،  ذنبــه فصــّىلٰ  فقــام عــىلٰ  املقــام ٰى ه أت

ــ ــمس فبص ــد زوال الش ــك عن ــاء وأُ ـوذل ــه عط ــنر ب ــاس م  ن

؟ هـل رأيـت هـذا اجلـانَّ  ،يـا أبـا جعفـر: توين فقـالواآأصحابه ف

ــت ــه«: فقل ــنع ،رأيت ــا ص ــمّ ، »وم ــم ث ــال هل ــه «: ق ــوا إلي انطلق

 ره أعبـدـالبيـت حيضـ نَّ إ: د بـن عـيلٍّ ك حمّمـيقـول لـ: فقولوا له

ــكك  ــيت نس ــد قض ــنهم، وق ــه م ــاعة خلوت ــذه س ــودان وه وس

 :، قــال»وانطلقــت تفــف عليــك مــنهم فلــو خفَّ ونحــن نتخــوَّ 

 وضــع ذنبــه عليهــا، ثــمّ  م كومــة مــن بطحــاء املســجد ثــمّ فكــوَّ 

 .مثل يف اهلواء

ــة ــن أيب عيين ــالً  نَّ إ: ع ــاء إىلٰ  رج ــر  ج ــدخل  أيب جعف ف

كم أهــل الشــام مل أزل واهللا أتــوالَّ  نــا رجــل مــنأ :فقــالعليــه، 

ــربَّ  ــت وأت ــل البي ــدائكمأه ــن أع ــان أيب نَّ إو ،أ م ــه اهللا ك  ال رمح

ـة ويُ ميـَّأُ  يبنـ يتوّىلٰ  ذلـك،  ضـه عـىلٰ بغِ لهم علـيكم، فكنـت أُ فضِّ

وحيرمنــي مالــه وجيفــوين يف حياتــه  كمبِّ ُحــ ضــني عــىلٰ بغِ وكــان يُ 

يكـن لـه ولـد غـريي،   وملوقـد كـان لـه مـال كثـري ،بعد مماتـهو

 فلــامَّ  ،وكــان مســكنه بالرملــة، وكانــت لــه حبيبــة خيلــو لفســقه

 ظفـر بـه، ولسـت أشـكُّ أموضـع فلـم  طلبت ماله يف كـلِّ  مات

فقـال لـه أبـو  ،ال ريض اهللا عنـهي ه دفنه يف موضع وأخفـاه منّـنَّ أ

ــر  ــأفتُ «: جعف ــه؟أ بُّ ِح ــع مال ــن وض ــأله أي ــراه وتس  ،»ن ت

فكتـب لـه أبـو جعفـر  ،حمتـاج فقـري ّين إ، ونعـم: له الرجل فقال

ــاً  ــده يف رقٍّ  كتاب ــمّ  بي ــيض ث ــمّ  أب ــه، ث ــه بخامت ــه ختم ــال ل : ق

ــاد« ــان: ٰى تن ــا درج ــ ،ي ــل معــتمٌّ فإنَّ ــيأتيك رج ــه ه س ــادفع إلي  ف

، » بــدا لــكفســأله عـامَّ  د بــن عـيلٍّ نـا رســول حمّمـأ: كتـايب وقــل

  كـان مـن الغـد أتيـتوانطلـق، فلـامَّ  فأخذ الرجل الكتـاب: قال

بـاب  ألنظـر مـا حـال الرجـل، فـإذا هـو عـىلٰ  أبا جعفر معتمـداً 

أيب جعفــر  فــدخلنا عــىلٰ  ،ن لــهؤذَ ُيــ ٰى ينتظــر متــ جعفــر  أيب

 ،وقـد  ،علـم عنـد مـن يضـع علمـهأ اهللا :فقال لـه الرجـل

ــ ٰى انطلقــت بكتابـــك الليلــة حتَّـــ طت البقيـــع فناديـــت توسَّ

جتــك؟ فــام حا ،نــا درجــانأ: فقــال رجــل معــتمٌّ  ٰى فــأت درجانــاً 

 :فقـال ،كتابـه وهـذا ،إليـك د بـن عـيلٍّ نـا رسـول حمّمـأ :فقلت

ـ مرحباً   :خـذ كتابـه فقـرأه فقـالأف ،خلقـه ة اهللا عـىلٰ برسول حجَّ

ــ ــرأ بُّ أُحتِ ــت ٰى ن ت ــاك؟ فقل ــم: أب ــال ،نع ــن : ق ــربح م ــال ت ف

ــ ــعك حتَّ ــه ٰى موض ــك ب ــ ،آتي ــجنان(ه فإنَّ ــانطلق ،)بض ــم  ف فل

سـود أود يف عنقـه حبـل سـأتـاين برجـل أ ٰى حتـَّ  قلـيالً يلبث إالَّ 

هـذا أبـوك، : سـود، فقـال يلأرسبـال  مدلع لسانه يلهث وعليـه

وعــذاب  ه اللهــب ودخــان اجلحـيم وجــرع احلمــيمولكـن غــريَّ 

ك مــن غــريَّ  :قلــت ،نعــم: ؟ فقــالأنــت أيب: األلــيم، فقلــت لــه

ــريَّ  ــالوغ ــورتك؟ ق ــوّىلٰ  إّين  : ص ــت أت ــ كن ــأُ  يبن ــة وأُ ميَّ لهم فضِّ

ــىلٰ  ــول اهللا  ع ــل بيــت رس ، ذلــك بني اهللا عــىلٰ فعــذَّ  ،أه

ـــإو ]]٢٠٦ص [[/ ـــوىلٰ نَّ ـــ ك تت ـــت نبيِّ ـــل بي ـــت  ،كأه وكن

اليـوم  نـاأف ،فأحرمتـك مـايل ودفنتـه عنـك ،ذلـك ضك عـىلٰ بغِ أُ 

ــادمني، فــانطلق إىلٰ  عــىلٰ  ــاحتفر حتــت  ذلــك مــن الن حــديقتي ف

د حمّمـ فـادفع إىلٰ  ،ومخسـون ألفـاً  ئـةاالزيتونة فخـذ املـال وهـو م

 آيت ٰى منطلـق حتـَّ ّين إفـ: قـال ،ولـك البـاقي اً مخسني ألفـ بن عيلٍّ 

ــال ــة. بامل ــو عيين ــال أب ــامَّ : ق ــر فل ــت أليب جعف ــول قل ــان احل  ك

 :ــل ــل الرج ــا فع ــال ؟م ــني«: ق ــا بخمس ــد جاءن ــف أ ق ل

ووصـلت منهـا  ،وابتعـت هبـا أرضـاً  ،كـان عـيلَّ  قضيت هبا ديناً 

ت النـادم ذلـك سـينفع امليـِّ نَّ إا َمـأ. أهل احلاجة مـن أهـل بيتـي

دخـل أ نـا بـامع مـن حقِّ نـا أهـل البيـت وضـيَّ ط من حبّ ما فرَّ  عىلٰ 

 .»من الرفق والرسور عيلَّ 

ــال  ــوَّ «: وق ــجرة النب ــة، وش ــت الرمح ــل بي ــن أه ة، نح

 .»املالئكة، ومهبط الوحي ومعدن احلكمة، وموضع
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ــول اهللا  نَّ أ) يورو( ــجد رس ــد يف مس ــان يقع ــابر ك  ج

بـاقر العلـم يـا بـاقر  يـا: يوكـان ينـاد، بعاممة سوداء وهو معتمٌّ 

ــون ــة يقول ــل املدين ــان أه ــم، فك ــر نَّ إ: العل ــابر هيج ــان  ،ج وك

 ولكـــن ســـمعت رســـول اهللا  ،واهللا مـــا أهجـــر: يقـــول

ــول ــإ«: يق ــالً نَّ ــتدرك رج ــي ك س ــل بيت ــن أه ــم م ــمه اس  ياس

مــا  ، فــذاك الــذي دعــاين إىلٰ وشــاميله شــامييل يبقــر العلــم بقــراً 

ــول ــال»أق ــا: ، ق ــرتدَّ  فبين ــابر ي ــج ــد ذات ي ــض ُط ق رُ وم يف بع

بـن  د بـن عـيلِّ املدينة إذا هو بطريـق يف ذلـك الطريـق كـان حمّمـ

 قبــل، ثــمّ أقبــل فأيــا غــالم :  نظــر إليــه قــال، فلــامَّ احلسـني 

شـاميل رسـول اهللا والـذي نفـس جـابر بيـده، : فقـال ،أدبر :قال

بـن احلسـني بـن  د بـن عـيلِّ حمّمـ ياسم: يا غالم ما اسمك؟ قال

بـأيب أنـت : ل رأسـه وقـالقبـِّقبـل إليـه يُ أف ،بـن أيب طالـب عيلِّ 

د بـن فرجـع حمّمـ :وقـال ،ك السـالمؤقـريُ  رسـول اهللا نَّ إ ،يمّ وأُ 

: فقـال لـه بن احلسـني وهـو ذعـر فـأخربه اخلـرب أبيه عيلِّ  إىلٰ  عيلٍّ 

الـزم  ،يَّ يـا بنـ«: قـال ،»نعـم« :قـال ،»قد فعلها جـابر؟ ،يَّ يا بن«

ــك ــال ،»بيت ــريف: ق ــه ط ــابر يأتي ــان ج ــل الن وك ــان أه ــار، وك ه

وا عجبـاه جلـابر يـأيت هـذا الغـالم طـريف النهـار : املدينة يقولون

ن أفلــم يلبــث  ،مــن بقــي مــن أصــحاب رســول اهللا وهــو آخــر

 يأتيـه عـىلٰ  د بـن عـيلٍّ حمّمـ ، وكـانبـن احلسـني  عيلُّ  ٰى ـمض

ــول اهللا  ــن رس ــحبته م ــة لص ــه الكرام ــال، وج ــس : ق فجل

أجـرأ  قـطُّ  مـا رأينـا أحـداً : عن أبيه فقـال أهـل املدينـة ثهمفحدَّ 

ثهم عـن رسـول اهللا فحـدَّ  مـا يقولـون ٰى  رأفلـامَّ : قـال ،من هـذا

 ،أكـذب مــن هــذا قــطُّ  مــا رأينــا أحـداً : قـال أهــل املدينـة 

ــدِّ ُحيــ ثهم عــن مــا يقولــون حــدَّ  ٰى  رأفلــامَّ : ه؟ قــالن مل يــرَ ث عمَّ

ــتعلَّ ، قوهفصــدَّ  ،جــابر بــن عبــد اهللا م وكــان جــابر واهللا يأتيــه وي

 .همن

ــووُ  ]]٢٠٧ص [[/ ــاقر  دَ لِ ــاء،  الب ــوم الثالث ــة ي باملدين

صـفر سـنة ســبع  يـوم اجلمعـة لـثالث ليــال خلـون مـن :وقيـل

ــ ــرة، وُق ــن اهلج ــني م ــ َض بِ ومخس ــا يف ذي احلجَّ ــالهب يف  :ة، ويق

ــع ــهر ربي ــال ،لاألوَّ  ش ــع  :ويق ــنة أرب ــر س ــع اآلخ ــهر ربي يف ش

ـوأُ  ومخسـون سـنة، سـبع عرشة ومئة من اهلجـرة، ولـه يومئـذٍ  ه مُّ

ــة أُ  ــد اهللا  مُّ فاطم ــال، عب ــن مُّ أُ : ويق ــن ب ــت احلس ــدة بن  عب

وهــو هاشــمي مــن هاشــميني وعلــوي مــن علــويني   عــيلٍّ 

،  ًبــه األمثــال ويســري  برَ ـضــيُ  فصــار بالفضــل علــام

 :وفيه يقول القرطي ،شعاربوصفه اآلثار واأل

  جبـلاأل عـىلٰ  ٰى وخري من لبّ    ٰى يا باقر العلـم ألهـل التقـ

 :مالك بن أعني اجلهني يمدحه  وقال

  كانــت قــريش عليــه عيــاال   نآإذا طلب الناس علم القـر

  طـواال نلت بذاك فرعـاً  ـيِّ    ـن قيل أين ابـن بنـت النبـإو

ـــدجلني ـــل للم ـــوم هتل   جبــاال جبــال تــورث علــامً    نج

 :د بن أيب طلحة العوينوقال حممّ 

  رالعلم املشتهر بـالبقباقر  عىلٰ    ابنه عىلٰ  اد ثمّ السجّ  سالم عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

  :الباقر  ]]١٣٢ص /[[

ــد إىلٰ  ــند املفي ــاقر  أس ــال ،الب ــ«: ق ــن آل حمّم ــا م د اثن

 .» ثونهم حمدَّ كلُّ  ر إماماً ـعش

ــا «:  قــول النبــيِّ  البــاقر  إىلٰ  وأســند أيضــاً  ــا واثن أن

ــ ــيـعش ــل بيت ــن أه ــيلُّ  ،ر م ــن ع ــب أوَّ  ب ــمأيب طال ــاد  ،هل أوت

ــإذا ذهبــوا ماجــت األرض بأهلهــا ،األرض  ،»روانَظــومل يُ  ،ف

ــدَّ  ــن ع ــي م ــن الكلين ــوع ــاقر  ق إىلٰ رُ ة ُط ــك الب ــو ذل   ،نح

ــوه رو ــاً  ٰى ونح ــويس أيض ــر الط ــو جعف ــن  ،أب ــر اب ــو جعف وأب

 ي إىلٰ د القّمــبــن حمّمــ وأســند نحــوه عــيلُّ   ،بابويــه مــن طــريقني

  .قر البا د بن مسلم إىلٰ حممّ 

ــيباين إىلٰ  ــند الش ــاقر  وأس ــإ«:  الب ــا نَّ ــده إلين ــد عه ه لعه

ــيُّ  ــ أنَّ   النب ــاألئمَّ ــا عش ــده اثن ــلب  ،رـة بع ــن ص ــعة م تس

 .» ومنها املهدي ،احلسني

ــه إىلٰ  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــاقر  وأس ــري   الب ــر س ذك

ر ـالثــاين عشــ«:  بلــغ آخــرهم قــالفلــامَّ  ،رـاخللفــاء االثنــي عشــ

 .» بن مريم خلفه ٰى صيل عيسالذي يُ 

أخرج إلـيهم  ثمّ  ،مجع ولده الباقر  أنَّ   اسوأسند أبو العبّ 

 . وفيه حديث اللوح ،عيل وإمالء رسول اهللا  بخطِّ  كتاباً 

قلـت للبـاقر   :قـال ،ارعبـد الغّفـ بـن احلسـن إىلٰ  وأسند عيلُّ 

:  ّوقمـت عـىلٰ  ،بـه رُّ ـفـيكم مـا أسـ ٰى وال أر ،يقد كرب سـن 

هـو السـابع مـن «: فقـال ،خيـرج اليـوم أو غـداً  :أقـول ،قائمكم

ثني أيب عـن آبائـه ولقـد حـدَّ  ،ولـيس هـذا أوان ظهـوره ،ولدي

ـ : قول النبـيِّ  تسـعة مـن صـلب  ،رـة بعـدي اثنـا عشـاألئمَّ

ــني ــائمهم ،احلس ــع ق ــان ،والتاس ــر الزم ــرج يف آخ ــت ،»خي  :قل

 .»ابني جعفر إىلٰ «: قال ؟من بعدك فإن كان كائن فإىلٰ 

*   *   * 
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  : الباقر عىلٰ  النصُّ  ]]١٦١ص [[

فقـال  ،عنده غالماً  ٰى فرأ ،زين العابدين  دخل جابر عىلٰ 

شامئل رسـول  :فقال جابر ،فأدبر ،أدبر :فقال له ،فأقبل ،أقبل :له

 ،يووصيِّ  ،ابني«: قال ؟من هذا :قال لزين العابدين ثمّ  ،اهللا 

ل رأسـه قبـَّفقام جـابر و ،»د الباقراسمه حممّ  ،وخليفتي من بعدي

  .ه وأبيه وأبلغه سالم جدِّ  ،ورجليه

ـــزة ٰى ورو]] ١٦٢ص /[[ ـــو مح ـــر  ،أب ـــن أيب جعف  ع

 ،صـدره ني إىلٰ بـن احلسـني الوفـاة ضـمَّ  رت عـيلُّ ـ حضـامَّ ـل«ه أنَّ 

وبـام  ،رته الوفـاةـوصيك بـام أوصـاين بـه أيب حـني حضـأُ  :وقال

 .» أباه أوصاه به ذكر أنَّ 

*   *   * 

 : الباقر]] ١٨٢ص [[

 :موروهو أُ 

ــال  - ١ ــىلٰ «: ق ــؤمن ع ــقِّ امل ــن ح ــال  م ــو ق اهللا أن ل

ــة، فقــال هلــا»أقــبيل ألقبلــت: املــؤمن لنخلــة كــت نخل : ، فتحرَّ

  .»قّري ما عنيتِك «

لـــك لكـــه ومجعـــه لألمـــوال ومُ أخـــرب الـــدوانيقي بمُ  - ٢

 . ولده، فكان كام قال

، فأبصــر ٰى وجـه أيب بصـري وهـو أعمـ مسح بيـده عـىلٰ  - ٣

مــا عـــدا الشــيعة يف صـــورة كلـــب  ٰى واجلبـــل، ورأ الســهل

إن أحببــت أن تكــون هكــذا «: وخنزيــر وقــرد، فقــال 

اجلنَّــة، : ، قـال»اهللا، أو كـام كنــت فثوابـك اجلنَّــة وحسـابك عــىلٰ 

 . ميوجهه فعُ  فمسح عىلٰ 

ــواء - ٤ ــري الن ــه كث ــال ل ــران : ق ــن عم ــرية ب ــدنا املغ إنَّ عن

فــك املــؤمن َلــيــزعم أنَّ معــك مَ  والكــافر وشــيعتك ك ُيعرِّ

ــال  ك، ق ــدوَّ ــك؟«: وع ــا حرفت ــال»م ــع احلنطــة : ، ق أبي

ــال ــعري، ق ــو«: والش ــع الن ــذبت تبي ــال»ٰى ك ــك : ، ق ــن أعلم م

ــال ــذلك؟ ق ــاملَ «: ب ــدّوي، َل ــن ع ــيعتي م ــي ش فن ــذي ُيعرِّ ك ال

  .، فكان كام قال »ولست متوت إالَّ تائهاً 

ــه يملــك ويعــدل،  - ٥ أخــرب عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنَّ

ــ ــل األرض وإذا م ــه أه ــال  -ات بكت ــام ق ــان ك ــه -فك ، وتلعن

 . أهل السامء بجلوسه جملسنا وال حقَّ له فيه

أخـذ سـارقًا فقطعـه، فـاعرتف بالســرقة وتـاب، فقـال  - ٦

 :» ٰـة بعشـــرين ســنة إنَّ يــدك ســبقتك إىل ، فــامت »اجلنـَّ

 .الرجل بعد عرشين سنة

ــىلٰ  - ٧ ــب ع ــه وُينَص ــاف برأس ــه ُيط ــد وأنَّ ــل زي ــرب بقت  أخ

 . قصبة يف موضع كذا، فكان كام قال

ــال - ٨ ــانه، فق ــول بلس ــه وزغ يول ــرج علي ــول «: خ ــه يق إنَّ

ــثامن ــرتم ع ــئن ذك ــ]] ١٨٣ص /[[  ل ــبنَّ علي� ــوت األس ، وال يم

ك بــن مــروان ِلــمـن بنــي ُأميَّــة أحــد إالَّ ُمِســَخ وزغــًا، وعبــد املَ 

  .»ُمِسَخ وزغًا، فجعل ولده يف أكفانه جذعًا عوضه

ا ال نـراكم وال لـئن ظننـتم أّنـ«: ّمـد بـن مسـلمقال ملح - ٩

ــتم ــا ظنن ــئس م ــمعكم فلب ــت»نس ــال: ، فقل ــة، فق : أرين عالم

ــ« ــك حتَّ ــني زميل ــك وب ــع بين ــا ٰى وق ك بحبِّن ــريَّ ــت»ع إي : ، قل

ُينَكــت يف قلوبنــا، وُينَقــر يف آذاننــا، «: واهللا، فمــن ُخيــِربك؟ قــال

 .»رجل من املؤمنني ُخيِربنا ولنا مع كلِّ واحدٍ 

ــيش،  - ١٠ ــة يف ج ــن األزرق املدين ــافع ب ــدخول ن ــرب ب أخ

ــرية،  ــة كث ــل مجاع ــدخل وقت ــه، ف ــاس من ــر الن ر أكث ــذَّ ــم يتح فل

ــة ــردُّ عــىلٰ : وفضــح النســاء، فقــال أهــل املدين ــاقر  ال ن  الب

 .بعد ما سمعنا ورأينا

ـــدل  - ١١ ـــر، فه ـــه آخ ـــان ومع ــــرته ورش ـــقط بحض س

ــاقر  ــردَّ الب ل، ف ــل األوَّ ــار، فقي ــه فط ــل هديل ــه مث ــا : علي م

ـم زوجتـه بغـريه، وأراد لعاهنـا عنـدي«: قـال؟ فقـال  ، »اهتَّ

ا مل تفعل، فانرصف عىلٰ : فقلت  . صلح إهنَّ

ــكاف - ١٢ ــعد اإلس ــن س ــاقر   ع ــد الب ــن عن ــرج م ــه خ أنَّ

  َّال أعـــرفهم، : ، فــدخلت وقلــتقــوم يشــبهون الــزط

  .»قوم إخوانكم من اجلنِّ «: فقال

ــوادٍ  - ١٣ ــزل ب ــ ن ــة األنص ــو ُأميَّ ــه أب ــمع  إىلٰ  ٰى اري، فمش

ــال ــاه وق ــد اهللا ودع ــة، فحم ــة يابس ــمَّ «: نخل ــا  الّله ــا ممَّ أطعمن

 .فتساقط رطبها» فيها

ــري - ١٤ ــو بص ــا : أب ــرآن، فامزحته ــرأة الق ــرئ ام ــت ُأق كن

ــىلٰ  ــت ع ـــيء، ودخل ــاقر  بش ــت، الب ــذلك، فتب ــأين ب ، فأنب

 .»ال تعد«: فقال

خراســـانيًا بمـــوت أبيـــه وقتـــل جـــاره  أخـــرب  - ١٥

، فقــال خلَّفــت »اجلنَّــة قــد صـار إىلٰ «: رتجع، فقــالألخيـه فاســ

ــال ــًا، فق ــي وجع ــ«: ابن ــه عمُّ ج ــرأ، وزوَّ ــا ب ــك لن ــه، وابن ه ابنت

 .»عدوٌّ 

املســجد، فقــال  البــاقر  دخلــت عـىلٰ : أبـو بصــري - ١٦

ــْل النــاس هــل يــروين؟«: يل ال، : ، فســألتهم فقــال كــلٌّ »َس

ــال ــوف فق ــارون املكف ــو ه ــدخل أب ــْله«: ف ــا»َس ــألته فق : ل، فس
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ــت ــف؟ فقل ــو الواق ــيس ه ــال: أل ــك؟ فق ــن أعلم ــف ال : م كي

 ؟ أعلم وهو نور ساطع

ـــرب  - ١٧]] ١٨٤ص /[[ ـــد مـــن  أخ ـــوت راش بم

 ٰى واهللا مـا خيفـ«: ، وقـالاحمبـ� اأهل اإلفريقية، وأنَّه كـان لـه وليـ�

 .»علينا يشء من أعاملكم، فاحرضونا مجيالً 

ــالوا - ١٨ ــه مجاعــة وق ــدُّ اإلمــام؟ ف: دخــل علي ــال مــا ح ق

 :»فيعـرف شـيعته؟ : ، قـالوا»ال يقدر أحد يمـأل عينـه منـه

فهـل : ، قـالوا»نعـم«: فـنحن شـيعته؟ قـال: ، قـالوا»نعم«: قال

ــا  ــائلهم وم ــائهم وقب ــامء آب ــامئهم وأس ــأخربهم بأس ــة؟ ف عالم

رُْعهــا رة شــج: جــاؤوا يســألون عنــه، وهــو
َ
ــٌت َوف ها ثابِ

ُ
ْصــل

َ
أ

ماِء   .» نحن هي«: فقال ، ]٢٤: إبراهيم[ �ِ� ا�س�

ــال - ١٩ ــة وق ــن الرمل ــؤمن م ــه م ــل علي ــات أيب : دخ م

أ مالـه عنّـي إليـامين، فكتـب  وكان يتـواىلٰ  ة، فخبـَّ  بنـي ُأميـَّ

ــال ــه، وق ــه بخامت ــًا وختم ــه كتاب ــة إىلٰ «: ل ــض الليل ــع،  ام البقي

ــاد ــه يأتيــك رجــل، فــادفع إليــه الكتــاب: ون ، »يــا درجــان، فإنَّ

طـاه الكتـاب، فجـاء بأبيـه إليـه رجـل فأع ٰى فـأت ٰى وناد ٰى فمضـ

ك؟ قـال: أسود، فقـال لـه ولِــَم؟ : هلـب جهـنَّم، قـال: مـا غـريَّ

ــلهم عـىلٰ  كنــت أتــواىلٰ : قـال أهــل بيــت النبــيِّ  بنـي ُأميَّــة وُأفضِّ

 ــة ، وكنــت ُأبغضــك، وزويــت مــايل عنــك، وهــو يف اجلنين

ــادفع إىلٰ  ــًا، ف ــون ألف ــة ومخس ــو مائ ــة، وه ــت الزيتون ــاقر  حت الب

 ــك ال ــني ول ــذلك، مخس ــام ب ــأخرب اإلم ــع ف ــاقي، فرج ب

 . باخلمسني من قابل ٰى وأت ومٰىض 

ــىلٰ  - ٢٠ ــروان ع ــي م ــن بن ــوايل م ــث ال ــه أن  بع ــة إلي املدين

، فبدأ اإلمـام  قـد كفينـا «: بـالكالم، وقـال للرسـول يكفَّ

أمــره بعــد غــد بعــزل، واهللا مــا أنــا ســاحر وال كــاهن، ولكنّــي 

ثت  .، فُعِزَل كام قال »ُنبِّئت وُحدِّ

ــاقر  - ٢١ ــن والب ــن احلس ــد ب ــم زي ــرياث  اختص يف م

إنَّ معـــك ســـّكني خمفيَّـــة «: ، فقـــال اإلمـــام النبـــيِّ 

األرض  ، فاســتنطقها بــإذن اهللا، فوثبــت إىلٰ »تشــهد يل بــاحلقِّ 

يا زيـد، أنـت ظـامل، وحمّمـد أحـقُّ بـاألمر منـك، ولـئن : وقالت

، زيــد، فأقامـــه  مل تكــفَّ أللــنيَّ قتلــك، فغشــــي عــىلٰ 

ــت ــد واس ــة زي ــن ناحي ــت م ــا، ورجف ــا عليه ــخرة كان نطق ص

ــل  ــت مث ــت وقال ــجرة فأقبل ــا ش ــك، ودع ــل ذل ــت بمث ونطق

ـــرف زيــد إىلٰ  عبــد امللــك بــن ]] ١٨٥ص /[[  ذلــك، فانص

ــد ســاحر كــّذاب، ال حيــلُّ لــك : مــروان وقــال جئتــك مــن عن

ـة، فكتـب إىلٰ  ٰى تركه، وحكـ عاملـه باملدينـة يبعـث بـه  لـه القصَّ

وجـه  إنَّ الرجـل الـذي أردتـه مـا عـىلٰ : اجلـوابإليه مقيَّدًا، فردَّ 

ــه ليقــرأ يف  األرض رجــل أعبــد منــه اليــوم، وال أزهــد منــه، وإنَّ

ــه تشــبه  ــه، وإنَّ قراءت ــور علي ــباع والطي ــع الس ــه فيجتم حمراب

ض لـه، ففـرح عبـد املَ  ك ِلـمزامري داود، فكرهـت لـك أن تتعـرَّ

 . بذلك، وعلم أنَّه قد نصحه

: أنــت اإلمــام؟ قــال: ن راشــدقــال لــه جــدُّ حمّمــد بــ - ٢٢

ــم« ــال»نع ــال: ، ق ــي، ق ــأحي يل أخ ــك، «: ف ــل ذل ــت أه ــا أن م

، ثـّم أحيـاه بـإذن اهللا، »وكان أخوك مؤمنًا، واسـمه عنـدنا أمحـد

 . يا أخي اتَّبعه وال تفارقه، ثّم عاد يف قربه: فقال له

*   *   * 

٥٨ - ّ    ادا: 

 ):هـ٤٦٠ت ( الشيخ الطويس)/ ٤ج (تلخيص الشايف 

 د بــن عــيلٍّ جعفــر حمّمــ إمامــة أيب يف :فصــل ]]٢٠٧ص [[/

ــا ــ وبعــده عــيلِّ  ،الرض ــن عــيلٍّ بــن حمّم  د، وبعــده احلســن ب

 : يالعسكر

ــيلِّ  ــة ع ــت إمام ــ إذا ثب ــن موس ــا  ٰى ب ــدَّ  الرض ــام تق م، ب

ام احلسـن بـن أّيـ مامـة بعـده إىلٰ مامتـه سـاق اإلإمن قـال ب فكلُّ 

ــيلٍّ  ــة أُ . ع ــدث فرق ــرومل حت ــادث ٰى خ ــالف ح ــ. بخ ــان وإنَّ ام ك

ــاً  ــان خمالف ــن ك ــان م ــذه األزم ــالف يف ه ــا  املخ ــة الرض يف إمام

  ِم ذكرهاق املتقدِّ رَ من الف. 

وثبـــوت إمامـــة الرضـــا ثبـــوت إمـــامتهم ]] ٢٠٨ص /[[

 . للتطويل بذكره ٰى ، فال معن بناهالرتتيب الذي رتَّ  عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظني 

ــر  ]]٢٣٧ص [[ ــس يف ذك ــإجمل ــر حمّم ــة أيب جعف ــنمام  د ب

 :ومناقبه  عيلٍّ 

ابنـه  الرضـا  ٰى بـن موسـ مـام بعـد أيب احلسـن عـيلِّ واإل

أبيـه عليـه وإشـارته إليـه،  لـنصِّ   د بـن عـيلٍّ أبو جعفر حمّمـ

 .ة التي مضتواعتبار األدلَّ 

قــال أبــو  ،وباملنتجــب ٰى ـباملرتضــ وكــان أبــو جعفــر منعوتــاً 

 بابنـه أيب يءاحلسـن الرضـا فجـ كنـت عنـد أيب :الصـنعاين ٰى حيي

د وَلــيُ  هــذا املولــود الــذي مل«: ، وهــو صــغري فقــالجعفــر 

 .»منه شيعتنا بركةً  مولود أعظم عىلٰ 

يـــا : يقـــول أليب احلســـن الرضـــا  قـــائالً  نَّ أ) يورو(
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 ،»أيب جعفــر ابنــي إىلٰ «: مــن؟ قــال إن كــان كــون فــإىلٰ  ،ديســيِّ 

ــأنَّ  ــ فك ــنَّ القائ ــغر س ــر أيب ل استص ــن  ،جعف ــو احلس ــال أب فق

 :»بــن مــريم  ٰى بعــث عيســ اهللا تعــاىلٰ  نَّ إ  ًــ رســوال  انبي�

ــنِّ  ــدأة يف أصــغر مــن الس ــو  صــاحب رشيعــة مبت ــه أب الــذي في

 .»جعفر

ا قـد كنّـ :قلـت أليب احلسـن الرضـا: ٰى قال صـفوان بـن حييـ

هيـب «: فكنـت تقـول ،أبـا جعفـر نسألك قبل أن هيـب اهللا لـك

ــاً اهللا  ــرَّ  ،»يل غالم ــك، وأق ــب اهللا ل ــد وه ــا فق ــال أراين ،عيونن  ف

أيب جعفـر  مـن؟ فأشـار بيـده إىلٰ  فإن كـان كـون فـإىلٰ  ،اهللا يومك

هـذا ابـن ثـالث  ،علـت فـداكُج : فقلـت لـه ،وهو قائم بني يديه

ـ ٰى قـد قـام عيسـ ؟ه مـن ذلـكرُّ ـومـا يضـ«: قـال ،سنني ة باحلجَّ

 .»من ثالث سنني أقّل  وهو ابن

أخــربين مــن كــان عنــد أيب : اتبــن حبيــب الزّيــ ٰى قــال حييــ

 هنـض القـوم قـال لـه أبـو احلسـن الرضـا فلـامَّ ، احلسني جالسـاً 

 :»عهــداً  دوا بــهوجــدِّ  ،موا عليــهفســلِّ  ،ألقــوا أبــا جعفــر«، 

ــت إيلَّ فلــامَّ  ــض القــوم التف ــ«: فقــال  هن ــرحم اهللا املفضَّ ــإ ،لي ه نَّ

 . »كان ليقنع بدون هذا

 ٰى  رأامَّ ـلــ شــغف بــأيب جعفــر  املــأمون قــد نَّ أ) يورو(

وبلوغـه يف العلـم واحلكمـة واألدب  همن فضـله مـع صـغر سـنِّ 

، وكامل العقل مـا مل يسـاوه فيـه أحـد مـن مشـايخ أهـل الزمـان

املدينــة، وكــان  الفضــل، ومحلهــا معــه إىلٰ  مِّ جــه بابنتــه أُ فزوَّ 

ـــوفِّ  ـــىلٰ  راً مت ـــهإ ع ـــه وتعظيم ـــالل إو ]]٢٣٨ص [[/ كرام ج

 .قدره

 مَّ ج ابنتـه أُ زوِّ ن ُيـأ أراد املـأمون امَّ ـلـ: ن بـن شـبيباقال الرّيـ

اســيني بلــغ ذلــك العبّ   د بــن عــيلٍّ أبــا جعفــر حمّمــ الفضــل

مـر معــه األ ين ينتهــأوخـافوا ، فاسـتنكروه منــه ،ظ علــيهمفغلَّـ

ــ إىلٰ  ــا انته ــا  ٰى م ــع الرض ــك، م ــوا يف ذل ــع  ،فخاض واجتم

يــا أمــري  ننشــدك اهللا: أهــل بيتــه األدنــون منــه، قــالوا لــه مــنهم

قـد عزمـت عليـه مـن  مـر الـذيهـذا األ ن تقـيم عـىلٰ أاملؤمنني 

ــا ــن الرض ــزويج اب ــإف ،ت ــاف ّن ــأا نخ ــه عنّ ــرج ب ــراً ن خت ــد  ا أم ق

قـد ألبسـناه اهللا، وقـد عرفـت مـا بيننـا  اا عـز� وتنزع منّ  كناه اهللاملَّ 

ــديامً  ــوم ق ــؤالء الق ــني ه ــديثاً  وب ــاء ، وح ــه اخللف ــان علي ــا ك وم

ا يف يــدهم والتصــغري هبــم، وقــد كنّــالراشــدون وقبلــك مــن تبع

مــن  كفانــا اهللا املهــمَّ  ٰى حتَّــ مــن عملــك مــع الرضــا  وهلــة

ــا إىلٰ ن تردَّ أذلــك، فــاهللا اهللا  ـــانحســ قــد غــمٍّ  ن رف ـا وانصــر عنّ

مـن تـراه مـن أهـل بيتــك  عـد لـه إىلٰ أرأيـك عـن ابـن الرضـا و

 .دون غريه يصلح لذلك

ـأ: فقال هلم املـأمون أيب طالـب فـأنتم ا مـا بيـنكم وبـني آل مَّ

ــأبكــم، و القــوم لكــانوا أوىلٰ  ولــو أنصــفتم ،الســبب فيــه ا مــا مَّ

 وأعـوذ ،للـرحم كان يفعلـه مـن قـبيل هبـم فقـد كـان بـه قاطعـاً 

ــك ــن ذل ــاهللا م ــىلٰ  ،ب ــدمت ع ــا ن ــ وواهللا م ــان منّ ــا ك ــن  يم م

نزعــه عــن أيقــيم بــاألمر و نأاســتخالف الرضــا، ولقــد ســألته 

ــأو .مقــدوراً  وكــان أمــر اهللا قــدراً  ،ٰى ي فــأبـنفســ ا أبــو جعفــر مَّ

ة أهـل الفضـل يف كافَّـ ، فقـد اخرتتـه لتربيـزه عـىلٰ د بن عـيلٍّ حممّ 

نـا أو ،عجوبـة فيـه بـذلكواألُ  ،هوالفضـل مـع صـغر سـنِّ  العلم

الــرأي  نَّ أفيعلمـوا ، أرجـو أن يظهـر للنـاس مـا قــد عرفتـه منـه

 .ما رأيت فيه

 ه صـبيٌّ ن راقـك منـه هديـه فإنَّـإو ٰى هـذا الفتـ نَّ إ: فقالوا لـه

ــه ــه وال فق ــة ل ــأدَّ  ،ال معرف ــل ليت ــفأمه ــدِّ ب ويتفقَّ ــمّ ه يف ال  ين ث

 .اصنع ما بدا لك بعد ذلك

أهـل  نَّ إو ،مـنكم ٰى عـرف هبـذا الفتـأ ّين إوحيكـم : فقال هلـم

مل يـزل آبـاؤه  ،ه وإهلامـهومـوادّ  اهللا تعـاىلٰ  هذا البيت علمهم مـن

 عــن حــدِّ  ين واألدب عــن الرعايــا الناقصــةأغنيــاء يف علــم الــدِّ 

بــه مــا  م لكــبــنيِّ الكــامل، فــإن شــئتم فــامتحنوا أبــا جعفــر بــام يُ 

 .وصفت لكم عن حاله

ــه ــالوا ل ــنا  :فق ــؤمنني وألنفس ــري امل ــا أم ــك ي ــينا ل ــد رض ق

ــه ــن ،بامتحان ــه لننصــب م ــا وبين ــل بينن ــ فخ رتك ـيســأله بحض

ــ ،ريعةـمــن فقــه الشــ ءعــن يش ــه مل إف ن أصــاب يف اجلــواب عن

ــوظهــر  ،أمــره يكــن اعــرتاض يف ــللخاصَّ  ٰى ة ســديد رأة والعامَّ

اخلطـب يف  ن عجـز عـن ذلـك فقـد كفينـاإأمري املـؤمنني فيـه، و

 .معناه

فخرجــوا  .أردتــم ٰى شــأنكم وذلــك متــ: فقــال هلــم املــأمون

بــن أكــثم وهــو  ٰى لة حييــاءمســ رأهيــم عــىلٰ  مــن عنــده واجتمــع

اجلـواب  أن يسـأله مسـألة ال يعـرف عـىلٰ  ،قـايض الزمـان يومئذٍ 

املــأمون  وعــادوا إىلٰ  ،ذلــك بــأموال نفيســة عــىلٰ ووعــدوه  ،فيهــا

 ،لالجـــتامع يومـــاً  ]]٢٣٩ص [[/ خيتـــار هلـــم نْ أفســـألوه 

ــاهبم إىلٰ  ــذي اتَّ  فأج ــوم ال ــاجتمعوا يف الي ــك، ف ــه ذل ــوا علي فق

ش أليب فــرَ ن يُ أوأمــر املــأمون  ،بــن أكــثم ٰى حييــ ر معهــمـوحضــ

 .ذلك وجيعل فيه مستورتان ففعل دستاً  جعفر 

ــر  ــو جعف ــرج أب ــذٍ  وخ ــو يومئ ــنني  وه ــع س ــن تس اب



 ٣٣٥  .............................................................................................  حمّمد بن عيلٍّ اجلواد ) ٥٨/ (حرف امليم 

جعفــر  صــل بدســت أيبيف دســت متَّ  وجلــس املــأمون ،وأشــهر

يـا أمـري املـؤمنني  تـأذن يل: بـن أكـثم للمـأمون ٰى ، فقال حيي

 سأل أبا جعفر؟أن أ

 .استأذنه يف ذلك: فقال له املأمون

علـت فــداك أتـأذن يل ُج : ابـن أكــثم فقـال ٰى قبـل إليـه حييـأف

 يف مسألة؟

 .»إن شئت ْل َس «: فر قال له أبو جع

 ؟م قتل صيداً رِ علت فداك يف ُحم ما تقول ُج : ٰى قال حيي

ــر  ــو جعف ــال أب ــ«: فق ــه يف ِح ــرم لٍّ قتل ــاً  ؟أو يف ح  عامل

ــان املُ  ــرِ ك ــاهالً ح ــداً  ؟م أو ج ــأً  عم ــان أو خط ــر�  ؟ك ــان أو  اح ك

ــداً  ــغرياً  ؟عب ــان ص ــرياً  ك ــدياً  ؟أم كب ــداً  مبت ــن ذوات  ؟أم معي م

مــن  مــن صــغار الصــيد أم ؟غريهــاالطــري كــان الصــيد أم مــن 

أبــا لليــل كــان قتــل  ؟مــا فعــل أو نادمــاً  عــىلٰ  ار� ـمصــ ؟كبارهــا

ــاراً  ــيده أم هن ــاً رِ ؟ ُحم ص ــان م ــاحلجِّ  ك ــه أو ب ــالعمرة إذ قتل ــان  ب ك

ــاً رِ ُحم  ــريَّ  ،»؟م ــفتح ــثم ٰى  حيي ــن أك ــز  ،ب ــه العج ــان يف وجه وب

ــ، واالنقطــاع ــس  ٰى وتلجلــج حتَّ عــرف مجاعــة مــن أهــل املجل

 .مرهأ

والتوفيــق يل يف  هــذه النعمــة احلمــد هللا عــىلٰ : املــأمون فقــال

مــا  أعــرفتم اآلن إىلٰ : أهــل بيتــه وقــال هلــم نظــر إىلٰ  الــرأي، ثــمّ 

ــتم ــهنكِ تُ  كن ــمّ  ؟رون ــىلٰ أ ث ــل ع ــر  قب ــه أيب جعف ــال ل : فق

، فقـال لـه »يـا أمـري املـؤمنني، نعـم«: أختطب يا أبا جعفر؟ قـال

تك فقـــد رضـــي ،علـــت فــداك لنفســـكخطـــب ُج ا: املــأمون

ــ ــا مزوِّ ، يـلنفس ــك أُ وأن ــي، و مَّ ج ــل ابنت ــوم إالفض ــم ق ن رغ

 .لذلك

وال إلــه  ،بنعمتــه إقــراراً  احلمــد هللا«: فقــال أبــو جعفــر 

ــه د بريَّ د ســيِّ حمّمــ اهللا عــىلٰ  وصــّىلٰ  ،لوحدانيتــه  اهللا إخالصــاً إالَّ  ت

ـ .من عرتته واألصفياء  فقـد كـان مـن فضـل اهللا تعـاىلٰ  ،ا بعـدأمَّ

ــام  عــىلٰ  ــأاألن ــاحلالل عــن احلــرامن أغن  :فقــال ســبحانه، اهم ب
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 ٰى بـن موسـ د بـن عـيلِّ حمّمـ إنَّ  ثـمّ  ،]٣٢: النـور[ واِسٌع َعِلـيمٌ 

ــذل هلــا مــن  بنــت الفضــل مَّ خيطــب أُ  ــد اهللا املــأمون، وقــد ب عب

 صــلوات اهللا علــيهم(د تــه فاطمــة بنــت حمّمــالصــداق مهــر جدَّ 

جتنــي يـا أمــري فهـل زوَّ  ،ئة درهـم جيــاداً وهـو مخســام ،)أمجعـني

قــد  ،نعــم: فقــال ،»هــذا الصــداق املــذكور؟ املــؤمنني هبــا عــىلٰ 

ــر أُ زوَّ  ــا جعف ــا أب ــك ي ــىلٰ  مَّ جت ــي ع ــل ابنت ــداق  الفض ــذا الص ه

ــيت  ذلــك عــىلٰ  فهــل قبلــت ،ذكوراملــ الصــداق املــذكور ورض

 ؟به

ــأمون  ــأمر امل ــىلٰ أف ــاس ع ــد الن ــراتبهم يف ن يقع ــ م ة اخلاصَّ

ــ ن ســمعنا أومل يلبــث  :ان بــن الصــلتقــال الرّيــ .ةوالعامَّ

ــواتاً  ــوات املالَّ  أص ــبه أص ــنيتش ــاوراهتم ح ــدم  ،يف حم ــإذا اخل ف

ـجيرُّ  عجـل  عة تشـبه باجلبـال مـن اإلبريسـم عـىلٰ ون سفينة مرصَّ

ــوَّ  ــة ]]٢٤٠ص [[/ ةممل ــن الغالي ــأمون  ،م ــأمر امل ــب أف ن خيض

ــ ــمّ اخلاصَّ ــة، ث ــك الغالي ــن تل ــ ة م ــ ت إىلٰ دَّ ُم ــوا فطيَّ  ةدار العامَّ ب

ــا ــووُ  ،منه ــوائز إىلٰ عَ ِض ــت اجل ــاس وخرج ــل الن ــد وأك  ت املوائ

ـ تفـرَّ فلـامَّ ، قـدارهمأ قـوم عـىلٰ  كلِّ  ة ق النـاس وبقـي مـن اخلاصَّ

ــي ــن بق ــأمون أل م ــال امل ــر ق ــت ُج إ: يب جعف ــت ن رأي عل

ـأفـداك  م حــرِ عــن وجـوه قتــل املُ  لتهن تــذكر لنـا الفقــه فــيام فصَّ

 .لنعلمه ونستفيده

ــر ــال أبــو جعف ــرِ املُ  نَّ إ ،نعــم«: فق يف  م إذا قتــل صــيداً ح

ــلِّ  ــري ،احل ــن ذوات الط ــيد م ــان الص ــا ،وك ــن كباره ــان م  ،وك

ا وإذ ،اجلــزاء مضــاعفاً  صــابه يف احلــرم فعليــهأن إفــ ،فعليــه شــاة

ــفعليــه محــل قــد فُ  يف احلــلِّ  قتــل فرخــاً  وإذا قتلــه يف احلــرم  ،مَ طِ

وإن كـان مـن الـوحش وكـان محـار  ،احلمل وقيمة الفـرخ فعليه

دنــة، وإن نعامــة فعليــه بُ  وإن كــان ،وحــش أو بقــرة فعليــه بقــرة

 مـن ذلـك يف احلـرم فعليـه ن قتـل شـيئاً إفعليـه شـاة، و كان ظبياً 

ــاعفاً  ــزاء مض ــدياً  اجل ــالغ الكع ه ــاب املُ ب ــة، وإذا أص ــرِ ب ــا ح م م

، وإن ٰى نحـره بمنـ إحرامـه بـاحلجِّ  فيـه وكـان يجيب عليـه اهلـد

ــ العــامل  ة، وجــزاء الصــيد عــىلٰ كــان إحرامــه للعمــرة نحــره بمكَّ

ثم، وهــو موضــوع عنــه يف أالعمــد لــه املــ ويف ،واجلاهــل ســواء

ــ والكفــارة عــىلٰ  ،اخلطــأ ــدهالســيِّ  يف نفســه، وعــىلٰ  رِّ احلُ  ،د يف عب

ــادم ، الكبــري واجبــة وهــي عــىلٰ  ،ال كفــارة عليــه والصــغري والن

جيــب عليــه العقــاب يف  رُّ ـط ندمــه عقــاب اآلخــرة، واملصــســقِ يُ 

 .»اآلخرة

 ،أحسـن اهللا إليـك ،أحسـنت يـا أبـا جعفـر: املـأمون قال له

 سألك؟ عن مسألة كام ٰى ن رأيت أن تسأل حييإف

ــر  ــو جعف ــال أب ــ فق ــألك؟«: ٰى ليحي ــال ،»أس ذاك  :ق

 جـواب مـا تسـألني عنـه وإالَّ  ن عرفـتإفـ ،فـداك علتإليك ُج 

 .استفدته منك

امـرأة يف  أخـربين عـن رجـل نظـر إىلٰ « :فقال لـه أبـو جعفـر
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 ارتفــع النهــار عليــه، فلــامَّ  ل النهـار فكــان نظــره إليهــا حرامـاً أوَّ 

 كـان وقـت الشـمس حرمـت عليـه، فلـامَّ   زالـتفلـامَّ  ،ت لهحلَّ 

ـــالعصــ  فلــامَّ ، حرمــت عليــه  غربــت الشــمست لــه، فلــامَّ ر حلَّ

ــ ــرة حلَّ ــاء اآلخ ــت العش ــل وق ــامَّ دخ ــه، فل ــاف ت ل ــان انتص  ك

مـا حـال هـذه . ت لـهالفجـر حلَّـ  طلـعالليل حرمت عليه، فلامَّ 

 .»ت وحرمت عليه؟املرأة؟ وبامذا حلَّ 

جـواب هــذا  مـا أهتـدي إىلٰ  ،ال واهللا: بـن أكــثم ٰى فقـال حييـ

 .ناهن رأيت أن تفيدإف ،عرف الوجه فيهأوال  ،السؤال

ة لرجـل مـن النـاس نظـر َمـهـذه أَ «: فقال أبـو جعفـر 

 عليـه، فلـامَّ  إليهـا حرامـاً  ل النهـار فكـان نظـرهإليها أجنبي يف أوَّ 

  كـان عنـد الظهـر أعتقهـات لـه، فلـامَّ ارتفع النهـار ابتاعهـا حلَّـ

ت لـه، جهـا فحلَّـر تزوَّ ـ كـان وقـت العصـفحرمت عليـه، فلـامَّ 

 كـان فحرمـت عليـه، فلـامَّ  نهـا كان وقـت الغـروب ظـاهر مفلامَّ 

 كـان يف ت لـه، فلـامَّ ر عـن الظهـار فحلَّـوقت العشاء اآلخرة كفَّ 

ــل طلَّ  ]]٢٤١ص [[/ نصــف ــه، اللي ــدة فحرمــت علي قهــا واح

 .»ت له كان طلوع الفجر راجعها فحلَّ فلامَّ 

ر مـن أهـل بيتـه، فقـال ـمـن حضـ املـأمون عـىلٰ  فأقبل :قال

 ،هـذا اجلـواب ل بمثـلهل فـيكم أحـد جييـب هـذه املسـائ: هلم

ــدَّ  ــيام تق ــول ف ــرف الق ــالواأو يع ــؤال؟ ق ــن الس  نَّ إ ،ال واهللا: م م

ــؤمنني ــري امل ــام رأأ أم ــم ب ــال ،ٰى عل ــم : فق ــذا  نَّ إوحيك ــل ه أه

صــغر  نَّ إو، وا مــن اخللــق بــام تــرون مــن الفضــلّصــالبيــت ُخ 

رسـول اهللا  نَّ أا علمـتم َمـأفـيهم ال يمـنعهم مـن الكـامل،  السنِّ 

 بـدعاء أمـري املـؤمنني  افتتح دعوتـه ر ـوهـو ابـن عشـ

ه يف سـنِّ  أحـداً  سـالم وحكـم لـه بـه مل يـدعُ قبل منـه اإلأسنني، و

ــريه ــني  ،غ ــن واحلس ــايع احلس ــا  وب ــاأومه ــتِّ  ءبن  دون الس

ــايع صــبي� ، ســنني  مــا اخــتصَّ  نَّ أأفــال تعلمــون  ؟غريمهــا اومل يب

ــإهنَّ  ــوم ف ــؤالء الق ــه ه ــهام ذرّ اهللا ب ــة بعض ــر ي ــض جي ــن بع  يم

ــ ــرآلخ ــا جي ــمألوَّ  ٰى رهم م ــالوا؟ هل ــري : ق ــا أم ــدقت واهللا ي ص

 .املؤمنني

ــمّ  ــض ث ــوم هن ــامَّ  ،الق ــد فل ــن الغ ــان م ــأُ  ك ــاسـحض  ،ر الن

ــّجــاد واحلُ وّ وصـار الُقــ، ر أبــو جعفــر ـوحضـ  ةاب واخلاصَّ

ــ ــة املــأمون وأيبّام والُع ــة فأُ  ،جعفــر ل لتهني ــاق أخرجــت ثالث طب

ـ يف أجـواف  ،وزعفـران معجـون ة فيهـا بنـادق مسـكمـن الفضَّ

ــنيَّ  ــا س ــة وعطاي ــأموال جزيل ــة ب ــاع مكتوب ــادق رق ــك البن  ةتل

ــ رها عــىلٰ ـفــأمر املــأمون بنشــ ،قطاعــاتإو ته، القــوم مــن خاصَّ

ــده بندقــة وكــان كــلُّ  خــرج الرقعــة التــي فيهــا أ مــن وقــع يف ي

طبــاق البــدر فنثرهــا بــام فيهــا أت عَ ِضــطلق لــه ووُ فــأُ  ،والتمســه

س وهـم أغنيـاء بـاجلوائز رف النـاـوانصـ ،وغـريهم ادوّ الُقـ عىلٰ 

ــدَّ  ــا، وتق ــىلٰ والعطاي ــدقة ع ــأمون بالص ــ م امل ــاكنيكافَّ ومل  ،ة املس

ره ؤثِ ة حياتـه وُيـلقـدره مـدَّ  امً معظِّـ أليب جعفـر  يزل مكرماً 

 .وأهل بيته ولده عىلٰ 

ــد رو ــاس ٰى وق ــت إىلٰ  مَّ أُ  نَّ إ: الن ــأمون كتب ــت امل ــل بن  الفض

ــإ :أبــا جعفــر وتقـول أبيهـا مــن املدينــة تشـكو  عــيلَّ  ٰى رّ ـه يتســنَّ

ــأمون ــا امل ــب إليه ــريين، وكت ــ :ويغ ــا بنيَّ ــ ،ةي ــكزوِّ ا مل نُ إّن ــا  ج أب

ــرِّ جعفــر لنُ  ــالالً ح ــه ح ــرِت  ،م علي ــا ذك ــذكر م ــاودي ل ــال تع  ف

 .بعدها

مـن عنـد  رفاً ـمـن بغـداد منصـ ه أبـو جعفـر  توجَّ امَّ ـول

 شـارع بـاب الكوفـة ومعـه هبـا املدينـة صـار إىلٰ  املأمون قاصـداً 

ـــاس يُ  ـــيِّ الن ـــانته ،عونهش ـــيِّ  إىلٰ  ٰى ف ـــب دار املس ـــد مغي ب عن

ــمس ــجد ،الش ــل املس ــزل ودخ ــان يف ،فن ــة مل  وك ــحنه نبق ص

ـ ،حتمل بعد فقـام  ،أ يف أسـفل النبقـةفدعا بكـوز فيـه مـاء فتوضَّ

  ٰمنهـــا  وىلٰ فقـــرأ يف األُ  ،بالنـــاس صـــالة املغـــرب فصـــّىل
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 جلــس ثــمّ  ،دالثالثــة وتشــهَّ  وصــّىلٰ  ،وقنــت قبــل ركوعــه فيهــا

ــوقــام مــن غــري أن يُ ، بــذكر اهللا  النوافــل أربــع  فصــّىلٰ  ،بعقِّ

ــات ــ ،ركع ــدهاوعقَّ ــجديت  ]]٢٤٢ص [[/، ب بع ــجد س وس

ــكر ــمّ  ،الش ــامَّ  ث ــرج، فل ــخ ــد الن إىلٰ  ٰى  انته ــاس وق ــا الن ــة رآه بق

وأكلـوا منهـا فوجـدوه  ،بـوا مـن ذلـكفتعجَّ ، حسـناً  محلت محالً 

 مـن وقتـه إىلٰ   ٰى ـعـوه، ومضـوودَّ  ،ال عجـم لـه حلـواً  نبقاً 

ــ ــا حتَّ ــزل هب ــم ي ــة، فل ــم يف أوَّ  ٰى املدين ــه املعتص ــنة أشخص ل س

 .وّيف تُ  ٰى فأقام هبا حتَّ  ،بغداد ئتني إىلٰ اعرشين وم

ــيلُّ  ــال ع ــد ق ــن خال ــ: ب ــي كن ــكر فبلغن ــاك  نَّ أت بالعس هن

ــإ: وقــالوا ،الشــام مكبــوالً  بــه مــن ناحيــة يتأُ  حمبوســاً  رجــالً  ه نَّ

ــئ ــوّ  ،تنب ــت الب ــاب وداري ــت الب ــفأتي ــه ٰى ابني حتَّ ــلت إلي  ،وص

ــ ،يــا هـذا: فقلـت لــه ،لـه فهــم وعقــل فـإذا رجــل تك؟ مــا قصَّ

ــال ــالً  ّين إ: فق ــت رج ــام  كن ــد اهللا يفأبالش ــذي  عب ــع ال املوض

ــ :يقــال فبينــا أنــا ذات ليلــة ، فيــه رأس احلســني  َب ِصــه نُ إنَّ

ــل ــعي مقب ــىلٰ  يف موض ــراب  ع ــاىلٰ أاملح ــر اهللا تع ــت  ذك إذ رأي

 ،معـه فقمـت ،»قـم«: فنظـرت إليـه فقـال يل ،بني يـدي شخصاً 
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ــ ــيالً  ٰى فمش ــة ،يب قل ــجد الكوف ــا يف مس ــإذا أن ــال ،ف ــّىلٰ : ق  فص

 قلــيالً  ٰى فمشــ ،معــه رفتـرف وانصـــانصــ ثــمّ  ،يت معــهوصــلَّ 

ــإذا  ــول اهللا ف ــجد رس ــا بمس ــلَّ  ،أن ــىلٰ فس ــول اهللا  م ع رس

،  ٰــّىل ــلَّ  وص ــه يتوص ــ ،مع ــيالً  ٰى فمش ــ قل ــا بمكَّ ــإذا أن  ،ةف

فـإذا أنـا  قلـيالً  ٰى خـرج ومشـ ثـمّ  ،فطاف بالبيـت وطفـت معـه

وغــاب الشــخص  ،عبــد اهللا فيــه بالشــامأالــذي كنــت  بموضــع

ل يف العـام املقبـ  كـانفلـامَّ  ،ا رأيـتممـَّ فبقيـت حـوالً  ،عن عيني

ــخص ــك الش ــت ذل ــ ،رأي ــهـفاستبش ــت ،رت ب ــاين فأجب  ،ودع

ــام ــل يف الع ــام فع ــل ك ــايض ففع ــامَّ  ،امل ــام فل ــارقتي بالش  أراد مف

 إالَّ  مـا رأيـت منـك الـذي أقـدرك عـىلٰ  سـألتك بـاحلقِّ : قلت له

بـن  ٰى بـن موسـ د بـن عـيلِّ نـا حمّمـأ«: أخربتني من أنـت؟ فقـال

ذلـك  ٰى قـاحلـرية فر كـان يصـري إىلٰ  ثت مـنفحـدَّ ، »جعفر 

 لنـي يفخـذين فكبَّ أو ات فبعـث إيلَّ ك الزّيـِلـد بن عبـد املَ حممّ  إىلٰ 

 عــيلَّ  ٰى عــوادَّ  ،ٰى كــام تــر ُت ْســبِ العــراق وُح  احلديــد ومحلنــي إىلٰ 

ــال ــه ،املح ــت ل ــ: فقل ــأف ــك القصَّ ــ إىلٰ  ةرفع عن ــد حمّم ــن عب د ب

ـ ،افعـل :ات، فقـالامللك الزيّ  مـره أة رشحـت فكتبـت عنـه قصَّ

قـل  :ع يف ظهرهـافوقَّـ ،كِلـد بـن عبـد املَ حمّمـ إىلٰ  فيها ورفعتهـا

الكوفــة  ومــن ،الكوفــة للــذي أخرجــك مــن الشــام يف ليلــة إىلٰ 

ــة إىلٰ  ــة إىلٰ  ،املدين ــن املدين ــ وم ــ ،ةمكَّ ــن مكَّ ــام  ة إىلٰ وم ن أالش

نـي ذلـك مـن فغمَّ : بـن خالـد قـال عـيلُّ  .جك مـن السـجنرِ ُخي 

ــه ،امــره ــاً ـوانصــ ،ورققــت ل ــه، فلــامَّ  رفت حمزون ان مــن  كــعلي

 ،مـه باحلـال، وآمـره بالصـرب والعـزاءعلِ بـاكرت احلـبس ألُ  الغد

مـن النــاس  عظـيامً  وخلقـاً  فوجـدت اجلنـد وأصـحاب الســجن

املحمــول مــن الشــام : فقيــل يل ،فســألت عــن حــاهلم ،هيرعــون

ــ ــافتُ  ياملتنبّ ــبس دَ ِق ــن احل ــة م ــدري أُخ  ،البارح ــال ن ــف ــه  َف ِس ب

ــل ــذا الرج ــان ه ــري؟ وك ــه الط ــ - األرض أو اختطف ــيلُّ  ييعن  ع

ــد  ــن خال ــدياً  -ب ــ زي ــة ل ــال باإلمام ــن  ٰى  رأامَّ ـفق ــك وحس ذل

 .اعتقاده

ــريف ]]٢٤٣ص [[/ ــال املط ــ: ق ــا  ٰى ـمض ــن الرض ــو احلس أب

 غـــريي  عليــه أربعـــة آالف درهـــم مل يكـــن يعرفهـــا ويل

ــريه ــل إيلَّ  ،وغ ــر  فأرس ــو جعف ــأتني«: أب ــد ف ــان غ  ،»إذا ك

ــال يل ــد فق ــن الغ ــه م ــ«: فأتيت ــن  ٰى ـمض ــو احلس ــه أب ــك علي ول

الــذي كــان  فرفــع املصــّىلٰ  ،نعــم: فقلــت ،»أربعــة آالف درهــم

ــه ــإذا ،حتت ــدفعها إيلَّ  ف ــانري ف ــه دن ــت حتت ــا يف الوق ــان قيمته ، وك

 .أربعة آالف درهم

ــ ــال حمّم ــميوق ــزة اهلاش ــن مح ــىلٰ : د ب ــت ع ــر  دخل أيب جعف

 وكنـت تناولـت مـن الليـل ، صبيحة عرسه ببنـت املـأمون

ــأوَّ  ،دواءً  ــبيحف ــل ص ــن دخ ــشل م ــابني العط ــد أص ــا وق  ،ة أن

ــت ــاءأن أ فكره ــو بامل ــر  ،دع ــو جعف ــر أب ــي  فنظ يف وجه

اســقنا  ،يــا غـالم«: قـال ،أجـل :قلــت ،»أراك عطشـاناً «: وقـال

 ،واغتممـت لـذلك ،السـاعة يأتونـه بـامء مسـموم :فقلت ،»ماءً 

ـ ،املـاء املسـموم قبل الغالم ومعهأف : قـال م يف وجهـي، ثـمّ فتبسَّ

ــالم« ــا غ ــا ،ي ــاولني امل ــاء ورشب ،»ءن ــاول امل ــمّ  ،فتن ــاولني  ث ن

فـدعا باملـاء، ففعــل  ،وأطلـت عنـده فعطشــت أيضـاً  ،ربتـفشـ

ــرَّ  ــل يف امل ــام فع ــ ،وىلٰ ة األُ ك ــمّ  ربـفش ــ ث ــاولني فتبسَّ ــال . من ق

 أظـنُّ  ّين إواهللا : د بـن عـيل اهلاشـميقـال يل حمّمـ :د بن محـزةحممّ 

 .أبا جعفر يعلم ما يف النفوس كام يقول الرافضة أنَّ 

أبا احلسن الثالث سـألته عـن  كتبت إىلٰ : ل إبراهيم بن عقبةقا

: فكتـب إيلَّ ، جعفر احلسن وزيارة أيب عبد اهللا وزيارة أيب زيارة أيب

 .»مجع وأعظم أجراً أوهذا  ،ماملقدَّ  أبو عبد اهللا «

رة ـباملدينـة ليلـة اجلمعــة لتسـع عشــ أبـو جعفــر  دَ لِـووُ 

ــان ــهر رمض ــن ش ــت م ــة خل ــال، ليل ــف :ويق ــهر  النص ــن ش م

ــعني وم ــس وتس ــنة مخ ــان س ــرةارمض ــن اهلج ــة م ــ ،ئ  َض بِ وُق

مــات يــوم  :يف آخــر ذي القعــدة، وقيــل مســموماً  ببغــداد قتــيالً 

ـ السـبت لســتٍّ   ،ئتنيارين ومـــعشـ ة ســنةخلـون مــن ذي احلجَّ

ــذٍ  ــه يومئ ــ فل ــس وعش ــنة، وأُ ـمخ ــرون س ــا مُّ ه أُ مُّ ــال هل ــد يق : ول

ــزران ــة، ويقــ وكانــت ،اخلي ــة القبطي ــل ماري ــمها  :المــن أه اس

 .سبع عرشة سنة ة خالفتهسبيكة وكانت نوبية، وكانت مدَّ 

 :د بن أيب طلحة العوينقال حممّ 

    الرضـا سالم ورحيان وروح عـىلٰ 

  يرّ تاليه كالكوكب الـدُّ  سالم عىلٰ  

 :وقال آخر

ــلٌّ  ــد ك ــاحبأ أوالد أمح ــرب ش     غ

ــــأراكِ  رثُّ    ــــوح ك ــــاب مل   الثي

   ٰى الـور وبنو الزناة يملكـون عـىلٰ 

ــىلٰ   ــا ع ــبحان خالقن ــالكِ  س   األف

شــخاص املعتصــم إبغــداد  إىلٰ  وكــان ســبب وروده 

ــة ــن املدين ــه م ــني ،ل ــداد لليلت مــن  ]]٢٤٤ص [[/ فــورد بغ

 .هبا وّيف وتُ  ،ئتنيام سنة عرشين وماملحرَّ 

*   *   * 
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  :اجلواد  عىلٰ  النصُّ  ]]١٦٦ص [[

ا كنّـ :قلـت للرضـا   :قـال ،ٰى عن صفوان بـن حييـروي 

هيـب «: فكنـت تقـول ،نسألك قبل أن هيـب اهللا لـك أبـا جعفـر

فــإن  ،فــال أرانــا اهللا يومــك ،وقــد وهبــه اهللا لــك ،»اهللا يل غالمــاً 

 :قلـت ،اجلـواد وهـو قـائم إىلٰ  فأشـار  ؟نْ َمـ كان كون فـإىلٰ 

ــام ؟هرُّ ـومــا يضــ«: فقــال  ،هــو ابــن ثــالث ســنني  وقــد ق

ونحـوه أسـند   ،»مـن ثـالث سـنني ة وهو ابـن أقـّل باحلجَّ  ٰى عيس

 . اخلرياين املفيد إىلٰ 

ــ  ســمعت الرضــا  :قــال ،در بــن خــالَّ وروي عــن معّم

 ،ته مكـاينوصـريَّ  ،يـهذا أبو جعفـر قـد أجلسـته جملسـ«  :يقول

 .»ةة بالقذَّ ا أهل بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا القذَّ إنّ 

ــ ــن حمّم ــن أيب احلس ــن د وروي ع ــيلِّ [ب ــن ع ــ ]ب  ،ادأيب عبّ

ي أبـــو جعفـــر وصـــيِّ «  :يقـــول ســـمعت الرضـــا  :قـــال

 .» وخليفتي يف أهيل بعدي

 كيـف تكـون إمامـاً  :ا نقـولكنّـ : الواسـطي وأسند املفيـد إىلٰ 

ي ـواهللا ال متضــ ؟ومــا علمــك«: فقــال  ؟ولــيس لــك ولــد

ـاألّيــ ــراً  ٰى ام والليــايل حتـَّ  ق بــني احلــقِّ فــرِّ يُ  يرزقنــي اهللا ذك

 .» لباطلوا

ـــي وأســـند إىلٰ ]] ١٦٧ص /[[ ـــا   البزنط ـــول الرض  ق

ولـيس  ،ابنـي :وهـل جيـرتئ أحـد أن يقـول ،اإلمـام ابنـي«: لـه

ــد ــمل يكــن وُ  اجلــواد  ألنَّ  ،»؟لــه ول ــ ،دَ لِ ام فلــم متــض األّي

 .دَ لِ وُ  ٰى حتَّ 

أيكـــون  :قلـــت للرضـــا   :الواســـطي وأســـند إىلٰ 

هــا  :فقــال ،»متاً  أن يكــون أحــدمها صــاإالَّ  ،ال«: قــال ؟إمامــان

ــك ــامت ل ــت وال ص ــال  ،أن ــيجعلنَّ «: فق ــا  واهللا ل اهللا يل م

ومل يكـن يف  ،»وأهلـه ويمحـق بـه الباطـل وأهلـه يثبت به احلـقَّ 

 .اجلواد بعد سنة دَ لِ فوُ  ،ذلك الوقت له ولد

أمــره أن  الرضــا  أنَّ   احلســن بــن اجلهــم وأســند إىلٰ 

ــني «: فقــال ،ففعــل ،قميصــه د اجلــواد وهــو صــبيٌّ رِّ ُجيــ انظــر ب

مثـل هـذا كـان «: فقـال  ،فإذا خاتم داخـل اللحـم ،»كتفيه

  .»أليب 

ــند إىلٰ  ــنعاين وأس ــا   الص ــول الرض ــواد  ق : يف اجل

  .»منه شيعتنا بركةً  هذا الذي مل يلد مولود أعظم عىلٰ «

أخــربين مــن كــان عنــد   :قــال ،بــن حبيــب ٰى حييــ وأســند إىلٰ 

ـــهوســـلِّ  ،القـــوا أبـــا جعفـــر«: فقـــال الرضـــا   ،موا علي

 .»دوا به عهداً وجدِّ 

فكيـف يكـون  ،الصـغري قد نزل القـرآن بـاحلجر عـىلٰ  :قالوا

ــىلٰ  ــه ع ــد ل ــاكامً  مــن ال ي ــه ح ــم مــن مال ــاس  دره ــار الن يف أبش

بعــض  وكـذا قــالوا يف زيـن العابـدين واملهــدي عـىلٰ  ؟وأمـواهلم

 .الروايات

ــا ــة الســ :قلن ــات خمصوصــة كآي ــري مــن اآلي ــل ـكث رقة والقت

ـــ فـــالنصُّ  ،يـــات الوعيـــدوالربـــا وآ ا حجـــر والعصـــمة خصَّ

العقــل الــذي ال يدخلــه ختصــيص  فــدلَّ  ،الصــغري بغــري اإلمــام

وقـد  ،ونحـوه ٰى كـام سـلف يف عيسـ ،كاملـه يف حـال صـغره عىلٰ 

فكيـف  ،اخلصـم آيـات املـرياث بغـري فاطمـة بغـري دليـل خصَّ 

 ؟باحلجر غري املعصوم بدليل ال خيصُّ 

*   *   * 

 :اجلواد  عيلٍّ  د بنحممّ  ]]١٩٩ص [[

 :موروهو أُ 

د بــن ر حمّمـــبصــ عــىلٰ  مســح اإلمــام اجلــواد  - ١

 .فعاد ،ميمون

الفضــل بنــت املــأمون زوجــة  مِّ أُ  دخلــت حكيمــة عــىلٰ  - ٢

 :فقلـت لـه ،أيب فمضـيت إىلٰ  ،غـارين :فقالـت هلـا ،اجلواد 

ــ إنَّ  ــ ،اساجلــواد يشــتمك ويشــتم العبّ فأخــذ الســيف  ،بتهفغضَّ

ــه ٰى ـفمضــ ،وهــو ســكران ــائام ،إلي  ،عــه وذبحــهفقطَّ  ،فوجــده ن

 فبـتُّ  ،رجـع ورجعـت معـه ثـمّ  ،ر الغالم ننظـر إليـهـوأنا وياس

هلكنـا  :فقـال ،فعلـت كـذا وكـذا :قلـت ا صـحفلامَّ  ،بأشأم ليلة

 ،فوجـــده يســـتاك ،ٰى ـفمضـــ ،يـــا يـــارس ائتنـــي بخـــربه ،واهللا

ــا مــوالي هــب يل  :بدنــه فقــال لــه وأراد أن ينظــر إىلٰ  ،فتحــريَّ  ي

 ،وال يف بدنـه أثـر جـرح ،فيـه شــيء فلـم يـرَ  ،فنزعـه ،كقميص

 . ب منهوتعجَّ  ،ذلك فحمد اهللا عىلٰ  ،فأخرب بذلك املأمون

أبـو بكـر بـن إسـامعيل كـان لـه جاريـة  - ٣]] ٢٠٠ص /[[

 ،ركبتهــا مــن وراء الثيــاب عــىلٰ  فمســح اإلمــام  ،مريوحــة

 .بعدها ومل تشتِك  ،فقامت لوقتها

ــن - ٤ ــن احلس ــم ب ــت : القاس ــ كن ــق مكَّ ــاءت  ،ةيف طري فج

ــح ــن رأيس ،ري ــي م ــذت عاممت ــا ،فأخ ــذهبت هب ــدَّ  ،ف قت فتص

ــف ــامَّ  ،برغي ــت إىلٰ فل ــام   رجع ــال اإلم ــة ق ــه املدين : لغالم

كيـف صـارت  :فقلـت ،فـأخرج عاممتـي بعينهـا ،»ائته بعاممتـه«

 .» فشكر اهللا لك ،أعرايب قت عىلٰ تصدَّ «: فقال ؟إليك
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ـــ - ٥  ،فحملـــت لوقتهـــا ،أ يف أصـــل نبقـــة مل حتمـــلتوضَّ

 .وأكل الناس منها

ــت بــالعراق حمبوســاً  :بــن خالــد عــيلُّ  - ٦ ذا عقــل  رأي

ــم ــألته ،وفه ــ :فس ــا قصَّ ــال ؟تكم ــام يف  :فق ــد بالش ــت أعب كن

 ٰى فــأت ،فيـه َب ِصـنُ  رأس احلســني  إنَّ  :املوضـع الـذي يقـال

 ،ينامســجد الكوفــة فصــلَّ  إىلٰ  يب قلــيالً  ٰى فمشــ ،شــخص يف ليلــة

ــيالً  ٰى مشــ ثــمّ  ــة فصــلَّ  إىلٰ  يب قل ــمّ  ،ينااملدين ــيالً  ٰى مشــ ث  إىلٰ  يب قل

ــ ــامكَّ ــمّ  ،ة فطفن ــيالً  ٰى مشــ ث ــا بموضــعي يب قل ــإذا أن ــاب  ،ف وغ

ــ ــل .بــتفتعجَّ  ،يعنّ ــاين وفعــل يب كــام فع ــل أت  ،ويف العــام املقب

ــه ــت ل ــت :فقل ــن أن ــال ؟م ــ« :ق ــيلِّ حمّم ــن ع ــ د ب ــن موس  ،»ٰى ب

د ّمــحم فوصــل أمــري إىلٰ  ،ثت بعــض مــن كــان يصــري إيلَّ فحــدَّ 

وبعـث  ،لنـيفكبَّ  ،املحـال عـيلَّ  ٰى عفـادَّ  ،اتك الزّيـِلـبن عبـد املَ 

فكتبـت مـن لسـانه  :بـن خالـد قـال عـيلُّ  .فحبسـني ،هنا يب إىلٰ 

ــ ،اتالزّيــ رقعــة إىلٰ  قــل للــذي فعــل بــك مــا  :ع يف ظهرهــافوقَّ

بــن  وكــان عــيلُّ  ،فأخرجــه فأتــاه اإلمــام  ،رجــكذكـرت ُخي 

  .فحسن اعتقاده خالد زيدياً 

طيــب  ٰى  رأفلــامَّ  ،دخــل حســني املكــاري عليــه ببغــداد - ٧

ــه ــال يف نفس ــه ق ــداً  :حال ــع أب ــه إىلٰ  ال يرج ــال ،موطن ــز  :فق خب

 . ٰى ا ترممَّ  إيلَّ  شعري وملح جريش وحرم الرسول أحّب 

فـأخرج  ،اس إليـه ضـيق املعـاششكا إسامعيل بـن عبّـ - ٨

 . له سبيكة ذهب من الرتاب

ــ - ٩ ــ :اءاحلســني الوّش ــت يف نفس ــر  :يـقل ــا جعف ــأل أب أس

  ًالرضــا ]] ٢٠١ص /[[  مــن ثيــاب قميصــا  التــي

: وقــال للرســول ،بقمــيص ابتــداءً  فبعــث إيلَّ  ، فيهــاصــّيل كــان يُ 

  .» فيها الرضا صّيل هذا من الثياب التي كان يُ  :قل له«

ــرييف - ١٠ ــال الص ــت إىلٰ  : ق ــياء كتب ــام بأش ــيت  ،اإلم ونس

ــول اهللا  ــالح رس ــن س ــأله ع ــد أن أس ــو عن ــل ه ــردَّ  ؟هه  ف

ــواب ــره ،اجل ــول اهللا «: ويف آخ ــالح رس ــدي س ــام  ،وعن إم

ــام ــد إم ــال ،»بع ــ :ق ــمرت يف نفس ــيئاً ـوأض ــه إالَّ  ي ش  ال يعلم

 ،»ا أضــمرت وال تعــداســتغفر ممَّــ«: فقــال ،فــدخلت عليــه ،اهللا

ــوحــدَّ  :قــال  ،فخــرج يف رجــيل عــرق ،ه سيصــيبني وجــعثني أنَّ

ــدَّ  ــد م ــه بع ــتفأتيت ــا يلعوِّ  :ة وقل ــال  ،ذه ــأس «: فق ال ب

فخــرج  ،»ذهـافمــددهتا فعوَّ  ،ولكـن أعطنــي الصـحيحة ،عليهـا

 .فعافاين اهللا منها ،ذها قبلقد عوَّ  :فقلت ،فيها

دخلـت عليـه ومعـي رقـاع غـري   :قال داود اجلعفـري - ١١

ــة ــال ،معنون ــدة وق ــاول واح ــ«: فتن ــذه لرّي ــبيبه ــن ش  ،»ان ب

ه هــذ«: وثالثــة وقــال ،»د بــن محيــدهــذه ملحّمــ«: وثانيــة وقــال

 . وتبسم فنظر إيلَّ  ،فبهت ،»لفالن

ــل - ١٢ ــات رج ــه  ،م ــاء إلي ــاء  فج ــكو إخف ــه يش ابن

ه فإنَّـ ،د وآلـهحمّمـ عـىلٰ  وصـلِّ  ،العشـاء صلِّ «: فقال  ،ماله

 .فكان كام قال  ،»ربكيأتيك وُخي 

ــقــال ألُ  - ١٣ ــيلِّ ميَّ ــن ع ــن عيســوّمحــ ة ب ــا «: ٰى اد ب ال خترج

 . فغرق بالسيل ،ادفخالفه محّ  ،»اليوم

ــ - ١٤ ــن حمّم ــران ب ــه ،دعم ــت ل ــألك  إنَّ  :قل ــي تس زوجت

ــاً  ــاً  ثوب ــا كفن ــون هل ــك يك ــن ثياب ــال  ،م ــتغنت «: ق ــد اس ق

 . ا ماتت قبل ذلكخربت أهنَّ فخرجت وأُ  ،»عنه

ــد - ١٥ ــن حدي ــد ب ــة حجّ  :أمح ــا مجاع ــاً خرجن ــافنُ  ،اج  ،هبن

ــه  ــة فــدخلت علي ــانري ،املدين قهــا فرِّ «: وقــال ،فأعطــاين دن

فكانــت بقــدره ال زيــادة  ،ففعلــت ،»لكــمقــدر مــا ذهــب  عــىلٰ 

 .وال نقيصة

ــريِّ  - ١٦ ــل ال ــن أه ــه م ــل علي ــة دخ ــل  ،مجاع ــيهم رج وف

 ،»بيــده وأخرجــه]] ٢٠٢ص /[[ خــذ« :فقــال لغالمــه ،زيــدي

 . ة اهللاك حجَّ أشهد أنَّ  :فقال الزيدي

م أخـــرب عـــن قـــوم يســـلكون طريـــق الشـــام بـــأهنَّ  - ١٧

  .فكان كام قال ،وينتهون بمكان كذا ،ون بمكان كذاسيضلُّ 

ــ - ١٨ ــاز أخبَّ ــطادها ب ــمكة اص ــأمون س ــه امل ــتخربه  ،ل واس

ــا ــبيٌّ  ،عنه ــو ص ــال وه ــمكاً «: فق ــه س ــر قدرت ــق اهللا يف بح  خل

خيتـــربون هبـــا ســـاللة  ،تصـــيدها بـــازات اخللفـــاء ،صـــغاراً 

 .»األنبياء

*   *   * 



 

 

 

  ف ان
 

٥٩ - ا:  

ا و:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكامل الدِّ 

ـــ]] ٩٠ص [[ أيب جعفـــر بـــن  ة إىلٰ وكتـــب بعـــض اإلماميَّ

ـا قولـك : قبة كتابًا يسـأله فيـه عـن مسـائل، فـورد يف جواهبـا أمَّ

ــدك اهللا  - ــ -أيَّ ــت أنَّ اإلماميَّ ــا زعم ــة أهنَّ ــن املعتزل ــًا ع ة حاكي

اإلمــام واجــب يف العقــل، فهــذا حيتمــل  عــىلٰ  تــزعم أنَّ الــنصَّ 

ــرين ــ: أم ــدون أنَّ ــانوا يري ــيء إن ك ــل جم ــل قب ــب يف العق ه واج

رائع فهـــذا خطـــأ، وإن أرادوا أنَّ ـورشع الشـــ ل ُســـالرُّ 

، فقـد أنَّـه ال بـدَّ مـن إمـام بعـد األنبيـاء  العقول دلَّت عـىلٰ 

ــذي  ــاخلرب ال ــًا ب ــوه أيض ــة وعلم ــة القطعي ــك باألدلَّ ــوا ذل علم

ن يقولون بإمامته  .ينقلونه عمَّ

ا قول املعتزلـة  قينـًا أنَّ احلسـن بـن عـيلٍّ إّنـا قـد علمنـا ي: وأمَّ

 خيـالفون فيهـا وهـم  ٰى ومل ينّص، فقـد ادَّعـوا دعـو ٰى مضـ

ــاجون إىلٰ  ــدلُّ  حمت ــىلٰ أن ي ــلون  وا ع ــأّي يشء ينفص تها، وب ــحَّ ص

ــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــدَّ  مــا  ممَّــن زعــم مــن خمــالفيهم أهنَّ

م علموه  .ادَّعوا أهنَّ

 عــىلٰ قــد نــصَّ   أنَّ احلســن بــن عــيلٍّ  ومــن الــدليل عــىلٰ 

ـــنصِّ  ة ال ـــحَّ ـــه، وص ـــات إمامت ـــيِّ  ثب ـــن النب ـــاد   م وفس

ـن قـد أوجبـوا باألدلَّـة تصـديقه أنَّ  ةاالختيار، ونقـل الشـيع عمَّ

ــنصُّ  ـــي أو ي ــام ال يمض ــىلٰ  اإلم ــول اهللا  ع ــل رس ــام فع ــام ك إم

  ِّــل ــاجني يف ك ــاس حمت ــان الن ـــر إىلٰ  إذ ك ــون  عص ــن يك م

ــة عنــد خــربه ال خيتلــف وال يتكــاذب كــام اختلفــت أخبــار ا ألُمَّ

 ،بطاعتــه رَ ِمــوأن يكــون إذا أمــر ائتُ  ،خمالفينــا هــؤالء وتكاذبــت

ــده ــوق ي ــد ف ــهو ،وال ي ــط ،وال يس ــًا  ،وال يغل ــون عامل وأن يك

، ومــن هــذا علِّم النــاس مــا جهلــوا، وعــادالً لــيحكم بــاحلقِّ لــيُ 

م الغيــوب عــىلٰ  لســان  حكمـه فــال بــدَّ مــن أن يــنصَّ عليـه عــالَّ

 ن لـيس يف ظـاهر خلقتـه مـا يـدلُّ عـىلٰ ؤّدي ذلك عنه إذ كامن يُ 

 .عصمته

ــة ــت املعتزل ــاجون إىلٰ : فــإن قال ــذه دعــاوي حتت ــدلُّ  ه وا أن ت

تها، قلنــا عــىلٰ  ة مــا  أجــل ال بــدَّ مــن الــدالئل عــىلٰ : صــحَّ صــحَّ

عيناه مـن ذلـك وأنـتم، فـإنَّام سـألتم عـن فـرع  ]] ٩١ص /[[ادَّ

ـــدلُّ  ـــدلَّ  والفـــرع ال ي ة أصـــله، عـــىلٰ  عليـــه دون أن ي  صـــحَّ

ة هــذه األُصــول، ونظــري  بنــا موجــودة عــىلٰ تُ ودالئلنــا يف كُ  صــحَّ

ة الشــ ذلــك أنَّ ســائالً لــو ســألنا الــدليل عــىلٰ  رائع ـصــحَّ

ة اخلــرب وعــىلٰ  الحتجنــا أن نــدلَّ عــىلٰ  ة النبــيِّ  صــحَّ ة نبــوَّ  صــحَّ

  ٰأنَّـه أمـر هبـا، وقبـل ذلـك أنَّ اهللا  وعىل  ،واحـد حكـيم

ــا مــن الــدليل عــىلٰ  أنَّ العــامل حمــدث، وهــذا  وذلــك بعــد فراغن

 .نظري ما سألونا عنه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

ــال]] ٤٤ص [[ ــإن ق ــىلٰ ثبِّ : ف ــة ع ــع احلجَّ ــوا يل موض ــا  ت م

ـــرها يف ولــد احلســني  ــة وحص ــذهبون إليــه يف اإلمام  ت

بعــده بــام يبــاين  بعــده وبعــد أخيــه وأبــيهام أمــري املــؤمنني 

ــة ال ـــ زيديـــة الراجعـــة إىلٰ حجَّ ة مـــن حمــض الـــدعاوي العريَّ

 البيان؟

ـ: قيل له ُأصـول يف  فـرع عـىلٰ  ة الكـالم يف أعيـان األئمَّ

مل تسـتقّر هـذه  ٰى صفاهتم الواجبـة هلـم بصـحيح االعتبـار، فمتـ

 .ما ذكرناه وعها من التعيني عىلٰ األُصول مل يمكن القول يف فر

 .زمانٍ  وجوب وجود إمام يف كلِّ : فمن ذلك

التـــدبري هلـــم  ملـــا جيـــب مـــن اللطـــف للعبـــاد، وحـــسِّ 

ــد  ــدًا عن ــون أب ــأنَّ اخللــق يكون واالستصــالح حلصــول العلــم ب

ادًا عنـد وجود الـرئيس العـادل أكثـر صـالحًا مـنهم وأقـّل فسـ

 .االنتشار وعدم السلطان

أنَّ اإلمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــ ــاد اخلل ــن لفس ــهو ع ــام، ويس ــارف اآلث ــن يق ــة م ق بسياس

ــذه  احلــقِّ  ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ــّل ع ــام، ويض يف األحك

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إىلٰ 

 . عند اإلعوجاج

ــه : ومنهــا ــاج إلي ــع مــا حيت ــًا بجمي ــب أن يكــون عامل ــه جي أنَّ

ة يف األحكام  . األُمَّ



 ٣٤١  .................................................................................................  لزوم النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

، حلقه العجز فيها  د له وإمام واحتاج إىلٰ وإالَّ  . مسدِّ

 . ين عند اهللاة رعيَّته يف الدِّ كافَّ  وجوب فضله عىلٰ : ومنها

قـوالً وفعـالً بـال (يني مجـاعتهم يف التعظـيم الـدِّ  مه عىلٰ لتقدُّ 

ــدِّ ارتيــاب، واســتحالة وجــوب التقــدُّ  ملــن ) ينيم يف التعظــيم ال

ب غريه أفضل منـه عنـد اهللا، كـام يسـتحيل إيصـال أعظـم الثـوا

 . من غريه أفضل عمالً منه عند اهللا تعاىلٰ  إىلٰ 

ــه  وإذا ثبتــت هــذه األُصــول وجــب إبانــة اإلمــام مــن رعيَّت

عينـــه والعلـــم املعجـــز اخلـــارق ]] ٤٦ص /[[ عـــىلٰ  بـــالنصِّ 

املعرفـــة بمـــن جيتمـــع لـــه هـــذه  للعـــادات، إذ ال طريـــق إىلٰ 

 مـا ، أو املعجـز عـىلٰ الصـادق عـن اهللا تعـاىلٰ  الصفات إالَّ بـنصِّ 

 . ذكرناه

ة والرسـالة الـواردة عـن  كام أنَّـه ال طريـق إىلٰ  املعرفـة بـالنبوَّ

م، أو معجـز بـاهر للعقـول  نبـيٍّ  إالَّ بـنصِّ  )جلَّ اسـمه(اهللا  تقـدَّ

 .حسب ما وصفناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

ــا مســألتهم :فصــل ]]٥٢ص /[[ مــن أيــن صـــار : وأمَّ

 من االختيار؟ أوىلٰ  النصُّ 

ــاجلواب أنَّــه كــان كــذلك ألنَّ مــن رشط اإلمــام أنَّــه : ف

ــا ال  ــم األشــجع األصــلح، وذلــك ممَّ ــد اهللا واألعل األفضــل عن

ــه عــىلٰ  ُيعَلــم املســتحقُّ  التعيــني بالعقــل وال باحلــدس، فثبــت  ل

ــه ال طريــق إليــه إالَّ بــالنصِّ  رائر والتوقيــف ـمــن العــامل بالســ أنَّ

 .منه عليه

ــإنَّ  ــًا ف ــمة  وأيض ــومًا كعص ــون معص ــب أن يك ــام جي اإلم

العلــم بالعصــمة إالَّ مــن جهـــة  ، وال طريــق إىلٰ  النبــيِّ 

 .من صادق عن اهللا، أو علم معجز خارق للعادات النصِّ 

وأيضــًا فــإنَّ االختيــار طريقــه الســمع دون العقــول، ولــيس 

لــه  ٰى يف الشـــرع فــرض االختيــار وال إباحتــه، فبطلــت الــدعو

 .والتوقيف بطالهنا ثبوت النصِّ يف اإلمامة، ويف 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / د العرتةالنرصة لسيِّ 

ـــك]] ٧٥ص [[ ـــن ذل ـــة إىلٰ : وم ـــوت احلاج ـــة  ثب اإلمام

ــورباتِّ  ــة الش ــن جه ــة م ــوت اإلمام ــاد ثب ــاق وفس . واآلراء ٰى ف

ــ عـــىلٰ  وإذا فســد ذلــك وجـــب الــنصُّ  ة، ويف وجوبـــه األئمَّ

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــوت إمام ــني رجلــنيلثب ــر ب : ، إذ األم

ــالنصِّ  ــة ب ــب اإلمام ــدمها يوج ــىلٰ  أح ــع ع ــري  ويقط ــة أم إمام

ــؤمنني  ومــن جهتــه دون مــا ســواها مــن اجلهــات،  امل

ــالرأي ــا ب ــك وجيّوزه ــن ذل ــع م ــر يمن ــذا . واآلخ ــد ه وإذا فس

ــالرأي ومل  ــة ب ــد اإلمام ــن عق ــه م ــوا إلي ــا ذهب ــاد م ــق لفس الفري

ــقِّ  ــروج احل ــّح خ ــ يص ــن أئمَّ ــالم، ثع ــري ة اإلس ــة أم ــت إمام ب

 .املؤمنني 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

ــ]] ٤٠ص [[ ــت اإلماميَّ ــىلٰ واتَّفق ــت  ة ع ــة ال تثب أنَّ اإلمام

. عينــه والتوقيــف عــىلٰ  مــع عــدم املعجــز لصــاحبها إالَّ بــالنصِّ 

ــمُّ  ــة واملتس ــة واملرجئ ــوارج والزيدي ــة واخل ــت املعتزل ون وأمجع

ــديث  ــحاب احل ــىلٰ بأص ــة يف  ع ــازوا اإلمام ــك، وأج ــالف ذل خ

 .عليه وال توقيف من ال معجز له وال نصَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــل ]]٥ص [[ ــىلٰ : فص ــالم ع ــع  يف الك ــن دف ــده م ــا اعتم م

 :من جهة العقل وجوب النصِّ 

م قبل حكاية كالمـه، ومناقضـة الدال  لـة عـىلٰ الواجب أنَّ ُنقدِّ

 .، ثّم نعرتض مجلة ما أورده يف هذا الفصلوجوب النصِّ 

ــىلٰ  ــول ع ــق العق ــن طري ــدلُّ م ــامَّ ي ــنصِّ  فم ــوب ال ، أنَّ وج

ــت  ــة، وكان ــن األدلَّ مناه م ــدَّ ــام ق ــمته ب ــت عص ــام إذا وجب اإلم

ــواسِّ  ــة احل ــن جه ــتفاد م ــة فتس ــري ُمدَرك ــمة غ ــن العص ، ومل يك

ــل يوصــل إىلٰ  ــ أيضــًا عليهــا دلي ــم بحــال م ــا العل ن اخــتصَّ هب

ــذه  ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــال ب ــة، ف ــالنظر يف األدلَّ ــا ب ــل إليه فيُتوصَّ

ــىلٰ  ــنصِّ ع ــوب ال ــن وج ــة م ــار  اجلمل ــه، أو إظه ــام بعين اإلم

ــنصِّ  ــام ال ــائم مق ــز الق ــه، وأّي  املعج ــل  علي ــحَّ بط ــرين ص األم

ــا  ــه تكلَّفن ــن أجل ــالف، وم ــذهب املخ ــو م ــذي ه ــار ال االختي

ــاموجــوب الــنصِّ  الداللــة عــىلٰ   بطــل مــن حيــث كــان يف ، وإنَّ

تكليفه مـع ثبـوت عصـمة اإلمـام تكليـف إلصـابة مـا ال دليـل 

 .تكليف ما ال يطاق ٰى عليه، وذلك يف القبح جيري جمر

ولِــــَم ال جـــاز مـــع ثبـــوت العصـــمة التـــي : فـــإن قيـــل

ـــاىلٰ  ـــم اهللا تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف االختي ـــا تكلي عيتموه أنَّ  ادَّ

ــارون إالَّ  ــام ال خيت ــارين لإلم ــومًا، وال ]] ٦ص /[[املخت معص

يتَّفق هلم إالَّ اختيـار املعصـوم، فيحسـن تكلـيفهم االختيـار مـع 

  .العلم بام ذكرناه من حاهلم
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لــيس مــا ذكرمتــوه بُمخــرٍج هــذا التكليــف مــن : قلنــا

ــرب  ــه وال معت ــل علي ــاق، وال دلي ــا ال يط ــف م ــوق بتكلي اللح

ــف  بــالعلم يف هــذا البــاب، ألنَّ علــم اهللا تعــاىلٰ  مــن حــال املكلَّ

ــه يتَّفــق لــه اختيــار املعصــوم لــيس بداللــة عــىلٰ  عــني اإلمــام  أنَّ

ــر إىلٰ  ــد آل األم ــوم، فق ــه،  املعص ــل علي ــا ال دلي ــف مل ــه تكلي أنَّ

 .وقبُح ذلك ظاهر

نه هــذا الســؤال، وألــزم  وقــد عــورض مــن أجــاز مــا تضــمَّ

إجازة تكليـف اختيـار الشــرائع واألنبيـاء، واإلخبـار عـامَّ كـان 

ُعِلـَم أنَّ مـن ُكلِّـَف ذلـك يتَّفـق لـه يف  ويكون مـن الغائبـات إذا

ــه، ويف  الشـــرائع مــا فيــه املصــلحة، ويف األنبيــاء مــن جيــب بعث

األخبـار الصــدق منهــا دون الكــذب، وال فــرق بــني مــن أجــاز 

 .ما ذكرناه اختيار املعصوم وبني من أجاز كلَّ 

رائع واألنبيــاء، ـويف النـاس مـن ارتكــب جـواز اختيــار الشـ

 .مؤنس بن عمرانوقد حكي ذلك عن 

ـــور  ـــق باألحكـــام مـــن األُم ـــار عـــامَّ ال يتعلَّ ـــا اإلخب فأمَّ

ــا  ــني م ــرق ب ــا، وال ف ــن تكليفه ــب حس ــه مل يرتكَّ ــات فإنَّ الكائن

ألنَّ ]] ٧ص /[[ارتكبـــه ممَّـــا حكينـــاه وبـــني مـــا مل يرتكبـــه، 

ــه تكليـف ملـا ال دليــل  اجلميـع يرجـع إىلٰ  أصــٍل واحـٍد، وهـو أنَّ

ــ ــه، وذل ــبيل إلي ــه وال س ــرعلي ــري جم ــا ال  ٰى ك جي ــف م تكلي

 .يطاق

عاقـل قـبح تكليـف أحـدنا  وُيبنيِّ ما ذكرناه أّنـا نعلـم وكـلُّ 

ـــر�  ــف مستس ــه املكلَّ ــامَّ يفعل ــار ع ــريه اإلخب ــغ  اغ ــن مبل ــه وع ب

ــا إىلٰ  ــار عنه ــه اإلخب ــن كلَّف ــق مل ــي ال طري ــه الت ــم  أموال العل

ــة ظــنِّ  ــيس خيــرج هــذا التكليــف مــن القــبح غلب  بمبلغهــا، ول

فاقـًا أو علمـه بـذلك، فقـد جيـوز بأنَّ املكلَّـف يصـيب اتِّ  املكلِّف

ــيٍّ  ــة نب ــن جه ــه م ــف  أن يعلم ــذا التكلي ــبح ه ــادق، وإذا ق ص

ــة يف قبحــه إالَّ  وظهــر ســفه مكلِّفــه لكــلِّ  عاقــل، ومل يكــن العلَّ

نظــري لــه مــن التكــاليف، وهــذا  فقــد الــدليل وجــب قــبح كــلِّ 

ــنصِّ  ــوب ال ــه يف وج ــد علي ــا اعتم ــد م ــدليل آك ــن ط ال ــق م ري

العقل، بل هو الـذي جيـب أن يكـون التعويـل عليـه، ويتلـوه يف 

ــري مــن أصــحابنا أيضــًا عــىلٰ  ة مــا اســتدلَّ بــه كث وجــوب  القــوَّ

ــالوا ــنّص فق ــل : ال ــون أفض ــدَّ أن يك ــام ال ب ــت أنَّ اإلم ــد ثب ق

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــق عن ــه  اخلل ــواب يف زمان ــًة يف الث ــم منزل وأعاله

ــان إ ــه إذا ك ــه، ألنَّ ــوت إمامت ــد ثب ــلِّ وعن ــًا للك ــدَّ أن  مام ــال ب ف

هــذا املوضــع  ، وســتأيت الداللــة عــىلٰ يكــون أفضــل مــن الكــلِّ 

ــن  ــل ومل يمك ــه أفض ــت كون ــاب، وإذا ثب ــن الكت ــأيت م ــيام ي ف

ــ ــة وال باملشــاهدة وجــب الــنصِّ التوصُّ أو املعجــز  ل إليــه باألدلَّ

بنـاه عنـد التعلُّـ عىلٰ   ق بالعصـمة، وإذا ُسـِئَل عـىلٰ احلـدِّ الـذي رتَّ

دليل عــامَّ ذكرنــاه يف دليــل العصــمة فــاجلواب عنــه مــا هــذا الــ

 .أصل واحد ذكرناه هناك، ألنَّ مرجع الطريقني إىلٰ 

اإلمـام بكونـه عاملــًا  عــىلٰ  وجـوب الـنصِّ  لَّ عــىلٰ دِ وقـد اسـتُ 

ال يفوتـه شــيء منهــا، وأنَّ كونـه عاملــًا  ٰى بجميـع األحكـام حتَّــ

، ولـو أم كــن الوصــول هبـا ال يمكــن الوصـول إليــه إالَّ بــالنصِّ

ــه  ــتِحن ل ــون املم ــز أن يك ــان مل جي ــه باالمتح إالَّ ]] ٨ص /[[إلي

ــه  ــن يمكن ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع األحك ــامل بجمي ــو ع ــن ه م

ــة ال يعلــم بــذلك،  اختيــار اإلمــام وامتحانــه مــن مجاعــات األُمَّ

وال حيــيط بـــه، ورتَّــب الكـــالم يف هــذه الطريقـــة ترتيبـــه يف 

مني  .الطريقني املتقدِّ

د العقــل، بـل ال بــدَّ  ع فيــه إىلٰ رَجـيل لــيس يُ وهـذا الـدل جمـرَّ

ـــ ـــمع، ألنَّ التعبُّ ـــت إالَّ بالس ـــر ال يثب ـــوت أم ـــن ثب ـــه م د في

باألحكــام الشـــرعية يف األصــل كــان جيــوز يف العقــل ســقوطه 

ــام إالَّ  ــذه األحك ــن ه ـــيء م ــني، وال ش ــن املكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن ال يـرد التعبـُّ يـه مصـلحة، د بـه بـأن ال يكـون فوالعقل ُجيـوِّ

وإذا كــان العقــل غــري موجــب لثبــوت هــذه األحكــام يف حــال 

وُجيَعــل  حــالٍ  فكيــف جيــب فيــه كــون اإلمــام عاملــًا هبــا يف كــلِّ 

د العقـل  علمه بـذلك مـن رشوط إمامتـه؟ والـذي يقتضـيه جمـرَّ

ــه، عاملــًا بــام  ــام ُأســند إلي أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون مضــطلعًا ب

َل فيه عليه يف التدبري  .ُعوِّ

ــا العلــم باألحكــام الشـــرعية الــواردة مــن طريـــق  فأمَّ

الســمع فلــيس يف العقــل إالَّ أنَّ الســمع إذا ورد هبــا علمنـــا 

 بالقياس العقـيل أنَّ اإلمـام ال بـدَّ أن يكـون عاملـًا بجميعهـا عـىلٰ 

 .ما سنذكره

ـا قولـه يف هـذا الفصـل  إنَّـه غـري ممتنـع أن يعلـم تعـاىلٰ : (فأمَّ

قــام اإلمــام أصــالً، فكــام جيــوز ذلــك فجــاز أنَّ الصــالح أن ال ي

ــنيِّ  ــت وُب ــاد إذا ثب ــة االجته ــه بطريق ــالح إقامت ــون الص أن يك

الصـفة التـي إذا كـان عليهـا مـن  عـىلٰ  موضعه، بأن يـدلَّ تعـاىلٰ 

لنـا بـه عـىلٰ )يقيمه كـان صـالحاً  م فسـاده بـام دلَّ  ، فمـامَّ قـد تقـدَّ

كـون اإلمـام  أنَّ الصـفة التـي ال بـدَّ مـن وجوب اإلمامة، وعـىلٰ 

ــا ال  ــا ممَّ عليهــا ال يمكــن أن يســتفاد مــن جهــة االجتهــاد، وأهنَّ

طريـق النظـر يف ]] ٩ص /[[مثلـه داللـة فـيُعَلم مـن  يقوم عـىلٰ 



 ٣٤٣  .................................................................................................  لزوم النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــ ــه معصــومًا لكف ــت مــن ذلــك إالَّ كون ــو مل يثب ــة، ول يف  ٰى األدلَّ

 .عليه وفساد اختياره وجوب النصِّ 

ـــاألُمراء والُعـــ ـــا معارضـــته لنـــا ب ـــّم ّامل واحلُ فأمَّ ّكـــام، ث

ــة يف  بالشــهود واألوصــياء، وإلزامــه التســوية بيــنهم وبــني األئمَّ

مــن هــؤالء  رَ ِكــفغــري الزمــة، ألنَّ مجيــع مــن ذُ  وجــوب الــنصِّ 

ــبيل إىلٰ  ــفة ال س ــه بص ــب اختصاص ــيس جي ــا  ل ــول إليه الوص

قنـا بـني اإلمـام  باالمتحان عىلٰ  حدِّ مـا قلنـاه يف اإلمـام، وقـد فرَّ

ــولِّ  ــائر املت ــه وس ـــي وُأمرائ ــام يقتض ــمة ب ــه يف العص ــن ِقبَل ني م

ـه إذا كـان مــا أيضـ الفـرق بيـنهم وبينـه يف وجـوب الــنصِّ  ًا، ألنَّ

عليـه مــن االختصـاص بالعصـمة غـري موجــود  أوجـب الـنصَّ 

علــيهم، وجــاز  فــيهم مل جيــب مســاواهتم لــه يف وجــوب الــنصِّ 

ـــتهم إىلٰ  ـــع يف والي ـــهود  أن ُيرَج ـــول يف الش ـــار، والق االختي

ــا ــياء ك ــراء واحلُ واألوص ــم لقول يف األُم ــفة هل ــه ال ص ــام يف أنَّ ّك

ــرب فــيهم مــن حســن  ــم باالمتحــان بالــذي ُيعتَ يســتحيل أن ُتعَل

الظاهر، والعدالـة املظنونـة دون املعلومـة يمكـن الوصـول إليـه 

العلـــم هبـــا  العصـــمة التـــي ال ســـبيل إىلٰ  ٰى وال جيـــري جمـــر

 .باالمتحان واالختبار

ــة األن ــه إقام ــه نفس ــا إلزام ــار فأمَّ ــاد واالختب ــاء باالجته بي

ــة، وقولــه يف اجلــواب قياســًا عــىلٰ  إنَّ الــذي لــه جيــب يف : (األئمَّ

ــن  ــَل م ــيام ُمحِّ ــة ف ــه حجَّ ــو كون ــًا ه ــون معيَّن ــول أن يك الرس

قــد محَّلــه مــن الرســالة  الرســالة، فــال بــدَّ مــن أن يكــون تعــاىلٰ 

ــاىلٰ  قه اهللا تع ــدِّ عي وُيص ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــّم ال ب ــه، ث ــة بعين  بدالل

اإلعجاز لتحصيل البغيـة، وذلـك ال يـأيت يف اإلمـام ألنَّـه لـيس 

ــام يقــوم بــاألُمور التــي ذكرناهــا  لــه، وإنَّ ــة يف شـــيء يتحمَّ بحجَّ

 ).ممَّا قد وجبت بالرشع

عــني الرســول  إذا أوجبــت الداللــة عــىلٰ : فلنــا أن نقــول لــه

  ـــًة ]] ١٠ص /[[وأبطلـــت اختيـــاره ألجـــل كونـــه حجَّ

عــاه ــار،  وصــادقًا فــيام ادَّ ــم بطريقــة االختي ألنَّ ذلــك ممَّــا ال ُيعَل

ــا عــىلٰ  لن ــد دلَّ ــا ق ــه، ألّن ــام مثل ــوب  فأوِجــب أيضــًا يف اإلم وج

ــان  ــار، فك ــم باالختي ــن أن ُتعَل ــا ال يمك ــمة ممَّ عصــمته، والعص

: حتصـيل السـؤال الــذي ذكـرت وسـألت نفســك عنـه أن يقــال

مل يمتنـع  لو جاز ثبوت اإلمـام مـع وجـوب عصـمته بغـري نـصٍّ 

ــام عــدلنا عـن معارضــته بكــون اإلمــام  لـه يف النبــيِّ مث ، وإنَّ

ة كـام أنَّ النبـيَّ  ت بيـنهام  حجَّ ـة وإن كانـت الداللـة قـد سـوَّ حجَّ

ــدنا ٰى يف معنــ ــة عن ـــ. احلجَّ ــيام مض ــا ف م ذكره ــد تقــدَّ ــن  ٰى وق م

لنـا عـىلٰ  أنَّ اإلمـام حـافظ للشــرع ومـؤدٍّ لــه  الكتـاب حيـث دلَّ

ـة عـىلٰ إلينا، ألنَّ داللة كـون اإلمـ  هـذا الوجـه ترجـع إىلٰ  ام حجَّ

مـا يقتضـيه  ق بالسـمع، وكالمنـا يف هـذا الفصـل عـىلٰ أمر متعلِّـ

ــه إالَّ  ــم ثبوت ــامَّ ال ُيعَل ــدول ع ــن الع ــدَّ م ــال ب ــول، ف د العق ــرَّ جم

 .بالسمع

ا قوله يف آخر الفصـل أنَّ السـمع قـد ورد يف بـاب  عـىلٰ : (فأمَّ

هـذا  بعد، وثبوت السمع عىلٰ  ما سنُبيِّنه من اإلمامة بام ذكرناه عىلٰ 

، )أنَّ العقل ال يمنع من ثبوت ذلـك بغـري الـنصِّ  الوجه يدلُّ عىلٰ 

ع منه عىلٰ  ٰى فدعو  ٰى السمع غري صـحيحة، ولـيس يمكـن أن ُيـدَّ

عـاؤه  ة يف باب االختيار، وأكثر ما يمكن ادِّ سمع تقوم بمثله احلجَّ

إمامتـه، ومل يف السمع وروده بأنَّ اختيارًا وقع لبعض مـن اّدعيـت 

يثبت أنَّ املختارين كان هلم فعل ما فعلوه، وال أنَّ الذي عقدوا لـه 

احلقيقة، ونحن مل نمنع من اختيـار مـن  اإلمامة تثبت له إمامة عىلٰ 

ع احلقيقة، وإنَّام منعنا مـن اختيـار  له اإلمامة وليس بإمام عىلٰ  ٰى ُتدَّ

، وسنتكلَّم عىلٰ  ا وعدنا بـإيراده م اإلمام الذي تثبت إمامته وتصحُّ

 .من السمع عند البلوغ إليه بعون اهللا تعاىلٰ 

ا قوله]] ١١ص /[[ وثبت أيضًا أنَّ أحدًا من السـلف مل : (فأمَّ

، وقــد جــرت فيهــا  ــا ال تكــون إالَّ بــالنصِّ يــذكر يف اإلمامــة أهنَّ

اخلطوب، وأنَّ العقل يقتضـي ذلـك فيهـا، لتُصــَرف بـذلك عـامَّ 

، فباطـل، ألنَّـه ال شـبهة يف أنَّ )أحـواهلماختالف  كانوا عليه عىلٰ 

ما سنذكره  مجاعة من مجلة السلف خالفت يف أصل االختيار، عىلٰ 

 .من بعد عند الكالم يف إمامة أيب بكر بمشيئة اهللا تعاىلٰ 

أنَّ إنكـــار هـــؤالء كـــان ألصـــل  وقـــد دلَّ الـــدليل عـــىلٰ 

ــالنكري عــىلٰ  ــه، واكتفــوا ب حوا ب لــة، اجلم االختيــار وإن مل ُيصـــرِّ

ذلــك لكـــان إنكـــارهم حمـــتمالً  ولــو مل يـــدّل الـــدليل عـــىلٰ 

ــة  ــار أمام ــة، وإنك ــار مجل ــل االختي ــار أص ــي إنك لألمــرين، يعن

عـــاؤه  املختـــار يف تلـــك احلـــال، وإذا كـــان حمـــتمالً بطـــل ادِّ

ــا ال  ــة إهنَّ ــل يف اإلمام ــلف مل يق ــن الس ــدًا م ــاق، وأنَّ أح اإلطب

، وصــار حمتاجــًا إىلٰ  أنَّ اإلنكــار  يــدلَّ عــىلٰ أن  تكــون إالَّ بــالنصِّ

ــ ــذي بيَّنّ ــع ال ــدمها الواق ــن إالَّ ألح ــرين مل يك ــل لألم ــه حمتم ا أنَّ

ــ ــر، وأّن ــاب  ٰى دون اآلخ ــاحب الكت ل ص ــوَّ ــإن ع ــذلك؟ ف ــه ب ل

ما ال يـزال أصـحابه يعتمدونـه مـن رجـوع مـن ذكرنـا مـن  عىلٰ 

املخالفني ووقـوع الرضـا مـنهم فسـنُبنيِّ بطـالن هـذا فـيام بعـد، 

نَّ الرضا مل ُيعَلـم وأكثـر مـا ُعِلـَم الكـّف عـن النكـري أ وندلُّ عىلٰ 

الرضـا يف مثــل تلـك احلــال،  املخصـوص، وذلــك ال يـدلُّ عــىلٰ 
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ن ذكرنـاه مل يقـل  عىلٰ  أنَّ أحـدًا مـن املنكـرين إلمامـة أيب بكـر ممـَّ

ــاً  ــام : أيض ــار، وإنَّ ــل االختي ــق العق ــن طري ــدي م ــائز عن ــه ج إنَّ

ـــذا يف  ـــاليف ه ـــار]] ١٢ص /[[خ ـــني املخت ال يف أصـــل  ع

إنَّنــي خمــالف يف : االختيــار، وكــام مل يقــل عنــد إظهــار اخلــالف

أصــل االختيــار، ومبطــل جلميعــه، ولــيس خــاليف خــالف مــن 

ــومنا أن  ــد خص ــاز عن ــإن ج ــر، ف ح آخ ــحِّ ــارًا وُيص ــر اختي ينك

ــتقر�  الً مس ــاه أوَّ ــا ذكرن ــون م ــالفني يف  ايك ــوم املخ ــوس الق يف نف

لـوا عـىلٰ إمامة الرجـل الـذي ذكرنـاه وإن مل يُ  حوا بـه، وعوَّ  صــرِّ

الدليل فيـه مـن أحـواهلم، جـاز أيضـًا أن يكـون مـا  ما ُيرَجع إىلٰ 

ذكرناه أخـريًا كـان يف نفوسـهم ومل يظهـروه للعلَّـة التـي ذكـرت 

ع يف األنصـار مـن أنَّ ظـاهر خالفهـم كـان  ٰى أو لغريها، وما ُيـدَّ

ع ــدَّ ــن أن ُي ــار ال يمك ــل االختي ــار ال يف أص ــني املخت يف  ٰى يف ع

 .غريهم ممَّن ُذِكَر خالفه يف تلك احلال

ــور ــا الش ــا  ٰى وأمَّ ــة فيه ــن أنَّ دخــول اجلامع ــه م عون ومــا يدَّ

 سـبيل الرضـا باالختيـار فسـنُبنيِّ أيضـًا أنَّـه لـيس كـلُّ  كان عىلٰ 

ــا إىلٰ  ــار إذا انتهين ــيًا باالختي ــان راض ــا ك ــداخلني فيه ــالم  ال الك

ــور ــق بالش ــيام يتعلَّ ــىلٰ ٰى ف ــوب  ، ع ــل أنَّ اخلط ــر يف أنَّ العق مل جت

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــىلٰ  ي ــار أم ع ــاد االختي ــرت يف  فس ــام ج ته، وإنَّ ــحَّ ص

ــه أن  ــلَّ أحوال ــام أق ــك ب ــف يف ذل ــد خول ــارين وق ــان املخت أعي

يكـون حمــتمالً بإنكــار أصــل االختيـار كاحتاملــه لغــريه، ولــيس 

سـبيل  حـاٍل أن يبنـي وجـه إنكـاره عـىلٰ  املنكـر يف كـلِّ  جيب عىلٰ 

ــه،  ــيل وجهت ــوم التفص ــرك الق ــن ت ــك مل يك ــب ذل ــإذا مل جي ف

ــام كــان ألصــل االختيــار دون  ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ للتص

ــىلٰ  ــه، إالَّ ع ــري  فرع ــله، ألنَّ النك ــرين ألص ــوا منك ــم مل يكون أهنَّ

 .سبيل اجلملة يكفي يف مثل تلك احلال عىلٰ 

مـا حكـاه  يف إبطـال مـا طعـن بـه عـىلٰ : فصل ]]١٣ص /[[

 :قنا يف وجوب النصِّ رُ من طُ 

م : (قال صـاحب الكتـاب أحـد مـا يعتمـدون عليـه مـا تقـدَّ

ــًة، ومســتودعًا  القــول فيــه مــن أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون حجَّ

بأدائهـا، فـال بـدَّ مـن أن يكـون ُمعيَّنـًا [للشـريعة حيفظها ويقـوم 

ز مــن غـريه ــام ]يتميـَّ ، وذلــك ال يكـون إالَّ بــنصٍّ أو معجـز، وربَّ

ــالوا ــ: ق ــوم بمص ــان يق ــن إذا ك ــا م ــدَّ منه ــي ال ب ــدين الت الح ال

ــدَّ مــن عصــمته، وال يكــون  إقامــة احلــدود ومــا أشــبهها فــال ب

ــالتعيني ــذلك إالَّ ب ــال)ك ــلُّ : (، ق ــك  وك ــالم [ذل م الك ــدَّ ــا تق ممَّ

ــه ــنصَّ ] علي ــوا ال ــم إذا بن ــه، ألهنَّ ــواب عن ــ واجل ــد بيَّنّ ــه وق ا علي

ــ مــن جهــة  ق بــه فيجــب أن ال يصــحَّ إثبــات الــنصِّ فســاد التعلُّ

 ...).العقل

م كالمنــا عــىلٰ : يقــال لــه]] ١٤ص /[[ مــا ظننــت  قــد تقــدَّ

ــه مفســد ملــا حكيتــه عنّــا، وكشــفنا مــن بطالنــه بــام ال يــدخل  أنَّ

ـ عـىلٰ  دًا يف دفــع اسـتداللنا بــام منصـٍف شــبهة، فـإذا كنــت متعمِّ

متـه وقـد بيَّنّـ حكيته عىلٰ  م فقـد سـلم مـا مـا قدَّ ا فسـاده بـام تقـدَّ

قنا به إىلٰ   .شبهة وخلص من كلِّ  النصِّ  وجوب تطرَّ

ــام قــالوا: هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

حــال وصــفة ال طريــق  ال بــدَّ ملــن يكــون إمامــًا أن يكــون عــىلٰ 

ــام ذكــروا يف  ، وربَّ لالجتهـاد فيهــا، فــال بـدَّ مــن أن يكــون بـنصٍّ

م، واجلـواب عنـه  هذه الصـفة كونـه معصـومًا إىلٰ  سـائر مـا تقـدَّ

ال بـدَّ مـن : وربَّـام ذكـروا غـريه، بـأن يقولـوا: (ال، قـ)قد سلف

ــ ــام حتَّ ــع األحك ــًا بجمي ـــيء  ٰى أن يكــون عامل ــه ش ــذَّ علي ال يش

منها وإالَّ لزم ذلـك أن يكـون قـد ُكلِّـف القيـام بـام ال سـبيل لـه 

تكليـف مـا ال يطـاق، فـال بـدَّ مـن نـصٍّ  إليه وحيـلُّ ذلـك حمـلَّ 

ــه ال طريـق للمجتهــدين إىلٰ  معرفـة ذلــك مـن حالــه،  عليـه، ألنَّ

ألنَّه إنَّام يعلـم ذلـك مـن حالـه يف اسـتغراق املعلـوم مـن يعـرف 

هـذه العلــوم أمجـع مل تصــّح هلــم معرفتـه، وألنَّ معرفــة ذلــك ال 

ــإذا مل  ــان، ف ــة واالمتح ــات، وبالتجرب ــداد األوق ــحُّ إالَّ بامت تص

ـة عليـه مل جيـز أن ُيكلَّـف االجتهـاد  يكن وقـوف أحـٍد مـن األُمَّ

أمـن جهـة : ثـّم يقـال هلـم: (، قـال)فال بدَّ مـن الـنصِّ  يف ذلك،

ــن  ــام م ــذه األحك ــع ه ــًا بجمي ــه عامل ــون أنَّ كون ــل تعلم العق

ـــالوا ـــمع؟ فـــإن ق ـــه إمامـــًا أو بالس ]] ١٥ص : /[[رشط كون

ــم ــل هل ــمع قي ــل، : بالس ــة العق ــم يف طريق ــام ُنكلِّمك ــف [إنَّ فكي

الفـــرع  ٰى الســـمع الـــذي جيـــري جمـــر يصـــحُّ أن تلجـــأوا إىلٰ 

ة العقـــل أنَّ قضـــيَّ  ، والـــذي إذا ثبـــت مل يـــدّل عـــىلٰ ]قـــلللع

ــه قــد ثبــت با[تقتضــيه،  ، ]لســمع مــا كــان جيــوز يف خالفــهألنَّ

: منـا ذلـك بالعقــل، فيقـال هلــمإّنــا عل: بـدَّ مــن أن يقولـوا فـال

ــه قــد  وأّي  دليـل يف العقــل يقتضـــي مــا ذكرمتــوه مــع علمنــا بأنَّ

َض إليـه عـىلٰ  جيوز أن يقوم بكـلِّ  ـ مـا ُفـوِّ ه وإن مل يكـن عاملـًا حقِّ

 ).بجميع األحكام

ــا الـذي يــدلُّ عـىلٰ : يقـال لـه وجـوب كــون اإلمـام عاملــًا  أمَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ اإلمــام إمــام يف ســائر  بجميــع األحكــام فهــو أنَّ

ــاهره  ــه، ظ ــه ودقيق ــه، جليل ــم يف مجيع ــولٍّ للحك ــدين، ومت ال

ــع الــدِّ  ــون عاملــًا بجمي ين وغامضــه، ولــيس جيــوز أن ال يك
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ــد العقــالء قــبح واألح ر عن كــام وهــذه صــفته، ألنَّ مــن املتقــرَّ

ــوه  ــن ولَّ ــان مل ــه، وإن ك ــن ال يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء األم اس

ــبيل إىلٰ  ــتكفوه س ٰ  واس ــوىلَّ ــون امل ــدهم ك ــرب عن ــه، ألنَّ املعت  علم

مــه وكونــه عاملــًا بــام وّيل ومضــطلعًا بــه، وال معتــرب بإمكــان تعلُّ 

ذلـك وإن كـان حاصـالً فـال  بينه وبـني طريـق العلـم، ألنَّ  خمّىلٰ 

ــام  ــدًا للعلــم ب ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق ختــرج واليت

َض إليه  .ُفوِّ

ـــاه أنَّ املَ  ـــنيِّ مـــا ذكرن ـــُيب ـــض ِل ك إذا أراد أن يســـتوزر بع

ــار  ــدَّ أن خيت ــدبري جيوشــه ومملكتــه فــال ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه أنَّـه ربَّـام  ٰى لذلك من يثـق منـه باملعرفـة واالضـطالع حتـَّ جرَّ

ــًا  ــون واثق ــيام ال يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م يف بع

ــر  ض أم ــوِّ ــوز أن ُيف ــيس جي ــه، ول ــطالعه علي ــه واض ــه ب بمعرفت

ــده، إىلٰ  ــة جن ــوره، وسياس ــدبري ُأم ــه، وت ــه  وزارت ــم ل ــن ال عل م

ن مــن الــتعلُّ  ف، م والتعــرُّ بشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث واملس ــني البح ــه وب ــل بين ــ]] ١٦ص [[/وال حائ  ٰى ومت

ك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم واالضـطالع لِ املَ  ٰى استكف

كان مقبحًا مهمـالً ألمـر وزارتـه واضـعًا هلـا يف غـري موضـعها، 

واستحقَّ مـن مجيـع العقـالء هنايـة اللـوم واإلزراء عليـه، وهـذا 

مـن ُأمـوره، فإنَّـه ال  منّا مـع مـن يسـتكفيه مهـام�  واحدٍ  حكم كلِّ 

مـن ال معرفـة لـه  ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إىلٰ جيوز أن ُيفوِّ 

ن مـن تعرُّ  ه يـتمكَّ مـن  مهـا، وكـلُّ فهـا وتعلُّ بتلك الصـناعة لكنـَّ

دناه يف مجلــة الســفهاء، وال فــرق فــيام  رأينــاه فــاعالً لــذلك عــدَّ

اعتربناه بني فقـد املسـتكفي للعلـم بجميـع مـا ُأسـند إليـه وبـني 

ــة ال ــة فقــده للعلــم ببعضــه، ألنَّ العلَّ تــي هلــا قــبَّح العلــامء والي

ه، وهـذه  الشـيء من ال يعلـم مجيعـه هـي فقـده للعلـم بـام تـوالَّ

ــم  ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، ألنَّ ــة يف ال ــة قائم العلَّ

ــلِّ  ٰ  الك ــوىلَّ ــد امل ــتكفاء ففق ــة واالس ــالبعض  يف الوالي ــم ب للعل

ــلِّ  ــم بالك ــده للعل ــض كفق ــالء يف أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ، ول

ــو و ــوك ل ٰ املل ــام  ىلَّ ــر أحك ــم أكث ــن ال يعل ــه م ــه أو كتابت وزارت

ــيح  ــل القب ــه يف فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال الكتاب

 ٰ وزارتـه مـن ال يعلـم شـيئًا منهـا، وكـذلك القـول  حكم من وىلَّ

ـــر ـــتكفاء جم ـــة واالس ـــري الوالي ـــيس جت ـــة، ول  ٰى يف الكتاب

التكليف، فإنَّ تكليـف الشــيء مـن ال يعلـم إذا كـان لـه سـبيل 

علمه حسـن، وواليتـه واسـتكفاء أمـره مـن ال يعلمـه قبـيح  إىلٰ 

 ٰ  .متمّكنًا من أن يعلم وإن كان املوىلَّ

ــدنا  ــال يف الشــاهد ألنَّ أح ــني األمــرين مث وللفــرق أيضــًا ب

حيسن منه أن ُيكلِّـف بعـض غلامنـه أو أحـد أوالده علـم بعـض 

ــًا مــن الوصــول إىلٰ  ن العلــم هبــا، وال  الصــناعات إذا كــان متمكِّ

منه أن يوّليه صـناعة وجيعلـه رئيسـًا فيهـا وقـدوًة وهـو ال  حيسن

 .حيسنها، أو ال حيسن أكثرها

ــح مـــا ذكرنــاه أنَّ اعتــذار مـــن ]] ١٧ص /[[ ـا ُيوضِّ وممـَّ

ــه وال  ــه ال يعلم ــور بأنَّ ــن األُم ــرًا م ــريه أم ــة غ ــن والي ــدل ع ع

حيسـنه واضــح، واقـع موقعــه عنـد العقــالء، كـام أنَّ اعتــذاره يف 

مـا عـدل فيـه عنـه أيضـًا صـحيح  ه ال يقدر عـىلٰ العدول عنه بأنَّ 

ــري  ــة غ ــه قبيح ــن ال يعلم ـــيء م ــة الش ــوال أنَّ والي ــح، فل واض

جائزة مل حيسن االعتـذار بأنَّـه ال حيسـن وال يعلـم كـام ال حيسـن 

ــ ــة كاهلي ــبح الوالي ــه يف ق ــأثري ل ــا ال ت ــك ممَّ ــري ذل ــذار بغ ة أاالعت

 .واخللقة

ــدٍ  ــيس ألح ــول ول ــ: أن يق ــام إم ــن إنَّ اإلم ــه م ــيام علم ام ف

األحكـام دون مـا مل يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيام اعتمــدناه، ألنَّ 

ــام يف  ــام إم ــالف يف أنَّ اإلم ــك، وال خ ــن ذل ــع م ــاع يمن اإلمج

 .اإلمامة ٰى ين وإن اختلف يف تأويل معنسائر الدِّ 

ــىلٰ  ــة ع ــالم يف الدالل ــا الك ــام بنين ــًا  وإنَّ ــه عامل ــوب كون وج

ين، ولــو جــاز يف ســائر الــدِّ  كونــه إمامــاً  بجميــع األحكــام عــىلٰ 

ين دون بعـض مل جيـب عنـدنا أن يكون إمامـًا يف بعـض مـن الـدِّ 

ا يـدلُّ  أن يكون عاملـًا بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـًا فيـه، وممـَّ

ــىلٰ  ــدِّ  أيضــًا ع ــة يف ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ اإلمــام ق ين، ذل

ــاب  ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن األدلَّ م م ــدَّ ــام تق ـــرع ب ــًا للش وحافظ

ة من وجهني بعض  :األحكام عنه لقدح ذلك يف كونه حجَّ

ــدمها ــر : أح ــن أم ــه م ــب عن ــا ذه ــون م ــأمن أن يك ــا ال ن إّن

ــة كتامنــه، واإلعــراض الــدِّ  ــا اتَّفــق لألُمَّ ين ومل يكــن عاملــًا بــه ممَّ

لنـا فـيام مضــ  مـن الكتـاب عـىلٰ  ٰى عن نقله وأدائـه، ألّنـا قـد دلَّ

ــام نفــزع فــ ــا إنَّ يام جيــوز عليهــا مــن جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــىلٰ  ٰى بيـان اإلمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـ الكـتامن إىلٰ   جوَّ

اإلمام أن يـذهب عنـه بعـض األحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول 

ــ ــع الش ــال ـمجي ــة ب ــام حجَّ ــون اإلم ــادح يف ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شكٍّ 

ــر ــه اآلخ ــدِّ : والوج ــض ال ــاب بع ــويز ذه ين عنــه، أنَّ جت

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  األحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح يف  قبـول قولـه واالنقيــاد لـه، ومــا ُينفِّ
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ــول ــد أن يق ــيس ألح ــة، ول ــه حجَّ ــوه : كون ــا ذكرمت ــويز م إنَّ جت

ر فيجب أن تـدلُّ  ـرًا، ومـا تُ  وا عـىلٰ غري منفِّ  رون عـىلٰ نِكـكونـه منفِّ

ـرًا لوجـب أن ال : من قـال لكـم إنَّ الـذي ذكرمتـوه لـو كـان منفِّ

زه عــىلٰ ي ــه، ويف  صــحَّ ممَّــن جــوَّ ــاد ل اإلمــام قبــول قولــه واالنقي

ز مــا ذكرمتــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــه ويمتثــل  العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

بطـالن مـا اعتربمتـوه، ألّنـا مل نعـِن بـالتنفري مـا  أمره داللـة عـىلٰ 

ة االنقيــاد، ولــيس هــذا  يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلني  بـذكر التنفـري يف املواضـع التـي ُيـذَكر  مراد أحد مـن املحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام ال يكون ـــة اإلم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدِّ   ين وشــطره يف الســكون إىلٰ جتــويزهم عليــه اجلهــل بــبعض ال

ــاء إىلٰ  ــه، واالنته ــاد ل ــه واالنقي ــك  قول زوا ذل ــوِّ ــره إذا مل ُجي أوام

 ٰى عليه، واعتقدوا أنَّه عـامل بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـ

ــه ال فــرق بــني احلــالني فــيام يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

عــ ــم يف احلــالني معــًا  ٰى القبــول كــان مكــابرًا لعقلــه، ومــن ادَّ أهنَّ

ر وقـوعهام مـن جهـتهم نِكـيصحُّ مـنهم القبـول واالنقيـاد وال يُ 

ــ ــه غـري طــاعن عــىلٰ اكـان حمق� كالمنـا، ألّنــا مل نــرد بــالتنفري  ، ألنَّ

ــام أردنــا مــا ذكرنــاه، عــىلٰ دفــع اإلمكــان والصــحَّ  ــه لــو  ة، وإنَّ أنَّ

زه  ن جـوَّ ـرًا وقـوع القبـول ممـَّ ُأخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة ويف حاهلـا  ألُخرج جتويز الكبـائر عـىلٰ  األنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـرًا وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممـَّ

زها، فإذا كان ذلـك غـري خمـرج لتجـو يز الكبـائر مـن حكـم جوَّ

التنفــري الــذي هــو أنَّ املكلَّفــني ال يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــيِّ  إىلٰ  ــول النب ــىلٰ  ق ــا  ع ــه إذا أمنوه ــون علي ــذي يكون ــدِّ ال احل

ــن  ــه م ــا ب ــيام حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا بربائت ووثق

ز عليـه اجلهـل بـأكثر الـدِّ  ـن جـوَّ ين، ألّنـا مل حصول التنفـري عمَّ

ــه إالَّ  ــِن ب ــن نع ــرًا ع ــائر منفِّ ــويز الكب ــل جت ــن جع ــاه م ــا عن م

 . األنبياء

كـون اإلمــام عاملــًا بجميــع ]] ١٩ص /[[ ويـدلُّ أيضــًا عــىلٰ 

ــدِّ  ــداء بــه يف مجيــع ال ين، األحكــام مــا ثبــت مــن وجــوب االقت

 .وليس يصحُّ االقتداء يف اليشء بمن ال يعلمه

إّنـا نقتـدي بـه فـيام يعلمـه دون : وليس للمخـالف أن يقـول

ين، ا مـن قبـل أنَّـه إمـام يف مجيـع الـدِّ يعلمـه، ألّنـا قـد بيَّنّـ ما ال

بــه يف  ٰى وأنَّ ثبــوت كونــه إمامــًا يف مجيعــه يقتضـــي كونــه مقتــد

األحكـام  ، وإذا ثبت بـام ذكرنـاه وجـوب كونـه عاملـًا بكـلِّ الكلِّ 

اســتحال اختيــاره، ووجـــب الــنصُّ عليـــه، ألنَّ مــن يقـــوم 

ـة ال يعلـم مجيـ ع األحكـام، فكيـف يصـحُّ أن باختيـاره مـن األُمَّ

 خيتار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ــا حكين ل م ــاب يف أوَّ ــاحب الكت ــة ص ــا حوال فأمَّ

مـا سـلف لـه يف إبطـال كـون اإلمـام  كالمه يف هذا الفصل عـىلٰ 

ا بطالنـه، واستقصـينا الكـالم معصومًا، فام أحالنـا عليـه قـد بيَّنّـ

 .عليه عند نرصتنا األدلَّة يف وجوب عصمة اإلمام

ــ ــتداللفأمَّ ــن االس ــا م ــاه عنّ ــيام حك ــه ف  ٰى وإالَّ أدَّ : (ا قول

 أن يكون قد ُكلِّـَف القيـام بـام ال سـبيل لـه إليـه، وحيـلُّ  ذلك إىلٰ 

ــاق حمــلَّ  ــف مــا ال يط ــد عــىلٰ )تكلي ــا ال نعتم ــه وال  ، فإّن ــا ظنَّ م

ذلــك إليـه مـن الفســاد  ؤّدي إىلٰ نلزمـه إّيـاه أيضـًا، بــل الـذي ُيـ

 . صدر كالمنا هذا وأشبعناهوفعل القبيح هو ما ذكرنا يف

ــ ــد بيَّنّ ــن ال وق ــر م ــتكفاء األم ــتقبحون اس ــالء يس ا أنَّ العق

ــه إىلٰ  ــيس إذا مل يقــبح هــذا  يعلمــه وإن كــان ل علمــه ســبيل، ول

الفعل من حيـث كـان تكليفـًا ملـا ال يطـاق ال جيـب قبحـه، ألنَّ 

ــد  ــرية مــن مجلتهــا تكليــف مــا ال يطــاق، وق جهــات القــبح كث

 .مل يقبح هلذا الوجه يقبح لغريهجيوز أن يكون ما 

ــه ــا قول ــًا : (فأمَّ ــه عامل ــتم أنَّ كون ــل علم ــة العق ــن جه أم

ــمع؟ ــًا أو بالس ــه إمام ــن رشط كون ــام م ــع األحك ــد )بجمي ، فق

م أنَّ كــون اإلمـام عاملــًا بجميــع األحكــام بيَّنّـ ا يف الفصــل املتقــدِّ

ــيس  ــل، ]] ٢٠ص /[[ل ــا يف العق ــدَّ منه ــي ال ب ــفاته الت ــن ص م

ـــن ألنَّ الع ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن ال تق ـــوِّ ـــان ُجي ـــل ك ق

الشـــرائع، فكيــف ُجيَعــل مــن رشوط كونــه إمامــًا يف العقــل مــا 

جيوز يف العقل ثبوتـه وانتفـاؤه معـًا، ولـيس جتـري هـذه الصـفة 

العصــمة، ألنَّ تلـك جيــب كـون اإلمــام عليهـا يف العقــل  ٰى جمـر

ــاً  ــه عامل ــل كون ــا وإن مل نجع ــري أّن ــده، غ ـــرع وبع ــل الش  وقب

بجميـع األحكــام مـن الشـــروط العقليـة يف اإلمامــة، فإّنـا بعــد 

ين العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون اإلمـام إمامـًا يف مجيـع الــدِّ 

ــًا  ــون عامل ــن أن يك ــدَّ م ــه ال ب ــه أنَّ ــل وقياس ــدليل العق ــم ب نعل

 .بجميع األحكام من الوجوه التي ذكرناها

ــك إىلٰ  ــافة ذل ــاب بإض ــاحب الكت ــإن أراد ص ــا  ف ــل م العق

الً فقـد بيَّنّـذ ا أّنـا ال نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط كرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــًا فلــيس يمنــع مــن إضــافته إىلٰ  ــاه ثاني  وإن كــان املــراد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار الشـ ٰى العقل بمعن رائع ـأّنـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .بجميعهاوجوب كون اإلمام عاملًا 
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كيــف يصـحُّ أن يقــوم : فـإن قـالوا: (قـال صـاحب الكتــاب

بـأن : بذلك والقيام بالعمـل ال يصـحُّ إالَّ مـع العلـم؟ قيـل هلـم

يستدلَّ حاالً بعـد حـال وجيتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن النـوازل 

الـرأي  التـي يلزمـه احلكـم فيهـا، وبـأن يرجـع يف كثـري منهـا إىلٰ 

وز أيضــًا أن يقــوم بــذلك واالجتهــاد كاجلهــاد وغــريه، وقــد جيــ

ــه بــأن يراجــع العلــامء ويستشــريهم فــيحكم بــام ثبــت  عــىلٰ  حقِّ

عنده مـن أصـحِّ األقاويـل، وقـد جيـوز أيضـًا مـن جهـة العقـل 

ــول  ــام يق ــذلك ك ــم ب ــامء، وأن حيك ــن العل ــول م ــف القب أن ُيكلَّ

فـيام ُكلِّـَف بـه [كثري مـن النـاس يف حكـم احلـاكم، وكـام نقولـه 

، وقــد جيــوز ٰى يف بــاب الفتــو] لنــاسا]] ٢١ص /[[كثــري مــن 

َض إليــه  ــوِّ ] مــن األحكــام[أيضــًا أن يســتدرك علــم مــا ُف

ــار اآلحــاد أو إىلٰ  بــالرجوع إىلٰ  ــي قــد ثبــت  أخب ــة الت قــول األُمَّ

َض إليـه أنَّ مـا علمـه  ة، وقـد جيـوز أن ُيكلَّـف فـيام ُفـوِّ ا حجَّ أهنَّ

كرنــاه حيكـم فيــه ومــا مل يعلمــه يتوقَّـف فيــه، ألنَّ مجيــع الــذي ذ

 ...).د بهممَّا جيوز يف العقل ورود التعبُّ 

هـذا كـالم مـن يظـنُّ أّنـا إنَّـام قبَّحنـا واليـة اإلمـام : يقال له

العلـم  وهـو ال يعلـم  مجيـع األحكـام مـن حيـث مل يكـن لـه إىلٰ 

ا أنَّ وجـود السـبيل يف هـذا املوضـع كعـدمها هبا سبيل، وقد بيَّنّـ

ٰ  إذا كان العلم بـام ُأسـند إىلٰ  مفقـود أو أنَّـه ال بـدَّ مـن قـبح  املـوىلَّ

مـا  الكـالم عـىلٰ  هذه الوالية مع فقد العلـم، فـال حاجـة بنـا إىلٰ 

دتــه مــن وجــوه العلــم التــي جيــوز أن يرجــع اإلمــام إليهــا،  عدَّ

ــق إىلٰ  ــه طري ــا أنَّ ــت يف مجيعه ــو ثب ــه ل ــل إىلٰ  ألنَّ ــم، وموص  العل

ــ ــف وأكث ــدناه، فكي ــام اعتم ــْل ب ــام مل ُخيِ ــة باألحك ــا املعرف ر م

 .ظنٍّ صحيح علم بكنه وال إىلٰ  أوردته ال يوصل عندنا إىلٰ 

ــق  منا الفــرق بــني التكليــف والواليــة، فلــيس ملتعلِّ وقــد قــدَّ

 .أن يتعلَّق به

مـا ذكرتـه أن يسـتكفي بعـض  فأجز قياسـًا عـىلٰ : ثّم يقال له

حكـامء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتــدبري مملكتـه، مـن ال يعلـم شــيئًا 

ـــم ]] ٢٢ص [[/مـــن أحكـــام الـــوزارة  ورشوطهـــا أو ال يعل

هــا ومجهورهــا، وحيســن ذلــك منــه مــن حيــث كــان الــوزير جلَّ 

ــًا مــن أن يســأل عــامَّ حيتــاج إليــه أهــل املعرفــة ويســتفيد  ن متمكِّ

يهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــاالً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يولِّ 

ـــوزارة  ـــم بشــــروط ال ـــاج يف العل ـــة وال حيت ـــة واهلداي باملعرف

ــــا إىلٰ  ــــت وأحكامه ــــافهام اس ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م زادة واس

هبــام متســاوية إالَّ فــيام ذكرنــاه، فــإن أجــاز  وأحــواهلام فــيام يظــنُّ 

ــب  ــع العقــالء يف قبحــه وطول ــًا ال يشــكُّ مجي هــذا وقــف موقف

ــه إىلٰ  ــع يف قبح ــا يرج ــائر م ــني س ــازه وب ــا أج ــني م ــالفرق ب  ب

 .العقالء، فإنَّه ال جيد فرقًا وإن منع منه

ــه ــل ل ــ وأّي : قي ــرق ب ــام ف ــه يف اإلم ــا أجزت ــني م ــذا وب ني ه

ــت إىلٰ  ق ــي تطرَّ ــة الت ــم  والعلَّ ــده للعل ــع فق ــه م ــن واليت حس

ف باألحكــام حاصــلة فــيام عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرُّ 

 .موالتعلُّ 

ليس يشـبه مـا أجزتـه يف اإلمـام مـا عارضـتم بـه، : فإن قال

 ٰ نـي مل ُأِجـز أن ُيـوىلَّ دل اإلمامـة مـن ال يعلـم األحكـام، ويعـ ألنَّ

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .هبا عمَّ

مـذهبك، ألنَّـه لـيس  ال بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـىلٰ : قيـل لـه

مــن رشوط اإلمامــة عنــدك كونــه عاملــًا بجميــع األحكــام، كــام 

ـة وأكثـرهم  أنَّه ليس من رشوطهـا عنـدك أن يكـون أفضـل األُمَّ

ــ ــدل عمَّ ــاز أن يع ــًا ج ــاه رشط ــا ذكرن ــن م ــًا، وإذا مل يك ن ثواب

ن مـن  حصل فيه إىلٰ  ن يـتمكَّ غريه بعـد أن يكـون ذلـك الغـري ممـَّ

ـــرُّ  ـــالتع ـــف والتوصُّ ـــو الش ـــذا ه ـــدك دون ـل، ألنَّ ه رط عن

ل  .األوَّ

ــال ــإن ق ــن ال : ف ــه م ــويلِّ وزارت ــك أن ُي ــن املل ــبح م ــام ق إنَّ

ــنِد  ــا وُيس ــه إىلٰ ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــر كتابت ــنها،  أم ــن ال حيس م

يل مـن حيـث كـان يف ذلـك رضر ف سـبالتعـرُّ  وإن كان هلـام إىلٰ 

ر مــن  عليـه وتفويــت ملنافعــه، ألنَّـه ال بــدَّ أن يستضـــرَّ  بـام يتــأخَّ

ــتامد ــه، وي ــر مملكت ــدبري أم ــذا  ٰى ت ــيس ه ــوره، ول ــذ ُأم ــن تنفي م

ــام ال رضر  ــا اإلم ه ــي يتوالَّ ــام الت ــة، ألنَّ األحك ــم اإلمام حك

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــىلٰ يف تأخُّ  اهللا تع ــا وال ع ــاد ره ــت العب ــد، وإذا كان ة أح

ــة بالعقــل فتأخُّ  ــري واجب ــا أوىلٰ هبــا يف األصــل غ زه  ره ــوِّ ــأن ُجي ب

 .العقل

مـا ظننـت، ألنَّـه لـو كـان قـبح هـذه  ليس األمر عىلٰ : قيل له

رناها يرجع إىلٰ  استضـرار امللـك، وفـوت منافعـه  الوالية التي قدَّ

بعـض مـن ال  لوجب أن حيسن منه والية مـن ذكرنـا حالـه عـىلٰ 

ر أمر تدبريه، وال يلحقه معه شــيء مـن يدخل عليه رضر يف تأخُّ 

فوت منافعه، وليس هذا التقدير بمسـتبعد، ألّنـا نعلـم أنَّ رعايـا 

ك مـن ُأمـورهم فيكـون ِلـك قد ختتلف أحواهلم فيام يمـسُّ املَ لِ املَ 

ر أمر تدبريهم وسياسـتهم، وفـيهم مـن ال بتأخُّ  فيهم من يستضـرُّ 

تقبحون هذه الواليـة يكون هذا حكمه، وإذا كان مجيع العقالء يس

علمنـا أنَّـه ال  ك كاستقباحهم األُوىلٰ لِ املَ  وإن مل يعد منها رضر عىلٰ 
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علَّـة القـبح فقـد علـم املسـتكفي بـام ] وأنَّه ليس[رر ـمعترب بالض

َض إليه  .ُفوِّ

ــه مــن  ــا يعــود ب ــاه يف الشــاهد مل ــبح مــا ذكرن وبعــد، فلــو ق

ــن  ــالء إالَّ م ــن العق ــتقبحه م ــب أن ال يس ـــرر لوج ــم الض عل

ـــىلٰ  ـــه ع ـــون  بحصـــول الضــــرر في ، ولوجـــب أن يك املـــويلِّ

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــ ــه أعظــم حتَّ يكــون االســتقباح تابعــًا للضـــرر  ٰى ولــومهم علي

ا ُيعَلـم خالفـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلُّ  هـذا ممـَّ

ــه ال فــرق  عــىلٰ  ح اســتكفاء بــني مــن جعــل قــب]] ٢٤ص /[[أنَّ

مـا يعـود بـه مـن  األمر من ال يعلمـه وال يضـطلع بـه راجعـًا إىلٰ 

ــربِّ  ــني املج ـــرر، وب ــالظلم الض ــائح ك ــع القب ــت أنَّ مجي ة إذا ادَّع

ــالء يف  ــتقبحها العق ــام اس ــاق إنَّ ــا ال يط ــف م ــذب وتكلي والك

ـا باسـتحقاق العقـاب  الشاهد ملا يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــن ا ـــني م ـــاللوم والتهج ـــذلك إىلٰ أو ب ـــت ب ق ـــالء، وتطرَّ  لعق

 .من حيث مل جيز عليه االسترضار حسنها من فعل اهللا تعاىلٰ 

ا قولك جيوز أن ُيكلَّـف القبـول مـن العلـامء كـام يقـال : (فأمَّ

، فــإنَّ )، ويقولــه كثــري مــن النــاس يف حكــم احلــاكمٰى يف الفتــو

غ يف العقـل أن ُيكلَّـف القبــول مـن غـريه مــن  العـاّمي إنَّـام ُيســوِّ

يـًا للحكــم فـيام جهلـه وال منصـوبًا للقضــاء يـث مل يكـن متولِّ ح

غــريه، ألنَّ ذلـــك  فيــه، فجــاز أن يرجـــع فــيام ال يعلمـــه إىلٰ 

ــائر  ــاكم يف س ــه احل ــام، ألنَّ ــم اإلم ــذا حك ــيس ه ــه، ول فرض

ين، واملنصــوب للقضــاء يف مجيعــه، ولــو كــان بمنزلــة الــدِّ 

 ٰى العـــاّمي يف ســـقوط واليـــة احلكـــم عنـــه جلـــاز أن يتســـاو

 .العلامء د بالرجوع إىلٰ نزلتهام يف التعبُّ م

ا احلاكم فليس جيوز أن جيهل شيئًا ممَّا نصب للحكـم فيـه،  فأمَّ

ومن نصب حاكًام ال معرفة عنده بـاحلكم كـان سـفيهًا، وكـل مـا 

ون من ِقبَل اإلمام فهـو خـارج مـن واليـتهم، ّكام املتولُّ جيهله احلُ 

 .ن له معرفة بهحكم اإلمام أو حكم غريه ممَّ  وموقوف عىلٰ 

لـو جـاز يف اإلمـام مـا : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إّنــا نجيــز مــن جهــة : قيــل هلــم. ذكــرتم جلــاز يف الرســول مثلــه

ــده اهللا  ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــريًا ممَّ ــل كث ــاىلٰ ]] ٢٥ص /[[العق  تع

ر عنـده يف عقلـه أو  يف األحكام بأن جيتهـد أو بـأن حيكـم بـام تقـرَّ

مـا شـاكله، وإنَّـام نمنعـه اآلن  ثـري مـن ذلـك إىلٰ بأن يتوقَّف يف ك

ــة يف  ــل ألنَّ الدالل ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان ال ُجي ــل ك ال ألنَّ العق

 ...).خالفه الرشع دلَّت عىلٰ 

ــه ــاه يف : يقــال ل إذا أجــزت ذلــك يف الرســول كإجازتــك إّي

اإلمام كان الكـالم يف األمـرين عليـك واحـدًا، ومـا ذكرنـا مـن 

ــة املتقدِّ  ــول األدلَّ ــعني، ألنَّ الرس ــالف يف املوض ــاول اخل ــة يتن م

ــن  ــًا يف مجيعــه وجــب م ــدين، وإمام إذا كــان حــاكًام يف ســائر ال

 .كونه عاملًا باألحكام ما أوجبناه يف اإلمام

ـــا قولـــك ـــف يف : (فأمَّ ر يف عقلـــه ويتوقَّ حيكـــم بـــام تقـــرَّ

فيـه حكـم  ، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيام هللا تعـاىلٰ )مواضع

ــا ال مشـــروع نصــب ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه اإلمــام في ه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  جيوز، وهو الذي بيَّنـا فسـاده بكـّل الـذي تقـدَّ

ــع إىلٰ  ــف أو يرج ـــروع  يتوق ــم مش ــه حك ــيس في ــيام ل ــل ف العق

نصـب حـاكًام بـه وممضــيًا لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوّقــف أو 

ــوع إىلٰ  ــ الرج ــا إنَّ ــاه، ألّن ــا ال نأب ــذا ممَّ ــل، فه ــب أن العق ام نوج

يعلم مجيع األحكام املشــروعة التـي ُجِعـَل إمامـًا فيهـا وحـاكًام 

هبا ممَّا ال حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن مجلـة الشــرع الـذي 

ــاه، وإىلٰ  ــامَّ أوجبن ــارج ع ــه خ ــه ألهل ــام في ــو إم ــ ه ــذا  ٰى معن ه

اجلواب نرجع إذا ُسـِئلنا عـن سـبب مـا روي مـن توّقـف النبـّي 

 ــام ك ــض األحك ــبهها، ألنَّ يف بع ــا أش ــة وم ــة املجادل قصَّ

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  ال ــه فيج ــم يف رشع ــه حك ــن ل ــه مل يك في

مـن التوّقـف وانتظـار  علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه 

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنكرنـاه 

 .علم اإلمام باألحكام املرشوعة املبيَّنة التي هو إمام فيها

ــه يقــال هلــموبعــ: (قــال صــاحب الكتــاب أجيــب يف : د، فإنَّ

حكمة العقـل أن ال يقـع مـن اإلمـام اخلطـأ فـيام يقـوم بـه، فـإن 

ا يرفــع  قـالوا بـذلك لــزمهم أن يكـون عاملــًا بـاألُمور الباطنــة ممـَّ

ـم إن مل يقولـوا بـذلك فـال  إليه كام يكـون عاملـًا باألحكـام، ألهنَّ

مـن  ، ثـّم ذكـر إقامـة احلـّد عـىلٰ )بدَّ مـن جتـويزهم الغلـط عليـه

عمـرو  يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ املـال مـن زيـد ودفعـه إىلٰ 

وهـذا يوجـب علـيهم أن يكـون عاملـًا : (وهو ال يسـتحّقه، قـال

ــىلٰ  ــاس، وع ــوال الن ــائر أح ــب وس ــزمهم  بالغي ــه أل ــذا الوج ه

ــرف إىلٰ  ــنائع واحل ــًا بالص ــام عارف ــون اإلم ــيوخنا أن يك ــري  ش غ

 ...).ذلك ممَّا يصحُّ الرتافع فيه

يـف ظننــت أنَّ العلـم ببــواطن األُمـور ومغيبهــا ك: يقـال لــه

مـا أوجبنـاه مــن العلـم باألحكـام؟ أَومـا علمــت  ٰى جيـري جمـر

ــا إحاطــة اإلمــام باألحكــام مــن حيــث كــان هللا  ــام أوجبن ــا إنَّ أّن

ــاىلٰ  ــاءه،  تع ــه إمض ــب علي ــوادث أوج ـــروع يف احل ــم مش حك
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يف بـــاطن  وجعلــه حـــاكًام بــه وإمامـــًا فيــه؟ فهـــل هللا تعــاىلٰ 

اإلمــام  حكـم خيـالف للظــاهر رشعـه، وواجـب عـىلٰ  احلـوادث

دت مــن مجلــة الغلــط يف احلكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو يف البـاطن بـريء من ال يستحقُّ  عىلٰ  احلدِّ  ه وأخـذ املـال ممـَّ

ــم اهللا يف  ــو حك ــك وه ــٍط يف ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[الذمَّ

اإلمـــام إقامتـــه  هـــذه احلـــوادث الـــذي أوجـــب عـــىلٰ ]] ٢٧

 اإلمام فيه؟ ضاءه دون الباطن الذي ال عبادة عىلٰ وإم

 أليس جائزًا عنـدك يف العقـل أن يكـون هللا تعـاىلٰ : ثّم يقال له

حكم أو أحكام يف الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها ال يعلمهـا اإلمـام؟ 

 .، ألنَّه يف تعاطي نرصة هذا املذهبفال بدَّ من بىلٰ 

ــد  حكــم يف بــواطن فهــل هللا تعــاىلٰ : فيقــال لــه احلــوادث تعبَّ

ــهود  ــون املش ــة ك ــد بمعرف ــثالً تعبَّ ــه م ــريه؟ كأنَّ ــه أو غ اإلمــام ب

احلقيقــة، وأنَّ الشــهود صــادقون يف  للحــدِّ عــىلٰ  اعليــه مســتحق� 

فكيـف ألزمـت مـن أوجـب : ال، قيـل لـه: شهادهتم، فـإذا قـال

ــه  ــم مــا ال شـــرع في علــم اإلمــام باألحكــام املشـــروعة أن يعل

سـبيل املناقضـة أن  كـان يلـزم كالمـك عـىلٰ  وال عبادة به؟ وإنَّـام

ــاىلٰ  ــان اهللا تع ــو ك ــام  ل ــادات وأحك ــاطن بعب ــد يف الب ــد تعبَّ ق

اإلمــام العمــل هبــا، وأجزنــا عليــه أن ال يعلمهــا  وأوجــب عــىلٰ 

 .ممَّا مل ُنِجْزُه، والفرق بني ما أنكرناه وأجزناه واضح

ــال ــإن ق ــاً : ف ــول أيض ــا أق ــاىلٰ : فأن ــم اهللا تع ــيام ال  إنَّ حك ف

 .يعلمه اإلمام وفرضه عليه هو االجتهاد واالستدالل

د بإمضـائه، بـل لـيس االسـتدالل هـو احلكـم املتعبـَّ: قيل له

ــق إىلٰ  ــو الطري ــتدالل ه ــري  االس ــه غ ــم يف نفس ــم، واحلك احلك

يف احلادثـة التحـريم أو  الطريق إليـه، فـإذا كـان حكـم اهللا تعـاىلٰ 

دَّ مـن أن يكـون ين، فـال بـالتحليل، واإلمام حاكم يف مجيـع الـدِّ 

ــه وإالَّ أدَّ  ــالطريق إلي ــه ال ب ــاحلكم نفس ــًا ب ــا  إىلٰ  ٰى عامل ــواز م ج

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقالء

ــاب]] ٢٨ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــلَّ : (ق ــإنَّ ك ــد، ف  وبع

فيجـــب إذا كـــانوا : ذلــك يلـــزمهم يف األُمـــراء، فيقــال هلـــم

جـه األحكـام للو يقومون هبـذه األُمـور أن يكونـوا عـاملني بكـلِّ 

ـ د باختيــار أمــري الــذي ذكــرتم، وأن ال جيــوز أن يــرد التعبـُّ

وحــاكم ال يكــون هبــذه الصــفة، وبطــالن ذلــك ُيبــنيِّ فســاد مــا 

تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا يف ُأمـراء اإلمـام 

 ...).ما يعلمه اإلمام أن يكونوا عاملني بكلِّ 

ــه ــال ل ــام وُح : يق ــراء اإلم ــيس ُأم ــوالٍة يفل ــه ب ــع  ّكام مجي

ين، وليس إليهم احلكم يف مجيـع مـا حيكـم فيـه اإلمـام، ولـو الدِّ 

كــانوا هبــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه يف اإلمــام، وكيــف 

ــون ُح  ــدِّ يكون ــع ال ــًا يف مجي ــن ّكام ــري م ــزمهم يف كث ــد يل ين وق

حكمـــه  احلــوادث والنوائــب مطالعــة اإلمــام والرجــوع إىلٰ 

ــورًا علــيهم االســتبداد بإمضــائها دونــه  فيهــا، ويكــون حمظ

ــلُّ  ــاكم أن يكــون ك ــري واحل ــب يف األم ــذي جي ــدٍ  وال ــنهام  واح م

رت واليتـه عليـه، وهلـذا مـا يكـون ـعاملًا بـام ُأسـند إليـه، وقصـ

لإلمام يف البلـد الواحـد خلفـاء مجاعـة فيكـون بعضـهم خليفـة 

 الثغــور، وبعضــهم عــىلٰ  تــدبري اجلامعــة واحلــرب وســدِّ  لــه عــىلٰ 

ــوال،  ــة األم ــىلٰ اخلــراج وجباي ــهم ع ــاء  وبعض ــام والقض األحك

األحكـام الشــرعية  بني الناس، وجيوز أيضـًا أن يكـون لـه عـىلٰ 

مجاعة من اخللفـاء خيـتصُّ واحـد بواليـة احلكـم يف اجلـزء الـذي 

ــه، وكــلُّ  ــا ال يمكــن أن  حيســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــ ــه عامَّ ــه، ألنَّ واليت ــام مثل ــون يف اإلم ــو يك ــة، وه ــري خاصَّ ة غ

ــام ــلِّ  إم ــىلٰ  يف الك ــب ع ــذي جي ــع، فال ــاكم يف اجلمي ــاس  وح قي

ه  ــوالَّ ــام ت ــًا ب ــاكم عامل ــري أو احل ــون األم ــام أن يك ــا يف اإلم قولن

َض إليــه، وهكــذا نقــول عـىلٰ  أنَّ األُمــراء لــو وجــب فــيهم  وُفـوِّ

العلـــم بســـائر األحكـــام مثـــل اإلمـــام مل يســـتحّل حصـــول 

احلــدِّ الــذي  علــيهم عــىلٰ  واليــتهم باالختيــار، ومل جيــب الــنصُّ 

ـــام  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه يف اإلمـــام، ألّن

ــلِّ  ــًا بك ــه عامل ــع كون ــام م ــوّيل  اإلم ــة أنَّ املت ــن جه ــام م األحك

ـة ال يعلـم مجيـع األحكـام، فـال يصـحُّ مـنهم  الختياره مـن األُمَّ

اختيار من هـذه صـفته، واإلمـام يعلـم سـائر األحكـام فيجـوز 

رق بــني العــامل هبــا وبــني مــن لــيس أن خيتــار مــن يعلمهــا، ويفــ

 .بعامل باالمتحان، ألنَّه عامل هبا وبوجهة املحنة فيها

 إنَّ اختيـار مـن يعلـم كـلَّ : وأكثر مـا يمكـن أن يقـال هاهنـا

ـــتامد ـــول وي ـــام يط ـــبط التِّ  ٰى األحك ـــام وال يض ـــاع األحك س

ــولوتفرُّ  ــة أن يق ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك إنَّ : عه

ــ ــرت فق ــام وإن كث ــاىلٰ األحك ــدليل أنَّ هللا تع ــت بال ــلِّ  د ثب  يف ك

ــاً  ــًام مبيَّن ــد شـــيء منهــا حك ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ جمم ، إمَّ

ــه  ــيط ب ــوز أن حي ــام جي ــد، وك ــامل واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن حي جي

ــت  ــٍة وإن كان ــٍة مجل ــن مجل ــألة ع ــه باملس ــتحن في ــوز أن يم فيج

، فــإنَّ ٰى فـروع كثــرية وأحكــام يف أعيـان ال ُحتصـــ مشـتملة عــىلٰ 

ــىلٰ ذ ــد ع ــك ال يبع ــان  ل ــيّام إذا ك ــه الس ــتحن في ــام يم ــامل ب الع

ــومًا موفَّقــًا وإن بعــد عــىلٰ  أنَّ املحنــة لــو  غــريه، عــىلٰ  معص
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ــاد ــت ومت ــام  ٰى تطاول ــْل ب ــه مل ُخيِ ــذا الوج ــتبعدت هل ــا واس زماهن

أردنـــاه بـــالكالم، ألنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه 

ــب الــنصُّ  ــار اإلمــام وجي ــه  يســتحيل اختي ــل يف علي غــري حاص

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (األُم فيج

ــلِّ  ــاملني بك ــراء ع ــون األُم ــرد  يك ــوز أن ي ــام وأن ال جي األحك

ــ ــرتمالتعبُّ ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــري وح ــار أم ــا )د باختي ، وم

الً أقو  .بأن يعتمده وأوىلٰ  ٰى ذكرناه أوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــىلٰ : (ق ــزمهم ع ــه أن  ويل ــذا الوج ه

ــون اإل ــه ال يك ــول، ألنَّ ــن الرس ــم م ــاالً يف العل ــل ح ــام أفض م

األحكـام، بـل كـان الـوحي  مل يكـن يعـرف كـلَّ  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه مل يك ــاٍل، وأنَّ ــد ح ــاالً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان حيكــم بالظــاهر ويتــوّىلٰ  األُمــور، فقــد ثبــت عنــه   أنَّ

ــ اهللا تعــاىلٰ  ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض ـــرائر، وأنَّ ه إذا الس

بشـــيء لواحــد مل حيــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خالفــه،  ٰى قضـــ

ـا روي عنــه يف  إىلٰ  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[غــري ذلــك ممـَّ

رتبـًة مـن الرسـول وجـب  أنَّ اإلمـام أعـىلٰ  ؤّدي إىلٰ قول ُيـ وكلُّ 

 ...).فساده

ــه ــال ل ــىلٰ : فيق ــم ع ــام يف العل ــد اإلم ــزم أن يزي ــف يل  كي

لرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه مـن ا الرسول واإلمـام مسـتمدٌّ 

 ين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟من أحكام الدِّ 

ـا معرفــة الرســول بالشـــيء إذا نــزل بــه الــوحي بعــد أن  فأمَّ

مل يكــن عارفــًا بــه فــألنَّ ذلــك قبــل نــزول الــوحي مل يكــن مــن 

م يف كالمنـا،  شـرعه وال من مجلة مـا هـو إمـام فيـه عـىلٰ  مـا تقـدَّ

ـرع ونـزول الـوحي بجميـع األحكـام غري أنَّه بعـد تكامـل الشـ

ال جيوز أن يكـون غـري عـارٍف ببعضـها، وكـام أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر األحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع مل يكــن عن

ــام جيــب  اإلمــام قبــل حــال إمامتــه مل يكــن عاملــًا باألحكــام، وإنَّ

ــ يف النبــيِّ  دين واإلمــام معــًا العلــم بــام كانــا إمــامني فيــه، ومتعبِّ

احلكم بــه، فــام مل يكــن مشـــروعًا خــارج عــن هــذا، وكــذلك بــ

م حال اإلمامة  .األحوال التي تتقدَّ

ــيِّ  ــب يف النب ــامَّ ال جي ــالبواطن فم ــم ب ــا العل وال يف   فأمَّ

قنــا بينــه وبــني العلــم بأحكــام  اإلمــام عــىلٰ  مناه، وقــد فرَّ مــا قــدَّ

 .متأمِّل عىلٰ  ٰى احلوادث الظاهرة بام ال خيف

ــا ــام جــاز يف الرســول : فــإن قيــل: (بقــال صــاحب الكت إنَّ

ــع إىلٰ  ــر يرج ــال ألم ــد ح ــاالً بع ــك ح ــم ذل ــن متكُّ  أن يعل ــه م ن

عــه لــه، ولــيس كــذلك حــال اإلمــام ألنَّ الــوحي الــوحي وتوقُّ 

ــداء أمــره مســتغرقًا  ــدَّ مــن أن يكــون يف ابت عنــه منقطــع، فــال ب

ــوم،  ــول[للعل ــأمر الرس ــره ك ل أم ــون أوَّ ــم]وأن يك ــل هل : ، قي

ام الــــذي يمنــــع يف اإلمــــام أن يرجــــع يف فــــ]] ٣١ص /[[

ــال إىلٰ  ــد ح ــاالً بع ــرض ح ــي تع ــام الت ــن  األحك ــاه م ــا ذكرن م

ــرُّ  ــار، أو إىلٰ تع ــة، أو إىلٰ  ف األخب ــول األُمَّ ــاد،  ق ــة االجته طريق

ا جيـوز التعبـُّ ألنَّ كلَّ  د بـه عقـالً فسـبيلها سـبيل انتظـار ذلك ممـَّ

زوا أن يلزمــه الرجــوع زوا ذلــك، بــل جــوِّ فــيام ال  الــوحي فجــوِّ

 ...).ف عند الشبهةطريقة العقل، أو يلزمه التوقُّ  يعلم إىلٰ 

ــؤال الــذي حكيتــه، وال : يقــال لــه لــيس نرتضـــي الس

م القـول يف النبــيِّ  ، والســبيل  نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

ا أنَّـه الذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف يف بعـض األحكـام، وبيَّنّـ

ه العلـم بشــيٍء مـن بعد تكامل رشعـه ال يصـحُّ أن يـذهب عنـ

ــه،  ت إمامت األحكــام، كــام ال يصــحُّ ذلــك يف اإلمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض األحكــام  ومل يمنــع مــن أن يكــون اإلمــام غــري عــارٍف ب

علمهـا، بـل مـن  من جهة أنَّه إذا مل يعلمهـا مل يكـن لـه سـبيل إىلٰ 

لنا عـىلٰ  أنَّـه ال حيسـن أن يكـون واليـًا للحكـم يف مجيـع  حيث دلَّ

ــدِّ  ــوال ــحة  ين وه ــال الواض ــه األمث ــا ل ــه، ورضبن ــم بعض ال يعل

فلو ثبـت يف مجيـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا مل 

ة كالمنا  .ُخيِْل بصحَّ

ــك ــيام ال يعلمــه إىلٰ : (وقول ــوع ف زوا أن يلزمــه الرج ــوِّ  ج

ــ تقســيمنا لــه،  ٰى ، فقــد مضـــ)فطريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقُّ

ــك إن أردت بــه رجوعــه إىلٰ   فــه فــيام هللا تعــاىلٰ لعقــل، أو توقُّ ا وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـًا فيـه، 

العقـل، فـذلك  ف، وال الرجـوع إىلٰ وحاكًام بـه لـيس هـو التوقُّـ

ــ ــن التوقُّ ــه م ــام ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز مل ــري ج ف أو غ

العقــل أن يســتعملهام اإلمــام فــيام ال حكــم هللا  الرجــوع إىلٰ 

ـــه، وال  ىلٰ تعـــا  ٰى اإلمـــام ســـو فـــرض عـــىلٰ ]] ٣٢ص /[[في

ــف أو الرجــوع إىلٰ  ــاك إىلٰ  التوّق جــواز ذلــك،  العقــل فقــد أجبن

 .ا أنَّه خارج عامَّ أنكرناهوبيَّنّ 

ألنَّه إذا جاز عندكم أن يكـون اإلمـام : (قال صاحب الكتاب

قائًام يف الزمان، ويصري ممنوعًا من إقامة احلدود واألحكام، وسائر 

َض إليه، فام الذي يمنع مع متكُّ ما فُ  نـه مـن أن يتوقَّـف يف بعـض وِّ

ذلك، وإنَّام نذكر هذه األُمور مـن جهـة العقـل فلـيس ألحـد أن 

 ...).يعرتض علينا بورود السمع بخالفه
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بـني واليـة اإلمـام وهـو ال يعـرف األحكـام التـي : يقال لـه

هــا، وُجِعــَل حــاكًام هبــا، وبــني واليتــه وهــو عــامل هبــا ، مــع توالَّ

جتـويز أن ُيمنَــع مــن إمضــائها، وُحيــال بينــه وبــني إقامتهــا فــرٌق 

ــىلٰ  ــذهب ع ــٌح ال ي ــام  واض ــل ب ــع اجله ــه م ــل، ألنَّ واليت املتأمِّ

ه ُتلِحق بمولِّ  لنـا عليـه مـن قبـل، ولـيس  يه غايـة الـذمِّ توالَّ ملـا دلَّ

هذا حكم واليتـه مـع معرفتـه بـام ُأسـند إليـه، واضـطالعه بـه، 

ــن تنف ــَع م ــذمَّ وإن ُمنِ ــا، ألنَّ ال ــام وإقامته ــذ األحك ــذه  ي يف ه

ــده اهللا تعــاىلٰ  احلــال راجــع عــىلٰ  ــه،  املــانع لإلمــام ممَّــا تعبَّ بإقامت

يـه وجاعلـه إمامـًا، واملثـال الـذي رضبنـاه فـيام مولِّ  وال لوم عىلٰ 

ق  م ُيفرِّ بـني األمـرين، ألنَّـه ال يقـبح مـن احلكـيم  -أيضًا  -تقدَّ

مـن يثـق منـه باملعرفـة والغنـاء  رتـه إىلٰ من امللوك أن يردَّ أمر وزا

ز أن حيــول بعــض رعايــاه بــني وزيــره وبــني كثــري مــن  وإن جــوِّ

يــه وهــو ال يعلــم أحكــام ولِّ فه، ويقــبح منــه أن يُ تــدبريه وتصـــرُّ 

 .الوزارة وال حيسنها

ألـيس قـد ثبـت عنــه : ويقـال هلـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــه ( ــام  وعــن أمــري املــؤمنني  )الســالم]] ٣٣ص /[[علي أهنَّ

يا من أخطـأ وزلَّ عـن الطريـق؟ فـال بـدَّ مـن اإلقـرار بـذلك  ولَّ

فــإذا جــاز ذلــك وال يوجــب : ،  فيقــال هلــم...لتــواتر اخلــرب بــه

فسادًا فام الذي يمنـع مـن أن ال يكـون اإلمـام عاملـًا باألحكـام، 

ــيمن يُ  ــد ف ــاز أن جيته ــه إذا ج ه؟ ألنَّ ــوالَّ ــيام يت ــد ف ــه، ولِّ وجيته ي

ه، وإن جــاز وجيـوز عليــه الغلــط  فيــه جـاز أن جيتهــد فــيام يتــوالَّ

ذلك مع الغلط ولـو منـع العقـل مـن أحـدمها لوجـب أن يمنـع 

 ...).من اآلخر

ٰ : يقال له ـا خطـأ مـن تـوىلَّ ومـن  مـن ِقبَـل الرسـول  أمَّ

ــًا  ِقبَــل اإلمــام بعــده فظــاهر يف الروايــة، ولــو مل يكــن أيضــًا ثابت

ــري ــه، غ ــع من زه وال نمن ــوِّ ــا ُنج ــة لكنّ ــت أنَّ بالرواي ــه مل يثب  أنَّ

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــام توّل ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن اخلطــأ، وذلــك هــو الصــحيح املقطــوع  تعمَّ

وّيل األمـر مـن ال يعرفـه، عليه عنـدنا، ألنَّ اإلمـام ال جيـوز أن ُيـ

د اخلطأ فيهويعلم أحكامه، وإن جاز أن يُ   .وّليه فتعمَّ

ــ: (وقولــك ــع م ــذي يمن ــام ال ــًا ف ــام عامل ن أن ال يكــون اإلم

ر، وخطـأ الـوالة )باألحكام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قـد تقـدَّ ، فاملانع ممـَّ

ـ اه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم غـري دًا جـائز ملـا بيَّنّـمن ِقبَله تعمُّ

 .واجبة

ــك ــيمن يُ : (وقول ــد ف ــاز أن جيته ــه إذا ج ــوز ولِّ ألنَّ ــه، وجي ي

ه وإن جـا مبنــيٌّ ) ز الغلـطالغلـط فيـه جـاز أن جيتهـد فـيام يتـوالَّ

ــىلٰ  ــام  ع ــك أنَّ اإلم ــذي ]] ٣٤ص /[[ظنِّ ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عامل بـام أسـنده إليـه، ومل يكـن كـذلك لوقـوع اخلطـأ منـه،  والَّ

 عليـه يف ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد ال يرجـع إىلٰ  ٰى وأنَّ الغلط جـر

ة وال إىلٰ  شبهة، ألّنا قـد بيَّنـا أنَّ الـذين أخطـأوا مـن الـوالة  حجَّ

ـدوا اخلطـأ ومل يـتّم عـىلٰ كانو اإلمـام غلـط يف  ا عاملني، وإنَّـام تعمَّ

 أمــرهم، فلــيس جيــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــىلٰ 

ــىلٰ  ه، ع ــوالَّ ــيام يت ــاده ف ــام يف اجته ــاين يف  اإلم ــك مب أنَّ إلزام

 ٰ اإلمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، ألنَّـه لـيس جيـب إذا وىلَّ

عـامل باألحكـام، وإنَّـام جيـب أن  اخلطأ أن يكـون هـو نفسـه غـري

يتبع هـذا اإللـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا اخلطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  اخلطأ من والتـه مل يتعمَّ

رتـه ملـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ومل َنـَرَك قـرَّ

 .إليه، ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه

ألـيس قـد ثبـت أنَّ : ثـّم يقـال هلـم(: قال صـاحب الكتـاب

غــريه،  ف األحكــام إىلٰ كــان يرجــع يف تعــرُّ  أمــري املــؤمنني 

نحو ما ثبـت عنـه يف املـذي، ونحـو مـا ثبـت عنـه مـن رجوعـه 

ــد  ــفية عن ــوايل ص ــزبري ]] ٣٥ص /[[يف م ــع ال ــامه م  -اختص

 -أنــا أرثهــم : ، وقــول الــزبري»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه

ــا إىلٰ  ــه ق ــيَّ : لعمــر، ألنَّ ــن «: قــال  إنَّ النب إنَّ املــرياث لالب

ــ»العصــبة والعقــل عــىلٰ  ــه كــان يرجــع يف السُّ ن نَ ، وثبــت عنــه أنَّ

كنـت إذا سـمعت «: خـرب غـريه، نحـو قولـه التي مل يسـمعها إىلٰ 

ثني عنـه   من النبيِّ  حـديثًا نفعنـي اهللا بـه مـا شـاء، وإذا حـدَّ

ــو ثني أب قته، وحــدَّ ــريه أســتحلفه فــإذا حلــف صــدَّ بكــر  غ

إنَّ : ذلــك]] ٣٦ص /[[، فكيــف يقــال مــع »وصــدق أبــو بكــر

ل  اإلمـام جيــب أن يكــون عاملــًا بجميــع األحكــام، واإلمــام األوَّ

أنَّـه  الذي هو أعالهـم رتبـًة حالـه مـا ذكرنـا، وثبـت عنـه 

ـــل  رأي وكـــلُّ  كـــان جيتهـــد فريجـــع مـــن رأي إىلٰ  ذلـــك ُيبطِ

 ...).قهم بام ذكروهتعلُّ 

ــه ــني: يقــال ل ــت ب ــك  قــد مجع ــا نظــنُّ أنَّ مثل ــا كنّ أشــياء م

 .جيعلها شبهة يف هذا املوضع

ــا خــرب املــذي ورجــوع أمــري املــؤمنني   يف احلكــم إىلٰ  أمَّ

ــيِّ  ــىلٰ   مراســلة النب ــداد ع ــال  باملق ــة، ف ــه الرواي ــت ب ــا ثبت م

شبهة يف أنَّه ليس بقادح فـيام ذهبنـا إليـه مـن كونـه عاملـًا بجميـع 

ــك يف  ــب ذل ــا ال نوج ــام، ألّن ــه األحك ــدن خلق ــن ل ــام م اإلم
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ــام نوجبــه يف احلــال التــي يكــون فيهــا إمامــًا،  وكــامل عقلــه، وإنَّ

ـــام كـــان يف زمـــان  وســـؤال أمـــري املـــؤمنني  يف املـــذي إنَّ

، ويف تلـــك احلـــال مل يكـــن إمامـــًا فيجـــب أن الرســـول 

ــذي  ــم امل ــني حك ــرق ب ــام، وال ف ــع األحك ــًا بجمي ــون حميط يك

ــريه  ــني غ ــه، وب ــّم عرف ــه ث ــذي مل يعرف ــي ال ــام الت ــن األحك م

وعلمهــا بعــد أن مل يكــن عاملــًا   اســتفادها مــن جهــة النبــيِّ 

ين حكمــه ذكــر املــذي وحكــم ســائر الــدِّ  هبــا، فاالقتصــار عــىلٰ 

 .ٰى ليس له معن

ا القول يف مـوايل صـفية فـأكثر مـا وردت بـه الروايـة أنَّـه  فأمَّ

عمــر يف اســـتحقاق  نــازع الــزبري يف مــرياثهم، واختصــام إىلٰ 

بيــنهام بــام هــو مــذكور، واالختصــام يف  ٰى فقضـــاملــرياث، 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ـــيء ال ي ــذلك  الش ــم، وك ــم املخاص ــد عل ص /[[فق

ــع إىلٰ ]] ٣٧ ــىلٰ احلُ  الرتاف ــًا ع ــدلُّ أيض ــام ال ي ــم  ّك ــاع العل ارتف

 ّكــام وترافــع إىلٰ بحكـم مــا وقــع الرتافــع فيــه، وقــد ختاصــم احلُ 

ء حكمهم من هو أعلم مـنهم بـاحلكم، ولـيس يـدلُّ أيضـًا قضـا

مل يكــن  أنَّ أمــري املــؤمنني  بــه عــىلٰ  ٰى عمــر بيــنهام بــام قضـــ

عاه، وال يـدلُّ صـربه حتـت القضـيَّ  احمق�  ة وإظهـاره الرضـا فيام ادَّ

ــىلٰ  ــا ع ــبهة يف أنَّ  هب ــه ال ش ل، ألنَّ ــاده األوَّ ــن اعتق ــوع ع الرج

أحدنا يلتـزم مـن حكـم احلـاكم عليـه مـا ال يعتقـده، وال يـدين 

ته، ومل يرجـــ  عمـــر عـــىلٰ  إىلٰ  ع أمـــري املـــؤمنني اهللا بصـــحَّ

طريقـة احلكومـة، فمـن أيـن  م، بـل عـىلٰ سبيل االستفادة والتعلُّ 

ــنُّ  ــه  يظ ــه(أنَّ ــلوات اهللا علي ــك  )ص ــاحلكم يف تل ــًا ب ــن عامل مل يك

ــه  ــن مذهب ــاهر م ــة؟ والظ ــال احلادث ــرأة  احل ــبة امل أنَّ عص

رًا املعتقة من ِقبَل أبيها أحـقُّ بـالوالء واملـرياث مـن ولـدها ذكـو

 .كانوا أو إناثًا، وقد روي أنَّه مذهب عثامن أيضاً 

ــن أن  ــد م ــتحالف فأبع ــرب يف االس ــن اخل ــا رواه م ــا م فأمَّ

م، ألنَّ اسـتحالفه ملـن ُخيـِربه  ا تقـدَّ يكون شبهة فيام نحـن فيـه ممـَّ

ــيِّ  ــىلٰ   عــن النب ــدلُّ ع ــام ال ي ــار يف األحك ــري  باألخب ــه غ أنَّ

ــت ــبب اس ــون س ــائز أن يك ــل ج ــا، ب ــامل هب ــيعلم ع  حالفه ل

فـيام رواه،   ه أنَّ اخلـرب صـادق عـن النبـيِّ ظنـِّ وليغلب عـىلٰ 

ــه مســتقر�  يف  عنــده، وقــد يمكــن الشــكُّ  اوإن كــان احلكــم بعين

ة احلكــم الــذي  اخلــرب املــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ

ــىلٰ  ــان ع ــم وإن ك ــرب، ألنَّ احلك نه اخل ــمَّ ــرب  تض نه اخل ــمَّ ــا تض م

،   يسـمع ذلـك احلكـم مـن النبـيِّ فجائز أن يكون املخـرب مل

ــة  ــراوي ]] ٣٨ص /[[ولــيس املعرف ــاحلكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــه لــيس يف اخلــرب تــاريخ وبيــان الوقــت الــذي  يف اخلــرب، عــىلٰ  أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــان  ك ــه بي ــن في ــه، وإذا مل يك ــربين في املخ

ــام وقــع يف أّيــام الرســول  الوقــت أمكــن أن يكــون اســتحالفه إنَّ

مـا  ل مل يكـن حميطـًا بجميـع األحكـام عـىلٰ ، ويف تلك احلـا

ــيِّ  ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن ُحي ــيس بمنك م، ول ــدَّ ــه،   تق يف حيات

 .ألنَّ ذلك متعارف بني الصحابة وغري مستنكر

ــأّي  إذا كــان : أن يقــول ولــيس ألحــدٍ  ــًا بــاحلكم ف عامل

ه صـدق الـراوي، وهـو إذا ظنـِّ فائدة يف أن يعلـم أو يغلـب عـىلٰ 

؟ ألنَّـه وإن مل يـزده معرفـًة بـنفس احلكـم، صدق مل يـزده معرفـةً 

ــه أنَّ  ــب يف ظنِّ ــرف أو يغل ــه يع ــول فإنَّ ــن الرس ــن دي ــه م وأنَّ

ــول  ــه  الرس ــم بنصِّ ــن يعل ــام مل يك ــه يف مق ــصَّ علي  ن

ــ ٰى فيــه، وجيــري ذلــك جمــر ــة وتأكُّ ــه غــري تكــرار األدلَّ دها، ألنَّ

هـة م العلـم لنـا بمدلولـه مـن جممتنع أن ننظر يف دليـل بعـد تقـدُّ 

، وأن ننظــر يف اخلــرب هــل هــو صــحيح أو فاســد ٰى داللــة ُأخــر

م لنا العلم بمخربه من جهة ُأخر  .ٰى وإن تقدَّ

ا التعلُّ  ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو بكـر«: ق بقولـهفأمَّ ، »وحـدَّ

: ففي غري الوجـه الـذي كالمنـا اآلن فيـه، فـيمكن أن يقـال فيـه

ي الوجـه الـذ إنَّ تصـديقه لـه مـن حيـث سـمع مـا سـمعه عـىلٰ 

ثـه بـام : سمعه عليه، ولـيس ألحـد أن يقـول كيـف جيـوز أن ُحيدِّ

ــو بكــر  ــأن يكــون أب قــد اشــرتكا يف ســامعه؟ ألنَّ ذلــك جــائز ب

نســـي مشــاركته لــه يف الســامع أو مل يكــن عاملــًا يف األصــل 

ــامعه  ــارضون يف  بس ــمع احل ــن أن يس ــد يمك ــًة، فق ــه مجل ل

ــلُّ  ــون ك ــربًا وال يك ــد خ ــس واح ــدٍ  جمل ــا واح ــًا بمش ركة عامل

ـا بـأن يكـون بعيـدًا منـه، أو يف غـري جهـة  اآلخر له يف سامعه، إمَّ

ــه، أو لغــري مــا ذكرنــاه مــن األســباب، وهــي  ص /[[مقابلــة ل

أنَّ هــذا اخلــرب الــذي حكــاه عنــدنا باطــل ال  كثــرية، عــىلٰ ]] ٣٩

ــه إالَّ إىلٰ  ــع يف نقل ــاد،  يرج ــة واالعتق ــني يف الرواي ــاد متَّهم آح

ا كــانوا مــن ذوي الثقــة والعدالــة ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد إذ

معروف، فكيـف إذا مل يكونـوا هبـذه الصـفة، وبمثـل هـذا اخلـرب 

م مـا عنـدنا  ال ُيعَرتض عىلٰ  مـا هـو معلـوم باألدلَّـة، وإنَّـام مل ُنقـدِّ

ــىلٰ  ــه ع ــه وخترجي ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــرب وس ــالن اخل ــا  يف بط م

ــ ــة احلجَّ ــر يف إقام ــوم وإالَّ ظه ــه معل ــق دفع ــحُّ ألنَّ طري ة، يص

ــحناه أنَّ  ــذي أوض ــل ال ــن التأوي ــاه م ــا فعلن ــبهة م ــم الش وحس

 .اخلرب لو كان صحيحًا مل يكن منافيًا ملذهبنا

ــىلٰ  ــاه ع ع ــا ادَّ ــا م ــؤمنني  فأمَّ ــري امل ــاد  أم ــن االجته م
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م فسـاده فـيام مضــ والرجوع من رأي إىلٰ  مـن  ٰى رأي، فقـد تقـدَّ

رجوعـه عـن م مـن تـوهَّ  ا أنَّ الـذي تعلَّـق بـه الكالم، وبيَّنّ 

ه، فال حاجة بنا إىلٰ  رأي إىلٰ   .إعادته رأي ال يقتيض ما تومهَّ

إنَّ مـن جهـة : وال فرق بني مـن قـال: (قال صاحب الكتاب

: األحكام، وبني من قال العقل جيب يف اإلمام أن يكون عاملًا بكلِّ 

مـن يقـوم بـأمر يتَّصـل بمصـالح  إنَّه جيب من جهة العقل يف كلِّ 

ّامل واألوصـياء يقولـه يف األُمـراء والُعـ ٰى ذاك حتـَّ ين والدنيا،الدِّ 

العـامل  د برجوع العاّمي إىلٰ أنَّه إذا جاز أن يرد التعبُّ  والوكالء، عىلٰ 

مع جتويز الغلط عليه فـام الـذي يمنـع مثلـه يف اإلمـام  ٰى يف الفتو

واحلاكم، وإنَّام نمنع نحن اآلن من ذلـك سـمعًا ألنَّ العقـل كـان 

 ...).يمنع منه

ـا القـول يف األمـري واحلـاكم فقـد مضــ: قال لهي ـا ٰى أمَّ ، وأمَّ

 ٰى والـــوكالء فيجـــرون عنـــدنا جمـــر]] ٤٠ص /[[األوصـــياء 

ــراء واحلُ  َض األُم ــوِّ ــام ُف ــوا عــاملني ب ــب أن يكون ــم جي ــام يف أهنَّ ّك

 ٰى عليـه أنَّ أحـدنا متــ ٰى إلـيهم ومضـطلعني بـه، وأّي عاقـل خيفـ

ـل وكـيالً يسـند إليــه تـد ــه ال أراد أن ُيوكِّ بري ضـيعته وأموالـه فإنَّ

خيتار إالَّ من يثـق منـه بالكفايـة وحسـن البصـرية واالضـطالع، 

ــ ــه مت ــتكف ٰى فإنَّ ــا أو  ٰى اس ــده هب ــة عن ــن ال معرف ــه م ــر وكالت أم

ــاج إىلٰ  ــن حيت ــا، وم ــفيهًا  بأكثره ــان س ــا ك ــا ويتعلَّمه فه أن يتعرَّ

ــاّمي  ــا الع ــف، فأمَّ ــياع والتل ــا للض ــًا هل ــه معرض ــالً ألموال مهم

ــه إىلٰ ور ــو جوع ــامل يف الفت ــن  ٰى الع ــث مل يك ــن حي ــاغ م ــإنَّام س ف

فيـه وال لـه رئاسـة وإمامـة  ٰى العاّمي متوّليـًا للحكـم فـيام اسـتفت

ــوب  ــه املنص ــام، ألنَّ ــة اإلم ــذه حال ــيس ه ــه، ول ـــيء من يف ش

ين، فـال بـدَّ مـن أن يكـون عاملـًا بـه، وهـذا للحكم يف مجيع الـدِّ 

  نمنـع يف اإلمـام مـن الرجـوع إىلٰ أّنـا مل ، عـىلٰ ٰى أيضًا ممَّا قد مضـ

ــام منعنــاه  العلـامء يف األحكــام ألجـل جــواز الغلــط علـيهم، وإنَّ

م ذكرنــا لـه، فــال معنـ لالعـرتاض علينــا بـأنَّ العــاّمي  ٰى ملـا تقـدَّ

 .مع جواز الغلط عليه ٰى العامل يف الفتو يرجع إىلٰ 

إذا ُنِصـَب للقيـام هبـذه : فـإن قـالوا: (قال صاحب الكتـاب

ـبه عـىلٰ كلِّ  األُمـور الوجــوه  ٰى أقـو هـا فيجـب يف احلكـيم أن ُينصِّ

ــا إىلٰ  ــىلٰ  وأقرهب ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــ أن ال يغل ــك ال حقِّ ه، وذل

ــم باألحكــام كلِّ  ــل هلــم. هــايكــون إالَّ مــع العل فــال يكــون : قي

ذلك إالَّ مع العلـم ببـواطن األحكـام، وبـأحوال مـن حيكـم لـه 

 ...).وعليه وبأحوال الشهود

لسـنا نرتضــي مـا حكيتـه عنّـا مـن : ل لـهيقا]] ٤١ص /[[

ــد  ــا ق تن ــتالل وعلَّ ــن االع نه م ــمَّ ــام تض ــلُّ ب ــؤال، وال نعت الس

مت، ومضـ أيضـًا فرقنـا بـني العلـم بالظـاهر وبـني العلـم  ٰى تقدَّ

ــ ــاطن، وبيَّنّ ــدلول بالب ــام امل ــض األحك ــام إذا جهــل بع ا أنَّ اإلم

ــ ــدَّ مــن أن يكــون غالطــاً عليهــا املتعبِّ ــيس د بإقامتهــا فــال ب ، ول

ــل  ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن األُم ــم ب ــذلك إذا مل يعل ك

ــؤال ــواب الس ــك يف ج ــم : (قول ــع العل ــك إالَّ م ــون ذل وال يك

 ).ببواطن األحكام ومع العلم بأحوال من حيكم له وعليه

ــام قــالوا: هلــم ٰى شــبهة ُأخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

ــك  ــان، وذل ــن يف الزم ــل م ــون أفض ــام أن يك ــقِّ اإلم ــن ح ال م

ــأن  ــه أفضــل إالَّ ب ــم أنَّ ــه ال ُيعَل ــه، ألنَّ ــالنصِّ علي ُيســتَدرك إالَّ ب

ــه أكثــر ثوابــًا مــن غــريه، وال  ُيعَلــم ســالمة طاعتــه وثواهبــا، وأنَّ

ـــام  ـــون اإلم ـــب أن يك ـــك، فيج ـــاد يف ذل ـــدخل لالجته م

منصوصًا عليه مـن جهـة العقـل، فـإن أوجبـوه سـمعًا فللكـالم 

إنَّـه مـن جهـة : الواهـذا الفصـل، فـإن قـ ٰى عليهم موضـع سـو

ـــم ـــل هل ـــل، قي ـــا : العق ــــي م ـــل يقتض ـــل يف العق ـــأّي دلي ف

 ...).ذكرمتوه

أنَّ اإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل  الـذي يـدلُّ عـىلٰ : يقال له

ـــل  ـــائر رضوب الفض ـــوم وس ـــواب والعل ـــه يف الث ـــن رعيَّت م

ين، الداخلـة حتـت مـا كـان رئيسـًا فيـه، مـا نعلمـه قة بالـدِّ املتعلِّ 

بح جعـل املفضـول يف شــيء بعينـه إمامـًا العقـالء مـن قـ وكلُّ 

أنَّـه ال حيسـن منّـا أن نعقـد ملـن  ٰى ورئيسًا للفاضـل فيـه، أَال تـر

م رياسـًة كان ال حيسن مـن الكتابـة إالَّ مـا حيسـنه املبتـدئ املـتعلِّ 

ــة عــىلٰ  ــن  يف الكتاب ــام ]] ٤٢ص /[[م ــذق هبــا والقي هــو يف احل

ــ عليــه فيهــا،  نجعلــه حــاكامً  ٰى بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــًا يف  م رئيس ــدِّ ــن أن ُنق ــذلك ال حيس ــا، وك ــه يف مجيعه ــًا ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــام يتض ــه إالَّ ب ــن علــوم الفق ــو ال يقــوم م الفقــه وه

مــن هــو يف الفقــه بمنزلــة أيب حنيفــة، وهــذه  املختصـــرات عــىلٰ 

ــا يــدخل عــىلٰ  أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  اجلملــة لــيس ممَّ

ــيلها و ــن تفص ــدخل يف رضوب م ــا  ت ــا، وم ــا هب ــاق غريه إحل

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه يف  نعلم عاقالً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه يف الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــون  ــة إالَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ــول، ومل نج رًا يف العق ــرِّ ــًا متق معلوم

املرؤوس أفضل من الـرئيس يف الشــيء الـذي كـان رئيسـًا فيـه 

م هـو بداللة ار تفاع القـبح عنـد ارتفـاع العلَّـة بـأن يكـون املقـدَّ

ر هــو املفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوهتــا، وجــب  الفاضــل واملــؤخَّ
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واليـة كـان املتـويلِّ هلـا أنقـص منزلـًة يف الشــيء الـذي  قبح كلِّ 

 ٰ ه من املتـوىلَّ ين عليـه، وإذا ثبـت أنَّ اإلمـام لنـا يف مجيـع الـدِّ  توالَّ

ون أفضـل منّـا يف مجيـع ذلـك، وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـ

عليـه، ألنَّ  ويف ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـًا وجـوب الـنصِّ 

 .معرفته باالختيار ذلك ممَّا ال طريق إىلٰ 

َم : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ليس جييء ممَّا ذكرمتوه لـو ُسـلِّ

كون اإلمام أكثر ثوابًا من رعيَّته، وأكثر ما جيب إذا كان إمامـًا هلـم 

أنَّه أحسن ظـاهرًا  ٰى دات أن يكون أفضل منهم فيها، بمعنيف العبا

وأفضــل حــاالً فــيام يظهــر مــن طاعاتــه وعباداتــه، وكــون تلــك 

ا عليـه ثـواب يف  العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممـَّ

اجلملة ليس بمعلوم وال دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ اإلمام جيب 

 ته؟أن يكون أكثر ثوابًا من رعيَّ 

إذا وجـب بـام ذكرنـاه أن يكـون اإلمـام أفضـل مـن : قيل له

ــون  ــا، وأن يك ــم فيه ــًا هل ــان إمام ــي ك ــادات الت ــه يف العب رعيَّت

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـًا، 

ألنَّـه ال خيــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــًا مــع فضــل طاعاتــه 

ــ ــالف ظ ــا إالَّ ألنَّ باطنــه خي ــه وكثرهت اهره، والداللــة وعبادات

عصــمته متنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن  عــىلٰ 

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهرًا يف العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

إذا كنتم ترجعون يف العلم بأنَّ اإلمام أكثر ثوابـًا مـن : فإن قال

م بأنَّه أكثـر ثوابـًا عصمته، وكان هذا العلم الذي هو عل رعيَّته إىلٰ 

ال يثبت إالَّ بعد ثبوت العصمة، والعصمة إن ثبتت دلَّت بنفسـها 

االستدالل بكـون اإلمـام  ، فأّي حاجة بكم إىلٰ وجوب النصِّ  عىلٰ 

، وذلك ال ُيعَلـم إالَّ بعـد العلـم بـام وجوب النصِّ  أكثر ثوابًا عىلٰ 

قـة وهو العصمة؟ وهذا يوجـب أنَّ الطري يقتضـي وجوب النصِّ 

الصحيحة هي طريقة العصمة، وأنَّ طريقة الفضل وكثرة الثـواب 

 .ال فائدة فيها

ـة عــىلٰ : قيــل لــه دليــل  هــذه الطريقــة وإن كانــت مبنيـَّ

يف األصـــل  العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم هبـــا املســـتدلُّ 

ــم أنَّ اإلمــام وجــوب الــنصِّ  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[، ألنَّ ال ب

ــه  ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه يف اأن يك ــات، وأنَّ ــادات والطاع لعب

بـدَّ أن يكـون سـليم البـاطن بـدليل عصـمته، علـم أنَّـه أكثـر  ال

ثوابــًا، وهــو إذا علــم أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون معصــومًا 

فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ العصـمة ال يمكـن املعرفـة هبـا مـن 

ــه ال بـدَّ فيهــا مــن الـنصِّ   ، ألنَّ هــذا ممَّــا ال طريـق االختيــار، وأنَّ

ُيعَلــم إالَّ بنظــر مســتأنف، ورضب مــن االســتدالل مفــرد، 

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـومًا وأكثـر ثوابـًا ثـّم ينظـر يف كونـه 

ــتنباط أم ال  ــَرف باالس ــحُّ أن ُيع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــًا، وه ــر ثواب أكث

ــالنصِّ  ــَرف إالَّ ب ــالنصِّ ُيع ــم إالَّ ب ــا ال ُيعَل ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع  ؟ ف

ــق ال ــذا الطري ــه هب ــص ل ــنصِّ خل ــوب ال ــم بوج ــان ال  عل وإن ك

ــم إالَّ  ــا ال ُتعَل ــار وأهنَّ ــم باالختي ــواب ال ُتعَل ــرة الث ــم أنَّ كث يعل

ــالنصِّ  ــذا ال  ب ــة، وه ــذه املنزل ــمة هب ــه أنَّ العص ــم ب ــام ُيعَل إالَّ ب

ــنصِّ  ــوب ال ــم وج ــام عل ــل إنَّ ــون يف األص ــن أن يك ــه م  ُخيِرج

أن  بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو خمــريَّ بــني

ـــرة  املخـــالف يف وجـــوب الـــنصِّ  يســـتدلَّ عـــىلٰ  بطريقـــة كث

ــرتاكهام يف  ــمة، الش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــني أن يس ــواب، وب الث

ـــتدالل  ـــان االس ـــيهام، وإن ك ـــتنباط ف ـــول االس ـــاع دخ امتن

ــه م العلــم الــذي ذكرنــاه أخــّص وأوىلٰ بالعصــمة مــع تقــدُّ  ، ألنَّ

ــا ــة حيت ــالم ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتامد عليه ــزيح يف االع ج يف ي

ــحيحها إىلٰ  ــال يف  تص ــع مث ــذا املوض ــة، وهل ــن الكلف ـــرٍب م ض

ــىلٰ  ــتدلُّ ع ــا نس ــو أّن ــحيح، وه ــول ص ــل  األُص ــود الفاع وج

ــت قدرتــه تــارًة بكونــه قــادرًا، وتــارًة بكونــه عاملــًا،  القــديم جلَّ

ــه موجــودًا،  ألنَّ الطــريقتني مجيعــًا تشــرتكان فــيام يقتضـــي كون

ــًا إالَّ  ــه عامل ــا ال نعلم ــم أّن ــن نعل ــادرًا، ونح ــه ق ــد أن نعلم  بع

ومنزلة كونـه عاملـًا يف الرتبـة تاليـة لكونـه قـادرًا، ولـيس يصـحُّ 

: وجــوده بكونــه عاملــًا بــأن يقــال أن ُيقــَدح يف االســتدالل عــىلٰ 

ــان  ــادرًا، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــًا إالَّ بع ــه عامل ــتم ال تعلمون إذا كن

وجــوده، فــال فائــدة مـــن  كونــه قــادرًا يــدلُّ بنفســه عـــىلٰ 

ل بكونـه عاملـًا، ألنَّ الـذي يبطـل بـه هـذا القـدح هـو االستدال

 .ما ذكرناه يف جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن  فيجــب عــىلٰ : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ مــا أصَّ

ّكـــام والقضـــاة ومجيـــع خلفـــاء اإلمـــام يكـــون األُمـــراء واحلُ 

ــم إذا كــانوا رؤســاء يف  منصوصــًا علــيهم بمثــل طــريقتكم، ألهنَّ

ــدِّ  ــور ال ــن ُأم ــري م ــىلٰ كث ــه ع ــاء يف مجيع ــوا رؤس  ين، وإن مل يكون

ـة، فيجـب أن  قـون بـه بيـنهم وبـني األئمَّ عونه وُتفرِّ حسب ما تدَّ

 .عليهم لذلك يكونوا أكثر ثوابًا من رعاياهم، وجيب النصُّ 

ّكـام أن الذي جيـب فـيمن ذكـرت مـن األُمـراء واحلُ : قيل له

انوا يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيام كـانوا رؤسـاء فيـه، ومـا كـ

ين فـال بـدَّ أن يكونـوا أفضـل ظـاهرًا رؤساء فيـه مـن مجلـة الـدِّ 
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ــتهم فيــه، وكثــرة الثــواب لــيس يــدلُّ عــىلٰ  الفضــل يف  مــن رعيَّ

م يف كالمنـا  الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـري واجبـة بـام تقـدَّ

ـة  مل جيب أن يكونـوا أكثـر ثوابـًا، ألنَّ ذلـك إنَّـام وجـب يف األئمَّ

 اطنهم كظـــواهرهم، واالســـتناد إىلٰ مـــن حيـــث ُعِلـــَم أنَّ بـــو

 .العصمة التي ال جتب يف األُمراء

ــال ــإن ق ــراء : ف ــار األُم ــذي خيت ــام ال ــبيل لإلم ــف الس فكي

ــاهر واحلُ  ــاهم يف ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أهنَّ ــام إيل أن يعل ّك

مل  ٰى العبادات، ويف العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـ

ـــة إىلٰ  ـــوا أنَّ لألئمَّ ـــه الع ُيثبِت ـــل إلي ـــذلك ســـبيالً يتوصَّ لـــم ب

ة باالختيار وجب النصِّ   .فيهم كوجوبه يف األئمَّ

ال شبهة يف أنَّ األفضل يف الظاهر فيام يتعلَّـق بالعبـادات : قيل

عينـه،  عـىلٰ  يمكن العلم به من غري نصٍّ وارٍد من جهـة اهللا تعـاىلٰ 

رًا، ألّنا نعلم من أحدنا أنَّه أفضل أهل بلده عبادًة، وأحسنهم ظاه

زه ]] ٤٦ص /[[أّنا  ٰى وأظهرهم زهدًا، حتَّ  نشري إليه بعينـه، وُنميـِّ

 من غريه، وإنَّام املستحيل أن ُيعَلم باطنه واستحقاقه للثـواب عـىلٰ 

ا ما يرجع إىلٰ  الظاهر فال شكَّ يف أنَّـه معلـوم ملـن هـو  أفعاله، فأمَّ

 .أدون مرتبًة يف املعرفة من اإلمام

ا األفضل يف العلـوم مـا  ٰى ومـا جيـري جمراهـا فجـاٍر جمـر فأمَّ

ذكرناه يف أنَّـه معلـوم أيضـًا باالسـتنباط واالختيـار، ألّنـا نعلـم 

ــو  ــه والنح ــم بالفق ــدنا يف العل ــل بل ــل أه ــو أفض ــن ه ــال م ح

مـا ذكرنـاه مـن العلـوم، وربَّـام اتَّضـح  ٰى جمـر ٰى واللغة، وما جر

ــ ــك حتَّ ــىلٰ  ٰى ذل ــكل ع ــة  ال يش ــبس، ويف اجلمل ــام الت ــد، وربَّ أح

ــد ف ــل والعلــوم معروفــة عن مني يف ضـــروب الفض حــال املتقــدِّ

ن ال يـدانيهم يف فضـلهم من خـالطهم وجـاورهم، ومتيـُّ زهم ممـَّ

ــا أيضــًا مــن طريــق اخلــرب حــال  ــام عرفن وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

ــ ٰى األفضــل يف فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأ ال  ٰى بلــده عــن بلــدنا حتَّ

ــ هــل بلــده، وإذا مــه ألزه مــن غــريه، وتقدُّ نشــّك يف فضــله ومتيُّ

مـن الوضـوح  هـذا احلـدِّ  كان طريق املعرفة بـذوي الفضـل عـىلٰ 

مــن  نــصٍّ  ّكــام إىلٰ فــأّي حاجــة باإلمــام يف اختيــار األُمــراء واحلُ 

 ما يأيت ويذر؟ وهو املعصوم املوفَّق يف كلِّ  ِقبَل اهللا تعاىلٰ 

إذا أوجبـتم اإلمامـة ملـن كـان أفضـل يف الشــيء : فإن قـال

فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم إلبطـال مـا خـالف الذي كان إمامـًا 

مت، فهـذا دخـول يف مـذهب مـن قـال  ذلك األمثال التـي تقـدَّ

 .يف اإلمامة باالستحقاق الذي أنكرمتوه

ـا اإلمامـة إذا ُأريـد هبـا التكليـف وإلـزام اإلمـام : قيل لـه أمَّ

ة، ألنَّ  ــة فليســت مســتحقَّ القيــام بــاألُمور التــي يقــوم هبــا األئمَّ

ــاقَّ  ــروا املش ــة جم ــًا وال جاري ــون ثواب ــوز أن تك ــف ال جي  ٰى لكل

ــىلٰ  ــواب، والقــول يف اإلمامــة ع هــذا الوجــه كــالقول يف  الث

ــة إىلٰ  ــري باإلمام ة وإن ُأش ــتَحقَّ ــري ُمس ــا غ ــالة وأهنَّ ــال  الرس احل

التــي حيصــل عليهــا اإلمــام بعــد ثبــوت رئاســته ]] ٤٧ص /[[

ب لــه مــن مــا جيـ فــه بالقيـام بــام ُأســند إليـه، وإىلٰ وإمامتـه وتكلُّ 

، وال بــدَّ أن يكــون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقٌّ 

 ٰى فيه من رعيَّته ملا ذكرناه واإلمامـة مـن هـذا الوجـه جتـري جمـر

ــا إىلٰ  ــري هب ة إذا ُأش ــوَّ ــتحقُّ  النب ــا يس ــيُّ م ــة   ه النب ــن الرفع م

ــتحق�  ــون إالَّ مس ــك ال يك ــل يف أنَّ ذل ــة اوالتبجي ــذه الطريق ، وه

ــي ســلكناها يف ا ــىلٰ الت أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون  لداللــة ع

مــا ُيعتَمــد يف هــذا البــاب، وإن كــان  ٰى أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ق معروفــة إالَّ أنَّ مجيعهــا رُ ُطــ )رضــوان اهللا علــيهم(ألصــحابنا 

معرتض، وأكثرها يلـزم عليـه أن يكـون األُمـراء ومجيـع خلفـاء 

ــىلٰ  ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض ــه يف  اإلم ــذي يوجبون ــدِّ ال احل

املخــالف  اإلمـام، ولــوال أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــىلٰ 

ـــ دون االعــرتاض عـــىلٰ  ـــاملوافـــق ألوردنـــا ُمجَ ق رُ الً مـــن الطُّ

 .جهة االعرتاض عليها املسلوكة فيام ذكرناه، وأرشنا إىلٰ 

نــا أن نُ  فــرد للكــالم يف أنَّ اإلمــام جيــب أن يكــون أكثــر ولعلَّ

ــعًا نســتوفيه إن  ــه موض ــًا مــن رعيَّت ــا يف شــاء اهللا تعــاىلٰ ثواب ، فلن

 .هذا املوضع نظر تلخيص الداللة عىلٰ 

أنَّ اإلمــام أكثــر  ويمكــن أن ُيعتَمــد يف االســتدالل عــىلٰ 

ــًا مــن رعيَّتــه عــىلٰ  ــة يف : أن يقــال ثواب قــد ثبــت أنَّ اإلمــام حجَّ

ــه  ــة فــيام جيــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة املتقدِّ الشـــرع باألدلَّ

ــاء إىلٰ  ــه، واالنته ــره ف من ــلَّ أم ــب ك ــب أن جيتن ــه، فالواج ــا  ي م

ــىلٰ  ــون ع ــر، ويك ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه املكلَّف ــون مع  يك

 .األحوال التي يكونون عندها إليه أسكن

زوا يف إمــامهم  ــا أنَّ املكلَّفــني ال يكونــون إذا جــوَّ وقــد علمن

ــلُّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــىلٰ  واح ــه، وأع ــد اهللا من ــًا عن ــر ثواب ــنهم أكث  م

ــًة فــيام  ــًة وأرفــع منزل ــا  الســكون والنفــور عــىلٰ  يرجــع إىلٰ رتب م

زوا ذلــك، وقطعــوا عــىلٰ  ــه إذا مل ُجيــوِّ ــه أكثــرهم  يكونــون علي أنَّ

ــلِّ  ــم بك ــًا وأواله ــالتنفُّ  ثواب ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ر تعظ

ما يمنـع مـن قبـول القـول وال يصـحُّ معـه ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

 امتثال األمر فيُعـَرتض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع جتـويزه يف

ــاهلم يف  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــًا، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك اإلم
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ــرب إىلٰ  ــكون والق ــاهلم إذا مل  الس ــون كح ــول ال يك ــول الق قب

زوا ذلــك، وأكثــر مــا جيــب فــيام يقضـــ ــالتنفري أن  ٰى ُجيــوِّ عليــه ب

ــع أن يقــع الفعــل مــع  ــه حكــم الصــارف، ولــيس يمن يكــون ل

ــت، وال  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

خيرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـام 

ــتدع ــن اس ــوب م ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــًا إىلٰ  ٰى ه ــه  قوم دعوت

ــام أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــام حك ــه هل وعبوس

للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـذا فـال يمتنـع أن يقـع احلضـور 

رنـاه مـن العبـوس، وال خيـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .ضور عنده من أن يكون له حكم الصارفاحل

إنَّ هــــذه الطريقــــة التــــي : أن يقــــول ولــــيس ألحــــدٍ 

ــة عــىلٰ  لتم  اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ ــوَّ ــل، ألنَّكــم ع د العق جمــرَّ

ــىلٰ  ــا ع ز  فيه ــوِّ ــل ُجي ـــرائع، والعق ــة يف الش ــام حجَّ ــون اإلم ك

د بجميعهـا، وكالمنـا معكـم إنَّـام هـو فـيام يقتضــي ارتفاع التعبُّ 

طريق العقـل كـون اإلمـام أكثـر ثوابـًا، ألنَّ األمـر وإن كـان من 

العبـادة بالشــرائع وجتويزنـا  ما قالـه مـن بنـاء داللتنـا عـىلٰ  عىلٰ 

ــة إالَّ يف  ــع الدالل ــم نض ــا فل ــادة هب ــع العب ــل أن ال تق يف األص

أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة  موضعها، ألنَّ قصـدنا هبـا كـان إىلٰ 

ـــرائع عــىلٰ  ــون إالَّ األفضــل باالعتبــار أنَّ اإل بالش مــام ال يك

ــؤدٍّ  ــه م ــع أنَّ ــل، م ــه أفض ــوع يف أنَّ ــري رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ال

ـــرع إىلٰ  ــاوالً  للش ــار متن ــذا االعتب ــا هب ــار كالمن ــمع، فص الس

ــل  ــة الفاض ــال بإمام ــن ق ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــالف مجي خل

ــبهة يف  ــول ال ش ــة املفض ــال إمام ــن ق ــًا، ألنَّ م ــول مع واملفض

الم لـه، ومـن قـال بـأنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ األفضـل تناول الك

ــــام رجــــع يف قولــــه إيل اإلمجــــاع، وفعــــل  ]] ٤٩ص /[[إنَّ

أنَّ فــيام  إىلٰ  ذلــك، ومل يــذهب قــطُّ  ٰى جمــر ٰى الصــحابة ومــا جــر

يقوم بـه اإلمـام يقتضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كالمنـا لـه مـن 

ـم يف الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــَردُّ خصــومة الداللــة عــىلٰ ح كــون  كينــاه عنــه الكــالم، وهــل ُت

ــل إىلٰ  ــام أفض ــ اإلم ــا بيَّنّ ــِن إالَّ م ــل مل يع ــمع والعق ــن الس اه م

 .اإلمجاع وفعل الصحابة السمع من الرجوع إىلٰ 

مـا الـدليل : ولو قيل لنا مـع هـذه اجلملـة التـي أوضـحناها

ــىلٰ  ــ ع ــة الت ــام العقلي ــفات اإلم ــة وص ــن رشوط اإلمام ي أنَّ م

 ٰى أنَّ اإلمـام ال ينفـكُّ منهـا كونـه أفضـل بمعنـ يدلُّ العقـل عـىلٰ 

ه أكثر ثوابًا؟ مل نعتمد هذه الطريقة  .أنَّ

 حمــلَّ  ألنَّــه حيــلُّ : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــذلك  ــل، وك ــو األفض ــون ه ــه أن يك ــب في ــإذًا وج ــول ف الرس

ومــن أيــن ذلــك واجــب يف : قيــل هلــم. القــول يف اإلمــام

إنَّ الرسـول : فتقيسـوا عليـه اإلمـام؟ ومـن قولنـا الرسول عقالً 

ـــريه يف  ـــاويًا لغ ـــون مس ـــوالً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك جي

ــام ُيرَجــع إىلٰ  ــه يكــون أفضــل بعــد أن  الفضــل، وإنَّ الســمع يف أنَّ

ــو  ــون ه ز أن ال يك ــوِّ ــا ُنج ــمع كنّ ــوال الس ــوالً، ول ــري رس يص

تــه مــن يســاويه يف ذلــك، فيجــب أ ن األفضــل وأن يكــون يف ُأمَّ

 ...).يكون هذا حال اإلمام من جهة العقل أيضاً 

ــه ــال ل ــام : يق ــون اإلم ــدة يف ك ــة املعتم ــا الطريق ــد ذكرن ق

ــة عــىلٰ   أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــًا، ودالَّ

تـه يف مجيـع مـا كـان إمامـًا هلـم فيـه،  وجوب كونه أفضل مـن ُأمَّ

لداللـة الرسـول مـع كـون ا محـل اإلمـام عـىلٰ  وال حاجة بنـا إىلٰ 

ــىلٰ  ــت يف  ع ــد ارتكب ــت ق ــام، وإن كن ــل جيمعه ــوب الفض وج

ــن  ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س ــد عن ــان حيي ــا ك ــذا م ــك ه كالم

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطالقـــه، ألهنَّ

ــيهم( ــوان اهللا عل ــًا  )رض ــوالً قياس ــول مفض ــون الرس ــويز ك جت

ــىلٰ  ــك طُ  ع ــلكوا يف ذل ــنهام، وس ــرق بي ــاطوا الف ــام تع ــًا رُ اإلم ق

بــني  ٰى هورة، ومــا علمنــا أحــدًا مــنهم يقبــل اإللــزام وســوّ مشــ

ــ ســبيل االقتصــار  ه عــىلٰ الرســول واإلمــام، ومل نــذكر هــذا ونبثُّ

مـة، وإنَّـام أردنـا أن ُنبـنيِّ  تنـا هـي املتقدِّ ـة، بـل حجَّ عليه يف احلجَّ

مفارقة هـذا القـول املـذكور ملـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــا وبعــد : (قــال صــاحب الكت ــت يف الرســول م فلــو ثب

ــه  ــه كون ــك في ــب ذل ــذي أوج ــام، ألنَّ ال ــب يف اإلم ــالوه مل جي ق

ــو[ ــيام يُ ] ه ــة ف ــه يف حجَّ ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــال ب ــه، ف ؤّدي

ــ ويقــع [ال يقــع النفــور عــن القبــول عنــه،  ٰى الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إىلٰ  ذلـك، ولـيس كـذلك حـال اإلمـام، فلـامذا سـوَّ

ل مــا أنكــرتم أن يكــون بــاألمري أشــبه، بينــه وبــني الرســول، بــ

ــل  ــري والعام ــا األم ــوم هب ــي يق ــام الت ــوم باألحك ــام يق ــه إنَّ ألنَّ

 ]...).واحلاكم

ــه ــال ل ق : يق ــرِّ ــان ُيف ــه ك ــذي ذكرت ــرق ال ــذا الف ــال ه بأمث

ـة شـيوخك بـني اإلمـام والرسـول، وقـد بيَّنّـ ا كـون اإلمـام حجَّ

ــاً فــيام يُ  ــه إذا كــان مؤّدي هلــا وجــب أن  ؤّديــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــكون إىلٰ  ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه،  يك ــول قول قب
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ــع  ــاب األداء مفارقــة حلــال مجي ويرتفــع النفــور، وأنَّ حالــه يف ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك يف الرســول صــحيحة ففــي اإلمــام 

ــا  ــذا إذا عملن ــا، ه ــىلٰ ]] ٥١ص /[[مثله ــن  ع ــالم م ـــرة ك نص

نــا إذا مل نفعــل  الرســول يف بــاب الفضــل، محــل اإلمــام عــىلٰ  فإنَّ

الً تتنـاول األمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالداللة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غريهاتكلُّ 

ـة  إذا مل جيز عندكم عىلٰ : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب األُمَّ

ا تُ  ؤّدي عـن الرسـول وتقـوم املعصية واخلطأ فيام اتَّفقت عليه ألهنَّ

يقوم بام كان يقوم بـه هـو ، ألنَّه بحفظ الشـرع فاإلمام بذلك أوىلٰ 

 .ة اإلمجاع عقالً فيكون لـك بـذلك : قيل هلم إّنا مل نعلم صحَّ

خطـأ، وإنَّـام  ق، بل ال يمتنع من جهة العقـل أن يتَّفقـوا عـىلٰ التعلُّ 

 ...).السمع فقل بمثله يف اإلمام رجعنا يف ذلك إىلٰ 

ـة  مـن طريـف األُمـور وبـديعها جتـويزك عـىلٰ : يقال لـه األُمَّ

ــ ــع أهنَّ ــه االتِّ م ــة ل ـــرع وحافظ ــة للش ــىلٰ ا مؤّدي ــاق ع ــأ،  ف اخلط

ــف  ــمعًا، وكي ــالً ال س ــا عق ــوز عليه ــك جي ــأنَّ ذل ــذارك ب واعت

ـة مؤّديـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون األُمَّ

وهي هبذه الصـفة التـي أجزهتـا عليهـا؟ أم كيـف جيـوز أن َيِكـَل 

وإمهالـه منهـا؟  جـواز تضـييعه إليهـا أداء الشــرع مـع اهللا تعاىلٰ 

ــَل اهللا تعــاىلٰ  وأّي  ــه وبــني أن َيِك ــا أجزت ــني م يف األصــل  فــرق ب

ــه  ــمه(األداء عن ــلَّ اس ــوز  إىلٰ  )ج ــن جي ــىلٰ م ــاز ع ــا ج ــه م  علي

ــة؟ وأّي  ــيِّ  األُمَّ ــمة النب ــذَكر يف عص ــن أن ُت ــة يمك ــل  علَّ ألج

ــل إىلٰ  ــن أن ُتنَق ــا ال يمك ـــرع إلين ــًا للش ــه مؤّدي ــة إذا  كون األُمَّ

ـــة ـــت مؤّدي ـــر إالَّ  كان ـــذا األم ـــل مســـتقبل ه للشــــرع؟ وه

مـا يف هـذا الكـالم مـن الفسـاد، وال  ٰى كمسـتدبره؟ ولـيس خيفـ

ــة  ــا مؤّدي ــع كوهن ــة م ــأ األُمَّ ــن خط ــان م ــة يف األم ــري احلوال جي

ــمع جمــر للشـــرع عــىلٰ  ــة عــىلٰ  ٰى الس م ــة املتقدِّ ــمع يف  احلوال الس

ل ممَّــا جيــوز  كــون الرســول  تــه، ألنَّ األوَّ أن أفضــل مــن ُأمَّ

ــه ويشــتبه، والثــاين ال شــبهة ]] ٥٢ص /[[مــا يلــزم  ٰى خيفــ علي

ـة عـىلٰ  فيام يلزم عليه من جتـويز مثـل مـا جـاز عـىلٰ  األنبيـاء  األُمَّ

 ٰــىل ــدلُّ ع ــك ي ــن كالم ــع م ــذا املوض ــَن  ، وه ــك مل تع أنَّ

ــرناه فـيام سـلف مـن كالمنـا مـن  بالرجوع إىلٰ  السمع إالَّ ما فسَّ

ري جمــراه مـن األُمــور الســمعية، اإلمجــاع أو مـا جيــ الرجـوع إىلٰ 

ــام  ــه اإلم ــوم ب ــيام يق ــه ف ــوع إلي ــمع الرج ــذكر الس ــرد ب ومل ُت

ــك لــو أردت ذلــك لقلــت يف جــواب الســؤال ه، ألنَّ إنَّ : ويتـوالَّ

كون اإلمام مؤّديـًا عـن الرسـول وقـائًام بـام كـان يقـوم بـه لـيس 

ــىلٰ  ز ع ــوِّ ــل ُجي ــدكم، والعق ــالً عن ــوم عق ــود  بمعل ــذهبكم وج م

ؤدٍّ لشــرع، وال ناقـل عـن رسـول، وكالمنـا إنَّـام هـو إمام غري م

ــا  ــمع م ــرادك بالس ــا أنَّ م ــك علمن ــل ذل ــامَّ مل تق ــل، فل يف العق

قنـا فيهـا  ـرناه، وصـحَّ احتجاجنـا عليـك بالطريقـة التـي تعلَّ فسَّ

ة  ـا غـري مبنيـَّ ـة يف الشــرائع، ومؤّديـًا هلـا ألهنَّ بكون اإلمـام حجَّ

 .من الرجوع إليهالسمع الذي عيَّنته ومنعت  عىلٰ 

ــه : ([قــال صــاحب الكتــاب قــد ثبــت مــن جهــة الســمع أنَّ

  ٰــد وّىل ــىلٰ  ق ــد ع ــن الولي ــد ب ــاص وخال ــن الع ــرو ب أيب  عم

ــه يف  بكــر وعمــر وغريمهــا مــن الفضــالء، فــام الــذي يمنــع مثل

 ]...).اإلمام؟

ــه ــال ل ــىلٰ : يق ــول ع ــة املفض ــا أنَّ والي م يف كالمن ــدَّ ــد تق  ق

فاضــالً فيــه ال يمتنــع، ولــو  الفاضــل يف غــري مــا كــان الفاضــل

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــرة  ــدين وكث ــتهام علــيهام يف ال ــد يف حــال والي ــن الولي ــد ب وخال

ــرب  ــرة احل ــيهام يف إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب مل يمن الث

ــة اجلــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص [/[أفضـل مــنهام فــيام ذكرنــاه، بــل 

مــه يف معرفــة احلــروب مــن أحــواهلام، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدُّ 

ــه  ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ــا ال إش ــدبريها ممَّ وت

 .وخفاء مكيدته أيضًا معروف

: وقــد أجــاب بعــض أصــحابنا عــن هــذا الكــالم بــأن قــال

لـيس ُينَكــر أن يكـون عمــرو وخالـد يف تلــك احلـال التــي وّليــا 

ين، الــدِّ  أيب بكــر وعمــر أفضــل مــنهام فــيام يرجــع إىلٰ  عــىلٰ  فيهــا

ل أقـو  ٰى وليس يمنـع مـن هـذا جـواب صـحيح، وإن كـان األوَّ

 .يف النفس وأبعد من الشغب

ــام ســلكوا : هلــم ٰى شــبهة ُأخـر: (قـال صــاحب الكتــاب وربَّ

ال جيـوز يف العقـل أن ُجيَعـل : قريبًا مـن هـذه الطريقـة فيقولـون

ــوز أن ــاىلٰ  اإلمــام ممَّــن جي ــاهللا تع ــاهالً ب ــًا ج ــافرًا منافق  يكــون ك

زتم أن يكـون اختيـاره  ٰى غـري ذلـك، ومتـ ملحدًا زنديقًا إىلٰ  جـوَّ

ــة وهــم ال يعلمــون باطنــه أدّ  إىلٰ  ــدَّ  إىلٰ  ٰى األُمَّ ــاه، فــال ب مــا ذكرن

وهـذا : (، قـال)يف إثباته من نـصٍّ مـن ِقبَـل مـن يعـرف البـاطن

ل يف أنَّه غري واجـب مـن جهـة ال عقـل، كـام ال جيـب مثلـه كاألوَّ

ــ ــراء والُع ــولّامل واحلُ يف األُم ــول يف الرس ــام نق ــام، وإنَّ ــه : ّك إنَّ

ـة فـيام يُ  مـا  عـىلٰ  ؤّديـه عـن اهللا تعـاىلٰ مأمون البـاطن لكونـه حجَّ

 ...).اه يف باب النبّواتبيَّنّ 
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ـــا هـــو : يقـــال لـــه هـــذا االســـتدالل الـــذي حكيتـــه عنّ

ت ـــريَّ ـــام غ ـــه، وإنَّ ـــمة بعين ـــتدالل بالعص ـــارة  االس اآلن العب

ــ ــه  ٰى واملعن ــام يف باطن ــون اإلم ــن ك ــؤمن م ــذي ي ــد، ألنَّ ال واح

ثبـت فـال بـدَّ  ٰى الصـفات التـي ذكرهتـا هـو العصـمة، فمتـ عىلٰ 

ــام جتــوز هــذه  ــه، وإنَّ ــه مجيــع مــا ذكرت ــًا من مــن أن يكــون مأمون

ــع  ــه م ــور علي ـــ]] ٥٤ص /[[األُم ــد مض ــمة وق ــد العص  ٰى فق

ـا الفـرق بـني اإلمـام ، ٰى الكالم يف دليـل العصـمة مستقصــ فأمَّ

ــراء واحلُ  ـــواألُم ــد مض ــواطن فق ــالمة الب ــام يف س أيضــًا  ٰى ّك

قنا بينهم يف وجوب العصمة  .حيث فرَّ

ــول  ــاطن الرس ــالمة ب ــامك يف س ــا اعتص ــه  فأمَّ بكون

ة فـيام يُ  ؤّديـه فغـري نـافع، وال واقـع موقعـه، ألنَّـه ال يمتنـع حجَّ

ــ ــة ف ــه حجَّ ــول بكون ــاطن الرس ــالمة ب ــت س ــه، يام يُ أن تثب ؤّدي

ــحُّ  ــام يص ــة، وإنَّ ــذه العلَّ ــري ه ــام بغ ــاطن اإلم ــالمة ب ــت س وتثب

ــاطن الرســول مــا  ــة يف ســالمة ب كالمــك لــو ثبــت مــع أنَّ العلَّ

ــا، ومل  ــد غريه ــاطن أح ــالمة ب ـــي س ــة تقتض ــه أن ال علَّ ذكرت

ــىلٰ  ــال، أو ع ــورد االنفص ــك م ــورد كالم ــني  ت ــرق ب ــبيل الف س

ــزم هاه ــك مل تل ــام، ألنَّ ــول واإلم ــىلٰ الرس ــام ع ــل اإلم ــا مح  ن

عـ الرسول، بل أوردتـه عـىلٰ  أنَّ  ٰى سـبيل الطعـن يف قـول مـن ادَّ

ــاطن، ولــيس بطعــن يف هــذا  ــدَّ أن يكــون ســليم الب اإلمــام ال ب

ــر أن  ــيس بمنك ــه ل ــمة الرســول، ألنَّ ــة عص ــرك علَّ املــذهب ذك

تكـون علَّتــك صـحيحة، ومــذهب مـن اعتقــد أنَّ اإلمـام ال بــدَّ 

ة ُأخر من أن يكون سليم الباطن  .ٰى صحيحًا لعلَّ

 وبعـد، فلـو وجـب أن ُيقَطـع عــىلٰ : (قـال صـاحب الكتـاب

ــام جيــب ألمــر يرجــع إىلٰ  األُمــور التــي يقــوم هبــا  ذلــك لكــان إنَّ

ا أنَّ ذلـك غـري واجـب، لكي ال خيطئ فيها وال يغلـط، وقـد بيَّنّـ

وأنَّــه إن أخطــأ يف ذلــك مل يوجــب فســادًا، وألنَّ ذلــك لــو 

ق ا أنَّـه ال يمكـنهم التعلُّـمـري، وقـد بيَّنّـوجب وجب مثلـه يف األ

ــ ــذلك، وبيَّنّ ــرب ب ــه ال معت ــالً ألنَّ ــع عم ــه أوس ــري يف بأنَّ ا أنَّ األم

ــام  ــون اإلم ــأن يك ــالً ب ــع عم ــون أوس ــد يك ــوال ق ــض األح بع

 ...).مقهورًا مغلوبًا دونه

ــه ــاطن : يقــال ل ــت مــن أنَّ ســالمة ب ــيس األمــر كــام تومهَّ ل

ــو  ــام ل ــت لك]] ٥٥ص /[[اإلم ــيال وجب ــب لك ــام جت ــت إنَّ ان

خيطئ يف األُمور التـي يقـوم هبـا، بـل الـذي لـه وجبـت سـالمة 

باطنه كونـه معصـومًا، وإنَّـام وجـب كونـه معصـومًا لـبعض مـا 

م من األدلَّة  .تقدَّ

ــامَّ ال  ــل فم ــعة العم ــام بس ــري واإلم ــني األم ــرق ب ــا الف فأمَّ

ــىلٰ  ــيه، ع ــده وال نرتض ــل  نعتم ــعة العم ــت يف س ــد ظنن ــك ق أنَّ

املـراد هبـذه اللفظـة، ألنَّ املـراد بالعمـل وسـعته وضـيقه خالف 

ــدبِّر  ــا أو ُي ف فيه ـــرَّ ــل أن يتص ــاحب العم ــي لص ــاكن الت األم

ــه  أهلهــا، ولــيس بمنكــر أن حيــول بــني صــاحب العمــل وعمل

ف، وال خيــرج بــذلك العمــل مــن حوائــل تقطعــه عــن التصـــرُّ 

أن يكـــون عمـــالً لـــه، فاإلمـــام وإن جـــاز أن حيـــول بعـــض 

بينه وبـني كثـري مـن أعاملـه ويقطعـوه عـن تـدبري أهلهـا الظاملني 

وسياسـتهم، فلـيس خيـرج فعلهــم تلـك األعـامل مـن أن تكــون 

 .ف فيها وتدبري أهلهاأعامالً له من حيث كان له التصـرُّ 

زنــا عليــه : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب إن جوَّ

ـــي بــه، ألنَّ طاعــة  ــه والتأّس ــزم طاعت ــط مل يصــّح أن تل الغل

: قيــل هلــم. تكــون خطــًأ، وكــذلك التأّســـي بالعــايصالعــايص 

ـر أمـريًا يوجـب طاعتـه والتأّســي بـه؟  أَوليس كـان  إذا أمَّ

عـاء كونـه فاضـالً ال  أفيجب من ذلـك القطـع عـىلٰ  باطنـه؟ وادِّ

ــري  ــك غ ــأنَّ ذل ــول ب ــن الق ــدَّ م ــال ب ل، ف ــدِّ ــريِّ وُيب ــوز أن ُيغ جي

ــ ــد بيَّنّ ــام، وق ــه يف اإلم ــزمهم مثل ــب، فيل ــيام  ا أنَّ واج ــه ف طاعت

ا ُيعَلم قبحه ال جتـب، وأنَّـه بمنزلـة اإلمـام يف الصـالة، وقـد بيَّنّـ

 ...). به ال يمتنع وإن كان عاصياً أنَّ وجوب التأّيس 

ــه ــال ل ـــ: يق ــد مض ــن  ٰى ق ــه م ــام وخلفائ ــني اإلم ــرق ب الف

ــ ٰى ّكــام يف معنــّامل واحلُ األُمــراء والُعــ ا االقتــداء والتأّســـي، وبيَّنّ

ــــب ل ــــذي جي ــــداء أنَّ ال ــــن االقت ــــة م ]] ٥٦ص /[[ألئمَّ

ــا  ــزم م ــيس يل ــتهم، فل ــن رعيَّ ــد م ــب ألح ــوص ال جي املخص

ــا  أوردتــه مــن عصــمتهم قياســًا عــىلٰ  ــة، فأمَّ عصــمة األئمَّ

التأّســـي بالعاصـــي مــع كــون املتأّســـي مطيعــًا أو غــري عــاٍص 

ــه غــري صــحيح، ألنَّ التأّســـي ال يصــحُّ إالَّ مــع وقــوع فعــل  فإنَّ

بـه، وإذا  ٰى لوجـه الـذي وقـع عليـه فعـل املتأّســا املتأّسـي عـىلٰ 

كان ال بدَّ مـن اعتبـار وجـوه األفعـال مل يصـّح أن يكـون املطيـع 

متأّسيًا بالعـايص، ومـا ال نـزال نقولـه مـن نصــر هـذا املـذهب 

ــيًا  ــدمها متأّس ــون أح ــد يك ــق واح ــطحبني يف طري ــن أنَّ املص م

ة واآلخـر البيعـ بصـاحبه يف سـلوكه وإن كـان أحـدمها ذاهبـًا إىلٰ 

هــا يف طاعــة أو مبــاح  ٰى إنَّ زيــدًا قــد يتأّســ: وقــوهلم. متوجِّ

واآلخـر آكـالً مـن حـرام  بعمرو وكـان أحـدمها آكـالً مـن حـلٍّ 

ــي  ــالوجوه الت ـــي إذا كــان ب غــري صــحيح، ألنَّ املعتــرب يف التأّس

ــل  ــيًا بآك ــلٍّ متأّس ــن ح ــل م ــن اآلك ــال مل يك ــا األفع ــع عليه يق
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ــة م ــاعي يف طاع ــرام، وال الس ــاعي إىلٰ احل ــيًا بالس ــة،  تأّس البيع

وافـق  لٍ فعـ ولو كان مـا ذكـره صـحيحًا لوجـب أن يكـون كـلُّ 

جهـة التأّســي بالفاعـل  ظاهره فعل آخر واقعـًا مـن فاعلـه عـىلٰ 

 اآلخــر، وهــذا يوجــب أن يكــون اآلخــذ مــن غــريه مــاالً عــىلٰ 

أخـذ مثـل  ٰى متـ  جهة الغصـب أو القـرض متأّسـيًا بـالنبيِّ 

جهـة الزكـاة أو العشــر، ألنَّ املعتـرب  عـىلٰ  مبلغ ذلـك املـال منـه

عند من نحن يف الـردِّ عليـه إنَّـام هـو بظـاهر الفعـل، وقـد اتَّفـق 

ظاهر الفعلني اللـذين ذكرنامهـا يف بـاب أخـذ املـال، فيجـب أن 

 .، وهذا ممَّا ال شبهة يف بطالنهتأّيس ال ٰى يثبت فيه معن

، نصِّ قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر طريقتني يف وجوب الـ

م، وأحـال يف الكـالم عليهـا  ٰى معن إحدامها تعود إىلٰ  بعض ما تقدَّ

قة باالختيار والكـالم يف متعلِّ  ٰى من كالمه، واألُخر ٰى ما مضـ عىلٰ 

ـر الكـالم فيهـا إىلٰ ]] ٥٧ص /[[صفة املختارين وعددهم،   وأخَّ

إنَّ اإلمامة من : قالوا: هلم ٰى شبهة ُأخر: ([باب الكالم يف االختيار

ين أن يثبــت إالَّ بــنصٍّ ين، فــإذا مل جيــز يف أركـان الــدِّ ان الــدِّ أركـ

كالصالة والزكاة والصيام ومـا شـاكلها وجـب مثلـه يف اإلمـام، 

د ، كـام أنَّ التعبـُّوا ذلك بأنَّ وجه الصالح فيه يعـمُّ الكـلَّ وربَّام قوُّ 

واعلم أنَّه كان ال يمتنع عندنا يف الصالة : (، قال])همبالصالة يعمُّ 

د هبا االجتهاد، وإنَّـام نمنـع لزكاة والصيام أن يكون طريق التعبُّ وا

اآلن ذلـك ألنَّ السـمع بــذلك ورد فيجـب مثلـه يف اإلمــام، ألنَّ 

ز العقل ال يف واجب السمع   ]...).والثابت فيه[كالمنا يف جموِّ

هـذه الطريقـة التـي حكيتهـا لـيس يصـحُّ االعـتامد : يقال له

 علَّـة اجلمـع بـني اإلمامـة ومـا ذكرتـه مـن عليها إالَّ بعد أن ُتبنيِّ 

ــة اجلامعـة بـني األمــرين مل يكـن ُبــدٌّ  قـت العلَّ األركـان، وإذا ُحقِّ

ـا  من الرجوع إىلٰ  م مـن صـفات اإلمـام، أمَّ ذكـر بعـض مـا تقـدَّ

ا ال جمـال  ٰى كونه معصومًا أو فاضـالً أو مـا جيـري جمـر ذلـك ممـَّ

ــا ــن أجله ــي م ــة الت ــاد، ألنَّ العلَّ ــه لالجته ــوت  في ــا ثب أحلن

ــدليل عــىلٰ  أنَّ جهــة  األركــان املــذكورة باالجتهــاد هــي قيــام ال

وجوهبــا مــا يعــود هبــا علينــا مــن الصــالح يف فعــل الواجبــات 

العقلية، واالمتنـاع مـن املقبَّحـات، وأنَّ اختيـار مـا هـذه صـفته 

مـن مجلـة األفعــال ال سـبيل إليـه، فــإذا محلنـا اختيـار اإلمــام يف 

ــىلٰ  ــاد ع ــ الفس ــار ه ــا إىلٰ اختي ــادات احتجن ــنيِّ يف  ذه العب أن ُنب

]] ٥٨ص /[[اإلمـــام صــــفة ال يكـــون فيهــــا االجتهــــاد، 

م الكالم فيها  .وصفاته التي هذه سبيلها قد تقدَّ

ــيام ــالة والص ــك يف الص ــا قول ــيهام ال : (فأمَّ ــاد ف إنَّ االجته

ــع أن جيــب عقــالً  ــه عــىلٰ )يمتن ــام هــو بنيت مــذهبك يف  ، فهــذا إنَّ

ا ُيبطِــل ذلــك، جـواز االجتهــاد وصــحَّ  م طــرٌف ممـَّ ته، وقـد تقــدَّ

ومن ارتكـب يف الصـالة ومـا أشـبهها مـا ارتكبـه صـار الكـالم 

عليه يف اإلمامـة وهـذه األركـان واحـدًا، وبطـل أن حيمـل أحـد 

ــىلٰ  ــرين ع ــه إىلٰ  األم ــر مع ــر، وآل األم ــة عــىلٰ  اآلخ أنَّ  املوافق

 .الصالة واإلمامة ختتّصان بصفتني ال جمال لالجتهاد فيهام

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــع : (ق ــام وق ــالة إنَّ ــإنَّ الص ــد، ف وبع

ــه  ــنصُّ من ــىلٰ  ال ــلِّ  ع ــوز يف ك ــذلك جي ــفتها، ول ــالة  ص ص

وجــه الغلــط، وال جيــوز ذلــك يف  معيَّنــة أن تكــون واقعــة عــىلٰ 

ــه  ـــرط، فكأنَّ ــفة والش ــّم  الص ــا، ث ــفتها ورشوطه ــنيَّ ص ب

ة الوجـه الـذي حيصـل معـه إصــاب ألـزم املكلَّـف اختيارهـا عـىلٰ 

ــع  ــه ال يمتن ــام، ألنَّ ــذلك نقــول يف اإلم صــفتها ورشوطهــا، وك

ــه  ــىلٰ  من ــف ع ــِزم املكلَّ ــّم ُيل ــه، ث ــفته ورشوط ــنيِّ ص  أن ُيب

وجـه يصـيب الصـفة والشــرط، فـإن كانـت الصـفة والشــرط 

حاصلني يف مجاعـة اختـري الواحـد مـنهم، كـام أنَّ صـفة الصـالة 

تا يف أفعــال فهــو خمــريَّ فيهــا، ــام  ورشوطهــا إذا صــحَّ فقــد بــان ب

ــة  ــه يف اإلمام ــا نقول ــالً مل ــالة أص ــا الص ــو جعلن ــا ل مناه أّن ــدَّ ق

 ...).لكانت أقرب ممَّا ذكروه

إنَّـام جـاز مـا ذكرتـه يف الصـالة مـن حيـث أمكـن : يقال لـه

ــن  ــز صــحيحها م ــفتها ورشوطهــا وُيميِّ ــف أن يصــيب ص املكلَّ

فاســدها مــن مجلــة أفعالــه، واإلمــام ال يمكــن مثــل ذلــك فيــه، 

ـــتَدرك  ألنَّ  ـــن أن ُيس ـــا ال يمك ـــفاته م ـــن ص ]] ٥٩ص /[[م

ـ زه، ولــو باالجتهــاد واالختيــار، وال ســبيل للمكلَّــف يف متيـُّ

كانــت مجيــع صــفات اإلمــام كصــفات الصــالة يف إمكــان 

زنـا اختيـار اإلمـام عـىلٰ  الوجـه  إصابتها مـن جهـة االختيـار جلوَّ

ــىلٰ  ــالم ع ــدار الك ــالة، وم ــار الص ــه يف اختي رت ــذي قرَّ ــذا  ال ه

ضع، فـإن أمكـن اخلصـوم أن ُيبيِّنـوا أنَّـه ال صـفة لإلمـام إالَّ الو

هبــا فقــد صــحَّ  إصــابتها ومتييــز املخــتصِّ  وللمكلَّفــني ســبيل إىلٰ 

ـــوب  ـــذهبنا يف وج ـــل م ـــار، وبط ـــواز االختي مـــذهبهم يف ج

 ٰى ، والتشـاغل بعـد أن يثبـت هلـم مـا ذكرنـا بغـريه ال معنـالنصِّ 

ــه إذًا ال ينفعنــا بعــد ثبــوت هــ ذا املوضــع هلــم شـــيء يف لــه، فإنَّ

ــنصِّ  ــوب ال ــاب وج ـــرُّ  ب ــذا وال يض ــم ه ــت هل هم، وإن مل يثب

وكان الثابـت مـا نـذهب إليـه مـن اختصـاص اإلمـام بصـفات 

 ، فقـد وجـب الـنصُّ العلم هبـا إالَّ مـن جهـة الـنصِّ  ال سبيل إىلٰ 

ة مـا  وبطل االختيار وصـار كـلُّ  مـا يتكلَّفـه اخلصـوم بعـد صـحَّ
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ــنفعهم يف إ ــاه ال ي ــنصِّ ذكرن ــوب ال ــال وج ـــرُّ  بط نا يف وال يض

الصــفة  عــىلٰ  أنَّ الصــالة ال يمكــن فيهــا إالَّ الــنصَّ  إثباتــه، عــىلٰ 

ــال يف مقــدوره، فــال  ــف، وهلــا أمث ــا فعــل املكلَّ دون العــني ألهنَّ

ـــرط،  ــن فاســدها إالَّ بالصــفة والش ــز لــه صــحيحها م يتميَّ

ز بـه مـن  عينـه عـىلٰ  عىلٰ  واإلمام يمكن النصُّ  غـريه، وجـه يتميـَّ

ــل  ــالة، ب ــم الص ــام حك ــم اإلم ــون حك ــب أن يك ــيس جي فل

الواجــب أن تكــون الصــالة مشــبهة لالنقيــاد لإلمــام واالقتــداء 

أفعالنـا، فكـام  ذلـك إىلٰ  به يف هذا الوجه، مـن حيـث رجـع كـلُّ 

ــنصَّ  ــالة ال ــز يف الص ــىلٰ  نجي ــل  ع ــا، ونجع ــفتها ورشوطه ص

ــفة إىلٰ  ــك الص ــه تل ــا ل ــار م ــز  اختي ــذلك نجي ــف، فك أن املكلَّ

ــىلٰ  ــف ع ــنصَّ للمكلَّ ــام  ي ــاد لإلم ــن االنقي ــه م ــا يلزم ــفة م ص

ض اختيـــار مــا لــه تلــك الصـــفة إىلٰ   واالقتــداء بــه، وُيفــوِّ

 .اجتهاده

سـبيل التعيــني  يف اإلمـام وإن أمكـن عــىلٰ  الــنصُّ : فـإن قيـل

صــفة  عــىلٰ  ومل يمكــن يف الصــالة، فــام املــانع مــن جــواز الــنصِّ 

ــالة ــاز يف الص ــام ج ــه ك ــام دون عين ــام اإلم ــن يف اإلم ، وإن أمك

 العني ومل يمكن يف الصالة؟ عىلٰ  النصَّ 

ـــا]] ٦٠ص /[[ ـــنيِّ : قلن ـــاه أن ُنب ـــام ذكرن ـــا ب ـــام أردن إنَّ

ــذي  ــاب، وأنَّ ال ــذا الب ــام يف ه ــالة واإلم ــم الص ــتالف حك اخ

الصـفة دون العـني يف الصـالة غـري حاصـل  عـىلٰ  أوجب الـنصَّ 

زنـاه يف يف اإلمام، والـذي يمنـع مـن أن يكـون يف اإلمـام  مـا جوَّ

م ذكــره مــن  الصــالة وإن كــان ممكنــًا خالفــه يف اإلمــام مــا تقــدَّ

ــف وال  ــز للمكلَّ ــفات ورشوط ال تتميَّ ــام بص ــاص اإلم اختص

ــاد ــا باالجته ــه إليه ــبيل ل ــىلٰ . س ـــي  ع ــه يقتض ــذي ذكرت أنَّ ال

ــىلٰ  ــام ع ــادات واألحك ــع العب ــار يف مجي ــول االختي ــل  دخ التأوي

لتـه، ألنَّـه ال شــيء مـن العبـادات إالَّ وحكمـه حكـم  الذي تأوَّ

لصــفته دون عينــه، وتفــويض اختيــار  الصــالة يف تنــاول الــنصِّ 

ــفة إىلٰ  ــك الص ــه تل ــا ل ــ م ــذا ُي ــف، وه ــاد املكلَّ  ؤّدي إىلٰ اجته

ـــاء ـــني والفقه ـــع املتكلِّم ـــول مجي ـــالن ق ـــادات : بط إنَّ العب

ـــرعية تنقســم قســمني قســم منصــوص عليــه، وآخــر : الش

 .االجتهاد موكول إىلٰ 

ت القسـمة التـي حكيتموهـا مـن ِقبَـل : قلتفإن  إنَّـام صـحَّ

صــفته ورشطــه كالصــالة  عــىلٰ  أنَّ يف األحكــام مــا وقــع الــنصُّ 

صـفته  عـىلٰ  ، وفيهـا مـا مل حيصـل نـصٌّ فُجِعَل مـن بـاب الـنصِّ 

 .فُجِعَل من باب االجتهاد

ــا لــك هــذا خــالف أصــلك يف االجتهــاد، ألنَّ أحكــام : قلن

صـفته مـن صـالة  عـىلٰ  ع الـنصُّ االجتهاد عندك بمنزلـة مـا وقـ

ــنُّ  ــق ظ ــي إذا تعلَّ ــفة الت ــذهبك أنَّ الص ــن م ــا، ألنَّ م وغريه

، فكـأنَّ املكلَّـف قـد املجتهد هبـا لـزم احلكـم قـد تناوهلـا الـنصُّ 

إذا ظننــت شـبه بعــض الفـروع بــبعض األُصـول فقــد : قيـل لـه

صـفة مـا يلزمـه مـن األحكـام  لزمك احلكـم، وهـذا نـصٌّ عـىلٰ 

ــا أور ــان م ــام ك ــك ــه نص� ــىلٰ  ادت ــالة  ع ــن ص ــه م ــا يلزم ــفة م ص

ـــىلٰ  ـــب ع ـــا، فيج ـــع  وغريه ـــون مجي ـــك أن يك ـــب قول موج

ـــا عـــىلٰ  ــــرعية منصوصـــًا عليه ـــادات الش ـــا  العب ـــل أهنَّ تأوي

صــفاهتا أو تكــون بأرسهــا مــن بــاب االختيــار  منصــوص عــىلٰ 

ــىلٰ  ــأمور  ع ــف م ــل أنَّ املكلَّ ــه ]] ٦١ص /[[تأوي ــا ل ــار م باختي

مـن مجلـة أفعالـه، ويبطـل انقسـامها  الصفة التـي تناوهلـا الـنصُّ 

 .قسمني عىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــه : (ق ــت أنَّ ــد ثب ــد، فق ــد  وبع ق

ــىلٰ  ــصَّ ع ــىلٰ  ن ــام ع ــلحة،  األحك ــب املص ــة بحس ــوه خمتلف وج

ففيها ما عيَّنه، وفيهـا مـا خـريَّ املكلَّـف فيـه كالكّفـارات، وفيهـا 

ــه إىلٰ  ض ــا فوَّ ــزاء  م ــات، وج ــيم املتلف ــات، وق ــاد كالنفق االجته

ين، فـام الـذي ذلـك مـن بـاب الـدِّ  غري ذلـك، وكـلُّ  صيد، إىلٰ ال

ــار  ــاد واالختي ــا االجته ــون طريقه ــن أن يك ــة م ــع يف اإلمام يمن

ـــيد،  ـــزاء الص ـــاد كج ـــارات أو االجته ـــ[كالكّف  ه إىلٰ والتوجُّ

 ...).غري ذلك ، إىلٰ ]الكعبة

ــه ــنصَّ : يقــال ل ــع يف اإلمامــة عقــالً أن جيــري ال ــيس يمتن  ل

ــر ــا جم ــنصِّ  ٰى عليه ــىلٰ  ال ــاول  ع ـــامَّ تن ــنصَّ ل ــارات، ألنَّ ال الكّف

ــىلٰ  ــثالث ع ــارات ال ــالحنا  الكّف ــا أنَّ ص ــري علمن ــبيل التخي س

واحـدة منهـا صـفة الوجـوب، وأّنـا  ق بـاجلميع، وأنَّ لكـلِّ متعلِّ 

ون بني الثالث، فمتـ فعلنـا إحـداهنَّ سـقط عنّـا وراءهـا،  ٰى خمريَّ

ه غـري ممتنـع ومثل هـذا جـائز يف اإلمامـة مـن جهـة العقـل، ألنَّـ

إمامــة نفســني أو ثالثــة، بــأن ُيبــنيِّ  لنــا عــىلٰ  أن يــنصَّ اهللا تعــاىلٰ 

مـنهم، ومـا حيصـل لنـا مـن اللطـف  واحـدٍ  وجوب طاعـة كـلِّ 

نـــا يف يف الـــدِّ  ين، واملصـــلحة باالقتـــداء واالنقيـــاد لـــه، وُخيريِّ

]] ٦٢ص /[[اقتـدينا  ٰى مـن الثالثـة، فمتـ واحـدٍ  االقتداء بكـلِّ 

ــض ا ــدهم يف بع ــه يف بأح ــريه ب ــاد لغ ــا االنقي ــقط عنّ ــال س ألفع

ــام ألزمــت أن يكــون : ذلــك الفعــل، ولــيس كــذلك أن تقــول إنَّ

أن ُنكلَّـف اختيـار اإلمـام، ألنَّ  ٰى طريق اإلمامـة االختيـار بمعنـ

ــف  ــا مل ُنكلَّ ــارات، ألّن ــر الكّف ــبٍه ألم ــيس بُمش ــه ل هــذا إذا أردت
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رة، اختيار ما هو مصـلحة لنـا مـن عـرض األفعـال ليكـون كّفـا

أفعـال ثالثـة بأعياهنـا، وُأعِلمنـا أنَّ املصــلحة  بـل ُنـصَّ لنـا عـىلٰ 

نـا بــني فعـل كــلِّ  واحـٍد واآلخــرين، فقيـاس ذلــك  فيهـا، وُخريِّ

ــا عــىلٰ  ــنَصَّ لن ــة وُنخــريَّ بــني اتِّ  أن ُي ــاع واتِّ  واحــدٍ  بــاع كــلِّ أئمَّ ب

ـــام  ـــل، وإنَّ ـــام يف األص ـــار اإلم ـــف اختي اآلخـــرين ال أن ُنكلَّ

ــول ا ــت دخ ــىلٰ ألزم ــًا ع ــة قياس ــري يف اإلمام ــار والتخي  الختي

 .الكّفارات، فيجب أن يكون ما ألزمته مطابقًا هلا

ــا االجتهــاد يف جــزاء الصــيد وجهــة الكعبــة فــإنَّام ســاغ  وأمَّ

من حيث أمكـن املكلَّـف وجـود طريقـه وكانـت عليـه أمـارات 

ــد بيَّنّــ ــة، وق ــفات ال ســبيل إىلٰ الئح ــتصُّ بص ــام خي  ا أنَّ اإلم

مـن جهـة االجتهـاد، ألنَّـه ال داللـة عليهـا وال أمـارة، إصـابتها 

 .ففارق حكم اإلمامة مجيع ما ذكرته

ــام أتــ: (قـال صــاحب الكتــاب عــاء الــنصِّ  ٰى وإنَّ  القــوم يف ادِّ

مناها، وهـي زعمهـم أنَّ  من جهة العقـل مـن الوجـوه التـي قـدَّ

ــة هللا تعــاىلٰ  ــه جيــب أن [يف الزمــان كالرســول،  اإلمــام حجَّ أو أنَّ

عه الرســولقــيًِّام حيفــظ الــدِّ  يكـون ــه جيــب ]ين الـذي شـــرَّ ، وأنَّ

ــ َض إلي ــوِّ ــومًا فــيام ُف ــذلك إىلٰ أن يكــون معص ــلَّقوا ب ــه  ه، فتس أنَّ

بدَّ مـن أن يكـون منصوصـًا عليـه أو معيَّنـًا بـاملعجز، ونحـن  ال

ال نخالف يف ذلك لو كـان صـفة اإلمـام مـا ذكـروه، وإنَّـام يقـع 

ا اإلمـام وفـيام ُجِعـَل إليـه، وقـد بيَّنّـ الكالم بيننا وبينهم يف صـفة

ــه : مـن قبــل أنَّ قــائالً لــو قــال يف اإلمــام جيــب ]] ٦٣ص /[[إنَّ

ــه يســتحقُّ  العبــادة،  أن يكــون خــالق اإلمــام، لكنّــا نوافقــه يف أنَّ

 ...).وخيرج الكالم بيننا وبينه عن اإلمامة

ــه ــال ل ــن : يق ــه م ــب ل ــو وج ــام ل ــأنَّ اإلم ــت ب ــد اعرتف ق

أنَّـه القـيِّم بـه  ا إليـه وكـان قـيًِّام بـام نـذهب إىلٰ الصفات ما ذهبنـ

. واملتوّيل لـه لوجبـت إبانتـه بـالنصِّ أو بـاملعجز وبطـل اختيـاره

م عـىلٰ  لنـا بحمـد اهللا فـيام تقـدَّ ة مـا نـذهب إليـه يف  وقد دلَّ صـحَّ

صفاته وما يقـوم بـه بـام ال شـبهة فيـه وال اعـرتاض عليـه، فقـد 

ــنصَّ  ــإقرارك ال ــب ب ــىلٰ  وج ــام ع ــل  اإلم ــاملعجز وبط ــه ب أو إبانت

 .اختياره

ــل ــذا الفص ــل ه ــا قبي ــذا قلن ــوب : وهل ــاغل يف وج إنَّ التش

ــالكالم يف صــفات اإلمــام،  الــنصِّ  ــه جيــب أن يكــون ب أو إبطال

 أم ال، عـىلٰ  وهل يف مجلتهـا مـا ال ُيسـتَدرك إالَّ مـن جهـة الـنصَّ 

مـذهبك يف دفـع  إنَّـام ُأتيـت وُأيت مـن يـذهب إىلٰ : أّنا نقول لـك

نّص والقول باالختيـار مـن جهـة اعتقـادكم أنَّ اإلمـام جيـري ال

باعــه واالقتــداء بــه والشــاهد، وأنَّ اتِّ  الوكيــل والوصـــيِّ  ٰى جمــر

غري واجبني، وأنَّ الذي جيب مـن االقتـداء بـه مـا جيـب يف إمـام 

ــر ــة إىلٰ  ٰى الصــالة ومــن ج ــه هــذه املنزل  جمــراه، فتســلَّقتم بإنزال

ــوب ا ــال وج ــاره وإبط ــحيح اختي ــنصِّ تص ــن ال  ل ــه، ونح علي

مـن ذكرمتـوه، كـام  ٰى ننكر مذهبكم فيه لـو صـحَّ أنَّـه جيـري جمـر

إنَّـه كـاألجري أو العبـد لكنّـا نوافقـه : أنَّ قائالً لو قـال يف اإلمـام

يف أنَّ قوله لو صحَّ يف صـفته مل جيـب علينـا شــيء مـن تعظيمـه 

ــردودًا إىلٰ  ــاره م ــون اختي ــاز أن يك ــه، وجل ــن اجلُ  وتبجيل ــال م ّه

ة فضالً عن العلامء  .األُمَّ

*   *   * 

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

عليــه مــن  وجــوب الــنصِّ  والــذي يــدلُّ عــىلٰ ]] ٤٣٢ص [[

 أنَّ العصــمة ال جيـوز أن يصــل البشـــر إىلٰ : بعـد ثبــوت عصـمته

فجـرت يف أنَّ . عليهـا  من كان عليهـا باالختيـار، وال دليـل هلـم

ــنصَّ ف ــرال ــب جم ــا واج ــا  ٰى يه ــن أفعالن ــلحة م ــو مص ــا ه م

 .رعية يف أنَّه ال بدَّ من نصٍّ عليهـالش

زوا أن ُيكلِّفنـــا اهللا تعـــاىلٰ : ولـــيس ألحـــٍد أن يقـــول  جـــوِّ

ــار إالَّ  ــا أن ال نخت ــق منّ ــه ال يتَّف ــم أنَّ ــوم إذا عل ــار املعص اختي

وذلـك أنَّ املـانع مـن هـذا هـو املـانع . املعصوم، وأعلمنا بـذلك

ــن أن  ــم ــل مميِّ ــري دلي ــاء بغ ـــرائع واألنبي ــار الش ــا اختي ز، ُيكلِّفن

وُيعِلمنا أنَّـه ال يتَّفـق منّـا إالَّ اختيـار املصـلحة ومـن هـو بصـفة 

 . النبيِّ 

ــ ــارة متميِّ ــه وال أم ــل علي ــا ال دلي ــف م ــإنَّ تكلي ــد، ف زة وبع

ــف قبــيح، وال ُخيِرجــه مــن القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو  للمكلَّ

 .الغرض بااليقاع

ـ أنَّ املكلَّــف يفتقــر إىلٰ  عــىلٰ  ز قبــل أن يفعــل دليــل متميـِّ

ليختار ما له الصفة املطلوبـة، وعلمـه بعـد وقـوع الفعـل بصـفة 

ــاج  ــه ال حيت ــه، ألنَّ ــي عن ــه ال يغن ــل إىلٰ [فعل ــوع الفع ــد وق  بع

 .ذلك قبل الفعل إىلٰ ]  التمييز وإنَّام حيتاج

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / ل العلم والعملرشح ُمجَ 

ــألة]] ١٩٩ص [[ ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــإذا :  ٰى ـد املرتض ف

ــه مــن اهللا ســبحانه وبطــل  وجبــت عصــمته وجــب الــنصُّ  علي

ـاختيار األُ  ـالعصـمة ال طريـق لألُ  ة لـه، ألنَّ مَّ العلـم بمـن  ة إىلٰ مَّ

 . هو عليها
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مــن أن يكــون  اإلمــام ال بــدَّ  أنَّ  لنــا عــىلٰ قــد دلَّ  :رشح ذلــك

عليـه  اهللا تعـاىلٰ  مـن أن يـنصَّ  لـك فـال بـدَّ معصومًا، فإذا ثبت ذ

ــىلٰ  ــ ع ــان نبيِّ ــأو يُ  ه لس ــىلٰ ظِه ــد  ر ع ــزًا عن ــًام معج ــده َعَل ي

ــيُ  ــة، ف ــهعلَ اإلمام ــًا إمامت ــذلك أيض ــن أن يُ . م ب ــوال يمك م عَل

 . من هذين الوجهنيإمامة املعصوم إالَّ 

العصـمة معناهـا أن ال  ام قلنـا ذلـك ألنَّ وإنَّـ]] ٢٠٠ص /[[

ستقبل القبيح ال باطنًا وال ظاهرًا وإن كان قادرًا، وهـذا خيتار يف امل

رائر، أو مـن ـالسـ لـع عـىلٰ ال يعلمه غري اهللا العامل بالعواقـب املطَّ 

 فبان بـام ذكرنـاه وجـوب الـنصِّ  .له ومالئكتهُس يعلمه ذلك من رُ 

 .بطل االختيار واملرياث عليه، وإذا ثبت النصُّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــون اال مَ ـولِ ــوز أن يك ــًا إىلٰ ال جي ــار طريق  ختي

ــاىلٰ  ــم اهللا تع ــريه إذا عل ــن غ ــوم م ــز املعص ــارهم ال  أنَّ  متيي اختي

 املعصوم؟  عىلٰ يقع إالَّ 

فهم اختيار معصوم من غـري أن ن كلَّ إه ال جيوز ذلك، ألنَّ : قلنا

فهم ما ال دليل عليه، وذلـك قبـيح م عليه، فقد كلَّ زه هلم ويدهلُّ ميِّ يُ 

 لُسـفنا اختيـار األنبيـاء والرُّ كلِّ ز أن يُ ولو جاز ذلك جلا. فاقباالتِّ 

نا دلَّ خبار بالغائبات من غـري أن ُيـرائع واإلـوالش]] ٢٠١ص /[[

الصـحيح،   عـىلٰ اختيارنا ال يقع إالَّ  من ذلك إذا علم أنَّ  يشءٍ  عىلٰ 

فاختيار املعصوم جيري جمراه، بل هـو . بطالن ذلك فقنا عىلٰ وقد اتَّ 

 .منه ٰى أقو

ــال  ــاه مث ــا ذكرن ــاهدومل ــرأَال . يف الش ــ ٰى  ت ــن أنَّ ــبح م ه يق

ف غـريه اإلخبـار بـام وراء احلـائط مـن غـري كلِّـالواحد منّـا أن يُ 

ــ ــه دليــل، وإن غلــب يف ظنِّ خــربه صــدق  ه أنَّ أن يكــون لــه علي

 .ه تكليف ال دليل عليهام قبح ذلك ألنَّ نَّ إو ؟ عنهِرب فيام ُخي 

عصــوم امل مـارة عـىلٰ أ جيـوز أن ينصـب اهللا تعـاىلٰ : فـإن قـالوا

ــا كم أو علمــتم صــفة مــن صــفاته إذا غلــب يف ظــنِّ : ويقــول لن

 .ه معصومفاعلموا أنَّ 

صفته، ألنَّه ال فرق بـني  عىلٰ  اعليه وإن كان نص�  هذا نصٌّ : قلنا

 ويشري إىلٰ  -له صفة كذا وكذا : (أو يقول) هذا إمامكم: (أن يقول

احلـالني معـًا فإنَّـه يف ). فاعلموا أنَّه اإلمـام -صفة لنا إليها طريق 

 .اإلمام، ويف ذلك ثبوت ما أردناه يكون قد نصَّ عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / الكايف يف الفقه

ــفات]] ٨٩ص [[ ــذه الص ــرئيس هب ــون ال ــب ك  ،وإذا أوج

 عــىلٰ  يديــه، أو الــنّص  زه بإظهــار املعجــز عــىلٰ يــمــن متي فــال بــدَّ 

مــن حيــث علمنــا  صــدقه بــاملعجز، مَ ِلــعينــه بقــول مــن قــد عُ 

م الغيـوب  ء غـري نـصِّ يـر العلم بمن هـذه صـفاته بشـتعذُّ  عـالَّ

ســبحانه بــاملعجز، أو مــا يســتند إليــه مــن نــصِّ الصــادق عليــه 

ــدعوة ســبح ــار وال ــائلني باالختي ــذلك مــذهب الق ــل ل انه، فبط

 .واملرياث

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ـ]] ٥٣٥ص [[ ونــه منصوصــًا عليــه ك عـىلٰ  لُّ ا الــذي يــدوأمَّ

العصـمة ال طريــق و - مناهه إذا وجبــت عصـمته بـام قــدَّ فهـو أنَّـ

 عــىلٰ عليــه  وجـب أن يــنصَّ  -  بــإعالم اهللا تعــاىلٰ معرفتهـا إالَّ  إىلٰ 

 قه،صــدِّ يــده علــًام معجــزًا يُ  عــىلٰ يــد رســول صــادق، أو يظهــر 

 .ام ثبت بطل االختيارأهيُّ و ال األمرين جائز،وك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

 :وجوب النصِّ ]] ٣١٣ص [[

مناه مــن وجــوب  وجيــب أن يكــون منصوصــًا عليــه، ملــا قــدَّ

ــ ــدَرك حس� ــمة ال ُت ــت العص ـــامَّ كان ــمته، ول ــاهدًة  اعص وال مش

ــاىلٰ  ــا إالَّ اهللا تع ــًة وال يعلمه ــتدالالً وال جترب ــب أن  وال اس وج

إذ املعجـز ال بـدَّ أن  لسـان نبـيٍّ  ُيبيِّنه مـن غـريه عـىلٰ ينصَّ عليه و

م، ألنَّ اإلمـام ال ُيعَلـم أنَّـه إمـام إالَّ بـنصِّ  يستند إىلٰ   نـصٍّ متقـدِّ

عـ ، فإذا نصَّ عليـه النبـيُّ نبيٍّ  هـو اإلمامـة جـاز أن ُيظِهـر  ٰى أو ادَّ

ــىلٰ  ــان إذا  اهللا ع ــاحب الزم ــه يف ص ــام نقول ــزًا ك ــًام معج ــده عل ي

 .هو األصل النصُّ  ظهر، فصار

ــل ــإن قي ــاىلٰ : ف ــف اهللا تع ــاز أن ُيكلِّ ــالَّ ج ــار  ه ــة اختي األُمَّ

ـــىلٰ  ـــع إالَّ ع ـــارهم ال يق ـــم أنَّ اختي ـــام، إذا عل ـــوم  اإلم معص

 .فيحسن تكليفهم ذلك

م ال  ألنَّ علمــه تعــاىلٰ   ال معتــرب يف العلــم بــذلك،: قلنــا بــأهنَّ

ــه إذا مل خيتــارون إالَّ املعصــوم ال يكفــي يف حســن التكليــف، أل نَّ

ــًا إىلٰ  ــن طريق ــرق يك ــريه ]] ٣١٤ص /[[  الف ــوم وغ ــني املعص ب

ــل  ــا ال دلي ــف مل ــك تكلي ــان يف ذل ــوم ك ــار املعص ــوه اختي وكلَّف

ــه قبــيحعليــه، وهــو تكليــف ملــا ال يطــاق وهــو الــذي بيَّنّــ ،  ا أنَّ

ــم  ويلــزم عــىلٰ  ــار األنبيــاء واختيــار الشـــرائع إذا عل ذلــك اختي

ــه ال يقــع اختيــار مــا هــو مصــلحة  وعــىلٰ  نبــيٍّ  هم إالَّ عــىلٰ اهللا أنَّ

ــات ــن الغائب ــار ع ــف اإلخب ــن تكلي ــزم حس ــم، ويل ــم   هل إذا عل

م ُخيِربون بالصدق، وذلك باطل  .أهنَّ
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: قيــل لــه  بــن عمــران ٰى ومــن ارتكــب حســن ذلــك كموســ

ـــمَ  ــيالً، إذا   لِ ــه دل ــه ومل ينصــب علي ــف اهللا اعتقــاد معرفت ال ُيكلِّ

ــه ــم معرفت ــق هل ــه يتَّف ــم أنَّ ــن  عل ــزم حس ــل، ويل ــري دلي ــن غ م

ـــق بالشـــ رائع، ـتكليـــف اإلخبـــار عـــن املســـتقبل وإن مل يتعلَّ

 .ومعلوم قبح ذلك رضورةً 

مــن كــان : صــفة وقــال عــىلٰ  لــو نــصَّ اهللا تعــاىلٰ : فــإن قيــل

ــه معصــوم، لكــان جيــوز أن ُيكلِّــف االختيــار  عليهـا فــاعلموا إنَّ

 .ملن له تلك الصفة

ــا ــق: قلن ــاك طري ــان هن ــك إن ك ــوز ذل ــك  إىلٰ  جي ــة تل معرف

ــىلٰ  ــصٌّ ع ــذا ن ــفة، ألنَّ ه ــنصُّ  الص ــة، وال ــىلٰ  اجلمل ــفة  ع الص

ــر ــري جم ــنصِّ  ٰى جي ــىلٰ  ال ــصَّ اهللا يف  ع ــذا ن ــل ه ــني، وألج الع

ـــىلٰ  ــــرعيات ع ـــان الش ـــال دون أعي ـــفات األفع ص /[[  ص

ــه، ]] ٣١٥ ــزاح ب ــة تن ــائزًا، ألنَّ العلَّ ــك ج ــان ذل ــال، وك األفع

ــاىلٰ  فعــىلٰ  ــف اهللا تع ــو كلَّ ــذا ل ــاهره األُ  ه ــن ظ ــاروا م ــة أن خيت مَّ

ــم ــال هل ــّم ق ــة، ث ــاهره: العدال ــان ظ ــن ك ــان   إنَّ م ــذلك ك ك

ــة  معصــومًا، واألمــارات عــىلٰ  العدالــة ظــاهرة منصــوبة معلوم

حلكـم عنـد بالعادة، فإنَّ ذلـك جـائز، كـام جـاز تكليفنـا تنفيـذ ا

ــ ــاهدين إذا ظننّ ــهادة الش ــدالتهمش ــم . ا ع ــذ احلك ــون تنفي ويك

ــت ا ــًا وإن كان ــار معلوم ــون املخت ــذلك ك ــة، وك ــة مظنون لعدال

ــومًا يكــون معلومــًا إذا اخرتنــا مــن ظــاهره العدالــة،  معص

واملعجـز، ويمكـن مثـل هـذا الرتتيـب يف  وذلك ال ينـايف الـنصَّ 

ــم  ــه ال يعل ــد اهللا، ألنَّ ــل عن ــه أفض ــواب وكون ــرة الث ــار كث اعتب

ذلــك إالَّ اهللا كالعصــمة، فــال بــدَّ أن يــنصَّ عليــه أو يظهــر 

ـــ. معجـــزاً  ة بضــــرب مـــن ويمكـــن أن يعـــرف أعيـــان األئمَّ

ـة يف ذلـك : التقسيم بـأن نقـول إذا ثبـت وجـوب اإلمامـة واألُمَّ

ة  بــني أقــوال ثالثــة مــثالً، فنفســد القســمني منهــا فــنعلم صــحَّ

ــ نه يف أمــري املــؤمنني مــا ســنُبيِّ  القســم اآلخــر عــىلٰ  ة واألئمَّ

أنَّ  وال معجــز، غــري نــصٍّ  مــن بعــده، وال حيتــاج مــع ذلــك إىلٰ 

ــىلٰ  ــوال ع ــت األح ــام إذا كان ــذا إنَّ ــا ه ــه يف رشعن ــي علي ــا ه . م

قول مـن قـال بإمامـة مـن ثبتـت إمامتـه ال بـدَّ : ويمكن أن يقال

ــل،  أن يســتند إىلٰ  ــه ال بــدَّ أن يكــون صــادرًا عــن دلي دليــل، ألنَّ

ــ ــون نص� ــا أن يك ــو إمَّ ــر إىلٰ  افه ــاد األم ــد ع ــزًا، فق ــا  أو معج م

 .قلناه

أو املعجـــز  عون وجـــوب الـــنصِّ كيـــف تـــدَّ : فـــإن قيـــل

طلبهــا مــن  ومعلــوم أنَّ الصــحابة ملــا حــاجوا يف اإلمامــة فكــلٌّ 

ــه ال تثبــت اإلمامــة ]] ٣١٦ص /[[  جهــة االختيــار، ومل يقــل إنَّ

 .أو املعجز إالَّ بالنصِّ 

ـم اختلفـوا يف نفـس أال ُنسلِّم ذلـك، بـل نحـن ُنبـنيِّ : قيل هنَّ

ا لكـــان إنكـــارهم االختيـــار أيضـــًا فـــيام بعـــد، ولـــو ســـلَّمن

أن يكــون إنكــارًا لــنفس   واخــتالفهم يف غــري املختــار، فيحتمــل

  االختيــار، وحيتمــل أن يكــون لغــريه، وإذا احتمــل األمــران

 .سقط السؤال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ١ج (تلخيص الشايف 

ــل]] ٢٧٥ص /[[ ــنصِّ : فص اإلمــام أو  عــىلٰ  يف إجيــاب ال

 :إمامته عىلٰ  جز الدالِّ ما يقوم مقامه من املع

ــا يـــدلُّ عـــىلٰ ]] ٢٧٦ص /[[ أنَّ اإلمـــام إذا : ذلـــك ممـَّ

مناه مـن األدلَّـة، وكانـت العصـمة غـري  وجبت عصـمته بـام قـدَّ

ــاحلواسِّ  ــن مدركــة ب ــا، ومل يك ــن جهته ــم هبــا م ــتفاد العل ، فيس

العلــم بحــال مــن كــان عليهــا،  أيضــًا عليهــا دليــل يوصــل إىلٰ 

ــالنظر يف ــا ب ــل إليه ــذه  فيتوصَّ ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــال ب ــة، ف األدلَّ

املعجـز  اإلمـام بعينـه أو إظهـار عـىلٰ  اجلملة من وجـوب الـنصِّ 

األمــرين صــحَّ بطـل االختيــار الــذي  وأّي . القـائم مقامــه عليـه

هو مذهب خمالفينـا، وإنَّـام بطـل مـن حيـث كـان يف تكليفـه مـع 

ــه ــل علي ــا ال دلي ــابة م ــف إلص ــام تكلي ــمة اإلم ــوت عص . ثب

 . تكليف ما ال يطاق ٰى بح جيري جمروذلك يف الق

ولِــــَم ال جيـــوز مـــع ثبـــوت عصـــمته التـــي : فـــإن قيـــل

ـــاىلٰ  ـــم اهللا تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف االختي ـــا تكلي عيتموه أنَّ  ادَّ

ــار املعصــوم، فيحســن  املختــارين لإلمــام ال يتَّفــق هلــم إالَّ اختي

 .تكليفهم االختيار مع العلم بام ذكرناه من حاهلم

بمخـرج هلـذا التكليـف مـن القـبح، ليس مـا ذكرمتـوه : قيل

ــه ال معتــرب بــالعلم يف هــذا البــاب، ألنَّ علــم اهللا تعــاىلٰ  مــن  ألنَّ

حال املكلَّف أنَّـه ال يتَّفـق لـه إالَّ اختيـار املعصـوم لـيس بداللـة 

. أنَّـه تكليـف مـا ال دليـل عليـه فقـد آل إىلٰ . عـني املعصـوم عىلٰ 

 .وقبح ذلك ظاهر

ــا]] ٢٧٧ص /[[ ــن أج ــال مل ــّم يق ــؤالث نه الس ــمَّ ــا تض : ز م

ــار  ــاء، واإلخب ـــرائع واألنبي ــار الش ــف اختي ــوز تكلي ـــَم ال جي لِ

ــف ذلــك  ــَم أنَّ مــن ُكلِّ ــات إذا ُعِل عــامَّ كــان ويكــون مــن الغائب

يتَّفق له من الشــرائع مـا فيـه املصـلحة، ويف األنبيـاء مـن جتـب 

ــرق  ــذب؟ وال ف ــا دون الك ــدق منه ــار الص ــه، ويف األخب بعثت
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ــاز اخ ــن أج ــني م ــا ب ــع م ــاز مجي ــن أج ــني م ــوم وب ــار املعص تي

 .ذكرناه

بــن عمــران   ٰى فــإن ارتكبــوا جــواز ذلــك كــام ارتكــب موســ

ـــف اهللا تعـــاىلٰ : وأصــحابه قيـــل هلــم  ولِــــَم ال جيــوز أن ُيكلِّ

ــة إذا كـان املعلـوم مـن أحــوال  املعـارف، وال ينصـب عليهـا أدلَّ

ــذا  ــاهللا وبصــفاته؟ وه ــم املعرفــة ب ــه يتَّفــق هل ــا ال املكلَّفــني أنَّ ممَّ

ــل ــه عاق ــن . يرتكب ــار ع ــف االختي ــواز تكلي ــًا ج ــزم أيض ويل

ــدق  ـــرائع وتكليــف الص ــق بالش ــيام ال يتعلَّ ــور املســتقبلة ف األُم

ــلَّ  ــا، ألنَّ الك ــه  فيه ــن ارتكاب ــع م ــد امتن ــدة، وق ــة واح بمنزل

 .بن عمران ٰى موس

ــالء  ــر للعق ــأمر يظه ــرين ب ــني األم ــل ب ــه أن يفص وال يمكن

هـر قـبح مـا ارتكبـه للعقـالء، حسن ذلك، وإن ارتكب ذلـك ظ

ر يف العقــول قــبح تكليــف أحــدنا غــريه  ألنَّ مــن املعلــوم املتقــرَّ

ــف مستســـر�  بــه، وعــن مبلــغ أموالــه  ااإلخبــار عــامَّ يفعلــه املكلَّ

ــا إىلٰ  ــار عنه ــه اإلخب ــن كلَّف ــق مل ــي ال طري ــا الت ــم بمبلِّغه . العل

 املكلِّـف بـأنَّ  وليس خيرج هـذا التكليـف مـن القـبح عليـه ظـنُّ 

رنا حصـوله مـن املكلَّف يصيب اتِّ  فاقـًا، أو علمـه بـذلك لـو قـدَّ

صادق، وإذا قـبح هـذا التكليـف وظهـر سـفه مكلِّفـه لكـلِّ  نبيٍّ 

 عاقل ومل تكن العلَّـة يف قبحـه إالَّ فقـد الـدليل وجـب قـبح كـلِّ 

 .نظري له من التكاليف

ــل ــإن قي ــاىلٰ : ف ــا اهللا تع ــوز أن ُيكلِّفن ـــَم ال جي ــن  لِ ــار م اختي

إذا اخــرتتم مــن هــذه صــفته فــاعلموا : هره العدالــة ويقــولظــا

ــذلك؟  ــون إالَّ ك ــه ال يك ــت أنَّ ــد علم ــإّين ق ــوم، ف ــه معص أنَّ

ــنُّ  ــارات، ونظ ــه األم ــا علي ــف مل ــه تكلي ــه، ألنَّ ــن تكليف  فيحس

ــه، ــدها عدالت ــه ]] ٢٧٨ص /[[    عن ــار أنَّ ــه االختي ــم عن ــّم نعل ث

ـأعيـان األئ عـىلٰ  معصوم، وال حيتـاج أنَّـه يـنصُّ  ة املعصـومني، مَّ

كــام أنَّــه كلَّفنــا اختيــار العــدول يف الشــهادات باألمـــارات 

ــىلٰ  ــوبة ع ــد  املنص ــم عن ــذ احلك ــا تنفي ــت علين ــك، وأوجب ذل

ــدها  ــة، ووجــوب احلكــم عن شــهادهتم، فتكــون العدالــة مظنون

معلومـًا، فكـذلك يكــون اختيـار مـن ظــاهره العدالـة واجبــًا يف 

ــن ا م م ــدَّ ــا تق ــون مل ــمة تك ــاهر والعص ــولالظ ــك . لقب ويف ذل

 .االستغناء من النصِّ واملعجز

ق السـؤال هـذا الضــرب مـن التحقيـق فـنحن : قيل إذا ُحقِّ

ــ زه، ويكــون ذلــك أيضــًا نص� طريــق  املعصــوم، عــىلٰ  عــىلٰ  اُنجــوِّ

ـل لنـا عينـه إذا اخرتنـا مـن ظـاهره العدالـة، . اجلملة وإنَّام يتفصَّ

ــ ــض األم ــد بع ــة عن ــون مظنون ــة تك ــة القبل ــام أنَّ جه ارات، ك

ــ ــوب التوجُّ ــاً ووج ــون معلوم ــا يك ــا . ه إليه ــايف م ــك ال ين وذل

مناه  .قدَّ

أو مـا يقـوم مقامـه مـن  وجـوب الـنصِّ  وممَّا يدلُّ أيضًا عـىلٰ 

لنــا عــىلٰ : املعجــز ــد دلَّ ــا ق أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون أفضــل  أّن

ــد اهللا تعــاىلٰ  ــواب، ويف حــال اخللــق عن ــًة يف الث ، وأعالهــم منزل

ــه ــوت إمامت ــ. ثب ــن التوصُّ ــذلك، ومل يمك ــه ك ــت كون ل وإذا ثب

احلـدِّ  أو املعجـز عـىلٰ  إليه باألدلَّة وال باملشـاهدة، وجـب الـنصِّ 

بنـاه عنـد التعلُّـ هـذا  ل عـىلٰ وكـلُّ مـا ُيسـئَ . ق بالعصـمةالذي رتَّ

م يف دليل العصمة  .الدليل فاجلواب عنه ما تقدَّ

أنَّ  لنـا عـىلٰ أّنـا قـد دلَّ : وجـوب الـنصِّ  وممَّا يـدلُّ أيضـًا عـىلٰ 

ــ ــام الش ــع أحك ــًا بجمي ــون عامل ــدَّ أن يك ــام ال ب ــه ـاإلم رع دقيق

وإذا ثبـت ذلـك فـال يمكـن . ال يفوتـه يشء منهـا ٰى حتـَّ  وجليله

، ألنَّ طريـق االمتحـان ال يتـأتّ  فيـه،  ٰى الوصـول إليـه إالَّ بـالنصِّ

وقـد علمنـا أنَّـه لـيس . ألنَّ املمتحن ال بـدَّ أن يكـون أعلـم منـه

ـة مـن يعلـم مجيـع األحكـام]] ٢٧٩ص [/[    يف ولـو . آحاد األُمَّ

كــان فــيهم مــن هــو هبــذه الصــفة مل يكــن اختيــاره إالَّ برتاخــي 

ـــه ال . األوقــات وتطاوهلـــا ويف ذلـــك تعطيـــل األحكـــام، ألنَّ

يمكن نصـبه إالَّ بعـد العلـم بأنَّـه قـد حصـل لـه العلـم بجميـع 

ــرية ــة كث ــون إالَّ يف أزمن ــك ال يك ــك، وذل ــىلٰ وال يلز. ذل ــا ع  من

ّكـام، هذه الطريقـة أن تكـون األُمـراء منصوصـًا علـيهم وال احلُ 

ــع  ــامل بجمي ــام ع ــام، واإلم ــل اإلم ــن ِقبَ ــؤالء م ــة ه ألنَّ والي

ــم  ــربهم ويعل ــه ال يــزال خيت ــارهم، ألنَّ ــه اختي األحكــام، فيمكن

مـنهم فـيام  واحـدٍ  نصـبهم نصـب كـلُّ  أحواهلم، فإذا احتـاج إىلٰ 

 .علمه عاملًا فيه

ــل ــإن قي ــ :ف ــدكم أن ُي ــوز عن ــيس جي ــري أو أل ــام أم وّيل اإلم

ــىلٰ  ــب ع ــه، فيج ــر في ــه النظ ــا إلي ــع م ــتخلفه يف مجي ــذا أن  يس ه

 .يكون منصوصًا عليه

جيوز ذلك عندنا لكنَّه يمكن لإلمام اختياره قبل توليته : قيل له

حصل له العلم بحاله وأنَّه عامل بجميع ما  ٰى يف تطاول الزمان، فمت

كانـت احلـال حـاالً ال يكـون قـد  ٰى ومت. لفهإليه النظر فيه استخ

يه يف مجيع مـا إليـه ولِّ حصل العلم بحاله يف العلم فال جيوز له أن يُ 

 .وهذا ُيسِقط السؤال. النظر فيه

عـاء بطـالن االختيـار وإجيـاب : فإن قيـل كيـف يمكـنكم ادِّ

ــا قــد وجــدنا الصــحابة  الــنصِّ  وقــد ورد الســمع بخالفــه؟ ألّن
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لـــامَّ اختلفــوا يف أمــر اإلمامــة  )آلــه الســالمعليــه و( بعــد النبــيِّ 

ــذكر أحــد مــنهم  طائفــة مــنهم إىلٰ  فزعــت كــلُّ  ــار، ومل ي االختي

ــم كــانوا الــنصَّ  ــام اختلفــوا يف أعيــان املختــارين، فلــوال أهنَّ ، وإنَّ

ــىلٰ  ــني ع ــام  جممع ــار، ك ــس االختي ــروا نف ــار ألنك ة االختي ــحَّ ص

بطـالن مـا  ويف ثبـوت ذلـك دليـل عـىلٰ . أنكروا عني املختـارين

 .اعتربوه

ــه ال شــبهة يف أنَّ مجاعــة مــن الســلف : قيــل هــذا باطــل، ألنَّ

قد خـالفوا نفـس االختيـار كـام أنكـروا عـني املختـارين، وإن مل 

حوا بــه عــىلٰ  فــيام بعــد إن شــاء ]] ٢٨٠ص /[[   مــا ُنبيِّنــه ُيصـــرِّ

ــىلٰ . اهللا ــدليل ع ــدّل ال ــو مل ي ــتمالً  ول ــارهم حم ــان إنك ــك لك ذل

ـــي ـــرين، يعن ـــارين، وإذا  لألم ـــني املخت ـــار وع ـــس االختي نف

ــيٌّ عــىلٰ  عــوه، ألنَّ ســؤاهلم مبن ــه مل  احتمــل ذلــك بطــل مــا ادَّ أنَّ

عــاء النكــري لــنفس االختيــار ــام قلنــا. حيتمــل ادِّ ــه حمتمــل : وإنَّ إنَّ

ــر ـن أنك ــدًا ممـَّ ــرين، ألنَّ أح ــر مل يقــل األم إّين : إمامــة أيب بك

وإنَّـام خــاليف باالختيـار، وجـائز ذلـك مــن جهـة العقـل،  راضٍ 

إّين منكـر لـنفس االختيـار حسـبام : يف عني املختـار، كـام مل يقـل

عيـه، فــإذا مل يقــّر لنـا ذلــك ثبــت أنَّـه حمتمــل ألمــرين حســبام  ندَّ

مناه، وسقط السؤال  .قدَّ

رضـاهم بعـد ذلـك بعـني املختـارين وإمجـاعهم : فإن قـالوا

م ما أنكروا نفس االختيار إمامته يدلُّ عىلٰ  عىلٰ   .أهنَّ

ــم مــا رضــوا بعــني املختــار، : قيــل نحــن ُنبــنيِّ فــيام بعــد أهنَّ

ــام جــر عــىلٰ . وهحســب مــا ظنُّــ اخلطــب بيــنهم يف  ٰى أنَّ القــوم إنَّ

عني املختـارين، ومل جيـر لالختيـار ذكـر، فـيُعَلم فيـه االخـتالف 

ــاقواالتِّ  ــارين. ف ــان املخت ــالف يف أعي ــع اخل ــد وق ــيس . وق ول

سـبيل  ُيبـنيِّ وجـه إنكـاره عـىلٰ املنكـر يف كـلِّ حـاٍل أن  جيب عىلٰ 

ــوم  ــرك الق ــن ت ــك مل يك ــب ذل ــه، وإذا مل جي ــن جهت ــيل م التفص

ــام كــان ألصــل االختيــار دون  ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ التص

ــم مل يكونــوا منكــرين ألصــله، ألنَّ النكــري  فرعــه، وإالَّ عــىلٰ  أهنَّ

وإنَّـام كـان جيـب . سبيل اجلملـة يكفـي يف مثـل تلـك احلـال عىلٰ 

اخلطـب يف اخلـوض  ٰى طريـق التفصـيل لـو جـر عـىلٰ  ذكر ذلـك

ـالً  ا ومل جير لـه ذكـر فـال جيـب إنكـاره مفصَّ يف أمر االختيار، فأمَّ

مناه  .حسب ما قدَّ

*   *   * 

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

ــه ]] ٤٧ص [[ جيــب أن  -والعــدل  عنــد أهــل احلــقِّ  -وألنَّ

قـة يف غـريه، ال حيتملهـا إالَّ مـن جتتمع فيه خصـال اخلـري، امل تفرِّ

ــــباب ــــًا ألس ــــل األدوات، حاوي ــــان كام ]] ٤٨ص /[[  ك

ــل ــريات، مث ــول اهللا : اخل ــنَّة رس ــاب اهللا وُس ــم بكت ، العل

ــد  ــيام عن ــة ف ــاد يف ســبيل اهللا، والرغب ــن اهللا، واجله والفقــه يف دي

 .اهللا، والزهد فيام بيد خلق اهللا

ـــل إىلٰ  ـــيس ُيوَص ـــال ول ـــذه اخل ـــة ه ـــودة معرف ل املحم

، رســوله  إىلٰ  واخلصــال املعــدودة إالَّ بــوحي مــن اهللا تعــاىلٰ 

مـن  أن يـنصَّ عـىلٰ  الرسـول  فإذا ظهر الـوحي وجـب عـىلٰ 

 .خيلفه من بعد وفاته

ــنصُّ  ــذا ال ــون ه ــل أن يك ـــي العق ــه  ويقتض ــىلٰ  من  ع

ــه  ــوم، ألنَّ ــمه(معص س اس ــدَّ ــول اهللا  )تق ــم رس ــن  عص م

هــه  طـلالزيـغ، والزلـل، واخلطـأ، واخل ، يف القـول والعمـل، ونزَّ

 .الدنيا ، أو يميل إىلٰ ٰى عن أن حيكم باهلو

*   *   * 

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

بـــه  رط اخلفـــيَّ ـالشـــ ، ألنَّ وواجـــب الـــنصِّ ]] ٧٧ص [[

ـــدَّ حتقُّ  ـــالنصِّ  قـــه، إذ ال ب ـــه ب ـــم   مـــن إبانت أو املعجـــز، والعل

ــي لق ــابة ال يكف ــليَّ باإلص ــاهد، واألفض ــار بالش ــه يف االعتب ة بح

وهـذا يظهـر يف كثـرة  ،لوجـوب املسـاواة ثـّم النظـر ة أيضـاً خفيَّ 

قـه لـو بامتنـاع التنفـري وحتقُّ   عليـه دلُّ سـتَ ويُ  ،نـاً بيِّ  الثواب ظهوراً 

ــه عليــه، وألنَّ زاد ثــواب أحــد مــن رعيَّ  اإلمامــة ركــن عظــيم  ت

ــك إالَّ  ــت ذل ــام مل يثب ــا، فك ــالة وغريه ــكالص ــذلك  النصِّ  ب ، فك

 .هاهنا

*   *   * 

 وجــوب الــنصِّ  عــىلٰ   القــول يف االعــرتاض ]]٧٩ص [[

ـويتبعه التسـوية بـني األوصـياء واألُ  ة فاسـد، لعـدم مـراء واألئمَّ

ــ   هــذه الصــفة إذا ثبــت نَّ أة، واعلــم اختصاصــهم بالصــفة اخلفيَّ

ــَق  ــطرب مل يب ــوم مض ــ ،للخص ــالم كلُّ ــاوالك ــد  ،ه يف ثبوهت وق

 .تعاىلٰ اهللا ر بعون ما تقرَّ رنا فيها قرَّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (حمّمد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظني 

ــاً ]] ٨٨ص [[ ــون منصوص ــب أن يك ــه أو يكــون  وجي علي

ـدرَ ه معصـوم والعصـمة ال ُتـنَّـأه قد ثبـت ألنَّ  ،له معجز  اك حس�

ــاهدةً  ــ ،وال مش ــب أن ُي ــه  صَّ نَ فيج ــإعلي ــاملعجز أو بمَّ ــار إا ب خب

ــيِّ  ــون اإل ، النب ــب أن يك ــك جي ــت ذل ــإذا ثب ــري ف ــام أم م
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بــن  ]]٨٩ص /[[ عـيلُّ  ثـمّ  ،احلسـني ثـمّ  ،احلسـن املـؤمنني، ثـمّ 

ــمّ  ،احلســني ــ ث ــمّ حمّم ــاقر، ث ــادق د الب ــر الص ــمّ  ،جعف ــ ث  ٰى موس

 ثــمّ  ،بـن عـيلٍّ  دحمّمـ ثـمّ  ،الرضــا ٰى بـن موسـ عـيلُّ  ثـمّ  ،الكـاظم

ــيلُّ  ــ ع ــن حمّم ــمّ  ،دب ــيلٍّ  ث ــن ع ــن ب ــمّ احلس ــ ، ث ــائم ة الاحلجَّ ق

روط ـمــن رشط هــذه الشــ نَّ أل ،)صــلوات اهللا علــيهم أمجعــني(

ــال ــ :ق ــاألئمَّ ــذه الش ــالف ه ــن خ ــؤالء، وم ــوَّ ـة ه ز روط جت

مـام غـري روط وقـال اإلـفمـن قـال هبـذه الشـ ،اإلمامة لغـريهم

ه قـد ثبـت نَّـأمـع  ،مجـاعهؤالء الذين ذكرنـاهم فقـد خـالف اإل

 ٰى مـن موسـبمنزلـة هـارون  يأنـت منّـ«: كقولـه  عن النبيِّ 

 مـن كنـت مـواله فهـذا عـيلٌّ «: ، وكقولـه»بعـدي ه ال نبـيَّ نَّ أ إالَّ 

ــ»مــواله ــامن عش ــوم الث ــك ي ــال ذل ـــ، ق ــد ر مــن ذي احلجَّ ة بع

 .ة الوداعمرجعه من حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطويس نصري الدِّ / جتريد االعتقاد

 :] ماماإل عىلٰ  وجوب النصِّ [ ]]٢٢٣ص /[[

 .وسريته ، صَّ والعصمة تقتيض الن

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

 : تعيني اإلمام يف الطريق إىلٰ  :البحث الثالث ]]٢١٠ص [[/

ـ ،يف ذلــك َف ِلــوقــد اختُ   ال طريــق إىلٰ : ةفقالــت اإلماميـَّ

 وقــال بعــض الطوائــف زيــادة عــىلٰ  ،واملعجــز  الــنصَّ تعيينــه إالَّ 

آخـر وهـو  وأضـافت الزيديـة مـن بيـنهم قسـامً ذلك باالختيار، 

 .االدعوة إذا كان الداعي فاطمي� 

 العصمة معتربة يف اإلمام وال يعلمها إالَّ  إنَّ : لاألوَّ : لنا وجوه

 . النصَّ من حصلت له إالَّ  م الغيوب، فال طريق إىلٰ عالَّ 

 ســبحانه تعيينـــه إىلٰ اهللا ال جيــوز أن يكــل  مَ ـلِــ: ال يقــال

 . املعصومم ال خيتارون إالَّ عرفته أهنَّ فني ملاملكلَّ 

ــول ــا نق ــنيَّ : ألّن ــالنصِّ اهللا  إن ب ــان ك ــك ك ــا ذل ــبحانه لن  س

ــدالِّ  ــىلٰ  ال ــفته ع ــه أو ص ــم  ]]٢١١ص [[ / عين ــدخل يف قس في

ــاً  الــنصِّ  ــه طريق ــن كون ــار ع ــرج االختي ــام،  إىلٰ  وخي تعيــني اإلم

 باالختيـار يتعـنيَّ  ونحن فـال ننـازع يف ذلـك، بـل املنازعـة يف أنَّ 

ــ ــاإلمــام يف نفــس األمــر، أمَّ ويكــون اهللا عنــد  ه يكــون إمامــاً ا أنَّ

ــالً  ــار موص ــنيَّ  إىلٰ  االختي ــام املع ــك اإلم ــة ذل ــة قاطع ــع دالل  م

ا ال نأبـاه، وأحـد األمـرين غـري فـذلك ممـَّ كونـه طريقـاً  عىلٰ  تدلُّ 

 .اآلخر

تعيــني اإلمــام، لعــدم  عـىلٰ  مجــاع ال يصــلح دلــيالً اإل: الثـاين

ــة عــىلٰ  ــوم، حقِّ  الدالل ــدير أن ال يكــون يف مجلــتهم معص ــه بتق يت

  القسـم الثالــث، وهـو الــنصُّ وكـذلك دعــوة الفـاطمي، فتعــنيَّ 

 .باإلمجاع ما عدا ذلك منفيٌّ  واملعجز، ألنَّ 

ــث ــاً : الثال ــون طريق ــلح أن يك ــار ال يص ــني  إىلٰ  االختي تعي

 .فوجب أن يكون طريقه النّص  ،اإلمام

 :فبوجوه وىلٰ ا املقّدمة األُ أمَّ 

ــ أنَّ : لاألوَّ  ــد إمَّ ــلُّ العاق ــهم، واألوَّ  ا ك ــلمني أو بعض ل املس

 ضٍ ، والـبعض ال ينفـذ أمـره يف نصـب قـارورةـمستحيل بالضـ

 أوىلٰ  مــن الــوالة، فنصــب الــرئيس العــامُّ  لٍ مــن القضــاة وال وا

 .أن ال يصحَّ 

ــ: ال يقــال نقــل  ه ال يقــدر عــىلٰ هــذا منقــوض بالشــاهد، فإنَّ

 .ر شهادته ينفذ القايض احلكموباعتبا، املال املشهود به

ــول ــا نق ــك يف : ألّن ــيس ذل ــاذ، ول ــة اإلنف ــه والي ــاكم ل احل

الشــاهد، واإلنفــاذ لــيس شــهادة، فألحــدمها مــا لــيس لآلخــر، 

ـ وال كذلك الوالية، فإنَّ  ن مـن نصـب وال أعظـم كـان مـن متكَّ

ــع نصــب األصــغر أوىلٰ  عــىلٰ  ، وعجــزه عــن نصــب األصــغر م

 .نصب األكرب حمال قدرته عىلٰ 

ــاين ــن  أنَّ : الث ــرض م ــض للغ ــار نق ــة باالختي ــات اإلمام إثب

ــة، إذ ــتالف  ]]٢١٢ص [[ / اإلمام ــاب االخ ــتح ب ــار يف االختي

ــة  ــا وإزال ــرادة الطفائه ــة م ــتن، واإلمام ــارة الف ــافس وإث والتن

 .اهلرج وقطع االختالف

لــو انعقــدت اإلمامــة باالختيــار لــزم وجــود : الثالــث

ـ وقــت واحـد، وذلـك بــأن ة يف ة عـدَّ إمـامني، ال بـل وجــود أئمَّ

إقلــيم لشـخص خيتارونــه وال حيصـل تــرجيح،  يعقـد أهــل كـلِّ 

 .فتثبت اإلمامة يف اجلميع

 .فق ذلك بطل العقد هلم أو خيتار أحدهمإذا اتَّ : ال يقال

لتعيـني اإلمـام لكــان  لـو كـان االختيــار طريقـاً : ألّنـا نقـول

بـذلك السـبب، فإزالتـه بعـد  مـنهم قـد صـار إمامـاً  واحـدٍ  كلُّ 

 .ثبوت إمامته غري جائز

االختيـار  أنَّ  عـىلٰ  إن ثبـت جـواز إزالتـه، دلَّ : أّنـا نقـول عىلٰ 

بـه يصـري   اإلمـام، إذ لـو كـان طريقـاً ي تعـنيُّ ـيقتضـ ليس سـبباً 

 .ملا بطلت إمامته اإلمام إماماً 

ـاألُ  فـألنَّ  :مـة الثانيـةا املقدّ وأمَّ  قائـل يقـول : ة بـني قـائلنيمَّ

ـــالنصِّ  ـــل  ب ـــز، وقائ ـــب، أو واملعج ـــار حس ـــول باالختي يق
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باالختيــار والــدعوة، فــإذا بطــل القــول باالختيــار بطــل القــول 

 .، إذ ال أحد ينفرد بالقول هبابالدعوة أيضاً 

ــتجَّ  ــأنَّ  واح ــور ب ــض اجلمه ــة، ومل  بع ــر ثابت ــة أيب بك إمام

ــار، فلــو مل يكــن طريقــاً تثبــت إالَّ  ــا  إىلٰ   باالختي تعيــني اإلمــام مل

 .ثبتت إمامته

 .مسلِّ ال نُ : قلت ،)إمامة أيب بكر ثابتة(: ولهق: واجلواب

ـــه ـــت إالَّ (: قول ـــارمل يثب ـــا ،) باالختي ـــار : قلن وال باالختي

، فإّنــا نمنــع حصــول االختيــار الــذي يشــرتطونه يف أيضــاً 

منا حصـول االختيـار ملـا ثبتـت ولـو سـلَّ . اإلمامة يف العقد عليه

ـإمامته أيضاً  املـذكور  نَّ أ عـىلٰ . ة، ألّنا نمنـع كـون االختيـار حجَّ

ــه ــل مقالت ــو ثبِ يُ  ]]٢١٣ص [[ /  وأه ــار، فل ــه باالختي ــون إمامت ت

 .ة يف اإلمامة بإمامته لزم الدورأثبتوا كون االختيار حجَّ 

ــ واحــتجَّ   إىلٰ  ه لــو مل يكــن االختيــار طريقــاً آخــرون مــنهم بأنَّ

االختيــار،  ل عــىلٰ مــن عــوَّ  تعيــني اإلمــام ألنكــر الصــحابة عــىلٰ 

ــ ــك امَّ ـول ــع ذل ــىلٰ  دلَّ  مل يق ــ ع ــه حجَّ ــاً  ةً كون ــني  إىلٰ  وطريق تعي

 .اإلمام

ـــســـلِّ ال نُ : واجلـــواب  فـــاق الصـــحابة عـــىلٰ ه يلـــزم اتِّ م أنَّ

ــار، ألنَّ  ــكن إىلٰ  اإلنك ــن ال يس ــيهم م ــذي  ف ــيهم ال ــه، وف دين

اخلـائف مـن  تـرك اإلنكـار، وفـيهم املحـقُّ  ة عـىلٰ حتمله العصـبيَّ 

يأيت بيــان إظهــار اإلنكــار، والبــاقون وقــع مــنهم اإلنكــار، وســ

 .تعاىلٰ اهللا ذلك يف الفصل الذي بعد هذا إن شاء 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / )الرسالة املاتعية(الرسائل 

ـــه، ألنَّ ]] ٣٠٦ص [[ ـــًا علي ـــون منصوص ـــب أن يك وجي

ــه ــع علي ــاطن ال يطَّل ــر ب ــمة أم م ]] ٣٠٧ص /[[  العص ــالَّ إالَّ ع

 .الغيوب

يـده  يكون بإظهار املعجز عـىلٰ والنصُّ قد يكون بالقول، وقد 

 .اإلمامة ٰى عند دعو

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / قواعد املرام

ــامس ]]١٨١ص [[ / ــث اخل ــاً : البح ــه منصوص ــب كون  جي

 .قرَ لسائر الفِ  ، خالفاً  بالنصِّ الَّ إتعيينه  ىلٰ إعليه، وال طريق 

ــأ: لنــا مــن كــان كــذلك فيجــب  ه واجــب العصــمة، وكــلُّ نَّ

ــ ــه نصُّ ال ــأ. علي ــأفقــد ســبق بياهنــا، و ٰى ا الصــغرمَّ  ٰى ا الكــربمَّ

ــأل ــمة  نَّ ف ــاطن ال يطَّ أالعص ــر ب ــه م ــع علي ــاىلٰ اهللا  الَّ إل ذا إ، وتع

عليـه، بـل وجـب  كان كـذلك وجـب أن يكـون تعيينـه بـالنصِّ 

 .ذلك سواه ىلٰ إن ال طريق أ

ن أال جيــوز  مَ ـعليــه، ولـِـ م وجــوب الــنصِّ ســلِّ ال نُ : ال يقـال

ــاألُ  ىلٰ إمــام اختيــار اإلهللا ايفــرتض  ــأذا علــم إة مَّ م ال خيتــارون هنَّ

اهللا عليــه لكــان  مناه، لكــن لــو وجـب الــنصُّ ســلَّ .  املعصـومالَّ إ

ــبالواجــب أل خمــال�  تعــاىلٰ  عليــه، لكــن الــالزم باطــل  ه مل يــنّص نَّ

 .فامللزوم كذلك

ـاألُ  بـأنَّ : لوَّ ا نجيب عـن األنّ أل  تقـدير علمهـم بـأنَّ  ة عـىلٰ مَّ

ـــإم واجـــب العصـــمة مـــااإل الـــذي  بـــأنَّ اهللا مهـــم علِ ن يُ أا مَّ

ل يســتلزم كــون وَّ مهــم، واألعلِ و ال يُ أمــام اختــاروه هــو اإل

يســتلزم جهلهــم، لكــن  ، والثــاينالعلــم بــه الــنصُّ  ىلٰ إالطريــق 

مـام جيـب أن اإل ذلك املعـني واجـب العصـمة مـع علمهـم بـأنَّ 

ك هم يف كـون ذلـيكون واجب العصمة، فيلـزم مـن ذلـك شـكُّ 

مــره، أفهم عـن امتثــال مـام، وذلــك يسـتلزم تــوقُّ  هــو اإلاملعـنيَّ 

 .هلم مامة من كونه لطفاً وهو قادح يف غرض اإل

ــأ بنيِّ ا ســنُ ّنــإمنــع املالزمــة، ف: وعــن الثــاين  الــنصُّ  دَ ِجــه وُ نَّ

 .عليه

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٩٦ص /[[ ــ ق إىلٰ ا الطريــفأمَّ ام تعيــني اإلمــام فعنــدنا إنَّ

عليـه أو مـا يقـوم مقامـه مـن املعجـز،  من جهته تعاىلٰ  هو النصُّ 

 ةاالختيــار والعقــد، وعنــد الزيديــ هوعنــد أكثــر خمالفينــا طريقــ

ة صــحَّ  عـىلٰ  ونحـن نــدلُّ  .أو اخلـروج أو الــدعوة الــنصُّ  هطريقـ

 ة بطـالن قـول مجيـع مـن خالفنـا يفنفـي صـحَّ و ،ما ذهبنـا إليـه

 .ذلك

لنـا عليـه ة ما ذهبنـا إليـه هـو مـا قـد دلَّ صحَّ  عىلٰ  والذي يدلُّ 

معرفتهــا  مــن وجــوب عصــمة اإلمــام، والعصــمة ال طريــق إىلٰ 

صـادق أو بإظهــار  لسـان نبـيٍّ  عـىلٰ  بـالنصِّ  تعـاىلٰ اهللا  إعـالم إالَّ 

ــىلٰ  ــزة ع ــه معج ــام نفس ــ .اإلم ــار األُ فأمَّ ــا اختي ــدهم مَّ ة وعق

ــون ــلح أن يك ــال يص ــتهم ف ــاً  وبيع ــوم،  إىلٰ  طريق ــة املعص معرف

ــاً  ــار طريق ــون االختي ــل أن يك ــام إىلٰ  فبط ــني اإلم ــذلك  .تعي وك

العصـــمة، جلـــواز  إىلٰ  اخلـــروج والـــدعوة ال يكونـــان طريقـــاً 

ــاً  ــان طريق ــال يكون ــوم، ف ــري املعص ــوهلام يف غ ــني  إىلٰ  حص تعي

 .اإلمام

بـأن  ؟تعيـني اإلمـام إىلٰ   كـان االختيـار طريقـاً هالَّ : فإن قيل
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ـه ال يقـع اختيـار األُ أنَّ  تعاىلٰ  يعلم معصـوم، فيحسـن   عـىلٰ ة إالَّ مَّ

 .فهم اختيار اإلمامكلِّ أن يُ  منه تعاىلٰ 

ــالوا: قلنــا : قــد أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الســؤال بــأن ق

ــالعلم يف ــار ب ــك ]]٢٩٧ص /[[  االعتب ــاىلٰ  ألنَّ  ،ذل ــه تع  علم

ـــأهنَّ  ـــارون إالَّ ب ـــذا م ال خيت ـــن ه ـــي يف حس ـــوم ال يكف  املعص

قـون بـه بـني املعصـوم فرِّ ه إذا مل يكـن هلـم طريـق يُ كليف، ألنَّ الت

وغــريه فتكلــيفهم اختيــار معصــوم يقــبح ويلتحــق بتكليــف مــا 

ق بـني تكليـف مـا ال يقـدر فـرِّ ال يطاق يف القـبح، إذ العقـل ال يُ 

ف وال يســتطيعه، وبــني تكليــف مــا ال يعلمــه عليــه املكلَّــ

ــ ــه إىلٰ املكلَّ ــق ل ــه يف ا ف وال طري ــم ب ــبحالعل ــن  .لق ــوا م وألزم

ــويز أن يُ  ــك جت ــاز ذل ــأج ــاىلٰ اهللا ف كلِّ ــن  تع ــار م ــد أن خيت العب

 ، كـان ويكـون مـن الغائبـات عـامَّ ِرب وأن ُخيـ ،رائع مـا يشـاءـالش

ن مل نجعـل لـه إفق منـه اإلصـابة يف مجيـع ذلـك، وه يتَّ إذا علم أنَّ 

ق بــني الصــواب أو اخلطــأ والصــدق والكــذب فــيام فــرِّ يُ  طريقــاً 

قــبح تكليــف  ســاد ذلــك معلــوم، ألّنــا نعلــم رضورةً فــه، وفكلَّ 

ــ ــريه أن ُخي ــدنا لغ ــامَّ ِرب أح ــن دون أن  ع ــدق م ــه بالص ــاب عن  غ

ــه رضورةً  ــارة وإن  يعلم ــه أم ــق أو علي ــه طري ــه إلي ــون ل أو يك

 .فق منه الصدق يف مجيع ذلكه يتَّ ه أنَّ غلب يف ظنِّ 

 ،هذا هو الـذي كـان جييـب بـه أصـحابنا عـن هـذا السـؤال

ــري أنَّ  ــ غ ــدَّ (د يِّ الس ــهاهللا س ق ــازه يف  )روح ــك وأج ــزم ذل الت

ــض األ ــبع ــد أن يُ ئمَّ ــيعهم، بع ــمعلِ ة دون مج ــاىلٰ اهللا   مه ــىلٰ  تع  ع

ـمتقـدِّ  لسان نبـيٍّ  م يصـيبون يف ذلـك، وكـذلك أجـاز مثـل م أهنَّ

ــ ــار قليــل الش ــيفهم اختي ــإرائع دون كثريهــا، وـذلــك يف تكل ام نَّ

ــق بــني القليــل والكثــري يف ذلــك وبــني بعــض افــرَّ  ة وبــني ألئمَّ

فـق ه غـري ممتنـع أن يتَّ العـادة، مـن حيـث إنَّـ مجيعهم ملا يرجع إىلٰ 

، ومثلـه غـري جـائز يف فاقـا وتبخيتـاً لواحد أن يصـدق يف خـرب اتِّ 

 .األخبار الكثرية من طريق العادة

ــه ــل ل ــىلٰ : فــإذا قي ــار  فع ــون االختي ــد أجــزت أن يك هــذا ق

 .تعيني اإلمام، وهذا بخالف مذهبك إىلٰ  طريقاً 

ـــ: يقـــول يف اجلـــواب  ىلٰ إام أنكـــرت أن يكـــون الطريـــق إنَّ

 ال يكــون مســتنداً  حمضــاً  ]]٢٩٨ص [[/ًا تعيــني اإلمــام اختيــار

ــنصِّ  إىلٰ  ــل ال ــاىلٰ  مث ــه تع ــو قول ــاه، وه ــذي ذكرن ــن : ال ــرت م اخ

 املعصــوم الصــالح ك ال ختتــار إالَّ ّين علمــت أنَّــإفــ ،شــئت

ّين إ، فـهـذا الـنصِّ مثـل  ا االختيار الـذي يسـتند إىلٰ فأمَّ  .لإلمامة

ــره ــ ،ال أنك ــرألنَّ ــر يه جي ــنصِّ  ٰى جم ــ ال ــىلٰ ـالص ــني  ريح ع تعي

ــ هــذا وإن كــان جــائزاً  أنَّ  وعــىلٰ  .اإلمــام ــإة، فيف بعــض األئمَّ ه نَّ

غـري جــائز يف مجـيعهم، فــال يقــدح فـيام ذهبنــا إليـه مــن بطــالن 

 .القدح تعيني اإلمام كلَّ  إىلٰ  كون االختيار طريقاً 

 تعـاىلٰ اهللا  لـو نـصَّ : قـول مـن قـالوبمثل هذا نجيـب عـن 

ــىلٰ  ــال ع ــفته وق ــوماً : ص ــان معص ــا ك ــان عليه ــن ك ــاحلاً  م  ص

صــف بتلــك فنــا اختيــار املتَّ كلِّ أن يُ  لإلمامــة، ألــيس كــان يصــحُّ 

 الصفة لإلمامة؟

ــول ــا نق ــق إىلٰ : ألّن ــاك طري ــان هن ــك إذا ك ــوز ذل ــة  جي معرف

 اه، بــلنـّـتلــك الصــفة، وال يكــون ذلــك هــو االختيــار الــذي بيَّ 

ـ  ٰى الصـفة جيـري جمـر عـىلٰ  الـنصَّ  ألنَّ  ،اجلملـة عـىلٰ  ايكون نص�

 رعيات عـىلٰ ـيف الشـ تعـاىلٰ  هـذا نـصَّ  وعـىلٰ  .العـني عـىلٰ  النصِّ 

 وحســن ذلــك، ألنَّ  صــفات األفعــال دون أعياهنــا، وصــحَّ 

 .زاح بهة تُ العلَّ 

ــن أن يُ  ــويمك ــون رتِّ ــار ك ــاه يف اعتب ــذي ذكرن ــدليل ال ب ال

ال يمكـن : ، بـأن يقـالوأكثـر ثوابـاً  تعـاىلٰ اهللا اإلمام أفضل عنـد 

ف أعيــان عــرَ ويمكــن أن يُ  .أو املعجــز بــالنصِّ  معرفــة ذلــك إالَّ 

ــ مــا نحــن  رب مــن القســمة، إذا كانــت احلــال عــىلٰ ـة بضــاألئمَّ

ــال ــأن يق ــه اآلن ب ــة، فاألُ : علي ــوب اإلمام ــت وج ــإذا ثب ة يف مَّ

منهــا،   أقــوال ثالثــة، فــإذا أفســدنا القــولني تعيــني اإلمــام عــىلٰ 

ــعلمنــا صــحَّ  مــا  ه اإلمــام دون غــريه عــىلٰ ة القســم الثالــث وأنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــربه يف أم ــىلٰ نعت ــنُ  ، ع ــا س ــاء بيِّ م اهللا نه إن ش

 معجــز، إالَّ  وال إىلٰ  نــصٍّ  وال نحتــاج يف هــذا الطريــق إىلٰ  .تعــاىلٰ 

ــ ــت أنَّ ــن ثبت ــة م ــال بإمام ــن ق ــول م ــه ق ــال علي ــن أن يق ه يمك

ـــدَّ  ـــه ال ب ـــتند  إمامت ـــوز أن إىلٰ أن يس ـــل، إذ ال جي ص /[[   دلي

ـــ ]]٢٩٩ ـــون حق� ـــحيحاً  ايك ـــت واالتِّ  ص ـــاقبالتبخي وإذا  .ف

ــ ــو إمَّ ــل فه ــن دلي ــدوره ع ــنصُّ وجــب ص ــد  ا ال ــز، فق أو املعج

 مــا ذكرنــاه مــن الــدليلني اللــذين مهــا الــنصُّ  رجــع الطريــق إىلٰ 

 .واملعجز

ــ ــدلُّ وممَّ ــىلٰ  ا ي ــروج  ع ــد واخل ــار والعق ــون االختي ــالن ك بط

مـن  واحـدٍ  كـلِّ  جـه عـىلٰ ه يتَّ تعيني اإلمـام أنَّـ إىلٰ  طريقاً  والدعوة

، بـأن خيتـار أهـل واحـدٍ  القولني جـواز وجـود إمـامني يف وقـٍت 

ــلِّ  ــنيَّ  احل ــت مع ــاع يف وق ــن البق ــة م ــد يف بقع ــاً والعق   شخص

ــا صــاحلاً  ــة ويتَّ  ،لإلمامــة هل ــار مجاع ــل  ٰى خــرأُ فــق اختي مــن أه

ر م وال تــأخُّ ري تقـدُّ والعقـد يف ذلــك الوقـت بعينــه مـن غــ احلـلِّ 

ــاً  ــق وأن يتَّ  .ٰى خــرأُ لإلمامــة يف بقعــة  آخــر صــاحلاً  شخص ف
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خــروج شخصــني صــاحلني لإلمامــة يف وقــت واحــد يف بقعتــني 

ــلٍّ  ــوة ك ــن األرض، ودع ــنهام إىلٰ  م ــدُّ  م ــري تق ــن غ ــه م م نفس

ر، فــذلك ممكــن غــري مســتحيل، ومعلــوم بطــالن القــول وتــأخُّ 

ــٍت  ــامني يف وق ــدٍ  بإم ــاملؤّدي إىلٰ واح ــاطالً  ، ف ــون ب ــوازه يك ، ج

ــ الطريــق إىلٰ  وهــو القــول بــأنَّ  ام هــو االختيــار تعيــني اإلمــام إنَّ

 .والعقد أو اخلروج والدعوة

 اختلفـوا امَّ ـلـون االختيـار والصـحابة لـبطِ كيـف تُ : فإن قيل

ــني  ــوا يف ع ــار، وإن اختلف ــس االختي ــوا يف نف ــة اختلف يف اإلمام

 املختارين؟

 عىلٰ  م اختلفوا يف نفس االختيار أيضاً هنَّ إم ذلك، فسلِّ ال نُ : قلنا

نفـس االختيـار،  م مل يفردوا النكري عىلٰ هنَّ أمنا ثّم ولو سلَّ  .نهبيِّ ما نُ 

لــنفس  لكــان إنكــارهم عــني املختــار، حيتمــل أن يكــون إنكــاراً 

ه إنكار لعني املختار، وحيتمل خالف ذلـك، نَّ أ، كام االختيار أيضاً 

 .الوهاألمرين بطل ما ق َل مِ وإذا احتُ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (حمّمد بن سعيد الراوندي / عجالة املعرفة

وجيــب أن يكــون أعلــم أهــل زمانــه، فـــيام ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ق باملصالح الدينيَّ يتعلَّ 

ــ بــإعالم مــن قِ ونعلــم أّنــا ال نعــرف مــن هــذه صــفته إالَّ  ل بَ

 .)لنصُّ ا(ه، وهذا هو لسان نبيِّ  منا عىلٰ علِ ا أن يُ إمَّ  :، وهواهللا

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة احلّيل لعالَّ ا /أنوار امللكوت

 : وجوب النصِّ  يف :املسألة الرابعة]] ٢٤٢ص [[

 :وجوب النصِّ : قال

أو  لنصٍّ بـــامـــن إثباتـــه  قـــه ال بـــدَّ حتقُّ  يرط اخلفــــوالشـــ

االعتبــار  لقبحــه يف ي،والعلــم باإلصــابة ال يكفــ .ةاملعجــز

ــاهد ــ. بالش ــلية خفيَّ ــاً واألفض ــاوا ،ة أيض ــوب املس ــمّ  ة،لوج  ث

ــر ــر يف .النظ ــذا يظه ــوراً  وه ــواب ظه ــرة الث ــاً بيِّ  كث ــتَ ويُ  ،ن  دلُّ س

ــ ــاع التنف ــه بامتن ــواب أحــد مــن رعيَّ  وحتقُّ ريعلي ــه قــه لــو زاد ث ت

ــه ــا وألنَّ  .علي ــالة وغريه ــيم كالص ــن عظ ــة رك ــام مل  ،اإلمام فك

 .فكذلك هنا  بالنصِّ يثبت ذلك إالَّ 

ال  طريـق اإلمامـة هـو الـنصُّ  أنَّ  ة إىلٰ ذهبـت اإلماميـَّ: أقول

 .غري

ــ ــ: ةوقالـت الزيديَّ  أو القيــام والــدعاء إىلٰ  ا الـنصُّ الطريـق إمَّ

 .نفسه

 .طريق اإلمامة اإلرث: وقالت العبّاسية

ــاق ]]٢٤٣ص [[/ ــالوا يوب ــنصُّ : اجلمهــور ق أو  الطريــق ال

 .االختيار

عليـه كـام   النبـيُّ  قد يكـون بـأن يـنصَّ  النصَّ  واعلم أنَّ 

اإلمــام املعصــوم عليــه كــام  أو بــأن يـنصَّ  ، عــيلٍّ  عــىلٰ  نـصَّ 

ـــ يف ـــل ة األئمَّ ـــأن يفع ـــاملعجـــزة عق تعـــاىلٰ اهللا ، أو ب ب ي

ـ يـد زيـن العابـدين  عائه كام ظهر عىلٰ ادِّ  ة وغـريه مـن األئمَّ

. 

 :لنا وجوه

ــدها ــوماً  أنَّ  :أح ــون معص ــب أن يك ــام جي ــب أن  ،اإلم فيج

ــ. يكــون منصوصــاً  ــ .م بياهنــافقــد تقــدَّ  ،وىلٰ مــة األُ ا املقدَّ أمَّ ا وأمَّ

مـور الباطنيــة واألشــياء العصــمة مــن األُ  فـألنَّ  ،مـة الثانيــةاملقدَّ 

لـزم  فلـو مل جيـب الـنصُّ  ،الع عليهـااخلفية التي ال يمكـن االطِّـ

 .التكليف بام ال يطاق

ض التعيــني فــوِّ يُ  تعــاىلٰ اهللا ال جيــوز أن يكــون  مَ ـلِــ: ال يقــال

 ؟ املعصوما ال نختار إالَّ بأنّ  تعاىلٰ  إلينا لعلمه

ج التكليـف رِ ال ُخيـ تعـاىلٰ اهللا اختيارنـا مـع علـم   :ا نقـولألنّ 

ــيح ــإنَّ  ،عــن القب ــه وال  ف ــل علي ــأتكليــف مــا ال دلي زة مــارة مميِّ

ــ ن القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو مــجــه رِ ف قبــيح، وال ُخي للمكلَّ

ــوب باالتِّ  ــاقاملطل ــ ،ف ــ نَّ إف ــر إىلٰ املكلَّ ــ ف يفتق ــل مميِّ ــدلي ل ز قب

ــا ــار م ــل ليخت ــة الفع ــفة املطلوب ــه الص ــوع  ،ل ــد وق ــه بع وعلم

 لعـدم احلاجـة بعـد وقـوع الفعـل إىلٰ  ،الفعل بالصفة غـري مفيـد

 .ام حيتاج قبل الفعلوإنَّ  ،التخيري

ــاين ]]٢٤٤ص [[/ ــد بيَّ  أنَّ   :الث ــام ق ــاإلم ــنّ ــب أن ا أنَّ ه جي

 هألنَّـ ،ةمـور اخلفيـَّتـه، واألفضـلية مـن األُ يكون أفضل مـن رعيَّ 

لام إنَّ  وجيـب أن يكـون ظـاهر اإلمـام أفضـل  ،الظـاهر عـىلٰ  ُنعـوِّ

ه ألنَّـ ،لظـاهره وجيـب أن يكـون باطنـه مسـاوياً  ،من ظاهر غريه

غــريه لــو كــان باطنــه أفضــل مــن باطنــه لكــان  وألنَّ  ،معصــوم

 .ر عن اإلماموذلك يوجب التنفُّ  ،منه أكثر ثواباً 

ين اإلمامـــة ركـــن عظـــيم مـــن أركـــان الـــدِّ  أنَّ : الثالـــث

مـــا هـــو دوهنـــا  ألنَّ  ،النصِّ بـــثبـــت تفيجـــب أن  ،صـــولهوأُ 

 .أوىلٰ  فثبوهتا بالنصِّ  ،كالصالة والزكاة ثابت بالنصِّ 

  :مما تقدَّ  جواب االعرتاضات عىلٰ  يف :املسألة اخلامسة

ـــ القـــول يف: قـــال وجـــوب  ع اعرتاضـــات خمالفينـــا يفتتبُّ

 :اإلمامة والعصمة
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ــاب ــزامهم إجي ــام وإل ــة اإلم ــدح بغيب ــل،  الق ــوره باط ظه

 .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 ،ل امتناع جريـان العصـمة فاسـدوختيُّ 

 .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 فوا فيه رجعنا فيه إىلٰ ، وما اختلحقٌّ 

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

وإذا  ،مـن النقـل ك بوقوع البعد عـن اإلمـام فـال بـدَّ والتمسُّ 

ه لكون ب ٰى كتفه يُ ألنَّ  ة،عن اإلمام مجلة فاسدفي به ثّم اكتُ به  ياكتف

 .د احلافظوَج مل يُ  مَ دِ وإذا عُ  ،اإلمام من ورائه

 ،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 

ـــم أنَّ  ـــ واعل ـــفة إذا ثبت ـــذه الص ـــَق  ته ـــوم  مل يب للخص

ر رنــا فيهـا مــا تقــرَّ وقـد قرَّ  ،ثبوهتــا ه يفوالكــالم كلُّـ ،مضـطرب

 .تعاىلٰ اهللا بعون 

ــول ــالفني يف: أق ــات املخ ــذه اعرتاض ــة  ه ــوب اإلمام وج

 :مع اجلواب عنها والعصمة والنصِّ 

 مانعــاً  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 ـذلك شــفــ ،وهــو امتثــال أوامــره وطاعتــه ،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  ،ماتحتصيل املقدَّ  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 ــاعه واتِّ باع ــه  ب نّواب

 .األحكام الراجعني إليه يف

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 ،ن يكون غـريه كـذلكأمكن أ معصوماً 

ـفيلـزم تعـدُّ  ا أن يكـون إمامـاً إمَّ  وال  أو ال يكـون إمامـاً  ،ةد 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  ــد  احلاج ــدفع الفاس ــيس ل ــام ل ــرياإلم ــل  ،ال غ 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
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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 يفاإلمــام حم ــاج إلي ــدود ت 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 ــاقطة: واجل ــري س ــة غ ــدود ثابت ــإن أد ،احل ــور ف رك ظه

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 ــن  مج م

ــّواب ا ــدالن ــه ليقت ــائمني مقام ــ يلق 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 

النائـب يراجعـه  فـإنَّ  ،الـدنيا كـاٍف  املعصوم يف أنَّ : واجلواب

بخالف ما إذا  ،وهذان يقتضيان ارتفاع املعصية ،وخياف مؤاخذته

باعـه واالقتداء بالنائب مـن حيـث اتِّ  ،مل يكن هناك معصوم أصالً 

 .النائب به يوهلذا يقتد ،ألمر اإلمام املعصوم

 .فساد مقالتهم عىلٰ  اختالف الشيعة يدلُّ : السابع

ولــو كــان اإلمــام  ،االخــتالف ألجــل الغيبــةأنَّ : واجلــواب

مــا أمجعــوا عليــه  وحينئــذٍ  ]]٢٤٨ص [[/ ،ملــا اختلفــوا ظــاهراً 

 .األصل يرجعوا إىلٰ  وما اختلفوا فيه ،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 ع وقـع االتِّ مــ ،فــت إليهـالتَ ة ال يُ شـاذَّ  يوهـ  ه أنَّ

ــه يفرَجــكــان يُ  ــاو ع إلي ــالف  .واألحكــام ٰى الفت وقــد أورد املخ

ــاواملؤ العلــم  فضــله وكــامل منزلتــه يف ة عــىلٰ لــف األخبــار الدالَّ

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  ــ وع ــقِّ م ــا دار ،ع احل 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

 .م مجلةً عن اإلما اهللا رسول 

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 ــديم  ،ومه ــن تق ــم يك فل

 .ل قبيحاً املفضو

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

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 / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :يف أنَّ اإلمامة بالنصِّ ]] ٤١١ص [[

ــال ــًا ع: ق ــون منصوص ــور فيك ــن األُم ــمة م ــه، ألنَّ العص لي

 .الباطنة ال يعرفها إالَّ اهللا تعاىلٰ 

ــه إذا ثبــت أنَّ : أقــول ــة، فإنَّ هــذا نتيجــة مــا ذكــره مــن األدلَّ

ــون  ــب أن يك ــام جي ــب أن ]] ٤١٢ص /[[ اإلم ــومًا وج معص

، ألنَّ العصـمة مـن األُمــور يكـون طريـق العلـم باإلمــام الـنصُّ 

م واخلـالف يف. الباطنـة املجهولـة لنـا  ذلـك مـع اجلمهـور، فــإهنَّ

 .ال ُيثبِتون اإلمامة بالنصِّ 

*   *   * 

مة احلّيل / كشف املراد  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : اإلمام عىلٰ  يف وجوب النصِّ  :املسألة الرابعة]] ٤٩٥ص [[

 .ه وسريتُ  ،والعصمة تقتيض النصَّ : قال



 لزوم النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون ................................................................................................. ٣٧٢

ـذهبت اإلماميـَّ: أقول  اإلمـام جيـب أن يكـون أنَّ  ة إىلٰ ة خاصَّ

تعيـني اإلمـام  الطريـق إىلٰ  إنَّ  :اسـيةوقالـت العبّ  .عليه منصوصاً 

أو  ،تعيـني اإلمـام بـالنصِّ  :وقالـت الزيديـة .أو املـرياث ،النّص 

ص [[/ام هـو الطريـق إنَّـ :وقال باقي املسلمني .نفسه الدعوة إىلٰ 

 .والعقد أو اختيار أهل احللِّ  ،النصُّ  ]]٤٩٦

 :ما ذهبنا إليه وجهان والدليل عىلٰ 

ــ :لاألوَّ  ــا قــد بيَّ أّن ــنّ  ،ه جيــب أن يكــون اإلمــام معصــوماً ا أنَّ

فيجـــب أن  ، اهللا تعـــاىلٰ والعصـــمة أمـــر خفـــي ال يعلمهـــا إالَّ 

 .رط دون غريهـه العامل بالشألنَّ  ،له تعاىلٰ بَ يكون نصبه من قِ 

النــاس مــن الوالــد  كــان أشــفق عــىلٰ   النبــيَّ  أنَّ  :الثــاين

 أشـياء ال نسـبة هلــا إىلٰ  دهم إىلٰ أرشـ ه أنَّـ ٰى حتـَّ ،ولـده عـىلٰ 

مــور كثــرية أُ  كــام أرشــدهم يف قضــاء احلاجــة إىلٰ  ،اخلليفــة بعــده

إذا ســافر عــن   وكــان ،مندوبــة وغريهــا مــن الوقــائع

أو يـــومني اســـتخلف فيهـــا مـــن يقـــوم بـــأمر  املدينـــة يومـــاً 

ــلمني ــف يُ  ،املس ــه كي ــذه حال ــن ه ــوم ــال أُ نَس ــه إمه ــه مَّ ب إلي ت

ــلِّ  ــادهم يف أج ــدم إرش ــدراً  وع ــا ق ــناها وأعظمه ــياء وأس  األش

مـورهم  ألُ وهـو املتـوّيل  ؟إليهـا هم حاجـةً وأشـدّ  وأكثرها فائـدةً 

ــريته  ،بعــده ــب مــن س ــده فوج ــب إمــام بع ــنصُّ  ،نص  وال

 .يمّ ـوهذا برهان ل .اهوتعريفهم إيّ  ،عليه

*   *   * 

مة احلّيل / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ه جيب أن يكـون أفضـل يف أنَّ  :املطلب الثالث]] ٢٠٢ص /[[

 :]ومنصوصاً [

ــ ــاوياً ألنَّ ــان مس ــو ك ــن أوىلٰ  ه ل ــان  مل يك ــو ك ــة، ول بالرئاس

ــىلٰ  ــه ع ــبح تقديم ــص ق ــالً  أنق ــل عق ــاىلٰ  .الفاض ــه تع  :ولقول
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غــري  فيكــون أعلــم وأشــجع وأكــرم وأزهــد وأورع وأحلــم إىلٰ 

ــاء  هــاً ويكــون منزَّ . ذلــك مــن صــفات الكــامل ــاءة اآلب عــن دن

 .ه من القلب يسقط حملُّ هات، لئالَّ مَّ وعهر األُ 

مــور أُ العصــمة مــن  عليــه، ألنَّ  وجيــب أن يكــون منصوصــاً 

ــا إالَّ  ــي ال يعلمه ــة الت ــ  اهللالباطن ــنصُّ . اىلٰ تع ــ وال ــق إمَّ ا بخل

ــىلٰ  ــز ع ــب ادِّ  معج ــده عقي ــوم ي ــني املعص ــة، أو بتعي ــاء اإلمام ع

 .أو إمام عليه كنبيٍّ 

*   *   * 

مة احلّيل / مناهج اليقني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

اإلمـام جيـب أن يكـون  يف أنَّ  :البحث الثالث]] ٣٨٤ص /[[

 : عليه منصوصاً 

ــذا اتِّ  ــاق اإله ــف ــاً ماميَّ ــاقي  ة، خالف ــة لب ــلمني، والزيدي املس

نفسـه،  و القيـام والـدعاء إىلٰ أ ا الـنصَّ  إمَّـنيجعلوا طريـق التعيـ

ـــت العبّ  ـــية إىلٰ وذهب ـــنصَّ ال أنَّ  اس ـــق ال ـــاقي  طري واإلرث، وب

 .االختيار وأ ه النصَّ إنَّ : اجلمهور قالوا

، فيجـب أن يكـون اإلمـام جيـب أن يكـون معصـوماً  أنَّ  :لنا

ــاً  ــه منصوص ــأ .علي ــغرمَّ ــدَّ ف ،ٰى ا الص ــام تق ــ .مل ــربوأمَّ  ،ٰى ا الك

، تعــاىلٰ  اهللاغــري أحــد عليــه لــع العصــمة أمــر خفــي ال يطَّ  فـألنَّ 

 .النصِّ  ٰى التعيني سو فال طريق إىلٰ 

ــال ــلِّ ال نُ : ال يق ــس ــنصَّ م أنَّ ــق إالَّ ال ــه ال طري ــوز  مَ ، فِل ال جي

ــني إىلٰ فــوِّ يُ  تعــاىلٰ  أن يكــون اهللا ــه  ض التعي ــاس لعلم ــار الن اختي

ال جيــوز أن يكــون  مَ ـأو لِــ ؟ املعصــومالَّ إتــارون م ال خيهنَّ أبــ

ــاىلٰ  الطريــق الــدعاء، ويكــون اهللا ــ تع ــم أنَّ ــد عل ــدعو إىلٰ ق  ه ال ي

  معصوم؟الَّ إنفسه 

ــ ــولألّن ــ: ا نق ــوِّ ا أن يُ إمَّ ــاىلٰ  ض اهللاف ــار إىلٰ  تع ــاألُ  االختي ة مَّ

ــأهنَّ  ــه ب ــع علم ــارون إالَّ م ــومم ال خيت ــك ، املعص ــدون ذل  .أو ب

ــو املواألوَّ  ــل ه ــوب، ألنَّ ــاً طل ــري منصوص ــه ه يص ــاين  .علي والث

ــ ــة، ألنَّ باطــل، ألنَّ ــرض اإلمام ــاقض لغ ــ ه ن ــوب إنَّ ــو املطل ام ه

ــاد إىلٰ  ــإذا جــوَّ  االنقي ــه أالَّ أوامــر املعصــوم، ف ــيمن خيتارون  زوا ف

، وذلـــك زوا فيـــه أن ال يكـــون إمامـــاً جـــوَّ  يكـــون معصـــوماً 

عاء وهـذا بعينـه جـواب عـن الـد .يمنعهم مـن االمتثـال ألمـره

 تعــاىلٰ  ض اهللافــوِّ زنــا أن يُ زنــا ذلــك جلوَّ ا لــو جوَّ وألّنــ .نفســه إىلٰ 

ــاء إىلٰ  ــني األنبي ــار املكلَّ  تعي ــلاختي ــايل باط ــني، والت ــدَّ  ،ف م فاملق

 .مثله

ــال ــصَّ : ال يق ــو ن ــاىلٰ  اهللا ل ــىلٰ  تع ــنيَّ  ع ــام مع ــتهر، إم  الش

 .مثله مفاملقدَّ  ،والتايل باطل

ــأل ــولّن ــلِّ ال نُ : ا نق ــتهاس ــدم االش ــإنَّ م ع ــ ر، ف ــع اإلماميَّ ة م

ـــا وتفرُّ  ـــواطن كثرهت ـــا يف امل ـــارهم يف ]] ٣٨٥ص /[[قه وانتش

ــنصَّ  ــالتواتر ال ــون ب ــار األرض ينقل ــىلٰ  أقط ــؤمنني  ع ــري امل أم

.  َّــــول اهللا وألن ــــد رس ــــاس بع ــــموا إىلٰ   الن  انقس

أمـــري  عـــىلٰ كـــانوا مبغضـــني تبـــاع، واملتبوعـــون أمتبـــوعني و

 ،له أكثـر مـن فضـائلهمفضـائ حلسـدهم لـه، فـإنَّ  املؤمنني 

ـ .ةبل ال نسـبة هلـم إليـه البتـَّ  رأوا مـن امَّ ـم لـا التـابعون فـإهنَّ وأمَّ
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ه والتأويـل لـه وسـمعوه حسـبوا أنَّـ أفاضلهم إخفاء هذا الـنّص 

 .اإلمامة التفضيل وقرب املنزلة ال عىلٰ  عىلٰ  دالٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيديل عميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

 :] يف وجوب النصِّ : املسألة الرابعة[ ]]٤٨٢ص [[

ـــنِّ  ـــال املص ـــاىلٰ (ف ق ـــه اهللا تع ـــنصِّ : ()رمح ـــوب ال ، وج

ــدَّ حتقُّ  رط اخلفــيِّ ـوالشــ ــالنصِّ  قــه ال ب ــه ب أو املعجــز،  مــن إثبات

والعلــم باإلصـــابة ال يكفــي لقبحـــه يف االعتبــار بالشـــاهد، 

ــ املســاواة ثــّم ]] ٤٨٣ص [[ /  لوجــوب ة أيضــاً واألفضــلية خفيَّ

ــوراً ا ــواب ظه ــرة الث ــر يف كث ــذا يظه ــر، وه ــاً بيِّ  ملنظ ــتَ ويُ  ،ن  دلُّ س

ــري وحتقُّ  ــاع التنف ــه بامتن ــواب أحــد مــن رعيَّ علي ــه قــه لــو زاد ث ت

ــه ــام مل  وألنَّ  .علي ــا، فك ــالة وغريه ــيم كالص ــن عظ ــة رك اإلمام

 ).فكذلك هنا  بالنصِّ يثبت ذلك إالَّ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــ: ()هدام ظلُّ ــت اإلماميَّ ــم اهللا(ة ذهب  رمحه

ــاىلٰ  ــة  أنَّ  إىلٰ  )تع ــق اإلمام ــنصُّ [طري ــو ال ــري ه ــت  .ال غ وقال

ــ ــ: ةالزيديَّ ــق إمَّ ــنصُّ الطري ــدعاء إىلٰ  ا ال ــام وال ــه أو القي  .نفس

ــيَّ  ــت العبّاس ــة: ةوقال ــق اإلمام ــور  .اإلرث] طري ــاقي اجلمه وب

 .أو االختيار الطريق النصِّ : قالوا

) عليــه  النبــيُّ  قــد يكــون بــأن يــنصَّ  الــنصَّ  واعلــم أنَّ 

ــىلٰ  ــام أي ع ــصَّ ( ،اإلم ــام ن ــىلٰ  ك ــيلٍّ  ع ــنصَّ  ع ــأن ي  ، أو ب

ــ ــام يف األئمَّ ــه ك ــوم علي ــ) ةاإلمــام املعص ــي عش ، )(ر ـاالثن

أو بـأن ( ،مـن بعـده باإلمامـة عـىلٰ  واحـد مـنهم يـنصُّ  كـلَّ  فإنَّ 

 يـد عـيلِّ  عائـه كـام ظهـر عـىلٰ املعجـزة عقيـب ادِّ  تعـاىلٰ  يفعل اهللا

 ).ة مَّ من األئ]  وغريه[ بن احلسني 

ــ(وهاهنــا قســم آخــر مل يــذكره  مــن  وهــو الــنصُّ  ،)هدام ظلُّ

ــاىلٰ  اهللا ــصَّ  تع ــام ن ــاىلٰ  ك ــىلٰ  تع ــيلٍّ  ع ــه  ع ــا :  يف قول م
�
إِن

 ُ
ُ

ُم اُهللا َورَُسو�
ُ
 . ]٥٥ :املائدة[اآلية  ... َوِ���

 :وجوه(يف تعيني اإلمام  اعتبار النصِّ  أي عىلٰ ) لنا(

ــدها ــ أنَّ : أح ــب أن يك ــام جي ــوماً اإلم ــب أن ون معص ، فيج

 .عليه يكون منصوصاً 

ــ  ،وهــي وجــوب كــون اإلمــام معصــوماً ) وىلٰ مــة األُ ا املقدَّ أمَّ

ــ .م بياهنــافقــد تقــدَّ ( ــةا املقدَّ وأمَّ العصــمة مــن  فــألنَّ  ،مــة الثاني

ــاألُ  ــياء اخلفيَّ ــة واألش ــور الباطن ــيم ــ  ة الت ــن االطِّ الع ال يمك

ــا ــاىلٰ   اهللاإالَّ ) عليه ــن يُ  تع ــه اهللاطلِ أو م ــا،  ع ــب (عليه ــو مل جي فل

ــنصُّ  ــ) ال ــام ومتيَّ ــني اإلم ــد لتعي ــن املفي ــريه م ــن غ ص [[ / ز ع

لــزم التكليــف بــام ال (  باعــهاألشــخاص مــع وجــوب اتِّ ]] ٤٨٤

 .طاقيُ 

ـــال ـــ: ال يق ـــون اهللا مَ ـلِ ـــوز أن يك ـــاىلٰ  ال جي ـــوِّ يُ  تع ض ف

 أّنـا ال نختـار إالَّ  لعلمـه تعـاىلٰ  ،إلينـا(أي تعيني اإلمـام ) التعيني

 ؟عصومامل

ــول ــا نق ــا: ألّن ــنيَّ ) اختيارن ــام املع ــم اهللا( أي لإلم ــع عل  م

أي بـــالتعيني مـــع عـــدم العلـــم ) ج التكليـــفرِ ال ُخيـــ تعـــاىلٰ 

ــه وال  عــن القبــيح، فــإنَّ (باملعصــوم  التكليــف بــام ال دليــل علي

ــ ــارة مميِّ ــإم ــيحزة للمكلَّ ــنرِ وال ُخي   ،ف قب ــه م ــم   ج ــبح العل الق

ــ ق، فــإنَّ فــااملطلــوب باالتِّ ] هــو[بوقــوع مــا  يف ) ف يفتقــراملكلَّ

ز قبـل الفعـل بحيـث خيتـار مـا لـه الصـفة دليـل مميـِّ إىلٰ (  الفعـل

غــري (املطلوبــة ) بعــد وقــوع الفعــل بالصــفة  املطلوبــة، وعلمــه

ــد ــل إىلٰ  ،مفي ــوع الفع ــد وق ــة بع ــدم احلاج ــ لع ــري، وإنَّ ام التخي

 ).قبل الفعل(العلم  إىلٰ   أي) حيتاج

ــ وأيضــاً  ــا تعــاىلٰ  فــويض اهللاتقــدير ت ه عــىلٰ فإنَّ  ،التعيــني إلين

يكـون  ،وكـون ذلـك ممكنـاً  ، املعصـومإالَّ   عـنيِّ وإخباره بـأن ال نُ 

 اهللا كـام يـنصُّ  تعـاىلٰ  عليـه مـن اهللا منصوصـاً  ذلك اإلمـام أيضـاً 

ــاىلٰ  ــىلٰ  تع ــىلٰ  ع ــز ع ــار املعج ــوم بإظه ــرَّ  املعص ــا تق ــده مل ر يف ي

ينــايف  وال ،يــد الكــاذب العقــول مــن قــبح إظهــار املعجــز عــىلٰ 

 .عليه ذلك ما قلناه من وجوب كون اإلمام منصوصاً 

ــاإلمـام قـد بيَّ  أنَّ : الثـاين( ه جيـب أن يكـون أفضـل مــن نّـا أنَّ

ــمــور اخلفيَّــة مــن األُ واألفضــليَّ  ،تــهرعيَّ  ل عــوِّ ام نُ ة علينــا، ألّنــا إنَّ

ــا فضــله  ،)الظــاهر عــىلٰ  ومــن املحتمــل أن يكــون مــن ظهــر لن

وأن يكـون علـم ذلـك  ري، فـال بـدَّ لذلك الغـ غريه مفضوالً  عىلٰ 

ــه اهللا  أو بمــن ،تعــاىلٰ  بعــّالم الغيــوب وهــو اهللا خمصوصــاً   أطلع

ــيٍّ  ــه مــن نب ــدَّ أو ويصٍّ  علي  ، فكــان تعيــني اإلمــام املعصــوم ال ب

 .ن تثبت عصمتهأو ممَّ  تعاىلٰ  وأن يكون من اهللا

وجيــب أن يكــون ظــاهر اإلمــام أفضــل مــن ظــاهر : (قولــه

ــريه ــاه)غ ــان ظ ــو ك ــل، إذ ل ــريه أفض ــزم ]] ٤٨٥ص [[ /  ر غ ل

أي ) وجيــب كــون باطنــه(باعــه، التنفــري عنــه املنــايف لوجــوب اتِّ 

ــ مســاوياً (بــاطن اإلمــام  ، فيســتحيل أن )ه معصــوملظــاهره، ألنَّ

ــاهره ــالف ظ ــا خي ــه م ــر من ــه  وألنَّ ( .يظه ــان باطن ــو ك ــريه ل غ

 ،منـه أكثـر ثوابـاً (الغـري ) أفضل مـن بـاطن اإلمـام لكـان ذلـك

وعلــم ذلــك خمصــوص  ،)لتنفــري عــن اإلمــاموذلــك يوجــب ا

 . من جهتهفال نعلم إالَّ  ،تعاىلٰ  باهللا
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اإلمامــة ركــن عظــيم مــن أركــان الــدين  أنَّ : الثالــث(

مـــا هـــو دوهنـــا  ، ألنَّ صـــوله، فيجـــب أن تثبـــت بـــالنصِّ وأُ 

ــالنصِّ  ــت ب ــاة ثاب ــالة والزك ــالنصِّ كالص ــا ب  ، ألنَّ )أوىلٰ  ، فثبوهت

ــدَّ  ــمِّ ش ــان األه ــتامم ببي ــنصِّ  ة االه ــه أوىلٰ  وال ــتامم  علي ــن االه م

 للنــاس رشيعتــه بــنيِّ ليُ  َث ِعــبُ   والنبــيُّ  ،ببيــان مــا هــو دونــه

ــتحيل أن يُ  ــا، فيس ــاء هب ــي ج ــنيِّ الت ــالنصِّ ب ــا ب ــا   فروعه عليه

تــه مَّ أُ  إىلٰ  صـوهلا وأركاهنــا وجيعـل ذلــك موكـوالً وهيمـل حــال أُ 

 .من غري نصٍّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / اإليضاح والتبيني

 .اإلمام عىلٰ  العصمة تقتيض النصَّ  واعلم أنَّ ]] ٣٧٦ص /[[

والعصــمة مــن  ،اإلمــام جيــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ : بيانــه

ــاألُ  فيجــب أن  ،م الغيــوب عــّال ة التــي ال يعلمهــا إالَّ مــور اخلفيَّ

ــ ــون نّص ــد اهللاتك ــن عن ــ ،ية م ــامل الس ــو ع ــ رِّ ـإذ ه دون  ٰى وأخف

ــاألُ  إشـفاقه عـىلٰ ] [ النبـيِّ  مـن ســرية مَ ِلـه عُ وبأنَّـ ،غـريه ة مَّ

ــ«: أوالده، وإليــه أشــار بالنســبة إىلٰ  كالوالــد البــارِّ  ام أنــا لكــم إنَّ

ــده ــا وعــيلٌّ «]: [، ويف الصــحاح عنــه »كالوالــد لول ــوا  أن أب

ـــهــذه األُ  مـــور أشـــياء جزئيـــة مثـــل األُ  ، وإرشـــادهم إىلٰ »ةمَّ

ــ ،قـة بقضــاء احلاجــةاملتعلّ  دينــة إذا ســافر عــن امل ه كـان وأنَّ

ــلمني،  ــأمر املس ــوم ب ــن يق ــا م ــتخلف عليه ــومني اس ــًا أو ي يوم

 مـن يتـوّىلٰ  تـه وال يرشـدهم إىلٰ مَّ هذه سـريته كيـف هيمـل أُ  وَمنْ 

فـال  ؟هـا فائـدةً األشـياء وأنفعهـا وأعمّ  أمرهم الـذي هـو أجـّل 

ــوّىلٰ  التنصــيص عــىلٰ  حــال ســريته  بــدَّ  حــاهلم  مــن يت

ــإوأمــرهم بعــده، ومــن حيــث  جيــب أن يكــون  ه قــائم مقامــهنَّ

 .معصومًا منصوصاً 

ـــًا ال يُ  ـــوأيض ـــيَّ  أنَّ  كُّ َش ـــ] [ النب ـــان ُحيِ ـــ بُّ ك  اعلي�

 .ًة شديدًة نقلها املؤالف واملخالفوزوجته وأوالدمها حمبَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

 :عليه أن يكون منصوصاً : الثالث]  النوع[]] ٣٣٣ص [[

 :لوجهني

ــلُّ : لوَّ األ ــوماً  ك ــه معص ــب كون ــا وج ــَل  م ــب  ،وأفض وج

ــاً  ــه منصوص ــدَّ  كون ــه، لكــن املق ــقٌّ علي ــه ،م ح ــايل مثل ــ .فالت ا أمَّ

ــدَّ حقّ  ــة املق ــدَّ  ،مي ــد تق ــ .متفق ــوأمَّ ــان الش ــألنَّ  ،رطيةـا بي  ف

وكـذا  .م الغيـوبلـع عليهـا غـري عـالَّ العصمة أمـر خفـي ال يطَّ 

ــلية، ألنَّ  ــدخل يف األفض ــا م ــواب هل ــرة الث ]] ٣٣٤ص [[/  كث

ــه إالَّ  ،األفضــلية ــم كثرت ــه، وإالَّ وال يعل ــب نصــبه علي   اهللا، فيج

 .باملحال تكليفاً  باعه مع عدم النصِّ لكان تكليفنا باتِّ 

ـاألُ  كونـه أشـفق عـىلٰ   مـن سـرية النبـيِّ  مَ ِلـعُ : الثاين ة مَّ

ْم  :ده قولـه تعـاىلٰ ؤيِّـالولـد، ويُ  مـن الوالـد عـىلٰ 
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ـــة[ �َعل  ،]١٢٨: التوب

ــ ــا إىلٰ امَّ ـول ــبة هل ــياء ال نس ــيهم يف أش ــفقته عل ــان ش ــة   ك اإلمام

ــة  ــن املدين ــافر ع ــان إذا س ــا، وك ــتنجاء وغريه ــائف االس كوظ

ــ أو يــومني يســتخلف فيهــا مــن يقــوم يومــاً   نْ مقامــه، فيلــزم َم

 وأعظـم فائـدةً  مـا هـو أعـّم نفعـاً  هلـم عـىلٰ  هذه سريته أن ينصَّ 

 .إليه، وهو نصب إمام، وهو املطلوب وأشّد احتياجاً 

ــال ــ: ال يق ــك اتِّ  مَ ـلِ ــرك ذل ــون ت ــوز أن يك ــاالً ال جي ــىلٰ  ك  ع

ــ   الصــالح هلــا خصوصــا عــىلٰ م ال خيتــارون إالَّ اختيــارهم، وإهنَّ

ــولكم ــة  إنَّ : ق ــالً اإلمام ــة عق ــق إىلٰ واجب ــم طري ــا  ، فلك وجوهب

 وتعيينها؟

ـ: ألّنا نقـول ه ال علـم فظـاهر أنَّـ ،ا مـع اشـرتاط العصـمةأمَّ

ـ .هلم بالصالح هلـا العقـل وإن  فـألنَّ  ،ا مـع عـدم االشـرتاطوأمَّ

إمامـة شـخص  عـىلٰ  وجـوب اإلمـام يف اجلملـة ال يـدلُّ  عىلٰ  دلَّ 

ع بــوحي إهلــي، رـمــن الشــ أن يكــون مســتفاداً  ، فــال بــدَّ معــنيَّ 

 .وهو املطلوب

 ،وقـد يكـون فعليـاً  ،هنـا قـد يكـون قوليـاً  الـنصَّ  واعلم أنَّ 

ــىلٰ  ــز ع ــق املعج ــ كخل ــده، فإنَّ ــض ي ــه يف بع ــاج إلي ــد حيت ه ق

ـــة  ـــات ودالالت خارق ـــه آي ـــون ل ـــب أن تك األوقـــات، فيج

 .للعادة، وهو املطلوب

*   *   * 

مــــة احلــــّيل [ قــــال]] ٣٣٧ص [[ وجيــــب أن : ]أي العالَّ

ا رشطنــا فيــه العصــمة، وهــي مــن ّنــعليــه، أل منصوصــاً يكــون 

م الغيــوب، فيجــب أن عــّال  الَّ إمــور الباطنــة التــي ال يعلمهــا األُ 

 .ال بغريه  بالنصِّ يتعنيَّ 

ــه منصوصــاً : أقــول  هــذا هــو الوصــف الثالــث، وهــو كون

ــنصِّ  ــون ال ــالف يف ك ــه، وال خ ــاً  علي ــني اإل ىلٰ إ طريق ــام، تعي م

ــإو ــنَّ ــالف يف أنَّ ــل ام اخل ــني ه ه ــد تعي ــريه يفي ــق غ ــل طري حيص

ــةاإل ــال الزيدي ــام أم ال؟ فق ــاً : م ــدعوة أيض ــام وال ــق  القي طري

ـ .آخر ـاختيـار األُ  نَّ إ: ةنَّ وقال أهـل السُّ وقالـت . ة طريـق آخـرمَّ
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ــة ــراإل: الراوندي ــق آخ ــحابنا اإل. رث طري ــال أص ــوق ال : ةماميَّ

 .، وهو احلقُّ  النصَّ الَّ إطريق 

ــ: ودليلــه ــه  م معصــوماً مــاام وجــب كــون اإلكلَّ وجــب كون

ــ. فالتــايل مثلــه ،م حــقٌّ عليــه، لكــن املقــدَّ  منصوصــاً  ا حقيقــة أمَّ

ـ. م بياهنـافقد تقـدَّ  ،ماملقدَّ  العصـمة  نَّ فـأل، رطيةـا بيـان الشـوأمَّ

ــمــن األُ  الغيــوب،   م لعــّال الَّ إالع عليهــا مــور اخلفيــة التــي ال اطِّ

ــو ــنصَّ ]] ٣٣٨ص /[[ فل ــب أن ي ــ مل جي ــع أنَّ ــه م ــه كلَّ علي ا فن

 .باعه لزم تكليف ما ال يطاقباتِّ 

ــم أنَّ او ــنصَّ  عل ــةً  ال ــار واإلاإل: لغ ــةظه ــطالحاً . بان : واص

يف حكـم  منـه، وحينئـذٍ  مَ ِهـهو اللفظ الذي ال حيتمـل غـري مـا فُ 

 ه كـام يتعـنيَّ نَّـإف ،ال بغـريه نظـر  بـالنصِّ مام يتعنيَّ اإل ف أنَّ املصنِّ 

قـائم زماننـا  يف حـقِّ يـده، كـام   بخلـق املعجـز عـىلٰ يتعنيَّ  بالنصِّ 

ــلوات ( ــالمهاهللا ص ــه وس ــقِّ  ،)علي ــام يف ح ــمع  وك ــن مل يس م

ــنصَّ  ــومل يُ  ال ــنَق ــه، ف ــاً اإل نَّ إل إلي ــام مطلق ــنيَّ  م ــده ال يتع  الَّ إ عن

 .بخلق املعجز

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ النافع يوم احلرش

 : عليه اإلمام جيب أن يكون منصوصاً يف أنَّ  ]]١١٢ص /[[

مــة احلــّيل [ قــال اإلمــام جيــب أن يكــون  :الثالــث:  ]أي العالَّ

ــاً  ــه، ألنَّ  منصوص ــن األُ  علي ــمة م ــي ال العص ــة الت ــور الباطن م

ــا إالَّ  ــاىلٰ اهللا  يعلمه ــدَّ تع ــال ب ــصِّ  ، ف ــن ن ــمته  م ــم عص ــن يعل م

 .صدقه عىلٰ  يده تدلُّ  أو ظهور معجزة عىلٰ  ،عليه

حصــل  طريــق تعيــني اإلمــام، وقــد هــذه إشــارة إىلٰ : قــولأ

ــىلٰ  ــاع ع ــيص أنَّ  اإلمج ــن   التنص ــوله اهللا م ــابق أورس ــام س و إم

ــتقّل يف ــبب مس ــام س ــني اإلم ــإو.  تعي ــالف يفنَّ ــأ ام اخل ه نَّ

 ؟أم ال هل حيصل تعيينه بسبب غري النصِّ 

ــصــحابنا اإلأفمنــع   ال طريــق إالَّ  :ة مــن ذلــك، وقــالواماميَّ

ــ ــا قــد بيَّ الــنّص ألّن ــمة  اإلمامــة، العصــمة رشط يف ا أنَّ نّ والعص

ــ ــ يأمــر خف ــه ألحــد إالَّ ال اطِّ ــذٍ اهللا الع علي ــال حيصــل حينئ  ، ف

وذلـك .  بـإعالم عـامل الغيـبإالَّ  يشـخص هـ ّي أ العلـم هبـا يف

 :حيصل بأمرين

ل نــا خِرب فيُ  ،يِّ إعالمــه بمعصــوم كــالنب: األمــر األوَّ

 .وتعيينه بعصمة اإلمام 

ــ إظهــار املعجـزة عــىلٰ : األمـر الثـاين صــدقه  ة عـىلٰ يـده الدالَّ

 .اإلمامة]] ١١٣ص /[[عائه ادِّ  يف

ـأوقال  ـذا بايعـت األُ إ :ةنَّ هل السُّ غلـب عنـدهم  ة شخصـاً مَّ

 .خطط اإلسالم، صار إماماً  بشوكته عىلٰ  استعداده هلا، واستوىلٰ 

ــ يف عــامل زاهــد خــرج بالســ يفــاطم كــلُّ  :ةوقالــت الزيديَّ

 .اإلمامة فهو إمام ٰى عوادَّ 

 :خالف ذلك من وجهني واحلقُّ 

ــه  ــن  أنَّ  :لاألوَّ الوج ــة ع ــة خالف ــولهاهللا اإلمام ــال  ،ورس ف

 . بقوهلامحيصل إالَّ 

ـــه  ـــاينالوج ـــدعو نَّ أ :الث ـــة وال ـــة بالبيع ـــات اإلمام  ٰى إثب

ــ ــة إىلٰ  ـييفض ــلُّ  ،الفتن ــايع ك ــتامل أن يب ــاً  الح ــة شخص ، أو فرق

 .فيقع التحارب والتجاذب ،عامل اإلمامة يفاطم كلُّ  يعيدَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (املنجي  جميل مرآة

 :]يف نصب اإلمام وجوب وجود النصِّ []] ١١٣٥ص [[

 معرفة هـذا األصـيل عرفـت بـه رسَّ  ك إىلٰ لع رسَّ فإذا تطَّ : قال

بطريـق صـحيح  ووجـوب وجـوده عـن اهللا تعـاىلٰ  حكم الـنصِّ 

العصمة تأييد إهلّي ونور قدّيس الئح من صبح  وبرهان قاطع؛ فإنَّ 

فالداللة . ية موجب لالعتدال اخلَلقّي واخلُلقّي واملزاجّي أزل العنا

س أحواله لذوي البصرية وإن كـان ظـاهرًا عنـد ذوي عليه بتحدُّ 

العقول الباهرة واحلكمـة الظـاهرة، لكـن ذوي الفطنـة القـارصة 

ة وامللكـات ن غلبت عليهم األحـوال الدنيويَّـوالغباوة الغامرة ممَّ 

ز ظـاهر فتـه مـن بـني بنـي نوعـه بمميـِّمعر ة حيتاجون إىلٰ الطبيعيَّ 

زات الظـاهرة التـي  بـاملميِّ زه عند هؤالء إالَّ ة؛ لعدم متيُّ وعالمة تامَّ 

 .معرفته والتحقيق بوجوده ئهم إىلٰ لجِ تُ 

ـــ والعلـــم الكشـــفّي  ةفحينئـــٍذ وجـــب يف احلكمـــة البحثيَّ

ـــ ـــود املميِّ ـــّي وج ـــّي واإلرشاق احلقيق ـــايف اإلهل ـــاهر الن ز الظ

ـــ ـــة القـــاطع للحجَّ ة املتســـاوي فيـــه مجيـــع اخللـــق مـــن للعلَّ

ـــ ـــهم وعـــوامِّ خواصِّ ـــوا ســـواًء يف احلجَّ ـــيهم؛ هم؛ ليكون ة عل

ـــ ـــم الض ـــل العل ـــتامالت ـليحص ـــع االح ـــايف جلمي رورّي الن

ــا التخــيُّ  ــاموالشــكوك التــي مثاره ــ. الت واألوه ز وذلــك املميِّ

داللـة  اإلظهـار، وعرفـًا مـا يـدلُّ  ه لغـةً ؛ ألنَّـالظاهر هـو الـنصُّ 

وال خــالف يف ]] ١١٣٦ص /[[،  حيتمــل النقــيضقاطعــة ال

ــ ،ثبـوت الواليـة ه طريـق إىلٰ أنَّـ حصـل وجـب اجلــزم  ٰى ه متـوأنَّ

ــبتحقُّ  ــن حتقَّ ــا مل ــقه ــه؛ ألنَّ ــه ثبوت ــق ق ل ــّي وطري ــل قطع ه دلي

 .رضورّي 

*   *   * 
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ت اإ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل اجلارودية

إنَّ النصـوص : الففـإن قـال قائـل مـن أهـل اخلـ ):فصل(

ــ ــا اإلماميَّ ــي يرووهن ــاد، وإالَّ الت ــا آح ــار هب ــوعة واألخب ة موض

تها بـام يزيـل الشـكَّ  وا عـىلٰ فليـذكروا طرقهـا أو يـدلُّ  فيهـا  صـحَّ

 . واالرتياب

ــ: قيــل لــه ة يف مــذهبها الــذي وصــفناه لــيس يضـــرُّ اإلماميَّ

ـــ عــدم التـــواتر يف أخبــار النصـــوص عــىلٰ  ، وال تهم أئمَّ

ة هلم هبا كوهنا أخبـار آحـاد، ملـا اقـرتن إليهـا مـن يمنع من  احلجَّ

ــن  ــاه م يناه ورشحن ــمَّ ــيام س ــة ف ــدالئل العقلي ]] ٤٧ص /[[ال

ــ ــا لــو كانــت  ة وجـوب اإلمامــة وصــفات األئمَّ بداللـة أهنَّ

م اخلصــوم لبطــل بــذلك دالئــل العقــول  باطلــة عــىلٰ  مــا تتــوهَّ

ـ املوجبة لورود النصوص عـىلٰ  وعـدم ذلـك يف  اه،ة بـام بيَّنّـاألئمَّ

باالّتفـاق والظـاهر الـذي ال  تنـا من ذكرنـاه مـن أئمَّ  ٰى سو

ــ - يوجــد اخــتالف وهــذا بــنيِّ  ملــن كــان لــه  -ه بحمــد اهللا ومنِّ

 .عقل يدرك به األشياء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــد اهللا ]] ٢٢ص [[ ــو عب ــيخ أب ــال يل الش ه(فق ــزَّ : )أدام اهللا ع

ــال ــد ق ــة ق ــن املعتزل ــيخ م ــًا ش ــن : يل أيض 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

ــان  ــو ك ــد، ول ــه أح ــبقه إلي ــه ومل يس ــل علي ــيام وناض ــًا ف معروف

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 بشــاذِّ  ٰى ومناقبــه حتَّ احلــديث وأورد مــن الفضــائل  تعلَّ

ــذكر  ــادقني مل ي ــتم ص ــه إن كن ــام بال ــه، ف ــه إالَّ من ــمع ب ــا مل نس م

ــنصَّ  ــيلَّ  ال ــل وال اع اجل ــو األص ــه؟ وه ــن مقال ــده يف يشء م تم

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

لعرفت مـا ذهـب عليـك مـن ذلـك وأسـكنتك املعرفـة بـه عـن 

مـا وصـفت يف  شـعره عـىلٰ  مـا اعتمدتـه مـن خلـوِّ  عـىلٰ  االعتامد

يف  د إسـامعيل بـن حمّمـد استداللك بـذلك، وقـد قـال السـيِّ 

هلا  :قصيدته الرائية التي يقول يف أوَّ

ـــ   احلمـــد هللا محـــدًا كثـــريا ـــد رب� ـــورا اوّيل املحام   غف

 :قوله إىلٰ  ٰى انته ٰى حتَّ 

  ه أمـريابمحضـرهم قد دعـا   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 

*   *   * 

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

ـ لـو كـان الـنصُّ : ن قيلإف]] ٤٧٤ص [[ ملـا بـايع أمـري  احق�

أبـــا بكــر ومــن كــان بعـــده  )عليــهاهللا صــلوات (املــؤمنني 

ــ ،مامــةباإل ــب حقِّ ــك عــن طل ــه، وال أمس ــة القــوم في ه ومنازع

ــور ــل يف الش ــدهيم،  ،ٰى وال دخ ــت أي ــن حت ــاءه م ــذ عط وال أخ

هـــا، ولقـــال في ٰى وال أفتـــاهم يف األحكـــام مبتـــدئًا أو مســـتفت

 رســول اهللا  أدِخــل بنــا إىلٰ : وقــد قــال لــه - للعبّــاس 

ــ ــه حتَّ ــل وفات ــي  ٰى قبي ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا األم ــن ه ــأله ع نس

ــإن  ــة، ف ــان[اخلالف ــا وّىصٰ ]  ك ــان يف غرين ــاه، وإن ك ــا عرفن  فين

ولـو كـان . »؟عـيلَّ  والـنصُّ  كيف نقـول ذلـك واألمـر يفَّ «: -بنا

وكيـف . قـل مـن ذلـك مـا قـالاس ومل يلعرفـه العبّـ احق�  النصُّ 

ــن اخلّطــ ــدكم  اب عــىلٰ صــاهر عمــر ب  دفــع الــنصِّ  نَّ أبنتــه وعن

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر ال جيــوز معــه املناكحــة  امَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ األمر إليه، وزالـت التقيـَّ ٰى ـأفض ا منعتـه عون أهنَّ

ــن  ــإم ــا يف أيَّ ــدك ؟ لام األوَّ ظهاره ــرد ف ــف مل ي ــا  ىلٰ إوكي جهته

ــمســتحقِّ  وعــىلٰ  وجممــوع مــا ذكرنــاه  ؟ن مــن ذلــكها، وقــد متكَّ

 .مل يكن النصَّ  أنَّ  عىلٰ  وتفصيله يدلُّ 

مـن البيعـة الرضـا  إن أردتـم بـام وصـفتموه إليـه : قلنا

ن أردتــم إو. قــطُّ  ذلــك مل يــُك  بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــلُّ 

فقـد كـان ذلـك ]] ٤٧٥ص /[[ظهـار الرضـا إالصـفقة باليـد و

ــديد ــل ش ــد مط ــؤُّ  بع ــمّ وتل ــل، ث ــع إل م طوي ــة وق ــاب الديان جي

 .والسياسة له

إمامـة  هـذا الفصـل عنـد الكـالم عـىلٰ  ع الكالم عـىلٰ بِ شوسنُ 

 .مجاع عليهاوقوع اإل ٰى عمن ادَّ  عىلٰ  أيب بكر والردِّ 

ظهارهـا هـو إا بيعـة مـن كـان بعـد أيب بكـر فالسـبب يف وأمَّ 



 ٣٧٧  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــــبب يف األُ  ــــر، واإلوىلٰ الس ــــة يف األم ــــن املنازع ــــاك ع  مس

ــ ــح، ألنَّ ــه فســببه واض ــة علي ــهاهللا صــلوات (ه واملحارب ذا إ )علي

مامـة يف نصـبه باإل خمالفـة الرسـول  قـدام القـوم عـىلٰ إ ٰى رأ

ــىلٰ  ــه ع ــتحقِّ  وتعيين ــيِّ مس ــن وص ــدوهلم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــع يبقــ ــأّي طم ــوعهام، ف ــام دافــع لوق ــد هل ــدول جاح يف  ٰى ع

 بعــد ذلــك إالَّ  ٰى بــوعظ أو تــذكري، وهــل يبقــ احلــقِّ  ىلٰ إعــودهم 

رف مـن رجـوعهم عـن أمـرهم، واخلـوف الشـديد ـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــيس ألحــدٍ  ــري هــذه األســباب مــدَّ  كــلُّ : أن يقــول ول عاة غ

ــة ــك أنَّ . معلوم ــاهرة  وذل ــة ظ ــة ال حمال ــباب معلوم ــذه األس ه

 .ملا ذكرناه ام اخلالف يف كوهنا أسباباً نَّ إغري جمحودة، و

ــرأَال  ــه، هم اإلعقــد أنَّ  ٰى  ت ــار ملــن عقــدوها ل مامــة باالختي

ريح أو تلـــويح هـــو ـيف تصـــ عراضــهم عـــن ذكـــر الــنصِّ إو

ـــوم ـــنصِّ إو ؟املعل ـــون ال ـــنا ك ـــىلٰ  ذا فرض ـــؤمنني  ع ـــري امل أم

ـــ )صـــلوات اهللا عليـــه( : ، ألنَّ الســـائل ال يســـأل فيقـــولاحق�

ــ  ه إالَّ وقــد فـرض وســلَّم أنَّ اإلمامــة حــقٌّ كيـف مل يطالــب بحقِّ

ــت  ــن كان ــه؟ وم ــل ــة حق� ــه  ااإلمام ــر -ل ــد ج ــالف  ٰى وق يف خ

ا ال يمكـن دفعـه وال تغطيتـه  ٰى فيهـا مـا جـر الرسول   -ممـَّ

دناه فضـالً عـن كلِّـ ن مع بعض ما عـدَّ ه مـن خطـاب كيف يتمكَّ

 عليها أو منازعة فيها؟

ــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[ ــبب اإل وهب ــر يف س ــن األم ــاك ع مس

مــن أن يكــون املجــاهرة مل يكــن مــا ذكرنــاه، مــا املحيــل املــانع 

 ٰى ـظهــر لــه مــن أمــارات احلــال مــا اقتضــ )عليــهاهللا صــلوات (

ــنِّ  ــة الظ ــأنَّ  غلب ــان اإل ب ــة توجب ــة والسياس ــن الديان ــاك ع مس

 ؟تالىفٰ فيه ال يُ  ين ورضراً يف الدِّ  ب فساداً عقِّ ه يُ التنكري وأنَّ 

ــ ــار فلــم يكــن أيضــاً  ٰى ا الــدخول يف الشــوروأمَّ  ،عــن اختي

ــل  ــئ أُ ب ــالة وال(جل ــه الص ــالمعلي ــو  ىلٰ إ )س ــا، ول ــدخول فيه ال

ذلــك  دُّ َعــاألمــر فيــه ولــه ويُ  اعتقــاده أنَّ  ىلٰ إ َب ِســامتنــع منهــا لنُ 

ــك  ــدنا يف ذل ــاهرة، وع ــاهرة ومظ ــه جم ــؤمن  ىلٰ إمن ــا ال ي  ىلٰ إم

 .يني والدنيويالفساد الدِّ 

 ٰى يف الشــور ويف أصــحابنا مــن ذكــر يف ســبب دخولــه 

يقـع االختيـار  أن آخـر، وهـو جتـويزه  مع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ــه، وتُ  ــنَ علي ــه د اإلس ــب علي ــاحلقوق الواج ــوم ب ــه، فيق ــة إلي مام

 .القيام هبا

ـ ٰى لو مل يـدخل يف الشـور: وقالوا أيضاً  ظهـار إن مـن ملـا متكَّ

ــه  ــه وذرائع ــائله ومناقب ــائله اإل ىلٰ إفض ــة ووس ــة،  ىلٰ إمام الرئاس

 الـنصِّ  عـىلٰ  هبا منهم، وال ذكـر مـن األخبـار مـا يـدلُّ  ه أحقُّ وأنَّ 

 .شارة إليه باخلالفة كخرب الغدير وتبوكمامة، واإلعليه باإل

ـا أخـذ العطـاء مـن أيـدهيم فـام أخـذه إالَّ فأمَّ  ه، وال  مـن حقِّ

 .من فعل ذلك لوم عىلٰ 

ظهـار إون للوالية فيـه، فـام م مستحقُّ ظهاره يف أخذه أهنَّ إا وأمَّ 

 أنَّ  عـىلٰ  تـدلُّ  يظهار غريه من األفعـال واألقـوال التـإ كذلك إالَّ 

ه ون ملقامهم الذي قاموا فيه، وسـبب ذلـك كّلـم يستحقُّ القوم أهيُّ 

 .دينية ة واالستصالح واخلوف من مضارٍّ التقيَّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ ــــاه فأمَّ ــــلوات (ا فتي ــــهاهللا ص يف  )علي

 ظهـار احلـقِّ إعليـه  فـام يلزمـه، ألنَّ  ٰى أو مسـتفت األحكام مبتـدئاً 

ــو ــب  ٰى والفت ــف رضراً إبالواج ــاداً وال ف ذا مل خي ــؤال س ، وال س

 .ظهارهإبطاله وترك إام السؤال يف نَّ إ، وظهار احلقِّ إيف 

ــ ــفأمَّ  بــالنصِّ  فلــم يقــل مــا روي عنــه جهــالً  اس ا العبّ

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــالم(أم ــالة والس ــه الص ــياً  )علي ــه،  وال ناس ل

هلـم بعـده  هـل األمـر يسـتقرُّ   ام أراد أن يعلم مـن النبـيِّ نَّ إو

ــإف ؟م إلــيهمســلَّ ويُ  حصــل فيــه  أمــراً  مــن اســتحقَّ  ه لــيس كــلُّ نَّ

م سـلَّ مـن ال يُ  مامـة عـىلٰ باإل  النبـيُّ  لـه، وقـد يـنصُّ  مَ لِّ وُس 

ــ[لــه وال حتصــل  ــه، فــأراد العبّ ــه في  اس أن يعلــم هــل الــنصُّ ل

 ؟ممتثل أو غري ممتثل

مـا تظـاهرت  اب فمعلـوم عـىلٰ مصاهرة عمر بـن اخلّطـ] اأمَّ 

ــ ــاإا مل تكــن عــن بــه الروايــات أهنَّ ــ نَّ أر واختيــار، ويث  امَّ ـعمــر ل

ــ خطــب إليــه  ــ ٰى جــر ٰى دافــع حتَّ وبــني  اس بــني العبّ

العتــاب املحـــض الشـــديد والتهديـــد  ٰى عمــر يف هـــذا املعنـــ

ــ ــامَّ ـوالوعيــد، ول اهللا صــلوات (أمــري املــؤمنني  ىلٰ إاس  عــاد العبّ

ــه ــه اإل )علي ــة وألزم ــا ردَّ إ ىلٰ إجاب ــه، فزوَّ  نكاحه ــا إلي ــه أمره ج

هــذا األمــر مــا  كــراه عــىلٰ شــيعة تــروي يف اإل؛ والالعبّـاس 

 .تروي

ريعة مناكحـــة مـــن كـــان ـولـــيس يمتنـــع أن يبـــيح الشـــ

ــ ــع اإل كاً متمسِّ ــع رشائ ــاهر بجمي ــالم ويف الظ ــيامً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  أنَّ  الــدليل عــىلٰ  فعــل قــد دلَّ  عــىلٰ 

ــع املســلمني إالَّ  ــة النكــاح أجــاز مجي ــيعة اإلماميَّ ــود الي ىلٰ إ الش ه

ــار ــىلٰ  ٰى والنص ــامهم ع ــع مق ــر، وفرَّ  م ــني الكف ــنهم وب ــوا بي ق

ــدِّ  ــاملرت ــأالَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدِّ  ــني املرت ــار اإلإب وب ــالم واإلظه ــامنس ــوز يف  ؟ي ــان جي ــد ك وق
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ريعة ـام الشــنَّــإ، ونكــاح املرتــدِّ  تعــاىلٰ اهللا العقــول أن يبــيح 

أمــــري املــــؤمنني ذلــــك، وفعــــل ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .ة، حيث جعل ووقعحجَّ  )عليهاهللا صلوات (

ــ ــراره إا وأمَّ ــ ق ــوم ل ــام الق ــه، امَّ ـأحك ــر إلي ــار األم  ص

مــة ام املتقدِّ ة يف األّيــفالسـبب فيــه واضــح، وهــو اســتمرار التقيَّــ

ام أفضـت اخلالفـة إليـه باالسـم دون نَّـإمـا زال وال حـال، و باٍق 

ـــ ـــإ، وٰى املعن ـــن نَّ ـــه م ـــاره وبايع ـــرام اخت ـــان ي ـــرهم  ٰى ك أكث

ــحَّ  ــيهم ص ــب عل ــورهم والغال ــدَّ ومجه ــن تق ــة م ــة إمام ا م، وأمَّ

ــار، إك )عليــهاهللا صــلوات (إمامتــه  قــامتهم يف انعقادهــا باالختي

ظهــار إن مــن ومــن هــذه صــورته يف أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

 وجه يقدح يف إمامتهم؟ القوم عىلٰ  خالف يف األحكام عىلٰ 

ن احلقيقـة وفيـه ليـتمكَّ  هو له عىلٰ األمر الذي  ل ام تقبَّ نَّ إو

ن مـن قامة بعض احلقـوق التـي كـان ال يـتمكَّ إبالدخول فيه من 

 .من القيام به ا كان ممنوعاً قامتها، وليقوم بام وجب عليه ممَّ إ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــق إىلٰ ]] ٦٨ص [[ ــنصِّ  والطري ــحيح ال ــ تص ــذي ذكرن اه ال

أن ُنبـــنيِّ صـــفة اجلامعـــة التـــي إذا أخـــربت كانـــت صـــادقة، 

ــالً إىلٰ  ــة وموص ــا دالل ــون خربه ــا يك ــي معه ـــروط الت  والش

العلم باملخرب، ثـّم ُنبـنيَّ أنَّ تلـك الصـفات والشــروط حاصـلة 

 .أمري املؤمنني  يف نقل الشيعة للنصِّ عىلٰ 

ـــا رشوط اجلامعـــة التـــي إذا أخـــربت أمكـــن أن ُيعَلـــم  أمَّ

 :ة خمربها فثالثةصحَّ 

حـدٍّ ال يصـحُّ معـه أن يتَّفـق  أن ينتهي يف الكثـرة إىلٰ : أحدها

املخرب الواحد منها، والشـرط اآلخـر أن ُيعَلـم أنَّـه مل  الكذب عىلٰ 

الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم مقامه، واآلخـر أن  جيمعها عىلٰ 

ت عنه  .يكون اللبس والشبهة زائلني عامَّ خربَّ

إذا كـــان الكـــالم يف اجلامعـــة املخـــربة هــذا ]] ٦٩ص /[[

عن املخـرب بـال واسـطة، فـإن كانـت خمـربة عـن غريهـا وجـب 

ــ ــه حتَّ ت عن ــربَّ ــيمن خ ـــروط ف ــذه الش ــار ه ــم أنَّ  ٰى اعتب ُيعَل

ت عنهـا هـذه اجلامعـة صـفتها فـيام ذكرنـاه  اجلامعات التـي خـربَّ

ـط بينهـا وبــني  صـفة هـذه اجلامعـة، وبـه نقطـع عـىلٰ  أنَّـه مل يتوسَّ

 .رب عنه مجاعة مل تكمل هلا هذه الرشوطاملخ

ــل ــال قائ ــا يف : فــإن ق ـــروط التــي ذكرمتوه ــأثري الش ــوا ت بيِّن

ة اخلــرب، وأنَّ فقــدها أو فقــد بعضــها خمــلٌّ بــالعلم  العلــم بصــحَّ

ــف  ــوا كي ــّم بيِّن ــم، ث ــق العل ــل لطري ــا حمصِّ ته ووجوده ــحَّ بص

 .العلم بحصوهلا، وما الطريق إليه السبيل إىلٰ 

ــ: قيــل لــه ، ألنَّ اجلامعــة أمَّ ا تــأثري الشـــروط املــذكورة فبــنيِّ

إذا مل تبلغ احلدِّ الذي يسـتحيل عليهـا عنـد بلوغـه الكـذب عـن 

 فاقـًا مل نـأمن مـن وقـوع الكـذب منهـا عـىلٰ املخرب املخصوص اتِّ 

ــر مل  ــن أم ــربا ع ــني إذا أخ ــد واالثن ــام أنَّ الواح ــه، ك ــذا الوج ه

مـا ذكرنـاه مـن  نأمن يف خربمها أن يكون كذبًا، مـن حيـث كـان

ـا مل  ٰى فاق الكذب غـري مـأمون مـنهام، وكـذلك متـاتِّ  مل نعلـم أهنَّ

زنـا أن يكـون  تتواطأ أو حصل فيهـا مـا يقـوم مقـام التواطـؤ جوَّ

سـبيل التواطـؤ، ألّنـا نعلـم أنَّ بـالتواطؤ  الكذب وقع منهـا عـىلٰ 

اجلامعـة مـا يسـتحيل لـواله، والشـبهة ووقـوع اللـبس  جيوز عىلٰ 

ا   جـواز الكـذب عـىلٰ  إىلٰ  ٰى الكـذب، أَال تـر جيمـع عـىلٰ أيضًا ممـَّ

ـــاهتم  ـــن ديان ـــار ع ـــني يف اإلخب ـــن املبطل ـــيم م ـــق العظ اخلل

ــا  ــري جمراه ــام جي ــبهات، أو ب ــدوها بالش ــي اعتق ــذاهبهم الت وم

ــام جــاز أن ُخيــِربوا مــع كثــرهتم بالكــذب عــىلٰ   مــن التقليــد، وإنَّ

يِّـل هلـم سبيل الشبهة وإن مل يكـن هنـاك تواطـؤ، ألنَّ الشـبهة ُخت 

ـ ـم إذا علمـوه صـدقًا اكون اخلرب صادقًا واملـذهب حق� ، فكـام أهنَّ

]] ٧٠ص /[[جاز أن ُخيـِربوا عنـه مـع الكثـرة مـن غـري تواطـٍؤ 

ــدعوهم إىلٰ  ــدق ي ــه ص ــم بأنَّ ــان علمه ــام  وك ــوم مق ــرب ويق اخل

الســبب اجلــامع، فكــذلك إذا اعتقــدوا فــيام لــيس هبــذه الصــفة 

هـو باالعتقــاد  ٰى ام جيـري هــذا املجـرأنَّـه عليهـا، ألنَّ املعتــرب فـي

ــذب  ــار الك ــذا جيــوز أن خيت ــه، وهل ــه الشـــيء يف نفس ــام علي ال ب

الصــدق يف بعــض املواضــع مــع تســاوهيام يف املنــافع ودفــع  عـىلٰ 

ــارِّ  ــ املض ــيام  ٰى مت ــرق ف ــدق، وال ف ــه ص ــذب أنَّ ــد يف الك اعتُِق

رشطناه من ارتفـاع اللـبس والشـبهة بـني أن يكـون املخـرب عنـه 

أو غــري مشــاهد، ألنَّ الشــبهة كــام يصــحُّ دخوهلــا فــيام  مشــاهداً 

لـيس بمشــاهد كالــديانات ومــا أشـبهها فقــد يصــحُّ دخوهلــا يف 

بعــض الوجــوه، وهلــذا ُنبطِــل نقــل اليهــود  املشــاهد عــىلٰ 

إنَّ نقلهــم لــو اتَّصــل : ونقــول صــلب املســيح  ٰى والنصــار

بــاملخرب عنــه مــع اســتيفاء مجيــع أســالفهم للشـــروط احلاصــلة 

ــون يف ــن أن يك ــا ألمك ــرة وغريه ــن الكث ــالف م ــؤالء األخ  ه

ــوع االلتبــاس، ألنَّ  خــربهم بــاطالً مــن جهــة الشــبهة ووق

املصــلوب ال بــدَّ أن يتغــريَّ حليتــه، وتنكــر صــورته، فــال يعرفــه 

ن كـان يعرفـه، وبعـده عـن النـاظرين معـٌني أيضـًا عـىلٰ   كثري ممـَّ

 .دخول الشبهة
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ــه  ــوا قتل ع ــذين ادَّ ــود ال ــة وألنَّ اليه ــه معرف ــم ب ــن هل مل يك

مستحكمة، ألنَّـه مل يكـن خمالطـًا هلـم وال مكاســرًا، ومـن هـذه 

إنَّ اهللا : صورته ال يمتنـع أن يشـتبه احلـال فيـه بغـريه، وقـد قيـل

ا جيـوز عـىلٰ  شـبه املسـيح عـىلٰ  ٰى سبحانه ألق  غـريه، وإنَّ ذلـك ممـَّ

هـذه  عهد األنبياء، وإن كـان غـري جـائز يف أحـوال ُأخـر، وكـلُّ 

ــع إىلٰ ال ــوه ترج ــا، وإن  وج ــذلك ذكرناه ــبس، فل ــبهة والل الش

كانــت كاخلارجــة عــن مقصــدنا، فــال بــدَّ مــن اشــرتاط ارتفــاع 

 .الشبهة يف املخرب عنه مشاهدًا كان أو غري مشاهد

ــ ــام رشطنــا يف اجلامعــات املتوسِّ طة بــني املخــرب عنــه مثــل وإنَّ

ــ ــا مت ــا، ألّن ــي تلين ــة الت ــاه يف اجلامع ــا رشطن ــم ذ ٰى م ــك مل نعل ل

ــا  زنــا كــون اجلامعــة املخــربة لن ــن ]] ٧١ص /[[جوَّ صــادقة عمَّ

ت عنــه، وإن كــان اخلــرب يف األصــل بــاطالً، فلــيس يصــحُّ  خــربَّ

احلـدِّ  أن ُيعَلم كـون اخلـرب يف األصـل صـدقًا واملخـرب عنـه عـىلٰ 

ــذكورة يف  ـــروط امل ــل الش ــأن حتص ــرب إالَّ ب ــه اخل ــذي تناول ال

أخبـار اليهـود عـن  ت إىلٰ طبقات املخربين، ومـن هاهنـا مل نلتفـ

عــن صــلب  ٰى تأبيــد الشـــرع وإخبــارهم وإخبــار النصــار

ــل ال  مــن حيــث كــان نقلهــم ينتهــي إىلٰ  املســيح  عــدد قلي

 .يصحُّ أن يؤمن فيه التواطؤ وغريه

كـون  تكامـل الشــروط التـي وصـفنا مقـتضٍ  إنَّ : وإنَّام قلنـا

مـن اخلرب صـدقًا مـن حيـث خـرب اجلامعـة املوصـوفة ملـا مل خيـُل 

أن يكـون صــدقًا أو كـذبًا، وكــان وقوعـه كــذبًا ال بـدَّ أن يكــون 

ا اتِّ  ذلـك  فاقـًا أو لتواطـٍؤ أو لشـبهٍة، وقـد علمنـا ارتفـاع كـلِّ إمَّ

ــال ــن أن يق ــه ال يمك ــدقًا، ألنَّ ــون ص ــب أن يك ــه : فوج إنَّ كون

ــاج إىلٰ  ــه، وال حيت ــتامع علي ـــي االج ــذبًا يقتض ــام  ك ــد األقس أح

ــو ــام تقول ــا ك ــي ذكرمتوه ــن الت ــنُبنيِّ ع ــا س ــدق، ألّن ن يف الص

 .بطالن تساوي الصدق والكذب يف هذا الوجه

ـــق إىلٰ  ـــا الطري ـــم بحصـــول هـــذه الشــــروط يف  وأمَّ العل

ا  ق بالعـادات، وال شــيء أجـىلٰ اجلامعة فواضـح، ألنَّـه متعلِّـ ممـَّ

 .استند إليها

ــا اتِّ  مــن عــرف  فــاق الكــذب عــن املخــرب الواحــد فكــلُّ أمَّ

ــم رضور ــادات يعل ــال الع ــة، وأنَّ ح ــن اجلامع ــع م ــه ال يق ًة أنَّ

ــني ــد واالثن ــال الواح ــة حل ــه خمالف ــة في ــوز أن . اجلامع ــذا جي وهل

ُخيــِرب أحــد مــن حضـــر اجلــامع يــوم اجلمعــة بــأنَّ اإلمــام ســها 

رأسـه مــن املنـرب وهــو كـاذب، وال جيــوز أن ُخيــِرب  فتـنكَّس عــىلٰ 

مـه، مجيع من حضــر اجلـامع بـذلك إالَّ لتواطـؤ أو مـا يقـوم مقا

ــل املتكلِّمــون امتنــاع وقــوع الكــذب مــنهم إذا مل يكــن  وقــد مثَّ

خمصـــوص، ]] ٧٢ص /[[ف تواطـــؤ بامتنـــاع وقـــوع تصــــرُّ 

ــا  ــيدة بعينه ــم قص ــد، ونظ ـــيء واح ــل ش ، وأك ــنيَّ ــاس مع ولب

مـنهم مـن غـري أن يكــون هلـم سـبب جــامع، ومثَّلـوه أيضـًا بــام 

ــن  ــة ع ــد أو اجلامع ــِرب الواح ــتحالة أن ُخي ــن اس ــوم م ــو معل ه

فــاق صــدقًا مــن غــري علــم األُمـور الكثــرية فيقــع خــربهم باالتِّ 

م، وبـام يعلمـه أيضـًا مـن اسـتحالة وقـوع الكتابـة املنتظمـة  تقـدَّ

أو الصــنعة املحكمــة مــن اجلامعــة وهــي جاهلــة بــام وقــع منهــا 

منهــا جيــوز أن يقــع  واحــدٍ  فــاق، وإن كــان كــلُّ ســبيل االتِّ  عــىلٰ 

ــلُّ  ــرفني، وك ــرف واحل ــة احل ــه كتاب ــ من ــحيح، ال ــروه ص ذي ذك

ــذب اتِّ  ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل ــيس منزل ــن ول ــًا م فاق

ــ ــًة وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــري تواط ــن غ ــرية م ــة الكث ــد  ٰى اجلامع عن

العقالء مـن مجيـع مـا ُذِكـَر، بـل منزلـة هـذه العلـوم أمجـع عنـد 

 بعـض عـىلٰ  من خرب العادات واحـدة، وإنَّـام ُحيَمـل بعضـها عـىلٰ 

ــاح، وإالَّ  ــف واإليض ــبيل الكش ــلُّ س ــىلٰ   فالك ــدٍ  ع ــدٍّ واح ، ح

ز الضــرورة وقوعـه وليس خيـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيـِّ

عند ضــرب مـن االختبـار للعـادة، ألنَّـه غـري ممتنـع يف العلـوم 

م اختبـــار أو غـــريه كـــالعلم الضــــرورية أن تقـــع عنـــد تقـــدُّ 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا واحلفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

إذا جــاز أن ُخيــِرب اجلامعــة الكثــرية : ولــيس ألحــد أن يقــول

رية بالصدق ومن غـري تواطـؤ، فـأالَّ جـاز أن ُخيـِرب اجلامعـة الكثـ

ــىلٰ  ــذب ع ــه؟ وأّي  بالك ــذا الوج ــرين؟ ألنَّ  ه ــني األم ــرٍق ب ف

مفارقة الصـدق للكـذب يف هـذا البـاب معلومـة، مـن جهـة أنَّ 

مــا حصــل فيــه ســبب جــامع،  ٰى الصــدق جيــري يف العــادة جمــر

ــيس وعلــم اجلام ــه، ول ــه وجــامع علي ــدقًا داٍع إلي ــه ص ــة بكون ع

ــد  ــر زائ ــن أم ــه م ــدَّ يف فعل ــذب ال ب ــذب، ألنَّ الك ــذلك الك ك

ة مــا ذكرنــاه مــا اســتحال يف العــادة أن  وســبب جــامع، ولصــحَّ

ُخيـِرب أهــل بلــد كبـري بوقــوع حادثــة عظيمـة وهــم كــاذبون مــع 

تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وجـاز أن ُخيـِرب بـذلك وهـم صـادقون 

 .رتفاع التواطؤمع ا

ــا مــا بــه ُيعَلــم ارتفــاع التواطــؤ عــن ]] ٧٣ص /[[ فأمَّ

ـــاة  ـــًا باملالق ـــون واقع ـــا أن يك ـــؤ إمَّ ـــو أنَّ التواط اجلامعـــة فه

رت هــذه األُمــور  ــام تكــرَّ واملشــافهة أو باملكاتبــة واملراســلة، وربَّ

ره، ألنَّ اجلامعــات العــادة، بــل الغالــب تكــرُّ  ٰى فيــه بمجــر
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ــتقرُّ  ــدد ال يس ــرية الع ــىلٰ  الكث ــع ع ــه وُجيَم ــل علي ــا ُيعَم ــا م  بينه

ل وهلــ ة، وبأيســـر ســبب، ومــا هــذه حالــه اإلخبــار بــه مــن أوَّ

مـن كـان لـه اخـتالط بـالقوم  بدَّ أن يظهر ظهورًا يشرتك كـلُّ  ال

ــ ــه، حتَّ ــة ب ــ ٰى يف املعرف ــوره إىلٰ ُي ــدم ظه ــد ع ــوب  ؤّدي عن وج

انتفائـه وظهـور مـا يقـع مـن تواطـؤ اجلامعـة واجـب  القطع عىلٰ 

قلَّـة  نَّ مـن خالطهـا عـىلٰ إ ٰى اجلامعة القليلة العـدد أيضـًا، حتـَّ يف

ــدَّ أن يقــف عــىلٰ  ــع منهــا، وإذا وجــب  عــددها ال ب ذلــك إن وق

ظهور ما ذكرناه فـيمن قـلَّ عـدده مـن اجلامعـات فهـو يف العـدد 

ــًا  الكثــري أوجــب، عــىلٰ  ــام بلغــت يف الكثــرة مبلغ أنَّ اجلامعــة ربَّ

ره، ألّنــا تعـذُّ  لـًة، ونقطــع عـىلٰ يسـتحيل معـه عليهــا التواطـؤ مج

نعلــم أنَّ أهــل بغــداد بأســـرهم ال جيــوز أن يواطــؤا مجيــع أهــل 

 .خراسان، ال باجتامع ومشافهة، وال بمكاتبة ومراسلة

ـــا األســـباب اجلامعـــة عـــىلٰ  ئمـــة مقـــام ااألفعـــال الق وأمَّ

ــن  ــًا م ــدَّ أيض ــال ب ــه ف ــلطان وإرهاب ــف الس ــؤ كتخوي التواط

 هـا، ألنَّـه لـيس جيمـع اجلامعـة عـىلٰ ظهورها ووقوف النـاس علي

األمــر الواحــد مــن خــوف الســلطان إالَّ مــا ظهــر هلــم ظهــورًا 

ــون  ــدَّ أن يك ــغ ال ب ــذا املبل ــور ه ــن الظه ــغ م ــا بل ــديدًا، وم ش

 مل تكـن املعرفـة بـه حاصـلة وجـب القطـع عـىلٰ  ٰى معروفًا، فمتـ

 .ارتفاعه

ت ع ا مـا ُيعَلـم بـه ارتفـاع الشـبهة واللـبس عـامَّ خـربَّ نـه فأمَّ

ــام تــدخل فــيام يرجــع إىلٰ  املــذاهب  اجلامعــة، فهــو أنَّ الشــبهة إنَّ

الوجـه  واالعتقادات، وخيـرج عـن بـاب مـا ُيعَلـم رضورًة عـىلٰ 

م، فـإذا كـان خـرب  اجلامعـة ]] ٧٤ص /[[الذي ذكرنـاه فـيام تقـدَّ

 .عن أمر معلوم باملشاهدة رضورًة خرج عن هذا الباب

ــاً  ــاس أيض ــع االلتب ــبهة ويق ــدخل الش ــد ت ــياء  وق يف األش

بعــض الوجــوه، ألنَّ املشــاهد للشـــيء مــن بعــد  املدركــة عــىلٰ 

ــ ــره حتَّ ــه أم ــتبه علي ــام اش ــقِّ  ٰى ربَّ ــالف احل ــه خ ــد في ــام يعتق ، ك

ــد  ــه مــاء، وكــذلك ق يصــيب مــن شــاهد الســـراب واعتقــد أنَّ

ق بـني  ُيسَمع الكالم من ُبعـد فيشـتبه عـىلٰ  السـامع، إالَّ أّنـا ُنفـرِّ

ز بــني مــا يصــحُّ اعــرتاض الشــبهة فيــه أحــوال املــدركات وُنميِّــ

ــ ــبهة، فمت ــه ش ــحُّ أن يعرتض ــا ال يص ــاوالً  ٰى وم ــرب متن ــان اخل ك

حلــال ال تــدخل الشــبهة يف مثلهــا، وتكاملــت رشوطهــا الباقيــة 

ته قطعنا عىلٰ   .صحَّ

ا حصـول الشــرائط املـذكورة يف مجيـع الطبقـات فـيُعَلم  فأمَّ

ــع إىلٰ  ــام يرج ــة  ب ــا جاري ــًا، ألهنَّ ــي العــادة أيض ــوال الت ــأنَّ األق ب

ــك  ــَرف ذل ــدَّ أن ُيع ــذلك ال ب ــن ك ـــر بعــد أن مل تك تظهــر وُتنَش

ــ ــا حتَّ ــن حاهل ــه،  ٰى م ــه بعين ــدأت في ــذي ابت ــان ال ــم الزم ُيعَل

ـــ ـــدعوها، وتولُّ ـــذين ابت ـــال ال ـــم والرج ـــا، وحك وا إظهاره

آحـاد أو مجاعـة  فروعهـا ويرجـع نقلهـا إىلٰ  ٰى األخبار التـي يقـو

 بـدَّ فـيمن كانـت لـه خلطـة بأهـل قليلة العدد هـذا احلكـم، وال

ــذا  هتــا، هب ــًا بحــالتي ضــعفها وقوَّ ــار مــن أن يكــون عارف األخب

جــرت العــادات يف املــذاهب واألقــوال احلادثــة بعــد أن كانــت 

ة بعــد الضــعف، كــام علمنــاه مــن حــال مفقــودة، والقويَّــ

جمــراهم ممَّـــن  ٰى اخلــوارج واجلهميــة والنّجاريــة ومـــن جــر

م،  ـــة مل تتقـــدَّ ـــأحـــدث مقال ق  ٰى حتَّ أهـــل ]] ٧٥ص /[[فـــرَّ

األخبـار بأســرهم بــني زمـان حـدوث أقــواهلم والزمـان الــذي 

كانت فيه أقـواهلم مفقـودة، وبـني األحـوال التـي تظـاهرت فيـه 

ــوال التــي كانــت  ـــرت يف اجلامعــات واألح ــذاهبهم وانتش م

ــىلٰ  ــورة ع ــا مقص ــري يف  فيه ــه جي ــذا يف باب ــل، وه ــدد القلي الع

ــر ــمــا نوج ٰى وجــوب الظهــور جم ــن ظهــور التواطــؤ مت ــه م  ٰى ب

 .وقع من اجلامعات

ـ: وقد قيـل طة إنَّ أحـد مـا ُيعَلـم بـه اسـتيفاء اجلامعـة املتوسِّ

ــا  ــا أهنَّ ــي تلين ــة الت ــا اجلامع ــل إلين ـــروط أن ينق ــل للش يف النق

ــفتها، وأنَّ  أخــذت اخلــرب املخصــوص عــن مجاعــة هلــا مثــل ص

ــا أخــذت أيضــًا اخلــرب عــن مجا عــة تلــك اجلامعــة أخــربهتم بأهنَّ

ــ يتَّصــل النقــل بــاملخرب عنــه، وهــذا وجــه،  ٰى هــذه صــفتها، حتَّ

ألنَّ العلــم بحــال اجلامعــة هلــا مثــل صــفتها، وأنَّ تلــك اجلامعــة 

الكــذب فيهــا رضوري،  فــاق عــىلٰ يف امتنــاع التواطــؤ واالتِّ 

مـن خـالطهم واختـرب العـادة يف أمثـاهلم، وإذا كـان  حيصل لكلِّ 

ت اجلام عـة التـي تلينـا عـن تلـك العلم بحـاهلم رضوريـًا وخـربَّ

ــ ــوت الش ــا ثب ــد عرفن ــال وق ــون ـاحل ــب أن تك ــيهم وج روط ف

خربها عـن حـال اجلامعـة التـي نقلـت عنهـا يف  ٰى صادقة، وجر

ــه ال يكــون إالَّ صــدقًا جمــر ــه عــن  ٰى أنَّ ت نفــس اخلــرب الــذي تلقَّ

ـت ذلـك عـن  ـا تلقَّ اجلامعة، فكام ال جيـوز أن تكـون كاذبـة يف أهنَّ

ــه  ــمعته من ــيام غريهــا، وس ــة ف ــوز أن تكــون كاذب ــذلك ال جي فك

ت بـــه مـــن صـــفته، ألنَّ األمـــرين مجيعـــًا يرجعـــان إىلٰ   خـــربَّ

 .رورة، وليس ممَّا يصحُّ أن تعرتض فيه الشبهةـالض

ــال ــأن ق ــه، ب ــذا الوج ــرتض ه ــن اع ــول م ــل ق ــذا ُيبطِ : وه

وا بــه مــن صــفة ]] ٧٦ص /[[لعلَّهــم غــالطون  فــيام خــربَّ

ــ ــة، ومتومهِّ ــل اجلامع ــا ال أص ــهون م ــًا قول ــل أيض ــه، وُيبطِ : ل
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ــبيل إىلٰ ( ــف الس ــو  كي ــدد وه ــات يف الع ــاوي اجلامع ــم بتس العل

أمر غـري منضـبط وال منحصــر؟ ومـن أّي وجـه يعلـم اجلامعـة 

، )التــي تلينــا مســاواة مــن نقلــت عنــه هلــا يف الكثــرة والعــدد؟

ه مـن تسـاوي العـدد والكثـرة، وإنَّـام  ألّنـا مل نعتمـد عـىلٰ  مـا ظنـَّ

ــا أن ُختــ ــه مثــل صــفتها يف اعتربن ــأنَّ ملــن نقلــت عن ِرب اجلامعــة ب

الكــذب، وهــذا معلــوم  فــاق عــىلٰ اســتحالة التواطــؤ واالتِّ 

ــىلٰ  ــه بزيــادة العــدد وال  رضورًة ع م، وال اعتبــار مع مــا تقــدَّ

 .بنقصانه

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــىلٰ دلُّ ــ وا ع ــوت الش ــا ـثب ــي ذكرمتوه روط الت

 .من الشيعة كام وعدتم فيمن نقل النصَّ 

شـبهة بـأنَّ الشـيعة يف هـذه األزمـان قـد بلغـوا  ال: قيل هلـم

ــرُّ  ــار والتف ــرة واالنتش ــن الكث ــدان إىلٰ م ــوم  ق يف البل ــدٍّ معل ح

ــؤ واالتِّ  ــه التواط ــن جيــوز علي ــه ال يبلغــه م ــىلٰ رضورًة أنَّ  فــاق ع

ــات  ــن مجاع ــك ع ــاء ذل ــد، وانتف ــرب الواح ــن املخ ــذب ع الك

ــحُّ أن ــا ال يص ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا ب ــيعة يف وقتن  الش

ــىلٰ  ــادات، ع ــًا بالع ــان عارف ــالطهم وك ــل خ ــه عاق ــكَّ في أنَّ  يش

وجـه مـن  التواطؤ لـو وقـع مـنهم بمراسـلة أو بمكاتبـة أو عـىلٰ 

ــور  ــة بظه ــادة جاري ــوره، ألنَّ الع ــن ظه ــدٌّ م ــن ُب ــوه مل يك الوج

ق ذلــك إذا وقــع مــن اجلامعــة التــي ال تبلــغ يف الظهــور والتفــرُّ 

ــ ــع تتبُّ ــيّام م ــيعة، الس ــغ الش ــالفمبل ــذاهبهم ع خم ــديد م يهم الش

الفعـل أو القـول مـن  ب عثراهتم، وكـذلك مـا جيمـع عـىلٰ وتطلُّ 

إكراه السـلطان وختويفـه، ولـو كـان اتَّفـق هلـم لوجـب ظهـوره 

العــادة، وإن كــان العلــم بارتفــاع إكــراه  ٰى جمــر عــن آخــره عــىلٰ 

ــىلٰ  ــه ع ــلطان ومحل ــالء، ألنَّ  الس ــع العق ــًا جلمي ــنصِّ معلوم ال

أحــوال الســالطني الــذين نفــذ الظــاهر مــن ]] ٧٧ص /[[

نــوا مــن بلــوغ مــرادهم، وكــانوا بحيــث  أمــرهم وهنــيهم، ومتكَّ

ــىلٰ  ــويفهم ع ــل خت ــنصِّ  ُحيَم ــع ال ــا دف ــئ إليه ــار، وُيلج  اإلخب

ــوف  ــباب اخل ــه، فأس ــده وراوي ــد معتق ــة يف قص ــوغ الغاي وبل

ــاه، يف العــدول عــن نقــل  واحلمــل قــد حصــلت عــىلٰ  مــا ذكرن

زمـن  د اإلشـارة إىلٰ لـم بتعـدُّ النّص ال يف نقلـه، ويف حصـول الع

، ووجـوب ظهـوره لـو كـان  بعينه وقع التواطـؤ فيـه عـىلٰ  الـنصِّ

ــىلٰ  ــة ع ــًا دالل ــيعة  واقع ــفة الش ــذه ص ــت ه ــه، وإذا كان بطالن

ـم وجـدوا أسـالفهم وهـم فـيام ذكرنـاه  ووجدناهم يـذكرون أهنَّ

 مثــل صــفتهم ينقلــون عــن أســالفهم، وهــذه صــفتهم إىلٰ  عــىلٰ 

ــالن ــل ب ــل النق ــىلٰ   بيِّ أن يتَّص ــصَّ ع ــه ن ــؤمنني  أنَّ ــري امل أم

تــه بألفــاظ خمصوصـــة  باإلمامــة بعــده، واســتخلفه عـــىلٰ  ُأمَّ

، »عــيل بـإمرة املــؤمنني سـلِّموا عـىلٰ «: نقلوهـا، منهـا قولــه 

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «: مشريًا إليـه وآخـذًا بيـده وقوله 

يف يـوم الـدار وقـد  ، وقولـه »بعدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا

ــمجــع بنــي  : م بكــالم مشــهور قــال يف آخــرهعبــد املطَّلــب وتكلَّ

ــؤازرين أيّ « ــايعني، أو ي ــىلٰ  -كــم يب ــة  ع ــه الرواي ــاءت ب ــا ج  -م

ــي مــن بعــدييكــن  أخــي ووصــيِّ  ــه »ي وخليفت ، فلــم يقــم إلي

  ــن ــد م ــو]] ٧٨ص /[[أح ــة س ــؤمنني  ٰى اجلامع ــري امل أم

ــرين ــد أم ــن أح ــوه م ــيام نقل ــون ف ــيس خيل ــا أن : ، فل إمَّ

ــوا صــادقني ــوه، يكون ، أو كــاذبني، فــإن كــانوا كــاذبني فــيام نقل

ــه ال  ــٍد، وأنَّ ــرض زائ ــل إالَّ لغ ــذب ال ُيفَع م أنَّ الك ــدَّ ــد تق وق

ــر ــري جم ــي  ٰى جي ــام الت ــن األقس ــرج ع ــه ال خي ــدق، وأنَّ الص

ــر ــا ج ــؤ وم ــي التواط مناها، وه ــدَّ ــبهة، أو  ٰى ق ــراه، أو الش جم

ربهم االّتفاق، فيجب إذا علمنـا انتفـاء األقسـام الثالثـة عـن خـ

ــه ال منزلــة يف اخلــرب بــني الصــدق  أن ُيقَطــع عــىلٰ  صــدقهم، ألنَّ

ا اســتحالة التواطــؤ ومــا قــام مقامــه فــيهم، والكـذب، وقــد بيَّنـّـ

ــا أيضــًا اســتحالة وقــوع اخلــرب مــنهم اتِّ  ــا ال وبيَّن فاقــًا، وهــذا ممَّ

ــه معلـوم مـن حـاهلم رضورًة عنــد  يكـاد يشـتبه عـىلٰ  عاقـل، ألنَّ

حهاختبارها، وإنَّام امل  .شتبه غريه ممَّا سنُوضِّ

ـم مل  ا الشـبهة وااللتبـاس فمعلـوم أيضـًا ارتفـاعهام، ألهنَّ فأمَّ

ــه إىلٰ  ــع في ــر ُيرَج ــن أم ــِربوا ع ــحُّ  ُخي ــتدالل فيص ــر واالس النظ

ــم  ــدرٍك ُيعَل ــر م ــن أم وا ع ــربَّ ــل خ ــيهم، ب ــبهة عل ــول الش دخ

ــارفون  ــم ع ــريه، ألهنَّ ــه بغ ــًا التباس ــحُّ أيض ــيس يص رضورًة، ول

، معرفـــة تزيـــل الشـــكَّ  وبـــأمري املـــؤمنني   بـــالنبيِّ 

ــالف  ــه خ ــول في ــل أو املق ــدوا يف القائ ــون اعتق ــل أن يك وحتي

ــوا احلــقِّ  ، ومل يكــن القــول املســموع مــن بعــد فيجــوز أن يتومهَّ

فيــه خــالف مــا هــو عليــه، فــإذا كانــت مجيــع أســباب الشــبهة 

ام مرتفعـة، مل يكـن لتجـويز االشـتباه وجـه، ومل واللبس ومظـاهنِّ 

حصــول مــا رشطنــاه يف أســالف الشــيعة  َق إالَّ أن نــدلَّ عــىلٰ يبــ

كحصـــوله يف أخالفهـــم، وُيعَلـــم ذلـــك بـــالوجهني اللـــذين 

منامها  :قدَّ

فرقــة  لــو كـان ينتهـي يف أصـله إىلٰ  أنَّ خـرب الـنصِّ : أحـدمها

قليلة العـدد أو آحـاد ولَّـدوه وأحـدثوا االحتجـاج بـه بعـد أن مل 

 ٰى ت، لوجـــب بمقتضــــيكــن معروفـــًا ونشــــروه يف اجلامعــا

ــلُّ  ــرتك ك ــه، ويش ــن دفع ــورًا ال يمك ــر ظه ــادة أن يظه ــن  الع م



 إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................................... ٣٨٢

ــه،  ــار واالخــتالط بأهلهــا يف العلــم ب ــة باألخب ــه معرف كانــت ل

بعــد أن مل يكــن ظــاهرًا  ولكــان الزمــان الــذي ظهــر فيــه الــنصُّ 

ــد ]] ٧٩ص /[[ ــواه بع ــدعوا دع ــذين أب ــال ال ــًا، والرج معروف

عوها معلــومني بأعيــاهنم  مشــارًا إلــيهم بأســامئهم عــىلٰ  أن مل يــدَّ

ــة  ــذاهب احلادث ــئة وامل ــَرق الناش ــت يف الِف ــذي وجب ــه ال الوج

ــاه يف  ــا ذكرن ــاع العلــم بشـــيء ممَّ منا ذكرهــا، ويف ارتف ــدَّ التــي ق

نقل الشيعة للنصِّ وتعـّذر إشـارة مـن محـل نفسـه مـن خمالفيهـا 

ــيهم إىلٰ  عــىلٰ  عــاء ذلــك عل زمــان بعينــه، ورجــال بأســامئهم،  ادِّ

ســالمة نقلهــم  م داللــة عــىلٰ التظنّــي والتــوهُّ  رهم عــىلٰ واقتصــا

 .من االختالل

وهذا الـذي قضـينا بـه يف نقـل الشـيعة أوجـب منـه يف نقـل 

ساير الِفَرق، ألنَّه مل ُمتْـَن فرقـة، وال بـيل أهـل مـذهب بـام بليـت 

ع والقصـد، وظهـور كلمـة أهـل اخلـالف، به الشـيعة مـن التتبـُّ

م سـلمت فيـه الشـيعة مـن ّنـا ال نكـاد نعـرف زماإ ٰى حتَّ  نـًا تقـدَّ

ــد  ــن قص ــا م ــت فيه ــاالً عري ــة، وال ح ــزوم التقيَّ ــول، ول اخلم

 ٰى كثـرة مـا جـر السلطان، وعصـبيته وميلـه وانحرافـه، هـذا إىلٰ 

مــرِّ الــدهر،  بينهـا وبــني خصـومها مــن اخلـوض يف الــنصِّ عـىلٰ 

ب واجتهاد مجاعـة خمالفيهـا يف الطعـن عليـه، والـثلم لـه، وتطلُّـ

ــر  مــا يدحضــه، وبعــض هــذه األُمــور يكشــف الســـرائر وُيظِه

ــان  ــر، وزم ــرب أن يظه ــعف اخل ــا ض ــت معه ــامئر، وال يثب الض

ــ ــَرف، حتَّ ــه أن ُيع ــكَّ  ٰى حدوث ــرتي  ال يش ــان، وال يم ــه اثن في

ــزِّ  ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ــتمكُّ  لس ة وال ــوَّ ن، وق

ــرة  ــلطان وكث ــور ]] ٨٠ص /[[الس ــا بظه ــا حكمن ــوان، ممَّ األع

ــه يف ا ــأمثال ــادة خيف ــة  ٰى لع ــن فرق ــع م ــام يق ــف ب ــتم، فكي وينك

ــطلح يف  ــون واص ــا املفرق ــافر عليه ــد تظ ــورة، وق ــورة مقه مغم

ــل صــورة الشـيعة بعــني منصــف  قصـدها املختلفــون، ومـن تأمَّ

ة قولنا  .علم صحَّ

ــر ــه اآلخ ـــروط : والوج ــنهم والش ــا م ــن يلين ــدنا م ــا وج أّن

ـم نقلـوا  التي اعتربناها حاصـلة بغـري شـكٍّ فـيهم، يـذكرون أهنَّ

ــ خــرب الــنصِّ  ــن صــفته يف امتنــاع التواطــؤ واالتِّ وتلقُّ فــاق وه عمَّ

ــذب  ــويز الك ــادقني، ألنَّ جت ــوا ص ــدَّ أن يكون ــال ب ــفتهم، ف كص

ــامع  ــويزه يف س ــه كتج ــرب عن ــذوا اخل ــن أخ ــفة م ــيهم يف ص عل

علــم  ا أنَّ األمــرين مجيعــًا يعــودان إىلٰ اخلــرب، ألّنــا قــد بيَّنّــ

مناها فقـد وضـح كـون الضـرورة، وإذا ثبتـت اجلملـة ا لتـي قـدَّ

 .صدقًا، ووجب املصري إليه والعمل عليه خرب النصِّ 

ــالوا ــإن ق ــنصُّ : ف ــان ال ــو ك ــ ل ــالً،  احق� ــه متَّص ــم ل ونقلك

ــلِّ  ــه لك ــم ب ــب أن يقــع العل ــاهرًا، لوج ــل ظ  ووقوعــه يف األص

أنَّ  عـىلٰ   حـدِّ وقوعـه بـنصِّ النبـيِّ  من سـمع األخبـار عـىلٰ 

شــهر رمضــان، ومــا أشــبههام مــن  صــيام الكعبــة قبلــة، وعــىلٰ 

أركـان العبــادات الظـاهرة، وجيــري يف وجـوب حصــول العلــم 

 زيــد بــن حارثــة وخالــد بــن الوليــد، إىلٰ  تــأمريه  ٰى بـه جمــر

غــري مــن ذكرنــاه مــن والتــه وقضــاته، ويف علمنــا بــالفرق بــني 

الفـرق بينـه  وبني هـذه األُمـور يف بـاب العلـم دليـل عـىلٰ  النصِّ 

ة ا  .لنقل وسالمتهوبينها يف صحَّ

ــل هلــم ــنصُّ : قي ــيس جيــب إذا كــان ال ــ ل ــه  احق� واملخــرب عن

مـن كـان هبـذه  كـلِّ  ٰى صادقًا واخلـرب بـه متـواترًا أن جيـري جمـر

فيـه، ألّنـا وإن كنّـا  الصفة يف عمـوم العلـم بـه، وارتفـاع الشـكِّ 

ــه يف  ــا ذكرت ــر مل ــاواة النظ ــاملني بمس ة ]] ٨١ص /[[ع ــحَّ الص

أيضـًا أنَّ الـنصَّ قـد اتَّفـق فيـه مـا مل وسالمة النقل، فقـد علمنـا 

الكعبــة، وإجيــاب  يتَّفــق يف ســائر مــا قصصــته، ألنَّ الــنصَّ عــىلٰ 

ا مل َيـْدعُ ِ أحـدًا يف صوم شهر رمضـان، وتـأمري فـالن وفـالن ، ممـَّ

ــاضٍ  ــتقبلٍ  م ــىلٰ  إىلٰ  داعٍ  وال مس ــة ع ــدت رئاس ــه، وال انعق  كتامن

ــه باإ ــله أو فرع ــه يف أص ــل راٍو ل ــه، وال قوب ــذيب، أو بطال لتك

يهم لقي بالتبديع، بـل سـلَّم مجيـع النـاس عـاملهم وجـاهلهم ملِّـ

ــ شــكٍّ  يهم، فاتَّضــح لــذلك طريــق العلــم بــه، وارتفــع كــلُّ وذمِّ

دناه اتَّفـق فيـه فيه، وليس هـذا حـال الـنصِّ  ، فـإنَّ مجيـع مـا عـدَّ

ــه، ويف اتِّ  ــوله وفروع ــرض يف ُأص ـــي وع ــا يقتض ــه م ــاق بعض ف

ــرُّ  ــب وتط ــبهة، والري ــىلٰ ق الش ــع ع ــا ُأمج ــاواة م ــن مس ــع م  يمن

م  .تسليمه وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

ــام ذكــره الســائل، وارتفــاع  ــنيِّ أنَّ حصــول اليقــني ب ــا ُيب وممَّ

ته يف نفســه، أو ظهــوره يف  الشــكوك عنــه، مل يكــن ألجــل صــحَّ

ــه، عــىلٰ  ــة ب ــه، أو لــزوم احلجَّ ــوم فرض ــ أصــله، أو عم ــا يظنُّ ه م

ـه لـو كـان كـذلك لوجـب حصـول اليقــني، وزوال  خصـومنا أنَّ

عليــه، ولــزوم  جمـراه يف وقــوع الــنصِّ  ٰى مــا جــر الشـبهة يف كــلِّ 

ــًا  ــه، وعمــوم فرضــه وظهــوره، ولــو كــان ذلــك واجب ــة ب احلجَّ

 لكـــان علمنـــا بكيفيـــة الصـــالة والطهـــارة وصـــفات احلـــجِّ 

ــاة إىلٰ  ــدود الزك ـــرعية  وح ــادات الش ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــري م غ

ــىلٰ  ــوص ع ــىلٰ  املنص ــا ع ــدِّ  أحكامه ــنصِّ  ح ــوع ال ــا بوق يف  علمن

د مــن  وجوهبــا، وعــىلٰ  اجلملــة عــىلٰ  حــدِّ علمنــا بســائر مــا تعــدَّ

ـــيِّ  ـــوال النب ـــه،   أح ت ـــراءه وحجَّ ـــأمريه ُأم ـــاهرة كت الظ
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ــذه  ــائر ه ــم بس ــان العل ــامَّ ك ــهورة، فل ــه املش ــه، وغزوات وهجرت

ــ ــه،  ااألُمــور عام� ــه، وال جمــال للشــبهة في ال طريــق للشــكِّ علي

ــا ــدود العب ــم بح ــا والعل ــة أحكامه ــا وكيفي ــي ذكرناه دات الت

ـــ ]] ٨٢ص /[[قـــد تنازعـــه أهـــل العلـــم وجتـــاوبوه،  اخاص�

ــلُّ  ــدت ك ــر واعتق ــذهب األُخ ــالف م ــذهبًا خي ــه م ــة في ، ٰى فرق

ــك يف ذلـك بطريقـة يــر وكـلُّ  ـة َهَدْتـه إليهــا  ٰى مـن متسَّ أنَّ احلجَّ

وأنَّ الشـبهة رصفــت خمالفيـه عنهــا، بطــل أن يكـون مــا اشــرتك 

ــنصِّ  ــب  يف وقــوع ال ــه جي ــة ب ــرض أو لــزوم احلجَّ ــوم الف أو عم

، وثبــــت أنَّ اشـــرتاكه يف حصـــول العلـــم، وزوال الشـــكِّ 

االعتبار الـذي اعتربنـاه هـو الواجـب، ولـيس يمكـن أحـدًا أن 

رشوط مجيـع مـا ذكرنـاه مـن العبـادات  عـىلٰ  يدفع وقوع الـنصِّ 

ــه ال ســبيل إىلٰ  ــا وكيفياهتــا، ألنَّ ــان أحكامه ، امتثاهلــا إالَّ بعــد بي

اجلملـة  وكيفية فعلها، فـام يوجـب بيـان فرضـها ووجوهبـا عـىلٰ 

يوجـــب بيـــان أحكامهـــا، ألنَّ ارتفـــاع أحـــد البيـــانني خمـــلٌّ 

دناه ال طريـــق  باالمتثــال، وألنَّ كثــريًا مــن أحكــام مــا عــدَّ

ــه إىلٰ  ــم ب ــع يف العل ــل املرج ــه، ب ــاد في ــوص، وال  لالجته النص

ــه أن يقــول ــذه العبــادا: يمكن ــان أحكــام ه ت وقــع يف إنَّ بي

ــىلٰ  ــَل ع ــًا فنُِق ــل خمتلف ــة  األص ــم بطريق ــع العل ــه، ومل يق اختالف

مًا، ألنَّ هــذا ال يمكــن أن  واحــدة فيــه كــام وقــع بــام ُذِكــَر متقــدِّ

يقال يف مجيـع مـا اختلـف فيـه، وإنَّـام ُيـذَكر يف األذان، فـإنَّ أذان 

وقــع خمتلفـًا، وإن ُذِكــَر يف غـريه فــال بـدَّ أن يكــون  نيـه مؤذِّ 

 طريقــه التخيــري، أو ممَّــا يســوغ فيــه اخــتالف العمــل، وكــلُّ  ممَّــا

ــا  ــان بياهن ــام إن ك ــذه األحك ــالم، ألنَّ ه ــع للك ــري داف ــك غ ذل

وجـه واحـد فـاالعرتاض هبـا الزم للقـوم  وقع يف األصـل عـىلٰ 

ظــاهر اللــزوم، وإن كــان وقــع خمتلفــًا إلباحــة أو ختيــري أو 

ــه،  ــنا ب ــا عارض ــّل م الً يف ك ــذا أوَّ ــيس ه ــا فل ــي أن غريمه ويكف

ـــروه يف أنَّ  ـــا ذك ـــالف م ـــد خي ـــم واح ـــه حك ـــون يف مجلت يك

هة  .معارضتنا تكون متوجِّ

ــان ]] ٨٣ص /[[ ــًا لك ــع خمتلف ــوع اجلمي ــلَّمنا وق ــو س ــّم ل ث

كــان جيــب أن ُيعَلــم وقوعــه : الكــالم أيضــًا الزمــًا، ألّنــا نقــول

الوجه الذي وقع عليه مـن االخـتالف كـام علمنـا سـائر مـا  عىلٰ 

ــه ال فــرق بــني أن ُيظِهــر بيــان احلكــم ُذِكــَر ممَّــا وقــ ع متَّفقــًا، ألنَّ

ــم  ــًا يف أنَّ العل ره خمتلف ــرِّ ــره وُيك ــني أن ُيظِه ــًا، وب ره متَّفق ــرِّ وُيك

فــاق جيــب حصــوله، وهــذا يوجــب بحالــه يف االخــتالف واالتِّ 

ــ ــه ٰى أن نكــون عــاملني بوقــوع األذان مثن ، ووقوعــه مفــردًا، وبأنَّ

 ،ــة ــع خمتلف ــن مواض ــارق م ــع الس ــع  إىلٰ  قط ــا وق ــع م مجي

ــه إىلٰ  ــان مرجع ــه، وك ــتالف في ــىلٰ  االخ ــنصِّ ع ــا  ال ــدِّ علمن ح

الكعبــة، وصــيام الشــهر  بوجـوب األذان يف اجلملــة ونّصــه عــىلٰ 

ــه  ، ويف عــدم العلــم بأحــد األمــرين ودخــول الشــبهة في املعــنيَّ

ــىلٰ  ــة ع ــه دالل ــر وانتفائهــا عن ــا،  وحصــوله يف اآلخ ة قولن صــحَّ

زالـون يقولونـه عنـد هـذه املعارضـة مـن ولو سلَّمنا هلـم مـا ال ي

أنَّ األحكام التـي أرشتـم إليهـا، ووقـع اخـتالف النـاس فيهـا مل 

ــول  ــن الرس ــن م ــام  يك ــا، وإنَّ ــف عليه ــا، وتوقي ــصٌّ فيه ن

ــ تــه إىلٰ وكَّ ــ ل فيهــا ُأمَّ ــا قــد بيَّنّ ا االســتدالل واالجتهــاد، وإن كنّ

م لكـان معنـ لـه، ألنَّ  كالمنـا هـذا أيضـًا مـبطالً  ٰى فساده بام تقـدَّ

عهـد  من مجلة ما ذكرنـاه مـن األحكـام مـا علمنـا حدوثـه عـىلٰ 

ــه قــد كــان منــه الرســول  فيــه فعــل خمصــوص،  ، وأنَّ

ــه  ــر يف كثــري مــن األوقــات بــني  كعلمنــا بأنَّ قــد كــان يتطهَّ

أصــحابه يف الســفر واحلضـــر وُيصــّيل هبــم بحيــث يشــاهدونه، 

نـًا ظـاهرًا، وقـد ويؤذَّن لـه يف اليـوم والليلـة مخـس دفعـات، أذا

ـــع  ـــ قط ـــض السُّ ـــاد بع ـــب أنَّ لالجته ص /[[ـّراق، فه

جمــاالً يف تفصــيل أحكــام العبــادات وحــدودها، مــا بالنــا ]] ٨٤

ملـا ذكرنـاه مـن صـالة وطهـارة وأذان  ال نعلم صـفة فعلـه 

ــة عــن نقــل ذلــك عــىلٰ  وجهــه إن  وقطــع؟ وكيــف ذهبــت األُمَّ

ُنِقـَل؟ وأالَّ  كانت مل تنقلـه، أو كيـف ذهبـت عـن علمـه إن كـان

دناه مـن أفعالـه  ٰى جـر علمنـا بصـفة طهارتـه وصـالته ومـا عـدَّ

ــر ــىلٰ  ٰى جم ــة ع ــه يف اجلمل ــا بنصِّ ــذا  علمن ــور وك ــالة والطه الص

 وكذا؟

ممَّـــا   إنَّ مـــا فعلـــه النبـــيُّ : أن يقـــول ولـــيس ألحـــدٍ 

ــام  ــه، وإنَّ ــة ب ــوت الرواي ــتالف يف ثب ــه ال اخ ــوه وروي عن ذكرمت

جــواز خــالف  هم بصــفة فعلـه إىلٰ ذهـب املختلفــون مـع اعــرتاف

ـه مل يصـّح رُ ما فعله لتأويـل آيـات أو لُطـ ق مـن االسـتدالل، ألنَّ

ــول  ــدهم أنَّ الرس ــادات  عن ــذه العب ــل يف ه ــر أن ُيفَع حظ

خالف ما فعلـه كـام يصـحُّ عنـدهم صـفة مـا فعلـه منهـا، وألنَّ 

صـواب  بعـض الصـفات إنَّـام يـدلُّ عـىلٰ  وقوع العلم بفعله عـىلٰ 

 عـىلٰ  ٰى يف تلـك الصـفة، وال يمنـع مـن قيـام داللـة ُأخـرباعـه اتِّ 

وجــه آخــر، والــذي وردت بــه الروايــات يف  جـواز إيقاعــه عــىلٰ 

ــرأس ال  ــع ال ــح مجي ــحهام ومس ــرجلني ال مس ــل ال ــه غس طهارت

ــيس  ــغ ول ــن الرس ــارق م ــع الس ــه قط ــع أنَّ ــه، ويف القط بعض

ــه  ــذا عن ــالف يف ه ــىلٰ  خي ــح ع ــواز املس ــالف يف ج ــن خ  م
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ــبعض  ــرجلني وب ــابع أو ال ــن األص ــارق م ــع الس ــرأس، وقط ال

ــة  ــه هناي ــذي ذكرنــاه، ألنَّ هــذا مــن قائل املنكــب مــن الوجــه ال

ــع  ــح مجي ــالف يف مس ــن خ ــم رضورًة أنَّ م ــا نعل ــابرة، ألّن املك

ــن  ــدالً م ــرجلني ب ــل ال ــيعة ويف غس ــن الش ــرأس م ص /[[ال

ـــن ]] ٨٥ ـــارق وم ـــع الس ـــنهم يف قط ـــالف م ـــحهام، وخ مس

ح الروايــة عــ بخــالف مذهبــه،   ن النبــيِّ اخلـوارج ال ُيصــحِّ

الوجـه الـذي  فعـل شـيئًا مـن ذلـك إالَّ عـىلٰ  وال ُيسلِّم أنَّه 

م هــذا عاقــل وهــو  ذهـب هــو دون خمالفيــه إليــه، وكيــف يتــوهَّ

ع مـن مسـح مجيـع رأسـه أو غسـل رجليـه،  يعلم أنَّ الشيعة ُتبـدِّ

إنَّ غسـل الـرجلني ال جيـزي عـن مسـحهام، وال صـالة : وتقول

غسـل بـدالً مــن املسـح، وكـذلك ال صـالة ملــن ملـن اسـتعمل ال

ــه إالَّ بــه،  ــرض ال يــتمُّ ل ــدًا أنَّ الف ــع رأســه معتق ــح مجي مس

ــيَّ  ــدهم أنَّ النب ــطُّ   وعن ــتعمل ق ــح  مل يس ــه إالَّ املس يف رجلي

دون الغســـل، وال قطـــع الســـارق إالَّ مـــن حيـــث يقتضــــي 

 .مذهبهم قطعه

ــن  ــاهرة ع ــذلك ظ ــة ب ــون الرواي ــاز أن يك ــإذا ج ــد، ف وبع

ــيِّ ا ــدّينهم   لنب ــا، وت ــيعة فيه ــالف الش ــع خ ــة م مستفيض

ــ ببطالهنـا، جــاز أن يكـون الــنصُّ  مــع  اصـحيحًا واخلــرب بـه حق�

خــالف مــن خــالف فيــه، وأّي شـــيء قيــل يف خــالف الشــيعة 

ــبهة  ــول الش ــوم، أو دخ ــع املعل ــابرة، ودف ــم باملك ــذف هل ــن ق م

، وكــان هلــم  أمكـن أن يقــول الشــيعة مثلــه ملخـالفيهم يف الــنصِّ

ـــم]] ٨٦ص /[[ن أ ـــل هل ـــًا إذا قي ـــوا أيض ـــة : يقول إنَّ الرواي

بخـالف مــذهبكم يف املســح وغــريه ولكــنَّكم ذهبــتم عــن علــم 

كيــف أمكــن أن تــدخل الشــبهة علينــا يف هــذا : ذلــك بالشــبهة

اجلملــة؟ وأالَّ علمنــا صــفة  ومل تــدخل يف العلــم بالوضــوء عــىلٰ 

ــوئه  ــه  وض ــا أنَّ ــام علمن ــارق ك ــه الس ــع قطع  وموض

ــ ــاز أن توضَّ ــامن ج ــذان العل ــف ه ــاز أن خيتل ــع، وإن ج أ وقط

ــراء،  ــأمري األُم ــن ت ــَر م ــا ُذِك ــائر م ــالنصِّ وس ــم ب ــالف العل خي

 .وغريها ،الكعبة عىلٰ  والنصِّ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــيِّ : ول ــن النب ــنصَّ م ــان   إنَّ ال وإن ك

ــىلٰ  ــًا ع ــيل  واقع ــادات، وتفص ــن العب ــوه م ــا ذكرمت ــام م أحك

بحضــرة مجيـع أصـحابه،  حدودها فلـم يقـع ذلـك منـه ظـاهراً 

ـــه  ـــة بيان ـــتصَّ بمعرف ـــل اخ ـــادًا  ب ـــام آح ـــذه األحك هل

ــم  ، ألنَّك ــنصِّ ــذهبكم يف ال ــذا م ــيس ه ــة، ول ــات قليل ومجاع

ــدود  ــوب ح ــم وج ــا نعل ــة، ألّن ــع األُمَّ ــوره جلمي عون ظه ــدَّ ت

ــا  ــا هب ــا، ولــزوم العمــل لن ــادات املــذكورة ورشوطهــا علين العب

، فـال بـدَّ  د النبـيِّ مـن شـه حدِّ لزومهـا ووجوهبـا عـىلٰ  عىلٰ 

ــه  ــع بيان ــىلٰ  أن يق ــل ع ــا يف األص ــذر  هل ــه ع ــع ب ــدٍّ ينقط ح

ومـــن مل  احلـــارضين والغـــائبني، ومـــن شـــهد عصــــره 

 يف كــلِّ  يلحـق بعصــره ممَّــن يـأيت مــن بعـد، ألنَّ التكليــف عـامٌّ 

ــه  ــوع بيان ــب وق ــؤالء، ومل نوج ـــرة  ه ــاه بحض ــا ذكرن مل

ة أو أكثرهم، بل الـذي ن مـن تقـوم  وجبـه أن يقـع عـىلٰ مجيع األُمَّ

ــتصَّ  ــذلك وإن اخ ــع ك ــد يق ــذر، وق ــع الع ــة، وينقط ــه احلجَّ ب

ــىلٰ  ــوره ع ــان ظه ــة، وإذا ك ــض األُمَّ ـــرة بع ــة  بحض ــه احلجَّ وج

، ألّنــا ال نــذهب إىلٰ  ٰى واجبــًا فقــد ســاو أنَّ  مــا نقولــه يف الــنصِّ

الـنّص الـذي ُنسـّميه  أمـري املـؤمنني  نـصَّ عـىلٰ   النبيَّ 

ــذي ـــرة  اجلــّيل، ال ــطرار بحض ــه باض ــارضوه مــراده من ــم ح عل

ة، بـل نـذهب إىلٰ  ـة  مجيع األُمَّ ن تقـوم احلجَّ أنَّـه وقـع بمشـهد ممـَّ

بنقلــه، فــإن مل جيــب عنــد املخــالف حصــول العلــم بكيفيــة مــا 

دناه مـــن  ـــادات عـــىلٰ ]] ٨٧ص /[[عـــدَّ حـــدِّ حصـــوله  العب

 بوجوهبا، ولـزوم العبـادة هبـا مـن جهـة أنَّ بيـان كيفيتهـا مل يقـع

ــة فكــذلك ال جيــب وقــوع العلــم بــالنصِّ  بحضـــرة مجاعــة األُمَّ

ــىلٰ  ــىلٰ  ع ــنّص ع ــة، وال ــالة يف اجلمل ــاب الص ــه بإجي ــدِّ وقوع  ح

ــان  ــة، وإن ك ــة األُمَّ ـــرة مجاع ــع بحض ــنصَّ مل يق ــة، ألنَّ ال الكعب

ة به من مجاعتهم  .واقعًا بحرضة من تقوم احلجَّ

ادات، إنَّ الــنصَّ خيــالف أحكــام العبــ: ولــيس لــه أن يقــول

ــامٌّ  ــه ع ــلِّ  ألنَّ فرض ــدخلها  لك ــادات ي ــروض العب ــف وف مكلَّ

ــوال  ــن األح ــري م ــقط يف كث ـــرها تس ــا بأس ــاص، ألهنَّ االختص

ــم  ــوم العل ــاكم عم ــام ألزمن ــذار، وإنَّ ــن األع ــد رضوب م وعن

حــدِّ الضـــرورة  وارتفــاع الشــبهة عنــه، وحصــوله عــىلٰ  بــالنصِّ 

ـــام  ـــن أحك ـــام ذكرمتـــوه م ـــه، فمعارضـــتكم ب لعمـــوم فرض

لعبــادات غــري الزمــة، ألنَّ خصــوص مــا ُذِكــَر مــن العبــادات ا

 وسقوطه يف بعـض األحـوال بالعـذر غـري مـدفوع، إالَّ أنَّـه عـامٌّ 

مــن وجــه آخــر، ألنَّ للصــالة والطهــارة مــن العمــوم مــا لــيس 

ــجِّ  ــاة واحل ــوم  للزك ــه العم ــا يدخل ــا إالَّ م ــيس فيه ــاد، فل واجله

د يدخلــه واخلصــوص بحســب اإلضــافات، والعلــم بــالنصِّ قــ

ــه قــد يســقط مــع فقــد  اخلصــوص عــىلٰ  وجــه مــن الوجــوه، ألنَّ

ـل بـه إىلٰ  معرفتـه، ولـو  العقل أو نقصانه عـن احلـدِّ الـذي ُيتوصَّ

مل يدخلــه اخلصــوص مجلــًة وخــالف ســائر العبــادات الشـــرعية 

ــه كــان جيــب أن يعــمَّ العلــم  هــًا أيضــًا، ألنَّ لكــان كالمنــا متوجِّ



 ٣٨٥  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ههام مـــن العبـــادات بحـــدود الصـــالة والطهـــارة ومـــا أشـــب

ــ ــا حتَّ ــل هب ــه العم ــها، ولزم ــه فرض ــن عمَّ ــع م ــا مجي  ٰى وكيفيته

يشرتك مجيع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـالة يف العلـم بـام 

ــول  ــان الرس ــن بي ــع م ــام  وق ــام ك ــه هل ــفة فعل ــيهام وص ف

اجلملــة بوجـوهبام، وقــد علمنــا خــالف  اشـرتكوا يف العلــم عــىلٰ 

ة والصــالة قــد عــمَّ مــن أنَّ العلــم بوجــوب الطهــار هــذا، عــىلٰ 

لزمته هذه العبادات ومـن مل تلزمـه، ألنَّ مـن سـقط عنـه فـرض 

ـــالة  ـــرض الص ـــارة أو ف ـــن ]] ٨٨ص /[[الطه ــــرب م لض

ــن  ــن دي ــه م ــادتني علي ــاتني العب ــوب ه ــم وج ــه يعل ــذر ألنَّ الع

ــول  ــىلٰ  الرس ــاهرة، ومل  ع ــور الظ ــائر األُم ــه بس ــدِّ علم ح

ــام ــوم علمه ــن عم ــه ع ــهام عن ــقوط فرض ــه س ــذا  ُخيِرج ــه، وه ل

ــل  ــوم الفــرض، وُيبطِ ــابع لعم ــري ت ــوم العلــم غ يوجــب أنَّ عم

ق بــني  اعتبــار مــن اعتــرب يف هــذا البــاب عمــوم الفــرض، وفــرَّ

ــق معارضــتنا، ألّنــا نقــول  الــنّص وبــني العبــادات بــذلك، وُحيقِّ

إذا كــان العلــم بعمــوم فــرض الطهــارة والصــالة ومــا : حينئــذٍ 

ــ ــاألعّم  مــن لزمــه فعلهــام لكــلِّ  اأشــبههام عام� ومــن مل يلزمــه ف

ــه  ــن لزمت ــا م ــًا وأحكامه ــادات أيض ــذه العب ــفات ه ــم بص العل

 .ومن مل تلزمه

إنَّام عمَّ العلم بوجوب هذه العبادات التي ذكرمتوهـا : فإن قيل

ـه مـن  ملن سقط عنه فعلها بالعذر، ومن مل يسقط عنه، من جهـة أنَّ

 سقط عنه فرض العمل هبا مل يسقط عنه فرض العلـم، وعـذره يف

قد حلق : اإلخالل بالعمل ال يكون عذرًا يف اإلخالل بالعلم، قلنا

اإلمـام،  إذًا العلم هبذه العبادات وأحكامها يف العموم بالنصِّ عىلٰ 

وبطل فـرقهم بـني العلـم هبـا وبـني العلـم باإلمـام باخلصـوص 

والعموم، ونحن مل نعارض إالَّ بوجوب العلم ال بوجوب العمل، 

وإن سقط العمل هبـا  أنَّ العلم بالعبادات عامٌّ فإذا وقع االعرتاف ب

 .عليها يف بعض األحوال صحَّ محل النصِّ 

ــل ــإن قي ــم : ف ــوع العل ــن وق ــع م ــيام يمن ــذكرون ف ــراكم ت ن

ــالنصِّ  ــىلٰ  ب ــاكم  ع ــي ألزمن ــاهرة الت ــاألُمور الظ ــه ب ــدِّ وقوع ح

ـ ة عـىلٰ اوجوب مساواته هلـا لـو كـان حق� مـذهبكم  ، أسـبابًا مبنيـَّ

ــ ، كق ــنصِّ ــَي : ولكميف ال ــور، وُلِق ــه اجلمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال

 راويه بالتكـذيب وُرِمـَي بالتضـليل، وانعقـدت الرئاسـات عـىلٰ 

متموه يف صــدر كالمكــم، وهــذا غــري  بطالنــه، إىلٰ  ســائر مــا قــدَّ

ة الــنصِّ ]] ٨٩ص /[[مســلَّم لكــم،  ، ألنَّــه كالتــابع لصــحَّ

 فكيف يصحُّ أن جيعلوه عذرًا يف ارتفاع العلم به؟

قد غلطـت علينـا غلطـًا ظـاهرًا، ألّنـا مل نـذكر يف مجلـة : قلنا

ــالنصِّ  ــم ب ــول العل ــن حص ــة م ــباب املانع ــن األس ــا م جوابن

وزوال الريب فيه إالَّ مـا هـو معلـوم ومسـلَّم، وإنَّـام اخلـالف يف 

 بوقـوع العلـم بـه عـىلٰ  كونه سببًا مانعًا من العلـم بـالنصِّ وخمـال� 

جهــة الصــواب والوجــوب،  احلــدِّ املــذكور، أو يف وقوعــه عــىلٰ 

وقـع مـن أكثـر  ألنَّه ال خالف يف أنَّ العمـل بعـد الرسـول 

ــة بخــالف الــنصِّ  ، والرئاســة املنعقــدة ملــن انعقــدت لــه يف األُمَّ

ــىلٰ  ــة ع ــت مبنيَّ ــال كان ــك احل ــنصِّ  تل ــن  ردِّ ال ــه، وأنَّ م وإبطال

ــديُّ  ــر الت عــاه وأظه ــتمكُّ ادَّ ــد ال ــوال عن ــه يف مســتقبل األح ن ن ب

بـه ألـف، من إظهـار قه واحـد وُيكذِّ نَـًا ُيصـدِّ بًا ُمَهجَّ ه كـان مكـذَّ

ــنصُّ  ــع ال ــذ وق ــق من ــه مل يتَّف ــد  إىلٰ  وأنَّ ــت واح ــذا وق ــا ه زمانن

ــان  ــه، أو ك ــذيب راوي ــه، أو أمســكت عــن تك ــة في ســلَّمته األُمَّ

ب املنـازع، ونحـن نعلـم أنَّـه  املسلِّم أو املمسك أكثـر مـن املكـذِّ

الكعبـة، ومـا  العلـم بـالنصِّ عـىلٰ مل يتَّفق فـيام عورضـنا بـه مـن 

ا ذكرنـاه، بـل احلاصـل فيـه عكـس هـذه  ٰى جر جمراها بشـيء ممـَّ

األُمــور وأضــدادها مــن التســليم واإلمجــاع والتصــديق ووقــوع 

ــدفع  ــدًا أن ي ــن أح ــيس يمك ــروع، ول ــول والف ــل يف األُص العم

دناه أو يشــري إىلٰ  ــا عــدَّ ــه، ألنَّ وقــوع العمــل  شــيئًا ممَّ خــالف في

ره أحــد مــن خمــالفي الشــيعة وال أحــد نِكــال يُ  نصِّ بخــالف الــ

ــة، وخمــالفو  ن اخــتلط بأهـل األخبــار مـن اخلــارجني عـن امللَّ ممـَّ

ـــون ـــيهم ويقول ـــك عل ـــدون يف ذل ـــيعة يزي ـــل : الش إنَّ العم

ــم مــا فعلــوا مــن  بخــالف الــنصِّ  ــة، وأهنَّ وقــع مــن مجيــع األُمَّ

ــذا  ــوه، وه ــم أن يفعل ــذي هل ــب ال ــه إالَّ الواج ــل بخالف العم

عمـــل  ]]٩٠ص /[[إنَّ األكثـــر : قـــول الشـــيعة يـــادة عـــىلٰ ز

ــام اقتصــ ــا صــحَّ  رت الشــيعة عــىلٰ ـبخالفــه، وإنَّ ذكــر األكثــر مل

ة الــنصِّ  والعمــل  عنــدها مــن اعتقــاد مجاعــة مــن القــوم صــحَّ

عــ  ٰى عليــه باطنــًا، واملخــالف للشــيعة أيضــًا يعــرتف بــأنَّ مــن ادَّ

بًا مرمي�ــوأظهــر القــول بــه يف مجيــع األزمــان كــان م الــنصَّ   اكــذَّ

ــول ــان يق ــة، وإن ك ــالف اجلامع ــة وخ ــه : بالبدع ــني ل إنَّ التهج

ــا  ــول م ــالف يف حص ــه ال خ ــه، فكأنَّ ــع موقع ــذيب واق والتك

ــالف إىلٰ  ــع اخل ــام يرج ــاه، وإنَّ ــًا، أو  ذكرن ــوابًا وواجب ــه ص وقوع

ــىلٰ  ــوا ع ــم أن يقول ــيس هل ــيح، ول ــأ والقب ــة اخلط ــذي : جه إنَّ ال

ــة ب ــل األُمَّ ــن عم ــوه م رمت ــنصِّ قرَّ ــالف ال ــا  خ ــارهم م وإظه

ــعــدم الــنصِّ  يقتضــي إبطالــه دالٌّ عــىلٰ  ملــا  ا، ألنَّـه لــو كــان حق�

ــة بخالفــه، ألنَّ هــذا عــدول عــن الســؤال  جــاز أن تعمــل األُمَّ
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ــام وقــع اجلــواب عــن قــوهلم ــه، وإنَّ ــا عن ــان : الــذي أجبن لــو ك

ـ الكعبـة ومـا  العلـم بـه العلـم بـالنصِّ عـىلٰ  ٰى لسـاو االنّص حق�

ــبهها، ــ أش ــد بيَّنّ ــن وإذ ق ــع م ــا يمن ــرين وم ــني األم ــرق ب ا الف

ــدلوا إىلٰ  ــم أن يع ــن هل ــني مل يك ــاوي العلم ــر مل  تس ــؤال آخ س

ن مـا ســألوا عنـه وال معنـاه، وســيأيت اجلـواب عـن هــذه  يتضـمَّ

ــىلٰ  ــنقض ع ــد ال ــد عن ــيام بع ــا ف ــا ماثله ــبهة وم ــاحب  الش ص

 .الكتاب بعون اهللا تعاىلٰ 

أمـري  مل ينّص عىلٰ   النبيَّ  ما بال العلم بأنَّ : ثّم يقال للقوم

ع املؤمنني   ذلك غري حاصـل عـىلٰ  ٰى باإلمامة، وكذب من ادَّ

أيب هريـرة أو املغـرية  حدِّ حصول العلم بأنَّه مل ينّص باإلمامة عـىلٰ 

قبلة ختالف جهة الكعبة، وصوم شـهر  بن شعبة، وأنَّه مل ينّص عىلٰ 

عتـه  آخر غري شهر رمضان، وما بال العلم بنفـي الـنصِّ  الـذي ادَّ

دناها،  ه العلم بنفـي األُمـور التـي عـدَّ الشيعة مل يعّم مجيع من عمَّ

عن اجلميع بمنزلة واحـدة، وإذا جـاز أن  وعندكم أنَّ انتفاء النصِّ 

عـن أحـدمها ]] ٩١ص /[[عن أمرين فيعلم انتفاءه  ينتفي النصُّ 

، وال يعلم العلـم بانتفائـه مجيـ قوم دون قوم وعىلٰ  ع حدٍّ دون حدٍّ

ه العلم بانتفاء اآلخر جاز أيضًا أن يقع النصُّ  أمـرين  عـىلٰ  من عمَّ

فيعمُّ العلم بأحدمها وال يعمُّ العلم باآلخر، ويقع العلم بأحـدمها 

وجه ال يقع العلـم بـاآلخر عليـه، وإذا جعلـتم كـون العلـم  عىلٰ 

خمالفـًا للعلـم بـام ذكرمتـوه مـن  أمـري املـؤمنني  بالنصِّ عـىلٰ 

العلم بـه  ٰى لساو الو كان حق� : بطالنه، وقلتم عىلٰ  النصوص دليالً 

ع مـن  ٰى سائر ما وقع النصُّ عليه، فانفصلوا ممَّن جعل كون ما ُيـدَّ

خمالفًا للعلم بانتفاء ما ذكرناه مـن النصـوص  العلم بانتفاء النصِّ 

خـالف الكعبـة  أيب هريرة وعـىلٰ  التي علمنا انتفاءها كالنصِّ عىلٰ 

ة  دليالً عىلٰ  العلم ببطالن  ٰى لو كان باطالً تساو: ، وقالالنصِّ صحَّ

 .عنه النصُّ  ٰى سائر ما انتف

ــالوا ــإن ق ــنصُّ : ف ــان ال ــب وإن ك ــيس جي ــه  ل عي ــذي تدَّ ال

 مـن علـم انتفـاء غـريه عـىلٰ  الشيعة منتفيـًا أن يعلـم انتفـاءه كـلُّ 

ــان  ــن، وإن ك ــيام مل يك ــب ف ــري واج ــذا غ ــٍد، ألنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .من النصوصواجبًا فيام كان، ووقع 

ن عكـس القضـيَّ : قلنا هلـم لـيس جيـب : ة وقـالانفصـلوا ممـَّ

ــ إذا كــان الــنصُّ  عيــه الشــيعة حق� مــن  أن يعلمــه كــلُّ  االــذي يدَّ

حـدٍّ واحــٍد،  غـريه مــن األُمـور الظـاهرة عـىلٰ  عـىلٰ  الـنصَّ  مَ ِلـعَ 

 .ما كان، وإن كان واجبًا فيام مل يكن ألنَّ هذا ال جيب يف كلِّ 

ــالوا ــنحن: فــإن ق الــذي  إنَّ العلــم بانتفــاء الــنصِّ : نقــول ف

عونه كـالعلم بانتفـاء الـنصِّ  أيب هريـرة باإلمامـة وسـائر  عـىلٰ  تدَّ

ــ ع ــن ادَّ ــال م دمتوه، وح ــدَّ ــا ع ــ ٰى م ع ــن ادَّ ــال م ــدمها كح  ٰى أح

 .اآلخر

ــل هلــم ــا معكــم إىلٰ  هــذا احلــدِّ  إذا بلغــتم إىلٰ : قي ــه،  بلغن مثل

ــم ــا لك ــنصِّ : وقلن ــوت ال ــم بثب ــذي  إنَّ العل ــه يف ال ــذهب إلي ن

ـــه،  ـــه، ]] ٩٢ص /[[حصـــول اليقـــني ب وزوال الشـــكوك عن

ــىلٰ  ــالنصِّ ع ــه كــالعلم ب ــن دفع ــد  وهبــت م ــأمري زي ــة، وت الكعب

عــ عــ ٰى وخالــد وحــال مــن ادَّ  ٰى خالفــه أو دفعــه كحــال مــن ادَّ

 .عليها الكعبة، أو دفع النصِّ  عىلٰ  خالف النصِّ 

 كيف يقال هذا فيام خيالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

وكيف يصـحُّ مـا قلتمـوه فـيام خيـالف فيـه أمثالنـا؟ : يل هلمق

وفينــا الكثــرة التــي ال يصــحُّ عليهــا دفــع مثــل مــا ذكرمتــوه مــع 

ــديُّ  ــم بت ــه رضورًة وتقرُّ علمك ــا بمذهب ــاده إىلٰ ن أكثرن ــًا باعتق  ب

 .)جلَّ وعزَّ (ه ربِّ 

ــنصِّ  ــدافعني لل ــوم ال ــا للق ــص منه ــة ال خمل ــذه املعارض وه

نه السـؤال، وربَّـام سـألوا فقـالوامـا ت واملعتمدين عـىلٰ  لـو : ضـمَّ

 كــان اخلــرب متــواترًا بــالنصِّ لوقــع العلــم الضـــروري بــه لكــلِّ 

ــ ــرة هلــا الش ــن كث ــمعه، ألنَّ اخلــرب إذا ورد م ــي ـمــن س روط الت

عوهنا فال بدَّ من وقوع العلم الرضوري عنده  .تدَّ

ــاه  م الــذي رشحنــاه وأحكمن واجلــواب عــن الســؤال املتقــدِّ

هــذا الســؤال، ألنَّ معنامهــا متشــابه وإن كــان  هــو جــواب عــن

ضـــرب مــن  هــذا الوجــه إىلٰ  حيتــاج عنــد ذكــر الضـــرورة عــىلٰ 

م، ونحــن  التفصــيل ونــوع مــن الكــالم ال حيتــاج إليــه فــيام تقــدَّ

ــق بــه،  نســتوفيه عنــد الــنقض عــىلٰ  صــاحب الكتــاب، فقــد تعلَّ

لـو كـان : ونجيب أيضًا عن مجيـع مـا يسـألون عنـه مثـل قـوهلم

ــ الــنصُّ  ــه  احق� ــة وأظهــرت خالفــه، ولطالــب ب ــا كتمتــه األُمَّ مل

، ٰى ونـازع القـوم فيـه، وملـا دخـل يف الشـور أمري املـؤمنني 

ــوهلموال ف ــل ق ــذا، ومث ــذا وك ــل ك ــائكم  أّي : ع ع ــني ادِّ ــرٍق ب ف

ــو ــنصِّ ودع ــىلٰ  ٰى لل ــنصِّ ع ــية لل ــة والعبّاس ــاحبيهام؟  البكري ص

حب غــري ذلــك مــن شــبههم، فقــد ذكــر صــا]] ٩٣ص /[[ إىلٰ 

ــه،  ــاء إلي ــد االنته ــه عن ــب عن ــن نجي ــًا نح ــا طرف ــاب منه الكت

مـا  ٰى ة، وإذ قـد انتهـونستويف ذكـر مـا أخـلَّ بـه مـن زيـادة قويَّـ

ــود إىلٰ  ــنحن نع ــنصِّ ف ــالم يف ال ــه مــن الك ــا تقديم ــة  أردن حكاي

 .كالم صاحب الكتاب يف الفصل والنقض عليه

*   *   * 
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ــه]] ١١٩ص [[ ــا قول ــارس: (فأمَّ ــن جت ل م ــىلٰ إنَّ أوَّ ــك   ع ذل

مناه )وهشــام بــن احلكــم ٰى ابــن الراونــدي وأبــو عيســ ، فــام قــدَّ

ـ ُيبطِله، عىلٰ  لوجـب أن يقـع لنـا العلـم  اأنَّه لو كان ما ادَّعـاه حق�

ــ ولكــلِّ  ــيلِّ وذمِّ ــا مــن م ــار إذا خــالط أهله ــن ســمع األخب ي م

ــنصِّ  ــاء ال ع ــأنَّ ادِّ ــبي ب ــيعي وناص ــؤالء  وش ــن ه م زم ــدَّ مل يتق

ــه ــذكورين، وأنَّ ــام عَ  امل ــبلهم ك ــَرف ق ــمل ُيع ــلُّ  مَ ِل ــمع  ك ــن س م

م زمــان حــدوثهم، وكــذلك  األخبــار أنَّ قــول اخلــوارج مل يتقــدَّ

ســـائر الِفـــَرق التـــي نشـــأت  قـــول اجلهميـــة والنّجاريـــة إىلٰ 

ـــاختالف  ـــا ب ـــا، ويف علمن ـــبق إليه ـــواالً مل يس ـــدثت أق وأح

ــه  عي ــل فــيام يدَّ ــا ال حيي ــم وإنَّ مــن خالفن ــاب العل األمــرين يف ب

ــ ــن ك ــنصِّ م ــىلٰ  ون ال ــره إالَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ يف زم ــي  مبت التظنّ

القــوم،  ٰى بطــالن دعــو م واألشــبه واألليــق دليــل عــىلٰ والتــوهُّ 

يف زمـن  فإن ارتكـب مـنهم مرتكـٌب أنَّـه يعلـم حـدوث الـنصِّ 

من ذكره كام نعلم مـا ذكرنـاه مل جيـد فرقـًا بينـه وبـني الشـيعة إذا 

ــدِّ  ــنصَّ متق ــم أنَّ ال ــا تعل ــت أهنَّ ــدي ادَّع ــن الراون ــان اب م لزم

ــزلتني  ــني املن ــة ب ــدل واملنزل ــول بالع ــم أنَّ الق ــام نعل ــام، ك وهش

 كـون الـنصِّ  ٰى م لزمـان النّظـام وأيب اهلـذيل، وأنَّ مـن ادَّعـمتقدِّ 

عــ موقوفــًا عــىلٰ  ــة مــن ادَّ كــون  ٰى ابــن الراونــدي وعنــدنا بمنزل

 .زمن النّظام القول بالعدل والوعيد موقوفًا عىلٰ 

عــد، فمــن ارتكــب مــا حكينــاه يف نفســه وب]] ١٢٠ص /[[

عيه عىلٰ  عاه علينا عليها ال يمكنه أن يدَّ سائر الناس السـامعني  وادَّ

 ٰى لألخبار واملخالطني ألهلها، وإذا كنّا ال نجُد غريه يعلم ما ادَّعـ

بطالن دعواه، ألنَّ مـا يوجـب تسـاوي  علمه وجب أن نقطع عىلٰ 

وحدوث املـذاهب احلادثـة الناس يف العلم بسائر األُمور الظاهرة 

ي تساوهيم يف هذا العلم إن كان صحيحًا، ولـيس جيـب أن ـيقتض

مـن صـنَّف الكـالم يف نصــرته ومجـع  يكون القول مقصورًا عىلٰ 

احلجاج يف تشييده، بل قد يكون القـول معروفـًا ظـاهرًا فـيمن ال 

ب، وإذا صـحَّ تُـتصنيف الكُ  يعرف احلجاج والنظر وال يقدر عىلٰ 

مبتدأ من جهة هشام أو من جهة  الشبهة يف كون النصِّ  هذا بطلت

ا إنَّام دخلت عىلٰ  املخالفني من حيـث مل جيـدوا  ابن الراوندي، ألهنَّ

ق احلجاج فيـه رُ وهتذيب طُ  للشيعة كالمًا جمموعًا يف نصـرة النصِّ 

مًا لزمان من أشاروا إليه وذلك لو صحَّ عىلٰ  ما فيه مل يكن فيه  متقدِّ

ابتـداء  اه من أنَّ التصنيف واجلمع ال يكونان داللًة عىلٰ نّ شبهة ملا بيَّ 

 .القول فيه من املصنِّف

*   *   * 

ــاب]] ١٨٤ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــض : (ق ــر بع ــد ذك وق

الـــنصِّ أنَّ الشـــيعة  اإلماميَّـــة يف كتابـــه أنَّ الـــذي يـــدلُّ عـــىلٰ 

أنَّ   عــن عــيلٍّ  عــن كــلٍّ  اختالفهــا روت كــلٌّ  بأمجعهــا عــىلٰ 

ــول اهللا  ـــ رس ــتخلفه وأوص ــه،  ٰى اس ــرض طاعت ــه، وف إلي

ــك،  ــذب يف ذل ــد الك ــوز أن يتعمَّ ــه، وال جي ت ــه ألُمَّ ــه مقام وأقام

ــىلٰ  ــؤا ع ــيعة أن يتواط ــوز يف الش ــذلك  وال جي ــب ب ــذب فيج الك

م، ألنَّ الــذي رواه : (، قــال)إثبــات الــنصِّ  وهــذا أبعــد ممَّــا تقــدَّ

 الطوائــف املخالفــة لــه تــروي فيــه تنــازع وكــلُّ   عــن عــيلٍّ 

مـه وأنَّـه كـان يمـدحهم، ويظهـر عنـه  عنه الرضا ببيعـة مـن تقدَّ

ــد  ــة إالَّ عن ــه اإلمام ِع لنفس ــدَّ ــه مل ي ــامتهم، وأنَّ ــرتاف بإم االع

ــة  ــذكر البيع ــق ب ــان يتعلَّ ــهورة ك ــف املش ــه يف املواق ــة، وأنَّ البيع

ــ دون الــنصِّ  ــزبري ٰى حتَّ ــتام «: قــال لطلحــة وال ــّم نكث بــايعتامين ث

ا يـروغري ذلك  ، إىلٰ »بيعتي بـأن  عنـه، فلـيس هـذا املسـتدلُّ  ٰى ممـَّ

عاه أوىلٰ  ح إمامته بام ادَّ ن ردَّ ذلـك ملـا نقلـه مـن خالفـه،  ُيصحِّ ممـَّ

مـن خـالفهم،  الشـيعة فكـذلك عـىلٰ  وكام ال جيوز التواطـؤ عـىلٰ 

ــره، وألنَّ  منا ذك ــدَّ ــا ق ــة مل ــديث التقيَّ ــوا بح ــوز أن يتعلَّق وال جي

ة مـع السـالمة يطــرق علـ يهم جتـويز إظهـار الشـــيء جتويزالتقيـَّ

ــ ــه، ومت ــراد خالف ــطرار يف ]] ١٨٥ص /[[ ٰى وامل ــوا االض ع ادَّ

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــوه ع ــذي نقل م يف  ال ــدَّ ــام تق ــاهم ب كلَّمن

عاء االضطرار إىلٰ   ...).نصِّ الرسول  ادِّ

ة الــنصِّ : يقــال لــه  املعــروف مــن احتجــاج الشــيعة يف صــحَّ

ة بصــرحيها لدالَّـمـن األقـوال ا هو ما ترويه عـن الرسـول 

ــىلٰ  ــا ع ــن  أو بمعناه ــاهرة ع ــار متظ ــت األخب ، وإن كان ــنصِّ ال

ـــؤمنني  ـــري امل ـــه  أم ـــيعته وأوليائ ـــذكر  وأوالده وش ب

ــنصِّ  ــتحقاقه  ال ـــريح باس ــتظلُّ  والتص ــرة، وال ــن لإلم م م

ـ وجـه يـدلُّ عـىلٰ  القوم عىلٰ  مـن  اوجـوب األمـر لـه وكونـه حق�

ــا  ــي أرشن ــات الت ــه، والرواي ــيعة  ]إليهــا[حقوق مشــهورة يف الش

 .تغنينا شهرهتا عن التكثري بذكرها

ــيس  ــازع ل ــاه، فالتن ــيام روين ــازع ف ــوع التن ــه بوق ــا طعن فأمَّ

حًا لباطل بمبطل حلقٍّ   .وال ارتفاعه مصحِّ

مـن الرضـا بالبيعـة إنَّـام معتمـدهم فيـه : وما رواه املخالفون

ــىلٰ  ــفِّ  ع ــري والك ــن النك ــاك ع ــرباءة،  اإلمس ــة وال ــن املحارب ع

الرضـا إالَّ بعـد أن ُيعَلـم أنَّـه ال وجـه لـه  ذلك ال يدلُّ عـىلٰ  وكلُّ 

غــري جهــة الرضــا،  إالَّ الرضــا، هــذا مــع التجــويز لصـــرفه إىلٰ 

ــه ــة في ــال دالل ع. ف ــدَّ ــا ُي ــرتاف  ٰى وم ــوم واالع ــدح للق ــن امل م

م وال مسـلَّم، ولـو ثبـت مل  بإمامتهم غري ظـاهر كظهـور مـا تقـدَّ
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غـري جهـة  مـن جـواز رصفـه إىلٰ  يكن فيه داللـة ملـا ذكرنـاه آنفـاً 

املواالة والتعظيم يف احلقيقـة، كـام مل يكـن يف إظهـار احلسـن بـن 

ــيلٍّ  ــر إىلٰ   ع ــليمه األم ــد تس ــلحه  بع ــة وص ص /[[معاوي

واالعــرتاف بإمامتــه وخماطبتــه بــإمرة املــؤمنني مــن ]] ١٨٦

ــىلٰ  ــة ع ــائر  دالل ــة، وس ــة حقيق ــرتاف بإمام ــة، واع ــة باطن والي

ــ ــم نيالصــاحلني واملحقِّ  يف دول الظــاملني هــذه حــاهلم يف أهنَّ

ُيظِهرون تقيًَّة وخوفـًا االعـرتاف بـام ُيبطِنـون إنكـاره، وبـإزاء مـا 

ــىلٰ  ــه دالٌّ ع ــدون أنَّ ــالفون ويعتق ــه املخ ــليم،  يروي ــا والتس الرض

ا أنَّـه لــيس يـدلُّ علــيهام مـا يرويــه الشـيعة مــن وإن كنّـا قـد بيَّنـّـ

ــره  ــالتظلُّ  جه ــاهرًا وب ــار ظ ــىلٰ م واإلنك ــًا ع ــٍه ال  باطن وج

ــه  ــكَّ يف أنَّ ــتمالً، وال ش ــه حم ــل في ــن أن ُجيَع ِع  يمك ــدَّ مل ي

اإلمامة ظـاهرًا إالَّ عنـد البيعـة، غـري أنَّ ذلـك مل ينـِف أن يكـون 

  ٰعاها عىل خالف هـذا الوجـه، ونقـل مـا ُسـِمَع منـه مـن  ادَّ

ة بنقله  .أوليائه من يقوم احلجَّ

ــه  ــا احتجاج ــىلٰ  فأمَّ ــز ع ــة وال ــث دون طلح بري بالنك

ــنصِّ  ، ال ــنصِّ ــدين لل ــة وجاح ــني بالبيع ــا معرتف ــام كان ، فألهنَّ

علــيهام بــام مهــا معرتفــان بــه، وألنَّ يف االحتجــاج  فــاحتجَّ 

ــىلٰ  ــه ع ــحابه وأعوان ــن أص ــور م ــريًا للجمه ــالنصِّ تنف ــال  ب قت

مني  ــدِّ ــوم للمتق ــؤالء الق ــوّيل ه ــوم ت ــن املعل ــرجلني، ألنَّ م ال

ـم كـانوا يع ة إمـامتهم، ولـيس جيـوز أن عليه، وأهنَّ تقـدون صـحَّ

 .يقاَبلوا بام يطعن عليهم ويفسد إمامتهم

ــؤ  ــه التواط ــوز علي ــن ال جي ــيعة ممَّ ــالفي الش ــون خم ــا ك فأمَّ

ــم مل يعتقــدوا نفــي الــنصِّ كالشــيعة فمــامَّ ال يضـــرُّ  مــن  نا، ألهنَّ

ــام اعتقــدوا  ٰى طريــق الروايــة، ألنَّ مــا مل يكــن ال يــرو نفيــه، وإنَّ

ق االســتدالل وبألفــاظ رُ ٍت دخلــت علــيهم يف ُطــذلــك لشــبها

ـا تـدلُّ عـىلٰ رووها وأفعال تعلَّقـوا هبـا، وظنـُّ ، نفـي الـنصِّ  وا أهنَّ

ــىلٰ  ــوافقهم ع ــن ن ــا،  ونح ة أكثره ــحَّ تها أو ص ــحَّ ــا وص وقوعه

ـوه مـن داللتهـا عـىلٰ  ، ونحمـل الـنصِّ  ٰى نفـ ونخالفهم فيام تومهَّ

 .التقيَّة ما تعلَّقوا بظاهره من قول أو فعل عىلٰ  كلَّ 

ــة وقولــه]] ١٨٧ص /[[ ــا نفــي التقيَّ إنَّ جتويزهــا مــع : (فأمَّ

ــت  ٰى ، فهــو صــحيح، ويبقــ)الســالمة يطــرق كــذا وكــذا أن ُيثبِ

ــا  ــري أنَّ دون ثبوهت ــه، غ ــحَّ كالم ــه لص ــت ل ــو تثب ــالمة، ول الس

ــاد ــرط القت ــ. خ م أّن ــدَّ ــد تق ــوت وق ــطرار يف ثب عي االض ــدَّ ا ال ن

هكـذا حكـم مـا ُينَقـل عـن ، واملنقول عن الرسـول  النصِّ 

 .عندنا يف أنَّه معلوم بثبوته باالستدالل أمري املؤمنني 

ــه يقــال هلــم عــىلٰ : (قــال صــاحب الكتــاب أالَّ جيــوز أن : أنَّ

إمامتـه قولـه ودعـواه، وإنَّـام تثبـت عصـمته  يكون الـدليل عـىلٰ 

 حصـل إمامـًا، وذلـك يوجـب أنَّـه ال بـدَّ مـن الرجــوع إىلٰ  ٰى متـ

، وال بـدَّ مـن ذلـك بوجـه آخـر، ألنَّـه ال يصـري قولـه ٰى أمر سو

ــول  ــنصِّ الرس ــًا إالَّ ب ــنصِّ إمام ــك ال ــوز يف ذل أن  ، وال جي

ــ ــك ُي ــريه، ألنَّ ذل ــو دون غ ــه ه ــه  ؤّدي إىلٰ يعلم ــْم  أنَّ مل ُيِق

فيجـب أن تـذكر : كـام جيـب، فيقـال لـه عنـد ذلـك داللة النصِّ 

، نني ق بقـول أمـري املــؤمتلـك الداللـة، وتعـدل عـن التعلُّـ

ــع إىلٰ  ــب أن يرج ــت رضورة  وإذا وج ــإن كان ــة ف ــك الدالل تل

فقــد قلنــا فيهــا مــا وجــب، وإن كانــت داللــة مــن جهــة 

ــىلٰ  ــذا، ع ــد ه ــن بع ــه م ــول في ــنذكر الق ــاب فس ــا ال  االكتس أّن

ـا كثـرية عظيمــة: (نمضــي مـا ذكـره يف الشـيعة مــن قولـه ، )إهنَّ

ن مـن قبـل ألّنا عنـدنا أنَّ هـذا املـذهب حـدث قريبـًا، وإنَّـام كـا

باإلمامـة ومـا جيـري  يذكر الكـالم يف التفضـيل، ومـن هـو أوىلٰ 

 ...).ق بام قاله؟جمراه، فكيف يصحُّ التعلُّ 

عـاه مـن إمامتـه : يقال له ة مـا ادَّ  إىلٰ  ليس يفتقر يف صـحَّ

ة عىلٰ ]] ١٨٨ص /[[  أن تثبت عصمته حسب ما ظننت، ألنَّ األُمَّ

ِع لنفسه يف اإلمامة  ني أنَّ أمري املؤمن اختالفها جممعة عىلٰ  مل يدَّ

ق نحلهـم تفـرُّ  باطالً، ألنَّ من خالف الشيعة عىلٰ   النبيِّ  عىلٰ 

عـاء اإلمامـة  ة ما يضاف إليه من ادِّ معرتفون بذلك، ونافون لصحَّ

، والشيعة أمرها ظاهر يف نفي ما حكمنا بحصول اإلطباق  بالنصِّ

ر باإلمجـاع الـذي ذكر عىلٰ   نـاه أنَّـه مل يضـف إىلٰ نفيه عنه، فإذا تقرَّ

باطالً يف اإلمامة، وثبت عنه ادِّعاؤها، وجب القطع  الرسول 

ة قوله لتقدُّ  عىلٰ   .م اإلمجاع الذي أرشنا إليهصحَّ

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــمة أم ــت عص ــن ُيثبِ ــيعة م  أنَّ يف الش

ــنصِّ  ــري ال ــىلٰ بغ ــا ع ــة عليه ــر يف الدالل ــالٍ  ، وال يفتق ــلِّ ح  إىلٰ  ك

ة مـا روي عــن با م الـنصِّ تقـدُّ  إلمامــة، ألنَّـه ال خـالف يف صــحَّ

يــدور  مــع عــيلٍّ  واحلــقُّ  مــع احلــقِّ  عــيلٌّ «: مــن قولــه  النبــيِّ 

ــا دار ــث م ــه »حي ــمَّ «: ، وقول ــاد  الّله ــن وااله، وع وال م

ــاداه ــن ع ــومهام »م ــوت عم ــربين، ويف ثب ــوم اخل ــت عم ــد ثب ، ق

، ألنَّ مـن ال نفـي سـائر األفعـال القبيحـة عنـه  داللة عـىلٰ 

ال جيـوز أن يرتكـب الباطـل، ومـن حكـم لـه بـأنَّ  فارقه احلـقُّ ي

ـ ويلُّ  اهللا تعــاىلٰ  ه ونــارص نــارصه وخــاذل عــدوِّ  ه وعــدوُّ وليـِّ

خاذله ال جيوز أيضًا منـه أن يفعـل قبيحـًا، ألنَّـه لـو فعلـه لكـان 

ــد  ـــرته، فق ــن نص ــاك ع ــه واإلمس ــه وخذالن ــه في ــب معادات جي
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ة  ــتدالل ]] ١٨٩ص /[[ثبــت مــن الــوجهني مجيعــًا صــحَّ االس

 .إمامته عىلٰ  بقوله 

ــه ــا قول ــًا إالَّ بــنصِّ الرســول : (فأمَّ ــه ال يصــري إمام ، إنَّ

ــنصَّ  ــم ال ــدَّ أن يعل ــريه وال ب ــه غ ــن أّي )علي ــدري م ــنا ن  ، فلس

مـا حكـاه مـن االسـتدالل؟ ألنَّ وجـوب  وجٍه ظنَّه طاعنـًا عـىلٰ 

علـم الغـري بــه يف ظهـوره لــه ووجـوب نقلـه أيضــًا لـو ســلَّمناه 

غاية ما يقرتحـه املخـالفون ال يمنـع مـن االسـتدالل بقولـه  ىلٰ ع

 اه، وإنَّـام يمكـن أن يطعـن بـام ذكـره مـن الوجـه الـذي بيَّنّـ

ــىلٰ  ــنصِّ  ع ــد يف ال ــن اعتم ــىلٰ  م ــه  ع ــ قول ــون  ٰى ونف أن يك

ــن  ــًا ع ــا أورده بيان ــون م ــة، فيك ــذه اجله ــري ه ــن غ ــًا م معلوم

ــه، ــي اختصاص ــري ونف ــة الغ ــن جه ــه م ــوره ونقل ــوب ظه  وج

 هـذا لكـن إىلٰ  وليس املقصد بـام حكـاه عنّـا مـن االسـتدالل إىلٰ 

 .من هذه اجلهة املخصوصة إثبات النصِّ 

ا منازعته يف إثبات سلف الشيعة فقد سـلف الكـالم فيـه،  فأمَّ

لنا عىلٰ  صـاله ا اتِّ املخالفني انقطـاع نقلهـم وبيَّنّـ ٰى بطالن دعو ودلَّ

عائه  .وسالمته من اخللل بام ال طائل يف ادِّ

وقـد قــال هــذا الرجـل عنــد هــذا : (قـال صــاحب الكتــاب

ــالم ــذه الــدعو: الك ــل الشــيعة هل ــاز أن ُيقــَدح يف نق  ٰى إن ج

ـــود وغـــريهم أن يقـــدحوا بمثلـــه يف نقـــل  ليجـــوزنَّ لليه

ــة  عينــاه مــن القلَّ ــه جعــل بــإزاء مــا ادَّ املعجــزات وغريهــا، فكأنَّ

عـاؤه لقلَّـة مـن نقـل ا عي النصَّ مـن الشـيعة ادِّ ملعجـز، فيمن يدَّ

ــو  ــة فه ــذه املنزل ــه ه ــزل نفس ــن أن ــد، وم ــن بع ــروا م ــم كث وأهنَّ

ــلمني  ــرة املس ــم كث ــا نعل ــاهدات، ألن ــابر يف املش ــن ك ــة م بمنزل

ـــز،  ـــاقلني للمعج ـــرة الن ـــد]] ١٩٠ص /[[وكث ـــا ال : وبع فإّن

ــذه  ــق هب ــوز أن يتعلَّ ــلمني فيج ــل املس ــز بنق ــون املعج ــت ك ُنثبِ

ـــرورة ــالتواتر والض ــه ب ــل ُنثبِت ــة، ب ــلم و. الطريق ــدنا أنَّ املس عن

والكــافر يف ذلــك ال خيتلــف، ولــذلك مل خيتلفــوا يف نقــل كــون 

اه يف بـاب مـا بيَّنّـ املعجزات وإنَّام وقـع اخلـالف يف داللتهـا عـىلٰ 

إثبـات  ٰى مـن ادَّعـ كـلِّ  ٰى النبوءات، وهـذه اجلملـة ُتسـِقط دعـو

، وال يبقــ ــنصٍّ رضوريٍّ ــة ب مــن بعــد إالَّ الكــالم يف  ٰى اإلمام

ــا داللــة عــىلٰ : تــي يقــالالنصــوص ال ــل إىلٰ  إهنَّ  اإلمامــة، ويتوصَّ

ــا إىلٰ  ــل هب ــام يتوصَّ ــا ك ــتدالل هب ــة باالس ــة اإلمام ــة  معرف معرف

ـــنَّة، وال يمكـــن يف هـــذه  األحكـــام بـــالنظر يف الكتـــاب والسُّ

 بقــول معــروف لفظــه، نــصٍّ غــري مبــنيَّ  القســمة اإلحالــة عــىلٰ 

ــم متــ ــأن  نــصٍّ ال ُيعــَرف لفظــه أحــالوا عــىلٰ  ٰى ألهنَّ مل يكونــوا ب

ــة الــنصِّ  ــه دالل عوا أنَّ ــدَّ ــىلٰ  ي ــأوىلٰ  أمــري املــؤمنني  ع ــن  ب ممَّ

ــه،  ه وخالف ــدَّ عي ض ــدَّ ــن [ي ــة م عي بمنزل ــدَّ ــذا امل ــون ه ويك

عي مـذهبًا جيعـل الداللـة عليـه نـصَّ  الكتـاب، وال يتلـو آيـة  يدَّ

 إالَّ نظر فيها ويف داللتهـا، وإنَّـام يمكـن أن ال تقـع اإلحالـة عـىلٰ 

ع الـنصَّ الضــروري، ألنَّ مـا حـلَّ هـذا املحـّل قول بعي نه مل يـدَّ

ة فيـه وقـوع العلـم بقصـده ودينـه، وال معتـرب بـاللفظ كـام  احلجَّ

ـا فـيام ذكرنـاه فـال بـدَّ مـن ذكـر ] ال ُيعتَرب بأعيـان املخـربين، فأمَّ

ــدالِّ  الــنصِّ  ــق حتــوج القــوم إىلٰ  ال ــتمَّ الغــرض، وهــذه الطري  لي

ــدلُّ  ــه ي عون أنَّ ــدَّ ــا ي ــر م ــىلٰ  ذك ــنصِّ  ع ــىلٰ [ال ]] ١٩١ص /[[ ع

ـنَّة حتـَّ] أمري املؤمنني ُينَظـر فيـه، ويف داللتـه،  ٰى مـن كتـاب أو سُّ

ويكون الكالم معهـم يف كيفيـة الداللـة ووجههـا، وربَّـام وقـع [

الكالم معهـم يف طريـق إثبـات تلـك الداللـة، وهـل هـي ثابتـة 

ر بــالتواتر أو بخــرب يكــون مــن جهــة األثبــات، أو يلحــق بأخبــا

ذلــك ممَّــا ال ُيســتَنكر وقــوع اخلــالف فيــه، وال  ، وكــلُّ ]اآلحــاد

مناه من دعو حيلُّ يف املكابرة حملَّ   ...).االضطرار ٰى ما قدَّ

كـام أنَّ خمـالف امللَّـة يعلـم رضورًة كثـرة املسـلمني : يقال لـه

يف هــذه األزمــان ومــا واالهــا، وال يصــحُّ أن يشــكَّ يف كثــرهتم 

عــدُّ مـن أظهــر الشــكَّ يف ذلــك مكــابرًا، ّنــا نإ ٰى وانتشـارهم حتَّــ

ـــىلٰ  ـــنصِّ ع ـــالفون يف ال ـــذلك املخ ـــؤمنني  فك ـــري امل  أم

ــنصِّ  ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون رضورًة كث ــذه  يعلم يف ه

ــكُّ  ــحُّ أن يش ــإنَّام يص ــان، ف ــرة وا يف اتِّ األزم ــم، وكث ــال نقله ص

ــة يف هــذه احلــال مــن  ســلفهم يف النقــل، كــام يشــكُّ خمــالفو امللَّ

ســلمني للمعجــزات، فقــد صــحَّ بــام ذكرنــاه أنَّ املوضــع نقــل امل

 املخـالف لنـا مثلـه يف نقـل الـنصِّ  فيه املكـابرة عـىلٰ  ٰى الذي ادَّع

ــه  عي في ــدَّ ــه أن ي ــع الــذي ال يمكن ــه، وبقــي املوض وكثــرة ناقلي

ـــات ســـلفنا  ـــام ال يمكننـــا ادِّعاؤهـــا يف إثب ــــرورة، ك الض

ــه خمــالف ا ٰى صــاهلم، ولزمــه أن ينفصــل مــن دعــوواتِّ  ــة علي مللَّ

ــن  ــتقبل م ــر يف املس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ ــل املعج ــاع نق انقط

ــة يف ذلــك إالَّ وهــي  ــراد حجَّ ــه ال يمكــن مــن إي األوقــات، فإنَّ

تنا عليه فيام طعن به يف نقلنا  .بعينها كانت حجَّ

ــا نفيــه أن يكــون الطريــق إىلٰ  إثبــات املعجــز هــو النقــل  فأمَّ

عـــاؤه  فـــإنَّام يصـــحُّ إذا كـــان الضــــرورة، ]] ١٩٢ص /[[وادِّ

ــا مــا عــداه مــن املعجــزات فلــيس جيــوز  الكــالم يف القــرآن، فأمَّ

عي يف ثبوهتـا الضــرورة وهـو يعلـم كثـرة مـن خيالفـه  أن لو يـدَّ

فيهـا مـن طوائـف أهـل امللـل ثـّم مـن املسـلمني، فإّنـا نعلــم أنَّ 
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مجاعة من املتكلِّمـني قـد نفـوا كثـريًا مـن املعجـزات، ولـيس مـا 

عونــه  مــن حصــول العلــم بظهــور ذكرهــا يف زمــن الرســول يدَّ

  ـــًا وال ـــحابة بمعلـــوم أيض ـــني الص ل ب ويف الصـــدر األوَّ

لـو كـان : مسلَّم، ألنَّ من خـالف املسـلمني ينكـر ذلـك ويقـول

يف الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر هـذه املعجـزات  ٰى جـر

عونه لوجـب أن ينقلـه إيلَّ أسـاليف كـام نقلـوا سـواه، ومـن  ما يدَّ

لف مـن املسـلمني يف معجـزات بأعياهنـا ينكـر أيضـًا ظهـور خا

عــاه مــن  م، فقــد وضــح بطــالن مــا ادَّ ذكــر مــا أنكــره فــيام تقــدَّ

ــه  ــذه تغني ــواه ه ــنَّ أنَّ دع ــزات، فظ ــات املعج ـــرورة يف إثب الض

ة النقـل فـرارًا مـن  عن اعتبار التواتر واالسـتدالل بـه عـىلٰ  صـحَّ

 .صاهلم ما ألزمناهأن يلزمه من الطعن من كثرة الناقلني واتِّ 

ا قوله ع: (فأمَّ ـا  ٰى إنَّه مل يبَق إالَّ الكالم يف النصوص التي ُيدَّ أهنَّ

اإلمامة، وأنَّه ال بدَّ مـن ذكـر ألفاظهـا لننظـر يف كيفيـة  داللة عىلٰ 

ن هـذه اجلهـة، ألنَّـه ، فقد بيَّنا أنَّه مل تثبت النصوص إالَّ م)داللتها

لفاظ املنقولة وكيفية داللتها، وإّنـا مل بدَّ فيه عندنا من اعتبار األ ال

 .علم الرضورة نحل يف ثبوته وال يف املراد به عىلٰ 

عون مــن ألفــاٍظ غــري : (قــال صــاحب الكتــاب ــا مــا يــدَّ فأمَّ

ــه  ــائهم أنَّ ع ــو ادِّ ــة نح ــؤمنني  منقول ــري امل ــال يف أم  ق

مــا شــاكله،  ، إىلٰ »هــذا إمــامكم مــن بعــدي«: وقــد أشــار إليــه

عــن أن ]] ١٩٣ص /[[ال نقــل فيــه فضــالً فغــري مســلَّم، و

ع فيه التـواتر، وإنَّـام الـذي يصـحُّ فيـه النقـل األخبـار التـي  ٰى ُيدَّ

وغــريه، ممَّــا نــورده مــن بعــد، وال  يــذكروهنا كخــرب غــدير ُخــمٍّ 

ــة  ــري جه ــن غ ــل م ــري حمتم ــه غ ــًا أنَّ عوا أيض ــدَّ ــنهم أن ي يمك

ــه ق ــم مع ــطرار ُيعَل ــه اض ــن في ــه إذا مل يك ــطرار، ألنَّ ــد االض ص

ــالقرآن   النبــيِّ  فوجــه االســتدالل بــه كوجــه االســتدالل ب

ــىلٰ  ــنَّة ع ــة  والسُّ ــه طريق ــحُّ في ــه يص ــذه حال ــا ه ــام، وم األحك

ــاهر إىلٰ  ــل، ورصف الظ ــون يف  التأوي ــه ال يك ــدليل، ألنَّ ــريه ب غ

ــول  ــن أن يق ــد م ــك أوك ــذكرون يف ذل ــي ي ــاظ الت : األلف

ـــم مـــراده  ٰى ، فمتـــ»هـــذا إمـــامكم مـــن بعـــدي«  مل ُيعَل

ــال ــن أن يق ــطرار أمك ــة، : باض ــمُّ اإلمام ــول ال يع ــذا الق إنَّ ه

ــة يف  ــالة أو اإلمام ــامكم يف الص ــه إم ــد أنَّ ــع أن يري ــه ال يمتن ألنَّ

ــة،  ن الوالي ــمَّ ــي تتض ــة الت ــن اإلمام ــّل م ــي أج ــي ه ــم الت العل

ــه ــال في ــن أن يق ــة، ألنَّ : وأمك ــمُّ اإلمام ــول ال يع ــذا الق إنَّ ه

ــه ــام: (قول ــذا إم ــه) ه ــة قول ــدكم : بمنزل ــكم وقائ ــذا رئيس ه

ا يقتضــي صـفة ال تســتوعب، وال  وسـائقكم، إىلٰ  غـري ذلـك ممـَّ

عـاء العمـوم فيهـا، فـال بـدَّ مـن بيـان إذا مل يكـن هنـاك  يمكن ادِّ

ع ــدَّ ــن أن ُي ــه، وال يمك ــالم علي ــل الك ــارف ُحيَم ــِظ  ٰى تع يف لف

ـا  اإلمامة التعـارف مـن جهـة اللغـة، ألنَّـه ال ُيعَقـل يف اللغـة أهنَّ

عــاء تفيــد ا لقيــام بــاألُمور التــي ختــتصُّ باإلمــام، وال يمكــن ادِّ

ــام  العــرف الشـــرعي فيــه، والــذي حصــل فيــه مــن التعــارف إنَّ

ـــلَّ  ـــا ح ـــذاهب، وم ـــاب امل ـــطالح أرب ـــل باص ص /[[حص

ــلَّ ]] ١٩٤ ــذا املح ــذلك مل  ه ــه، ول ــاب علي ــل اخلط ــُب مح ال جي

ــام كـانوا يـذكرون األمــري  يـرو عـن الصــحابة ذكـر اإلمامـة، وإنَّ

ــقيفةواخل ــوم الس ــالوا ي ــذلك ق ــة، ول ــنكم : (ليف ــري وم ــا أم منّ

ــري ــول اهللا، ولعــيلٍّ : ، وقــالوا أليب بكــر)أم أمــري  خليفــة رس

ــؤمنني  ــام روي امل ــام، وإنَّ ــنهم باإلم ــدًا م ــفوا أح ، ومل يص

ـة مـن قـريش«: يف هذا الباب  ،  ووجـب محـل ذلـك عـىلٰ »األئمَّ

بظــاهره، منــه هـذا املــراد ال  مـا ذكرنــاه مـن حيــث عقــل الكـلِّ 

عـاء لفـظ يف الـنصِّ غـري  وإنَّام أردنـا هبـذا الكـالم أن ُنبـنيِّ أنَّ ادِّ

 ...).حمتمل ال يمكن

مـن أن تريـد  ليس خيلو نفيـك لنقـل ألفـاظ الـنصِّ : يقال له

به أنَّه ال نقـل فيـه مـن جهـة اخلصـوم، فـذلك إذا أردتـه وصـحَّ 

ة إىلٰ  نا، ألنَّــه لـــيس يفتقــر الـــنصُّ ال يضـــرُّ  نقـــل  يف الصــحَّ

ــة بنقلــه، وإن أردت  اخلصــوم إذا كــان قــد نقلــه مــن تقــوم احلجَّ

ــىلٰ  ــه ع ــل في ــه ال نق ــيعة  أنَّ ــم رضورًة أنَّ الش ــت تعل ــه فأن وج

عي نقــل لفــظ الــنصِّ  ــواتر، وتســمع منهــا ذلــك أنــت  تــدَّ والت

ــري  ــه غ ــم ل عي أنَّ نقله ــدَّ ــت ت ــك، وإن كن ــن قبل ــالفك م وأس

ــَد بعــد زمــان الرســو ــه ممَّــا ُولِ إالَّ أن  ، الّلهــمَّ ل متَّصــل وأنَّ

ــا  ــي م ــل نف ــي النق ــك مــن نف ــه يف كالم ــام ذكرت تكــون أردت ب

صــال واالسـتمرار، وهــذا إن كنــت أردتــه ذكرنـاه آنفــًا مــن االتِّ 

مـا  ٰى غري مفهوم من كالمـك واملفهـوم منـه خالفـه، وقـد مضــ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــنصِّ اتِّ  ي ــل ال ــلفهم يف نق ــيعة، وأنَّ س ــل الش ــال نق  ص

 يكــن مجيــع األلفــاظ التــي يرووهنــا يف كخلفهــم، وليجــب إذا مل

ــنصِّ  ــون  ال ــدير أن تك ــرب الغ ــل خ ــة، ]] ١٩٥ص /[[مث باطل

ــ ــه ُي ــذا الوج ــا هب ــلِّ  ؤّدي إىلٰ ألنَّ إبطاهل ــال ك ــلِّمه  إبط ــا مل ُيس م

ــتصَّ  ــد اخ ــان ق ــار، وإن ك ــن األخب ــومهم م ــالفون خلص املخ

ـة، عـىلٰ   أنَّ خـرب الغـدير مل يفـارق الـنصَّ  بنقله فرقـة فـيهم احلجَّ

ــيلَّ  ــالفون،  اجل ــه املخ ــث نقل ــن حي ــن م ــة لك ــث احلجَّ ــن حي م

ـة بـام ال إمجـاع فيـه  فأمجع الناس عىلٰ  تسـليمه، وقـد ثبتـت احلجَّ

ة  .وال تسليم من مجيع األُمَّ
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ا قولـه إنَّ مجيـع مـا نعتمـده مـن النصـوص إذا مل ُيعَلـم : (فأمَّ

ــيِّ  ــد النب ــه قص ــتمالً   من ــون حم ــدَّ أن يك ــال ب ــطرار ف ، )باض

و االحـتامل الـذي عنـاه مـن أن يريـد بـه مـا مل يمكـن فليس خيلـ

وجـه دون وجـه، وكانـت األقـوال يف املـراد منـه  القطع فيه عـىلٰ 

ـــذا  ـــإن أراد ه ـــة، ف ـــة املتحاذي ـــوم يف  -كاملتكافئ ـــو املفه وه

ــتامل  ــظ االح ــن لف ــب م ــالنصُّ  -األغل ــه،  ف ــزل عن ــدنا بمع عن

ألقـوال املختلفـة املـراد منـه، وال تكـافؤ بـني ا ألنَّه ممَّا ُيقَطع عـىلٰ 

ــدم  ــبهة وع ــول الش ــواز دخ ــاالحتامل ج ــه، وإن أراد ب يف تأويل

ــلُّ  ــيس ك ــه ل ــط، ألنَّ ــو غل ـــروري فه ــم الض ــم  العل ــا مل ُيعَل م

ــتمالً،  ــبهة حم ــاهره بالش ــن ظ ــه ع ــل رصف ــن املبط رضورًة وأمك

ــاالحتامل لوجــب أن  ــًا ب ــه لــو كــان مــا هــذه صــفته موهوم ألنَّ

ــة،  ــا حمتمل ــل كّله ــة العق ــون أدلَّ ــرآن تك ــوص الق ــذلك نص وك

ـنَّة التـي نقطـع عـىلٰ  : يكـون قولـه تعــاىلٰ  ٰى املــراد منهـا حتـَّ والسُّ

 َبْصــار
َ ْ
ِرُك األ

ْ
ــَو يُــد

ُ
بْصــاُر وَه

َ ْ
ــهُ األ

ُ
ِر�

ْ
د

ُ
: األنعــام[  ال ت

ٍ ، و]١٠٣
َ

ــــْن َو�  اُهللا ِم
َ
ــــذ

َ �
ــــا ا� ــــون[ َم ، ]٩١: املؤمن

ءٌ و ْ َ
ــِه � ِل

ْ
ِمث

َ
َس ك

ْ
ــ�

َ
ــور[ ل ــتمالً، ]١١: ٰى الش ــا ، حم ــري أّن غ

ــىلٰ ]] ١٩٦ص /[[وإن  ــتامل ع ــظ االح ــالق لف ــن إط ــاه م  منعن

ما جاز دخول الشبهة فيه ملـا ذكرنـا أنَّـه مـؤدٍّ إليـه ال يمتنـع مـن 

ــدها يف  ــا ونعتم ــي نروهي ــاظ الت ــبهة يف األلف ــول الش ــواز دخ ج

، ومــن أن يصـــرفها املبطــل عــن ظاهرهــا  الداللــة عــىلٰ  الــنصِّ

ــاه عــىلٰ  ــام منعن مــن إطــالق لفــظ االحــتامل،  ســبيل اخلطــأ، وإنَّ

ـــن  ـــاهر أو ع ـــن الظ ـــدول ع ـــواز الع ـــاالحتامل ج وإن أراد ب

ــىلٰ  ــة ع ــالم  احلقيق ــن يف الك ــك ممك ــإنَّ ذل ــوه ف ــن الوج ــه م وج

ــة العقــول، فهــذا أيضــًا مــؤدٍّ إىلٰ  ــة دون أدلَّ ــة  خاصَّ أنَّ مجيــع أدلَّ

ــنَّة حمتملــة، ومــا نظنُّــ ه يستحســن إطــالق ذلــك، الكتــاب والسُّ

ــىلٰ  ــ ع ــن أن أنَّ الع ــو م ــة ال خيل ــن احلقيق ــاهر وع ــن الظ دول ع

يكون مستعمالً بـدليل أو بشـبهة، فـإن كـان عـن دليـل فسـنُبنيِّ 

ــنصِّ  ــاظ ال ــع ألف ــائها  أنَّ مجي ــن اقتض ـــراف ع ــوز االنص ال جي

غـريه بشــيء مـن األدلَّـة، وأنَّـه ال يصـحُّ قيـام دليـل  إىلٰ  النصَّ 

وإن كـان الـذي نـذهب إليـه  خـالف الـنصِّ  يقتضـي محلها عىلٰ 

ز أن تـدخل الشـبهة  العـدول عـن الظـاهر بالشـبهة فـنحن ُنجـوِّ

ــاظرين فيصـــرف لفــظ الــنصِّ  عــىلٰ  ــه  إىلٰ  بعــض الن غــري موجب

م، ومدلوله، غـري أنَّ ذلـك ال يوجـب أن يكـون حمـتمالً هلـا تقـدُّ 

إنَّـه ال شــيء نـورده مـن ألفـاظ : (فقد بطل هبـذه اجلملـة قولـه

 ).النصوص إالَّ وهو حمتمل

عـاؤه »هذا إمامكم من بعدي«: ا ختصيصه قوله فأمَّ  ، وادِّ

إمامـة الصـالة أو  أنَّ الضـرورة إذا ارتفعت أمكن أن ُحيَمـل عـىلٰ 

العلم، فغري صحيح، وقد أجاب أصحابنا عن هذا اإللزام وأمثاله 

الذي يؤمننا من جتويز مـا ألزمنـاه مـن التخصـيص أنَّ : بأن قالوا

وهم الذين نقلوا إلينا ألفاظ النصو ونا بأنَّ أسالفهم خـربَّ ص خربَّ

فهمـوا مـن  أن يتَّصل اخلرب بزمان الرسول  عن أسالفهم إىلٰ 

اإلمامة التـي قـد اسـتقرَّ يف الشــريعة حكمهـا  قصده النصَّ عىلٰ 

]] ١٩٧ص /[[وإذا : وصفتها وعمومها لسائر الواليـات، قـالوا

أن يقـع  ممَّا يصحُّ أن يقع االضطرار إليه كام يصحُّ  كان مراده 

زنا عىلٰ  االضطرار إىلٰ  الناقلني الكـذب يف  خطابه وكالمه، فلو جوَّ

زناه يف اآلخر، ومن ذهـب مـن أصـحابنا إىلٰ  أنَّ  أحد األمرين جوَّ

جهـة احلقيقـة إذا ارتفـع بيـان  اللفظ املحتمل ألُمور خمتلفـة عـىلٰ 

سـائر  املخاطب وختصيصه مراده بوجٍه دون وجٍه جيب محلـه عـىلٰ 

، إالَّ ما منع منه الدليل يسقط هذا املـذهب السـؤال عـن حمتمالته

إذا كان لفظ اإلمامة حمتمالً لسائر الواليـات التـي : نفسه، فنقول

مـراده  تستغرقها اإلمامة كاحتامله لبعضها، ومل ُيبنيِّ الرسول 

مجيع ما  سبيل التعيني والتخصيص وجب أن ُحيَمل اللفظ عىلٰ  عىلٰ 

 .حيتمله

 معتمـد عنـدنا، ألنَّـه خمـالف ألُصـولنا، وهذا اجلـواب غـري

أصـل نعتقـد فسـاده وبطالنـه، وأصـحُّ مـا جيـاب بـه  ومبنيٌّ عىلٰ 

ــة يف هـــذا اخلـــرب : عــن الســـؤال أن يقــال قـــد وجـــدنا األُمَّ

عيـه الشـيعة بـني قـولني أحـدمها قـول مـن : املنصوص الذي تدَّ

ــىلٰ  ــع ع ــه وقط ــن أثبت ــول م ــر ق ــه، واآلخ ــم ببطالن ــاه وحك  نح

ته، وو ق يف تناولـه  مـن قطـع عـىلٰ  جدنا كـلَّ صحَّ ته ال ُيفـرِّ صـحَّ

ــع  ــتيعابه جلمي ــم باس ــل حيك ــا، ب ــة وغريه ــني والي ــة ب لإلمام

ز بـني  الواليات التـي تـدخل حتـت اإلمامـة الشــرعية، وال ُيميـِّ

علم وصـالة وغريمهـا، فـالقول بإثبـات اخلـرب مـع التخصـيص 

ة، فوجب إطراح ة املستقرَّ  .هقول خارج عن أقوال األُمَّ

ا نفيه أن يكون يف لفظ اإلمام عـرف رشعـي وقولـه إنَّـام : (فأمَّ

 ، فهـو طريـق إىلٰ )حصل التعارف فيها باصطالح أرباب املذاهب

إنَّ : يقـال ٰى نفي العرف الشـرعي يف مجيع األلفاظ الشـرعية، حتـَّ

هـذه  ٰى معنـ لفظ الصالة والزكاة ليس برشعي، وإنَّام اصطلح عىلٰ 

 .هباأللفاظ أرباب املذا

كيف يصحُّ إخراج لفـظ الصـالة ومـا أشـبهها مـن : فإن قيل

نَّة بـذكرها، ]] ١٩٨ص /[[عرف  الشـرع وقد ورد الكتاب والسُّ
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ـنَّة هـذه األفعـال  وفهم املخاطبون من مجيع ألفاظ الكتـاب والسُّ

عي  املخصوصة، وكيـف ينفـي كـون لفـظ اإلمامـة رشعيـًا ويـدَّ

ـنَّة بلفـظ اإلمامـة اصطالح أهل املذاهب وقد ورد الكتـاب وا لسُّ

وفهم املخاطبون منها اإلمامة الشـرعية، فمامَّ ورد به الكتاب قوله 
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ة من قريش«: يروونه من قوله  ، وقد فهـم السـامعون »األئمَّ

هذا القول واملخاطبون به منه اإلمامة الشـرعية، فإن جاز لكم أن 

م فهموا ذلك ال من ِقبَل الظاهر جاز أن يقال يف مجيـع : تقولوا إهنَّ

لفـظ الصـالة والزكـاة ومجيـع األلفـاظ التـي  ٰى ما فهموه من معن

ــم مل يفهمــوا ُتنَســب إىلٰ  معانيهــا املخصوصــة  عــرف الشـــرع إهنَّ

إثبـات العـرف الشــرعي يف  بالظاهر، وهذا ُيبـنيِّ أنَّ الطريـق إىلٰ 

سائر األلفاظ ثابت يف لفظ اإلمامة، فإنَّ القادح يف كوهنـا رشعيـة 

 .قادح يف مجيع ألفاظ الرشع

ا قوله ـم مل يسـمُّ : (فأمَّ وا باإلمامـة أحـدًا مـن والة األمـر، إهنَّ

م عدلوا عـن لفـظ اإلمـا ، فقـد )لفـظ اخلليفـة واألمـري م إىلٰ وإهنَّ

ــم قــد اســتعملوا لفــظ اإلمامــة يف األنبــاء عــن الواليــة بيَّنّــ ا أهنَّ

املخصوصــة، كــام اســتعملوا لفــظ األمــري واخلليفــة، واســتدللنا 

ـة مـن قـريش«: بام رووه من قوله  ٰى ، وفهـم مجـيعهم معنـ»األئمَّ

اإلمامــة الشـــرعية منــه، ولــيس جيــب إذا اســتعملوا لفــظ 

ــه يف اإلم ــوم مقام ــا يق ــريه ممَّ ــتعملوا غ ــع أن ال يس ــة يف موض ام

موضع آخـر، ولفـظ إمـارة املـؤمنني واخلالفـة تقـوم مقـام لفـظ 

ون بـني مجيـع  اإلمامة يف عرفهم، وتنبئ عـن معناهـا، فهـم خمـريَّ

هــذه األلفــاظ، ومســتعملون ملــا حســن عنــدهم اســتعامله 

ــام يكــون يف كالمــه شــبهة لــو كــ]] ١٩٩ص /[[ انوا منهــا، وإنَّ

لـامَّ اسـتعملوا لفـظ أمـري وخليفـة مل يسـتعملوا لفـظ اإلمامـة يف 

ا مع استعامهلم للكلِّ فال شبهة  .موضع من املواضع، فأمَّ

ــص الواليــة وقصـــرها : فــإن قــالوا ــن خصَّ قــد أجبــتم عمَّ

ــيص  عــىلٰ  بعــض دون بعــض، فــام جــوابكم ملــن ألــزمكم ختص

ــال ــه: األحــوال فق ــد بقول زوا أن يري ــوِّ ــ«: ج ــذا إم ــن ه امكم م

ــدي ــىلٰ » بع ــرب ع ــتعمالً للخ ــون مس ــثامن، فيك ــد ع ــه  بع الوج

 .الذي يشهد له اإلمجاع

م ذكرها، : قيل له هذا السؤال يسقط باألجوبة الثالثة التي تقدَّ

والعلـم   نقل ما ُفِهـَم مـن مـراد النبـيِّ  وأحدها االعتامد عىلٰ 

نـه مجيـع حمتمالتـه إالَّ مـا منـع م بقصده، واآلخر محل اللفظ عىلٰ 

ذلـك، واآلخـر اعتبـار اإلمجـاع،  ٰى مـذهب مـن يـر الدليل عـىلٰ 

ة جمتمعة عىلٰ  مل يـنّص   أنَّ النبيَّ  وطريقة اعتباره هاهنا أنَّ األُمَّ

يتناول احلال التـي هـي بعـد  اباإلمامة نص�  أمري املؤمنني  عىلٰ 

مجلة من  النصَّ  ٰى قتل عثامن دون ما قبلها من األحوال، ألنَّ من نف

يف تلـك  لفني يمنع من حصول اإلمامة ألمري املـؤمنني املخا

الـنصِّ ال خيـصُّ  احلال بالنصِّ وُيثبِتها باالختيار، ومـن ذهـب إىلٰ 

مها، فالقول بأنَّ النصَّ تنـاول تلـك احلـال  تلك احلال دون ما تقدَّ

ة فيه  .دون ما قبلها خارج من اإلمجاع واألقوال املستقرَّ

ــال ــ: فــإن ق ــن مح ــام اجلــواب مل ــنصِّ ف ــن ال ــه م ل مــا يروون

مـا شـاكله مـن األلفـاظ  إىلٰ » هـذا خليفتـي مـن بعـدي«: كقوله

ـــه : قــال اخلــرب دون األمــر واإلجيــاب، فكأنَّــه  عــىلٰ  إنَّ

ص /[[ســيكون بعــدي إمامــًا يف احلــال التــي ُعِقــَدت لــه 

اإلمامة فيهـا باالختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـد ]] ٢٠٠

 . له ال من جهة قول الرسول 

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون مـن : قيل له

ــراده  ــنصِّ م ــاظ ال ــل ألف ــن نق ــالفه  ، ألنَّ م ــن أس ــل ع ينق

م ذكـروا عـن أسـالفهم حتـَّ يتَّصـل النقـل بزمـان الرسـول  ٰى أهنَّ

  ــراده ــن م ــوا م ــم فهم ــنصِّ  أهنَّ ــاظ ال ــاب  بألف اإلجي

ــتقبل، و ــيكون يف املس ــامَّ س ــرب ع ــتخالف دون اخل ــقط واالس يس

مـذهب مـن  سـائر حمتمالتـه عـىلٰ  أيضًا بطريقة محل اللفـظ عـىلٰ 

هــذا إمــامكم «، و»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: يــراه، ألنَّ قولــه

، حيتمـل أن يكـون خـربًا وأمـرًا أو إجيابـًا، وال مـانع »من بعـدي

يمنع من أن يريـد املخاطـب بـه األمـرين مجيعـًا، والصـحيح أنَّ 

املعـاين املختلفـة  ا قائلهـا إىلٰ اللفظة الواحـدة جيـوز أن يقصـد هبـ

أنَّ مــا  االجــتامع مــانع، عــىلٰ  التـي ال يمنــع مــن إرادتــه هلــا عـىلٰ 

ــة يف  ــاظ املنقول ــع األلف ــوغ يف مجي ــائل ال يس ــه الس ــرتض ب اع

ــه  ، وال يصــحُّ محلهــا عــىلٰ الــنصِّ  اخلــرب دون اإلجيــاب، ألنَّ قول

 :» ٰــىل ــلِّموا ع ــؤمنني س ــإمرة امل ــيل ب ــون » ع ــوز أن يك ال جي

اسـتحقاقه منزلـة  خربًا عـامَّ يكـون يف املسـتقبل، ألنَّـه يـدلُّ عـىلٰ 

ن  ــمِّ ــليم املتض ــر بالتس ــة األم ــال، بدالل ــؤمنني يف احل ــرة امل إم

مـا يقـع يف املسـتقبل، ونحـن نعلـم  لذكرها، ولو كان إشـارة إىلٰ 

 أنَّ الـذي حيصـل يف املسـتقبل ولــامَّ حصـل سـببه غـري مسـتحقٍّ 

ــا صــحَّ الكــالم بالتســليم  ، وملــا جــاز أن يــأمر يف احلــال مل

ــذلك  ــال، وك ــببه يف احل ــتحقاق وس ــول االس ـــي حلص املقتض

ي وخليفتـي مـن كم يبـايعني يكـن أخـي ووصـيِّ أيّ «: قوله 



 ٣٩٣  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــه » بعــدي ال يصــحُّ أن يكــون خــربًا عــامَّ يقــع يف املســتقبل، ألنَّ

  ٰــىل ــزاًء ع ــذكورة ج ــازل امل ــل املن ــن  جع ــه م ــا إلي ــا دع م

ــرج ا ــه خم ــه وأخرج ــزاًء مبايعت ــازل ج ــل املن ــيام جع ــب ف لرتغي

ــلُّ  ــه، وك ــظ ]] ٢٠١ص /[[ علي ــَل اللف ــحُّ إذا ُمحِ ــك ال يص ذل

ــَل عــىلٰ  عــىلٰ  ــام يصــحُّ إذا ُمحِ اإلجيــاب هبــذا القــول،  اخلــرب، وإنَّ

مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـُت كونـه أخــًا : قـال فكأنَّـه 

 .وخليفًة من بعدي ايل ووصي� 

اخلـرب أنَّـه ال شـبهة  اللفـظ عـىلٰ وممَّا ُيبنيِّ أيضـًا بطـالن محـل 

م ذكــر اخلالفــة مــن املنــازل كالوصــيَّ  ة يف أنَّ مــا تقــدَّ ة، واألُخــوَّ

ــه حمــال أن يريــد  : الغــرض فيهــا اإلجيــاب دون اخلــرب، ألنَّ

ألمـر ال يتعلَّـق بإجيـايب  امن بايعني صـار بعـدي أخـًا يل ووصـي� 

ــر م ذك ــدَّ ــيام تق ــوب ف ــت الوج ــول، وإذا ثب ــذا الق ــه هب ــك ل  ذل

 اخلالفــة ثبــت الوجــوب فيهــا أيضــًا الســتحالة أن يتَّســق 

بعـض، ويريـد بـاجلميع اإلجيـاب دون اخلـرب  بعض املنـازل عـىلٰ 

ــا  ــم م ــظ حك ــا يف اللف ــي حكمه ــة الت ــة اخلالف ــدا منزل ــا ع م

مها، أَال تـر أنَّـه ال حيسـن مـن أحـدنا أن يقـول وقـد عـزم  ٰى تقدَّ

ــأمر عــىلٰ  ــفر أو هــمَّ ب ــفري أو : س ــن صــحبني يف س ــاعدين م س

األمــر الــذي مهمــت بــه كــان رشيكــي يف صــنعتي،  عــىلٰ 

واملسموع القول عندي، واملقـدم مـن بـني أصـحايب، ولـه ألـف 

نه الكـالم اإلجيـاب مـا عـدا ذكـر  درهم، ويريد بجميع مـا ضـمَّ

األلف فإنَّه يريد أنَّـه سـينال ألفـًا ويصـل إليـه مـن غـري جهتـه، 

ــتحقاق، و ــببًا يف االس ــو س ــون ه ــري أن يك ــن غ ــن أن وم يمك

ــة يف الــنصِّ عــىلٰ  ــل مــن محــل مجيــع األلفــاظ املروي  يبطــل تأوي

مت يف اعتبـار اإلمجـاع، ألنَّ النـاس يف  اخلرب بـالطريق التـي تقـدَّ

 األخبار التي يرووهنا يف النصِّ اجلـّيل بـني مثبـت هلـا قـاطع عـىلٰ 

ب هبــا، ومـن نفاهــا ال يشــكُّ يف  تها، وبــني نـاٍف هلــا مكـذِّ صـحَّ

ــ محلهــا عــىلٰ  ــا عــىلٰ اإلجي ــة محله ــن  اب ومباين ــه، وم ــرب لقول اخل

األمــرين  اإلجيــاب فيهــا دون اخلــرب، أو إىلٰ  أثبتهــا ذهــب إىلٰ 

جـواب مـن تعلَّـق مـن أصـحابنا بـاالحتامل، ومحـل  مجيعًا عـىلٰ 

اخلــرب دون اإلجيــاب  ســائر حمتمالتــه فحملهــا عــىلٰ  اللفــظ عــىلٰ 

 .لإلمامة قول خارج عن اإلمجاع

واعلــــم أنَّ : (كتــــابقــــال صــــاحب ال]] ٢٠٢ص /[[

ــذي ترتُّ  ــاع ال ــن اإلمج ــر م ــة أيب بك ــت إمام ــه تثب ــذي ب ــه ال ب

ــلِّ  ـــي يف ك ــه داال�  يقتض ــه، ويزعمون ــون ب ـــيء يتعلَّق ــىلٰ  ش  ع

ل  إمامـة أمــري املـؤمنني  ــه مصـــروف عـن ظــاهره متــأوِّ وأنَّ

عونـه، ألنَّـه قـد ثبـت أنَّ اإلمجـاع  إن كان ظاهره يدلُّ عـىلٰ  مـا يدَّ

ــ ــحَّ أنَّ ــة، وص ــاهره، حجَّ ــن ظ ــه رصف الكــالم ع ــب ألجل ه جي

ــة العقليـة والســمعية يف ذلـك، وقــد بيَّنّـ ــه وأنَّـه بمنزلـة األدلَّ ا أنَّ

ال يمكن أن يقـال يف يشٍء مـن أدلَّـتهم إنَّـه ال احـتامل فيهـا، بـل 

ال بـدَّ مــن دخــول االحــتامل يف مجيعهـا فيصــحُّ ألجــل ذلــك أن 

ل مــا يـوردون يف هــذا البـاب، وُيصـــرَ  غـري ظــاهره،  ف إىلٰ ُيتـأوَّ

أو خيصُّ بـدليل اإلمجـاع، وإذا كـان مشـائخنا إنَّـام قـالوا بإمامـة 

ثبـت هلـم ذلـك صـحَّ  ٰى أيب بكر مـن جهـة دليـل اإلمجـاع، فمتـ

تهم أصـالً لصـحَّ  الطعن به يف مجلة أدلَّـتهم، فلـو مل نشـتغل بـأدلَّ

ــو  ــل ه ــدليل ه ــذا ال ــا يف ه ــك أن ُيكلِّمون ــد ذل ــزمهم عن ولل

بـه فقـد كفينـا مؤونــة رتِّ مـا نُ  إن صـحَّ لنـا عـىلٰ صـحيح أم ال؟ فـ

ل لنـا  تهم واحـدًا واحـدًا، وإن مل يصـّح وال معـوِّ االشـتغال بـأدلَّ

يف إمامة أيب بكـر إالَّ عليـه فقـد كفـوهم مؤونـة االشـتغال هبـذه 

ـــّح  ـــر إذا مل تص ـــة أيب بك ـــالف أنَّ إمام ـــه ال خ ـــة، ألنَّ األدلَّ

أنَّ الواجـب التشـاغل ، وهـذا ُيبـنيِّ  فالصحيح إمامـة عـيلٍّ 

ــّح  ــتهم، وإن مل تص ت فــال وجــه ألدلَّ ــا إن صــحَّ ــة، ألهنَّ بالدالل

ألنَّ يف كـال الطـرفني اإلمجـاع يغنـي [فقد استغنوا عـن أدلَّـتهم، 

] إنَّ إيـراد األدلَّـة: عن إيراد هذه األدلَّـة، ولـيس هلـم أن يقولـوا

عي إمامــة أيب بكــر مــن جهــة  املقصــد هبــا إبطــال قــول مــن يــدَّ

ل ، ألّنــا قــد بيَّنّــنصِّ الــ ــه ال معــوِّ ا أنَّ ذلــك القــول مــرتوك، وأنَّ

ــار  ــة أخب ــن جه ــه إالَّ م ــنصَّ علي ِع ال ــدَّ ــدًا مل ي ــه، ألنَّ أح علي

ــديث، ]] ٢٠٣ص /[[ ــحاب احل ــا أص ــق هب ــي يتعلَّ ــاد الت اآلح

 أنَّـه أشـّد احـتامالً مـن أو من جهة التقـديم للصـالة الـذي ُيبـنيِّ 

وإنَّـام ذكرنـا املـذاهب املعتمـدة،  سائر ما ُيـذَكر مـن النصـوص،

أنَّ ذلــك يوجــب أن  ولــيس إالَّ مــا ذكرنــاه مــن الــوجهني، عــىلٰ 

البكريـة وأصـحاب احلـديث دوننـا،  ج عـىلٰ َجـيـوردوا هـذه احلُ 

وهم إنَّام يقصـدون باحلجـاج هـذه الطائفـة التـي تـدخل معهـم 

ــىلٰ  ــد ع ــر، وتعتم ــة النظ ــك ألنَّ  يف طريق ــل ذل ــوهلم، ومل نق ق

ــ ــذه إيــرادهم ه ــنيِّ أنَّ ه ــاه لنُب ــام أوردن ، وإنَّ ــحُّ ــة ال يص ذه األدلَّ

ــا متــ الطريقــة يمكــن أن يعــرتض هبــا عــىلٰ   ٰى اجلميــع وأهنَّ

ــاب  ــزم يف ب ــام يل ــأدلَّتهم إالَّ ك ــتغال ب ــزمهم االش ت مل يل ــحَّ ص

 ).التوحيد من االشتغال بتأويل اآلي املتشاهبة

ة كام ذكرت لكن إذا ثبت ومل : يقال له يقتصـر فيه اإلمجاع حجَّ

عٰى الدعو عىلٰ  إمامـة أيب  من اإلمجاع عـىلٰ  ٰى ، وسنُبنيِّ بطالن ما ُيدَّ

 .الكالم يف إمامته بعون اهللا بكر إذا رصنا إىلٰ 
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ا دخول االحـتامل عـىلٰ  تنـا فقـد بيَّنّـ فأمَّ ا مـا فيـه، وأبطلنـا أدلَّ

التكـافؤ وتسـاوي األقـوال  ٰى دخول االحـتامل الـذي هـو بمعنـ

ــا أنَّ  ــا، وذكرن ــه  فيه ــا، وأنَّ ـــراف عنه ــوز االنص ــا ال جي ظواهره

ال يصــحُّ أن يقــوم دليــل يقتضـــي العــدول عــامَّ نــذهب إليــه يف 

أنَّ خــرب الغــدير وهــو قولــه  فــيام بعــد عــىلٰ  مفهومهــا، وســندلُّ 

 :» ٌّــيل ــواله فع ــت م ــن كن ــواله م ــو »م ــة وه ــرب املنزل ، وخ

ــه ال  ٰى أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قولــه  إالَّ أنَّ

ــيَّ  ــدي نب ــىلٰ »بع ــال إالَّ ع ــحُّ أن ُحيم ــًة  ، ال يص ــة ال حقيق اإلمام

ــىلٰ  ــا ع ــازًا، وأنَّ محله ــراج  وال جم ـــي إخ ــة يقتض ــالف اإلمام خ

ــاب  ــواب، وأنَّ إجي ــة والص ــدِّ احلكم ــن ح ــاب ع ص /[[اخلط

بــال  اإلمامــة يتنــاول احلــال التــي تــيل وفاتــه ]] ٢٠٤

ــ ــة ال ي ــة قاطع ــك إالَّ أدلَّ ــذكر يف ذل ــل فصــل، وال ن دخلها تأوي

ــىلٰ  ــتامل، ع ــىلٰ  وال اح ــاع ع ــن اإلمج ــالفون م ــه املخ عي ــا يدَّ  أنَّ م

ــلِّ  ــاق الك ــًا، ألنَّ إطب ــل أيض ــر حمتم ــة أيب بك ــىلٰ  إمام ــا  ع الرض

ــق فيــه باإلمســاك عــن  ــام ُيتعلَّ بإمامتــه غــري معلــوم رضورًة، وإنَّ

ــوم  ــة واملخالفــة، وذلــك غــري معل النكــري والكــفِّ عــن املنازع

يـع األحـوال، ولـو ُسـلِّم يف مجيعهـا مل يكـن فيـه وال مسلَّم يف مج

ــىلٰ  ــة ع ــفِّ  دالل ــوع الك ــم بوق ــا ال ُيعَل ــا، ألنَّ الرض ــن  الرض ع

النكري فقـط دون أن ُيعَلـم أنَّـه ال وجـه للكـفِّ إالَّ الرضـا، فقـد 

ر بام ذكرناه دخـول االحـتامل عـىلٰ  عونـه مـن اإلمجـاع،  تقرَّ مـا يدَّ

ــ ــان ل ــو ك ــاهره ل ــن ظ ـــَرف ع ــاز أن ُيص ـــي وج ــاهر يقتض ه ظ

احلقيقــة، وإذا ثبتــت هــذه اجلملــة  الرضــا، ولــيس كــذلك عــىلٰ 

تنـا الـذي إذا  مناه مـن نفـي االحـتامل عـن أدلَّ فلو مل يصّح ما قـدَّ

عونـه مـن اإلمجـاع الـذي هـو حمتمـل يف  ثبتت قضـي عىلٰ  مـا يدَّ

عيــه املخـالف لوجــب إذا  نفسـه، ودخلهــا االحـتامل عــىلٰ  مـا يدَّ

يف األمــرين أن يبطــل الرتجــيح، وجيــب  كــان االحــتامل داخــالً 

تـه، فـإذا صـحَّ قضـينا  مـن األمـرين عـىلٰ  واحدٍ  أن ينظر كلُّ  حدَّ

 .فساد اآلخر به عىلٰ 

ا قوله صـحَّ  -يعني دليل اإلمجاع  -ثبت هلم ذلك  ٰى فمت: (فأمَّ

وهـذا ُيبـنيِّ أنَّ الواجـب : (قولـه ، إىلٰ )الطعن به يف مجلـة أدلَّـتهم

ت فال وجـه ألدلَّـتهم وإن مل التشاغل هبذه الدالل ا إن صحَّ ة، ألهنَّ

تهم : ، فعليه فيه مثل ما له، ألّنا نقول له)تصّح فقد استغنوا عن أدلَّ

ة الـنصِّ  وإذا صحَّ ما ُيستَدلُّ به عىلٰ  تـه صـحَّ صـحَّ ، وقامـت حجَّ

ق باإلمجاع، الطعن به يف مجلة أدلَّة من خالفنا التي من مجلتها التعلُّ 

، وللـزمهم أن ُيكلِّمونـا فـيام فلو مل نشتغل  تهم أصـالً لصـحَّ بـأدلَّ

ص /[[نعتمده هل هو صـحيح أم ال، فـإن صـحَّ فقـد كفينـاهم 

ا نعتمـده ]] ٢٠٥ مؤونة االشتغال بأدلَّتهم، وإن مل يصّح شـيء ممـَّ

تنا، ألنَّ إمامة أمري  من أدلَّة النصِّ  فقد كفاهم مؤونة االشتغال بأدلَّ

فالصحيح إمامة أيب بكر، وهـذه مقابلـة إذا مل تصّح  املؤمنني 

له بمثل لفظه أو بقريب منه، فإن وجـب بـام ذكـره العـدول عـن 

تنا إىلٰ  عي مـن اإلمجـاع وجـب بمثلـه  الكالم يف أدلَّ الكالم فيام يدَّ

تنا العدول عن الكالم يف اإلمجاع إىلٰ   .الكالم يف أدلَّ

م مـا نرويـه مـن الـنصِّ   ومن العجب أنَّـه يعـارض فـيام تقـدَّ

ــيلِّ  ــىلٰ  اجل ــؤمنني  ع ــري امل ــ أم ــام ُحيك ــا  ٰى ب ــية م ــن العبّاس ع

ــنصِّ عــىلٰ  عيــه مــن ال ــّوي بــني صــاحبهم العبّــاس ويُ  تدَّ س

إنَّـه ال خـالف أنَّ إمامـة : (القولني، وهو يقـول يف هـذا الفصـل

ــيلٍّ  ــة ع ــحيح إمام ــّح فالص ــر إذا مل تص ــا ال )أيب بك ــو هاهن ، فه

لــة أقــوال املجمعــني، حيفــل بقــول العبّاســية، وُيســِقطه عــن مج

م جيعلــه مســاويًا لقــول الشــيعة التــي ال خيــرج قوهلــا  وفــيام تقــدَّ

ــارض  ــه ع ــة، ألنَّ ــاب البكري ــنع يف ب ــذا ص ــاع، وهك ــن اإلمج م

م، وأنكــر عــىلٰ  مــن حكــم فــيهم  بقـوهلم قــول الشــيعة فــيام تقــدَّ

يف ســـائر  بالشـــذوذ، وجعلهـــم كشـــيعة أمـــري املـــؤمنني 

ل (: األحـوال، وقــال يف هــذا الفصــل إنَّ قــوهلم مــرتوك ال معــوَّ

 ٰى ، فهــو إذا شــاء أن حيــتجَّ بقــوهلم قــّواه وشــيَّده، وإذا رأ)عليــه

ــن  ــورة م ــذه ص ــه، وه ن فه ووهَّ ــعَّ ــه ض ــوهلم علي ــة يف ق أنَّ احلجَّ

 .ينرص الباطل

عي إمامـة  تنـا إبطـال قـول مـن يـدَّ وليس مقصدنا بـإيراد أدلَّ

دنا حســب مــا ســأل عنــه، بــل مقصــ أيب بكـر مــن جهــة الــنصِّ 

ــؤمنني  عــىلٰ  قــول خيــالف الــنصَّ  بإيرادهــا إبطــال كــلِّ  أمــري امل

 ــاول ــا تتن تن ــنُّ أنَّ أدلَّ ــف يظ ــالف ]] ٢٠٦ص /[[، فكي خ

ــة  ــن جه ــر م ــة أيب بك ــت إمام ــن أثب ــالف م ــة دون خ البكري

االختيار، والوجه الـذي منـه يتنـاول خـالف البكريـة مـن مثلـه 

ــه كــام يبطــل قــول مــن  عــيتنــاول خــالف مــن عــداهم، ألنَّ  ٰى ادَّ

 أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  ثبـت الـنصُّ  ٰى أيب بكـر متـ عـىلٰ  النصَّ 

عـ ثبـوت إمامـة أيب بكـر مـن جهـة  ٰى كذلك يبطـل قـول مـن ادَّ

 .] عليه[ ثبت النصُّ  ٰى االختيار مت

ــه ــا قول ــة ال : (فأمَّ ــذه األدلَّ ــرادهم ه ــك ألنَّ إي ــل ذل ومل نق

فـه، ألنَّـه آخر الفصـل، فمبطـل لفائـدة مجيـع مـا تكلَّ  إىلٰ ) يصحُّ 

ــ ــا مت ــتكلَّم فيه ــب أن ي ــحُّ وجي ــا يص تن ــا ألدلَّ ــان إيرادن  ٰى إذا ك

كـالم فـيام يعتمـده املخـالف، ال احتججنا هبـا وال يعـدل بنـا إىلٰ 



 ٣٩٥  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــة وأّي  ثمــرة ملــا تكلَّفــه وأطــال الكــالم  فــأّي تــرجيح بــني األدلَّ

مجيــع  فيـه؟ وال شــكَّ أنَّ طــريقتهم يمكــن أن يعـرتض هبــا عــىلٰ 

ا  تنـا إالَّ كـام يلـزم طرقنا، ألهنَّ ت مل يلـزم االشـتغال بأدلَّ لـو صـحَّ

ــري أنَّ  ــره، غ ــا ذك ــب م ــاهبة حس ــل اآلي املتش ــتغال بتأوي االش

تنــا، ألنَّـه ال إشــكال يف أنَّ كــلَّ  طريقــة  ذلـك ثابــت أيضــًا يف أدلَّ

ــر،  ــة أيب بك ــه يف إمام ــا يعتمدون ــرتض م ــنصِّ يع نعتمــدها يف ال

ـا متــ ت مل جيــب أن نشـتغل  ٰى وأهنَّ ــة صــحَّ عونــه مــن األدلَّ بــام يدَّ

كـلِّ حـاٍل  إالَّ كام يشتغل بتأويل اآلي املتشـاهبة، فقـد ثبـت عـىلٰ 

ــ ــا مت تن ــالم يف أدلَّ ــن  ٰى أنَّ الك ــيهم، وإنَّ م ــب عل ــدناها جي اعتم

ــه إىلٰ  ــا ونقل ــالم عليه ــن الك ــاد ع ــ ح ع ــاع وادَّ ــو  ٰى اإلمج ــه ه أنَّ

 .الواجب مطالب بام ال يلزم

ــل هلــم : (قــال صــاحب الكتــاب ــام ســلكوا يف : آخــردلي ربَّ

عي أنَّـه ال يصـحُّ لإلمامـة سـواه، ويـزعم  اإلمام مسلك مـن يـدَّ

ــون  ــب أن يك ــنصٍّ فيج ــون إالَّ ب ــّح أن تك ــة إذا مل يص أنَّ اإلمام

ــل، وهلــم  ــالً وإن مل ُينَق ــه حاص ــنصُّ علي يف ]] ٢٠٧ص /[[ال

ــ ــك ُط ــوارُ ذل ــا أن يقول ــن أن : ق، وإمَّ ــدَّ م ــام ال ب ــان اإلم إذا ك

ــو ــون معص ــمته يك ــم عص ــن ُيعَل ــحابة م ــت يف الص مًا، ومل يثب

ــام قــالوا إذا ثبــت أنَّ : غــريه، فيجــب أن يكــون هــو اإلمــام، وربَّ

ــه األفضــل،  اإلمــام ال يكــون إالَّ األفضــل، وثبــت فيــه  أنَّ

إذا : إمامتـه منقـول وإن مل ُينَقـل، وربَّـام قـالوا فكأنَّ الـنصَّ عـىلٰ 

ــة لو ــلح لإلمام ــه ال يص ــريه أنَّ ــحَّ يف غ ــدح ص ــن الق ــوه م ج

ــ ــام علي� ــون اإلم ــب أن يك ــريه، فيج ــر وغ ــذكروهنا يف أيب بك  اي

 ...).وأن يكون هناك نصٌّ وإن مل ُينَقل

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 ومل يثبــت يف ا: علي لص

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

ة  .احلقَّ ال جيوز خروجه عن مجيع األُمَّ

مت األدلَّة عليه، ومضـ ل فقد تقدَّ ا األصل األوَّ الكـالم  ٰى فأمَّ

واألصل الثاين ال خـالف بيننـا ]] ٢٠٨ص . /[[ٰى فيها مستقصـ

ته، ألّنـا نوجـب  وبني صاحب الكتاب فيه، وإن كنّا خمتلفني يف علَّ

أنَّ احلقَّ ال خيرج من مجلتهم من حيث ثبت أنَّ بينهم معصـومًا ال 

جيوز أن خيلو منه زمان من األزمنـة، وصـاحب الكتـاب يوجـب 

مت األدلَّـة عـىلٰ  تنا، وقد تقـدَّ أنَّ اإلمـام ال  مثل ما أوجبنا بغري علَّ

يكون إالَّ معصـومًا، فقـد صـار األصـل خيلو الزمان منه، وأنَّه ال 

ل، وإذا ثبت األصالن اللذان  الثاين أيضًا مدلوالً عليه وحلق باألوَّ

ة يف اإلمامة بعد الرسـول  ثالثـة  عـىلٰ  ذكرنامها ووجدنا األُمَّ

 :أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ اإلمام بعده أمري املـؤمنني  قول من ذهب إىلٰ : أحدها

ه   .اختالفها وهو قول الشيعة عىلٰ  باإلمامة، بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو اإلمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إىلٰ : واآلخـر

ــىلٰ  ــنصِّ  ع ــاد ال ــذاهبهم يف اعتق ــتالف م ــار،  اخ ــه أو االختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن املعتزل ــا يف اإلمامــة م ــر خمالفين ــول أكث وهــو ق

 .احلديث واملرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبّــاس  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 /[[أثبــت إمامــة أيب بكــر وقــول مــن أثبــت 

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

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

 ٰى وثبت بالعقـل أنَّ اإلمـام ال يكـون إالَّ معصـومًا بطلـت دعـو

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

ــه حــقٌّ  ــه لــو حلـق هبــام يف الــبطالن لكــان احلــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، ألنَّ

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

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

ــه : مــن قــال كــلَّ  اإلمــام بعــد الرســول  )صــلوات اهللا عليــه(إنَّ

  بال فصل مل ُيثبِت اإلمامة له  ِّإالَّ بالنص. 

عون اإلمجـاع عـىلٰ : أن يقـول وليس ألحدٍ  ارتفـاع  كيـف يـدَّ

عصـمته، ألّنـا مل  العصمة عن أيب بكر ويف الناس مـن يـذهب إىلٰ 

م ننِف باإلمجاع العصم عيها بعض الناس، ألهنَّ ة التي يمكن أن يدَّ

هـذا  وإن قالوا فيه ويف غريه إنَّه معصوم باإليامن، أو بام يرجـع إىلٰ 

، فليس فيهم من ُيثبِت لـه العصـمة التـي نوجبهـا لألنبيـاء ٰى املعن

 ٰما خيـالف املعلـوم مـن  ، وال اعتبار بقول من محل نفسه عىل

ة  .املذاهب املستقرَّ
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ا دليل النحو الذي ذكره صاحب  ق باألفضل فهو عىلٰ التعلُّ  فأمَّ

أنَّ اإلمام ال يكون إالَّ األفضـل،  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

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

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــ ال  ٰى يكـون إالَّ أعلـم األُمَّ

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

ــ ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس ومه ــد  ٰى والعبّ ــامتهام بع ــيعة إم ــالفو الش خم

ــا فاقــدين لكثــري  الرســول  مل يكونــا هبــذه الصــفة، بــل كان

ذلــك ظــاهر مــن حــاهلام، ين، وعلــوم الــدِّ ]] 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

ح لإلمامـة ارتفـاع العصـمة عنـه، فيام ُخيِرج أبا بكـر مـن الصـال

 وإن رجـع إىلٰ  ٰى ين، وهـو األقـووإخالله بكثـري مـن علـوم الـدِّ 

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

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

قـبح  وُعِزَل أيضًا عن اجلـيش املبعـوث لفـتح خيـرب بعـد أن بـان

عقيـب عزلـه مــن القـول مــا ال  أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــ ــوبيخ، حتَّ ــني والت ــرج التهج ــه خم ــكَّ يف خروج ــريًا  ٰى ش أنَّ 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 ــه  وحمبَّ ــن انتفائ ــِزَل ع ــن ُع عمَّ

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 

عــا: (قــال صــاحب الكتــاب ــا ادِّ ؤهم أنَّ اإلمـــام ال وأمَّ

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

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

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

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

ـة مـن   ٰى غـري تعيـني، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـإنَّام هو عصـمة احلجَّ

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

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] حيصـل معصــومًا بـالنصِّ 

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

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

ــو ــا ق ــول: هلمفأمَّ 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

وفيمن خيالفهم مـن ال ُيسـلِّم أنَّ األحـقَّ باإلمامـة األفضـل بـل 

ز إمامـة املفضـول عـىلٰ  ز إمامـة املفضـول وجـهٍ  كـلِّ  ُجيوِّ ، أو ُجيـوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــا ك عــذر، وفــيهم إذا كــان يف الفاضــل علَّ

 ...).جيوز إمامة من غريه مثله يف الفضل: من يقول

ا مـا أحلـت عليـه مـن كالمـك يف العصـمة فقـد : يقال له 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 من كونــه  ــه أنَّ ال م، ومجلت ــه فقــد تقــدَّ صوصــًا علي

ــىلٰ  ــا ع ن ــت  دلَّ ــن عصــمته، وأمجع ــدَّ م ــة ال ب أنَّ اإلمــام يف اجلمل

ة عـىلٰ  عيـت إمامتـه بعـد  األُمَّ ـن ادَّ 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؟

مـن هـذا  العلـم بعصـمته  فكيـف السـبيل إىلٰ : فإن قيل

مـن  هذه الطريقة، وأنتم تعلمون أنَّه لـيس كـلُّ  االستخراج وعىلٰ 

عصمته، ألنَّ من  قال بأنَّه املنصوص عليه بعد الرسول يذهب إىلٰ 

 النصِّ ُيثبِته وخيالف يف العصمة؟ ية إىلٰ ذهب من الزيد

املنصوص عليه باإلمامة، وكان العقـل  إذا ثبت أنَّه : قلنا

 .أنَّ اإلمام ال يكون إالَّ معصومًا وجب عصمته عىلٰ  داال� 

ــ ــا التعلُّ ــه فأمَّ ــا يف كون ــن نازعن ــة م ــل  ق بمنازع األفض

يـه، ولـيس أنَّـه ال خـالف ف فغري نافع، ألّنا مل نعتمـد ذلـك، عـىلٰ 

مــا وقــع فيــه خــالف جيــب أن يبطــل االعــتامد عليــه، وإذا  كــلُّ 

لنا عىلٰ  أنَّـه األفضـل سـقط خـالف املخـالف، وسـندلُّ عليـه  دلَّ

 .عند الكالم يف التفضيل
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ــىلٰ  ــدليل ع ــا ال ــوز أن وأمَّ ــول ال جي ــًا  أنَّ املفض ــون إمام يك

م فيام مٰىض   .من الكتاب فقد تقدَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا تو: (ق ــفأمَّ ــام  لهم إىلٰ صُّ ــنصِّ ب ال

ــه إمــام فبعيــد، ألنَّ مــن خــالفهم : يقــدح يف ســائر مــن يقــال إنَّ

ــم يصــلحون لإلمامــة  ينفــي عــنهم مــا يــذكرون، ويزعمــون أهنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــالح أم ــو كص ــن يعل ــالفهم م ــيمن خ ــل ف ، ب

ال يصـلح بعـد الرسـول لإلمامـة غـري أيب بكـر، ويقـول : فيقول

ــذي يصــل: وقــٍت  يف كــلِّ  ــيس إالَّ مــن تــوّىلٰ إنَّ ال . ح لإلمامــة ل

ــل]] ٢١٣ص /[[ ــإن قي ــل : ف ــع أه ــلكون م ــام يس ــيس ربَّ أل

ــن  ــا م ــامذا منعتمون ــة؟ فل ــة معاوي ــك يف إمام ــل ذل ــديث مث احل

ألنَّ الوجــوه التــي ال يصــلح معاويــة لإلمامــة : مثلــه؟ قيــل لــه

ــا  ــذكرها علــيهم ال أّن معهــا ظــاهرة وال شــبهة فيهــا، فنقــرب ب

عنـدنا أنَّ اإلمامـة فـيمن يصـلح هلـا مل  نجعل ذلـك أصـالً، ألنَّ 

تثبـــت إالَّ بوجـــوه مل تثبـــت يف معاويـــة وثبتـــت يف أمـــري 

ــام يــدفع شــيوخنا إىلٰ املــؤمنني ذكــر ذلــك عنــد ســؤال  ، وإنَّ

ــم أمجعــوا عــىلٰ : يــورد علــيهم، نحــو قــوهلم إمامــة معاويــة،  إهنَّ

ــن  ــليم احلس ــد تس ــه عن ــإذا مل  وأنَّ ــة، ف ــام اجلامع ــّمي ع ُس

إمامتـه فكـذلك القـول يف إمامـة أيب بكـر، فنـذكر  يوجب ذلـك

ــة  ــلح لإلمام ــيمن يص ــال ف ــام يق ــذا الكــالم إنَّ ــك أنَّ ه ــد ذل عن

 ٰى مثلـه يف معاويـة كـام ال يتـأتّ  ٰى ويكون يف أمـره شـبهة، وال يتـأتّ 

مثله يف اخلـوارج وغـريهم، وتبـنيَّ هبـذا الوجـه وبغـريه اخـتالل 

ا أن ُجيَعـل ذلـك أصـالً يف ا أنَّ  إلمامـة فبعيـد، عـىلٰ كالمهم، فأمَّ

ما يقتضـي ثبوت إمامة أيب بكـر ُيبطِـل القـدح فيـه، ويمنـع مـن 

ــالم يف  ــون الك ــب أن يك ــة، فيج ــلح لإلمام ــه ال يص ــول بأنَّ الق

إثبات إمامته، فـإنَّ مـا عـداه تـابع لـه، وهـذا ُيبـنيِّ أنَّـه ال شـبهة 

مــن احلجــاج يف إثبــات الــنّص، فــإنَّ  ٰى هــذا املجــر ٰى فــيام جــر

ــ ــحَّ الواج ــنَّة ليص ــاب أو ُس ــن كت ــه م ــيالً بعين ــذكروا دل ب أن ي

ــن  ــاالً ممَّ ــعد ح ــة أس ــذه الطريق ــوم هب ــيس الق ــه، ول ــق ب التعّل

ــول ــأن يق ــالفهم ب ــنصِّ : خ ــال ال ــد إبط ــيس بع ــة  ل إالَّ طريق

االختيار وقد ثبـت يف إمامـة أيب بكـر فيجـب أن يقـال بإمامتـه، 

 ...).أمر معلوم عىلٰ ]] ٢١٤ص /[[ويكونوا حميلني 

مــا طعــن بــه أصــحابنا يف صــالح أيب  لــيس كــلُّ : قــال لــهي

ن املخــالفون مــن إنكــاره، وإن خــالفوا  بكــر لإلمامــة ممَّــا يــتمكَّ

أنَّـه ال يصـلح لإلمامــة، ألنَّ إخاللـه بكثــري  يف كونـه دلـيالً عــىلٰ 

ــه فيهــا إىلٰ مــن علــوم الــدِّ  فــه يف مواضــع غــريه وتوقُّ  ين وحاجت

ــه غــري م ــه ممَّــن منهــا معلــوم ظــاهر، وكــذلك كون عصــوم، وأنَّ

مت األدلَّـة عـىلٰ   جيوز عليه اخلطـأ أيضـًا جممـع عليـه، وقـد تقـدَّ

 .أنَّ من كانت هذه حاله ال يصلح أن يكون إماماً 

ا تأخريه عـن الواليـات وتقـديم غـريه عليـه وعزلـه عـن  فأمَّ

ــىلٰ  ــراءة ع ــورة ب ــة أداء س ــامَّ ال  والي ــاه فم ــذي ذكرن ــه ال الوج

ذلـك ومـا أشـبهه إذا انتهينـا  عـىلٰ  خالف أيضـًا فيـه، وسـنتكلَّم

ـــاء اهللا  إىلٰ  ـــر إن ش ـــة أيب بك ـــالم يف إمام ـــة الك ، ويف اجلمل

ــيالً عــىلٰ  ــيس ثبــوت اخلــالف يف الشـــيء دل ــًا  ل ــه، ومانع بطالن

 يف هـذا البـاب مـا تـدلُّ األدلَّـة عـىلٰ  ٰى من االعتامد عليه، واملراع

ته سواء وقع اخلالف فيه أو الوفاق  .صحَّ

ــه يف ــال ل ــّم يق ــذي أورده ث ــؤال ال ــواب الس ــتامده يف ج  اع

ــة لإلمامــة ظــاهرة عــىلٰ  : أنَّ الوجــوه التــي ال يصــلح هلــا معاوي

ن  أليس مع ظهورهـا عنـدك قـد خالفـك فيهـا اخللـق الكثـري ممـَّ

ا يعتقـد كـون معاويـة  يعتقد إمامـة معاويـة، وذهبـوا يف كثـري ممـَّ

اطـل أنَّـه ب عليه مـن األسـباب املانعـة مـن صـالحه لإلمامـة إىلٰ 

ــه غــري  ال أصــل لــه، ويف الــبعض الــذي ســلَّموا حصــوله إىلٰ  أنَّ

ـــىلٰ  ـــت  دالٍّ ع ـــاز أن تثب ـــة، وإذا ج ـــالحه لإلمام ـــاع ص ارتف

تــك علــيهم يف أنَّ معاويــة ال يصــلح لألمــر مــع مــا ذكرنــاه  حجَّ

مـا خيـالفون فيـه، فـأالَّ  من خالفهـم، وسـاغ لـك االعـتامد عـىلٰ 

ــف  ــر؟ فكي ــه يف إمامــة أيب بك ــا مثل ــاغ لن ــت وقــوع س جعل

إنَّ أبـــا بكـــر ال : اخلــالف علينـــا فـــيام نقــول]] ٢١٥ص /[[

ــِزم  ــه ومل ُتل ــاج ب ــن االحتج ــًا م ــة مانع ــه لإلمام ــلح ألجل يص

 نفسك مثله يف باب معاوية؟

فنقـرب بـذكرها علـيهم وال نجعلهـا : (ومن العجـب قولـه

عي لـه اإلمامـة مـا )أصالً  ، ألنَّه ال مانع من جعـل كـون مـن يـدَّ

عنـد قيـام  صـالً يف إبطـال إمامتـه، بـل هـو األوىلٰ ال يصلح هلا أ

الـــدليل عليـــه، ألنَّ كونـــه ممَّـــن ال يصـــلح لإلمامـــة مفســـد 

إلمامته كام أنَّ انتفاء ما بـه يثبـت اإلمامـة عنـه مـن عقـد وغـريه 

ل آكــد وأوىلٰ  ألنَّـه مــانع مــن  مبطـل هلــا، وإنَّـام كــان الوجـه األوَّ

ع مـن ثبوهتـا وغـري وقوع اإلمامة وجـواز وقوعهـا، والثـاين مـان

ــافر أو  ــة ك ــا إمام ــو ألزمن ــا ل ــم أّن ــوازه، أَال تعل ــن ج ــانع م م

 متظاهر بالفسـق أو مـن لـيس لـه نسـب يف قـريش لكـان األوىلٰ 

ــبطالً  ــه م ــان حال ــل بي ــة، ونجع ــلح لإلمام ــه ال يص ــنيِّ أنَّ أن ُنب

ذكــر انتفــاء مــا بــه تثبــت اإلمامــة مــن  إلمامتــه، وال نعــدل إىلٰ 

ولســنا نعلــم بــني إيــراد مــا ذكــره مــن عقــد ومــا جيــري جمــراه، 
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كون معاويـة ال يصـلح لألمـر يف جـواب السـؤال الـذي حكـاه 

وبنيَّ إيـراده ابتـداًء فرقـًا يقتضــي أن يستحسـن جوابـًا وينكـره 

عي اإلمجـاع عـىلٰ  إمامــة  ابتـداًء، ألنَّـه إذا ســاغ أن يقـول ملـن يــدَّ

ــأتّ  ــك ال يت ــة أنَّ ذل ــلح ل ٰى معاوي ــه ال يص ــة ألنَّ ــة يف معاوي إلمام

ســاغ أن يقــول أيضــًا يف األصــل ملــن يســأل عــن ثبــوت إمامــة 

فــيمن يصــلح هلــا  ٰى إنَّ ثبــوت اإلمامــة إنَّــام يتــأتّ : معاويــة

 .ومعاوية ممَّن ال يصلح هلا

مل أرد أّين ال أجعل ذلك أصالً يف نفي إمامة معاوية، : فإن قال

 .وإنَّام أردت أن أجعله أصالً يف باب انتفاء اإلمامة

 ولِـَم ال يكـون مـا ذكرتـه أصـالً يف نفـي إمامـة كـلِّ : قيل له

مـن ثبـت أنَّـه ال يصـلح لإلمامــة سـواء كـان معاويـة أو غــريه؟ 

نـــي ال : إالَّ أن يريـــد الّلهـــمَّ  أجعلـــه أصـــالً ]] ٢١٦ص /[[إنَّ

ــلح أم ال،  ــل يص ــم ه ــيمن ال أعل ــة أو ف ــلح لإلمام ــيمن يص ف

نـا عليـه، ألنَّ وهذا إذا أردتـه خـارج عـامَّ نحـن فيـه، وعـامَّ كالم

ة التطـرُّ  عالكالم إنَّام هو يف صـحَّ لـه اإلمامـة  ٰى ق يكـون مـن ُيـدَّ

ــا إىلٰ  ق إىلٰ  ال يصــلح هل ــرَّ ــحُّ أن يتط ــه كــام يص ــي إمامت ــا  نف نفيه

أنَّ اجلـواب عـن  بغريه من عدم العقـد أو مـا جيـري جمـراه، عـىلٰ 

ـداً  ٰى السؤال الذي حكـ  أنَّ شـيوخه دفعـوا إليـه مـا نـراه إالَّ مؤكِّ

ــىلٰ  ــاع ع ــل اإلمج ــاز أن حيص ــه إذا ج ــه، ألنَّ ــًا ل ق ــؤال أو حمقِّ  للس

الصورة التي كانـت عليهـا يف أّيـام أيب بكـر الـذي يصـلح عنـده 

لإلمامــة يف واليــة مــن لــيس بإمــام، وال يصــلح لإلمامــة، فقــد 

بطل أن يكـون اإلمسـاك عـن النكـري، وإظهـار التسـليم، داللـة 

ــىلٰ  ــوع ع ــة، ووق ــاع يف احلقيق ــول اإلمج ــع  حص ــا يف موض الرض

 .من املواضع حلصوهلام فيمن ليس بإمام وال يصلح لإلمامة

ا قولـه إنَّ الـذي يقتضــي ثبـوت إمامـة أيب بكـر يمنـع : (فأمَّ

ــه ال يصــلح لإلمامــة وُيبطِــل القــدح فيــه ، فــإنَّام )مــن القــول بأنَّ

تها دليـل، ونحـن  يصحُّ لو ثبتت إمامة أيب بكـر وقـام عـىلٰ  صـحَّ

أنَّ  إمامتـه إذا بلغنـا إليـه، عـىلٰ  ه دلـيالً عـىلٰ يظنـُّ ُنبنيِّ بطـالن مـا

ع ــدَّ  ٰى االعتبــار القيــايس الــذي اعتمــدناه لــيس ممَّــا يمكــن أن ُي

ــالكالم دخــول االحــتامل والتخصــيص فيــه كألفــاظ الــنصِّ  ، ف

عونـه مـن اإلمجـاع عـىلٰ  من العـدول إىلٰ  فيه أوىلٰ   الكـالم فـيام يدَّ

ــ ــد بيَّنّ ــذي ق ــر ال ــه حيتأيب بك ــا أنَّ ــوز االنص ــل وجي ــن ـم راف ع

 .ظاهره

ــه ــنصِّ : (وقول ــال ال ــد إبط ــيس بع ــار ل ــة االختي ) إالَّ طريق

بطـالن مـا نـذهب إليـه  صحيح أيضًا، غري أنَّه مل ُيِقم دلـيالً عـىلٰ 

، وقد بيَّنّـ ة األصـلني اللـذين جعلنامهـا مقّدمـة من النصِّ ا صـحَّ

ـة ، فصـحَّ لطريقتنا ومها العصـمة، وأنَّ احلـقَّ ال خيـرج عـن األُمَّ

ــاب  ــاحب الكت ــاه ص ــا بن ــل م ــيهام، وبط ــاه عل ــا بنين ص /[[م

 .لفقد الداللة عليه ثبوت بطالن النصِّ  عىلٰ ]] ٢١٧

*   *   * 

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

ــاب ]]٧١ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق  :دليــل هل

ــ ــتدلُّ وربَّ ــتخالفهام اس ــّىلٰ ([ وا باس ــيهام ص ــ )اهللا عل ــد ]  اهإّي بع

ــىلٰ  ــة ع ــة الغيب ــ ،املدين ــىلٰ ونّص ــىلٰ  ه ع ــه ع ــن خيلف ــوب  م وج

يف ذلــك  ٰى املــوت أقــو بعــد املــوت، ألنَّ  االســتخالف والــنصِّ 

 الغـرض طلـب الصـالح واملـوت بـذلك أوىلٰ  الغيبـة، وألنَّ  من

ام كـان جيـب لـو ثبـت هلـم وهـذا إنَّـ: (قـال ثمّ ، )من حال الغيبة

ــ ــدَّ  ه أنَّ أن يســتخلف فيقــاس حــال  اســتخلف، وكــان ال ب

ــ ــه، فأمَّ ــا ا إذااملــوت علي ــ: قلن ــتخلف، إنَّ ــوز أن ال يس ــان جي ه ك

ــــ  ]]٧٢ص [[/ وجــــه ام اســــتخلف باختيــــاره، وعــــىلٰ وإنَّ

ــوت  االســتظهار ال عــىلٰ  ــوب، فيجــوز أن يكــون امل وجــه الوج

اإلمـام عنـد الغيبـة  أنَّ  عـىلٰ  ام يـدلُّ ذلـك إنَّـ وبعد، فـإنَّ  .بمنزلته

مـن إمـام بعـد املـوت؟  ه ال بـدَّ نَّـأمن أيـن ف، جيب أن يستخلف

ام كـان جيـب إنَّـ: الغيبـة، قيـل لـه املوت أوكد مـن ألنَّ : فإن قال

، حيـث مل يكـن مقـيامً  ه اسـتخلف يف حـال الغيبـة مـنلو ثبت أنَّ 

ذلـك، وقـد  املـوت أوكـد يف ا إذا مل يثبت ذلـك فمـن أيـن أنَّ فأمَّ 

 )....آلخر؟ا كان جيوز من جهة املصلحة أن يفارق أحدمها

ه اسـتدالل أنَّـ من العجـب إيـرادك مـا حكيتـه عـىلٰ : يقال له

أمــري املــؤمنني بعينــه، وإدخالــك ذلــك يف  عــىلٰ  الــنصِّ  لنــا عــىلٰ 

 أحـداً  أنَّ  ومـا نظـنُّ  ،يف هـذا البـاب ة التـي نعتمـدهامجلة األدلَّـ

 بمثــل هــذا، ويظــنُّ  همنــايتَّ  يسـتعمل معنــا بعــض حســن الظــنِّ 

ــ ـيءشــال عــىلٰ  ا نســتدلُّ أّنــ  وجــه، ومــا ق لــه بــه عــىلٰ بــام ال تعلُّ

 ألن تقـول مـا قلتـه يف يف أن لـيس سـبب إيـرادك هـذا إالَّ  نشكُّ 

ــ وأّي : (آخــر كالمــك ولــيس  ،فــالن عــىلٰ  ق لــذلك بــالنصِّ تعلُّ

وهـذا  ،)مـن غـريه واحـد بـأوىلٰ  عـىلٰ  الـنصِّ  عـىلٰ  ذلك بأن يدلَّ 

ــ: (ل الفصــلمــع قولــك يف أوَّ   كــذا عــىلٰ بكــذا و واام اســتدلُّ وربَّ

ــتخالف والــنصِّ  ــ ،)وجــوب االس ــذا القــول يقتض  ي أن الـوه

ا االسـتدالل عنّـ ك مل حتـِك ألنَّـ ،تقول مـا قلتـه يف آخـر الفصـل

 كــلِّ   فتعجــب مــن الطريقــة، وعــىلٰ عليــه معــنيَّ  منصــوص عـىلٰ 

ـ إليـرادك هـذه ٰى فـال معنـ حالٍ  ا الطريقـة يف هـذا املوضـع، ألهنَّ
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ــىلٰ  ــت ع ــ إن حكي ــأهنَّ ــة يف وج ــنصِّ ا طريق ــىلٰ  وب ال ــة  ع اجلمل

ــ ــة األدلَّ ــو يف حكاي ــعه، وال ه ــذا موض ــيس ه ــه، وإنفل  ة علي

ـ حكيت عـىلٰ  إنسـان بعينـه فـال أحـد  عـىلٰ  ا طريقـة يف الـنصِّ أهنَّ

 عــىلٰ  ذلــك، ونفـس ترتيبــه هلـا وحكايتــه تـدلُّ  عـىلٰ  هبــا يسـتدلُّ 

 .ٰى خالف هذا املعن

ــمّ  ]]٧٣ص [[/ ــه ث ــال ل ــتدلَّ : يق ــد اس ــحابنا  ق ــض أص بع

بعــد الوفــاة، وهــي طريقــة  الــنصِّ  وجــوب الطريقــة عــىلٰ  هبــذه

نــا إذا رهتا أنَّ ـنصــ والوجــه يف ،رـنَصــمــد وتُ عتَ قريبــة يمكــن أن تُ 

االســتمرار ومــع  يســتخلف يف أحــوال الغيبــة عــىلٰ  رأينــاه 

ــوال، دلَّ  ــىلٰ اخــتالف األح ــا ذلــك ع ــ ن ــه إالَّ أنَّ ــببه مــا فعل   بس

مل  ٰى وعنـه غنــ دٌّ نــه ُبـا مه لـو كــان بغـري سـبب وممـَّيقتضـيه، ألنَّـ

ــارةً  األحــوال تســتمرّ  ــه، وجلــاز أن يفعــل ت  ٰى خــروال يفعــل أُ  ب

يفعلهــا مــن غــري ســـبب  مــور التــي كــان كســائر األُ 

ــتقرَّ  ــوب، وإذا اس ــةوج ــذه اجلمل ــاوتأمَّ  ،ت ه ــوز أن  لن ــا جي م

ــفلــم نجــده إالَّ  ،لــذلك وكــان لســبب فيــه يكــون مقتضــياً  ه  أنَّ

 ــاألُ  مــع الغيبــة ال يمكنــه عـــن سياســة ة وتـــدبريهم مَّ

ــأُ  ــام ب ــور مورهموالقي ــع احلض ــه م ــان يمكن ــا ك ــب أن  ،م وج

وجــوب االســتخالف،  حــال الغيبــة وحــال املــوت يف ٰى يتســاو

ــ ــوت املزيَّ ــال امل ــان حل ــل ك ــب ــاهرة يف علَّ ــتخالف  ةة الظ االس

مـع الغيبـة يف أحـوال احليـاة قـد يمكـن مـن تـدبري  ألنَّ  ،وسـببه

ــاألُ  وجــه بعــد الوفــاة،  يمكنــه عــىلٰ  مــورهم مــا الومراعــاة أُ  ةمَّ

ســقوط ملــا اعــرتض بــه وبطــالن لقولــه  ة مــا ذكرنــاهويف صــحَّ 

املصـلحة أن يفـارق أحـدمها  وقـد كـان جيـوز مـن جهـة: (أيضاً 

ــ)اآلخــر االســتخالف يف الغيبــة  ه إذا مل يكــن يف ذكــر وجــه، ألنَّ

الوفــاة  ا تسـاوي فيـه أحـوال مـا ذكرنـاه ممَّــيف أحـوال احليـاة إالَّ 

ــوال ا ــأح ــد تأكُّ ــاة ويزي ــ داً حلي ــرين مل َجيُ ــد األم ــارق أح ز أن يف

 .جهة املصلحة اآلخر من

يف حـال الغيبـة جيـوز  وقـد ثبـت أنَّ (: قال صاحب الكتـاب

ــة أن ــتخلف مجاع ــيُّ  ،يس ــان النب ــد ك ــىلٰ   وق ــتخلف ع  يس

ــ ــة، وال يقتص ــا مجاع ــب عنه ــو غائ ــي ه ــدان الت ــان والبل ر ـاملك

وت إذا كـان آكـد مـن الغيبـة املـ إنَّ : قائـل فلـو قـال ،واحدٍ  عىلٰ 

 بلــد واحــداً  ]]٧٤ص [[/ كــلِّ  فكــان جيــب أن يســتخلف عــىلٰ 

ـة،  عـىلٰ  نعـم، لزمـه الـنصُّ : كان جيوز ذلك أو ال؟ فـإن قـال أئمَّ

ال جيب ذلك فقـد نقـض مـا اعتمـد عليـه، وقـد ثبـت : وإن قال

 ة غـري التـيمـرَّ  عند الغيبـة كـان يسـتخلف مجاعـة كـلَّ  ه أنَّ 

ــ عــىلٰ  ، وذلــك يــدلُّ يســتخلف يف غريهــا ه كــان يفعــل ذلــك أنَّ

ــاد ــار واجته ــصٍّ  باختي ــن ن ــدهم أنَّ ال ع ــان عن ــإن ك ــوت  ، ف امل

بعــده ثابــت اإلمامــة باختيــار  كالغيبـة فيجــب أن يكــون اإلمــام

ــصٍّ  ــن ن ــاد ال ع ــام  .واجته ــد، فك ــأوبع ــتخلف يف  ه نَّ اس

ـفقد ثبـت يف أُ  حال الغيبة م اسـتخلفوا يف حـال الغيبـة مرائـه أهنَّ

بإقامـة  ه املخـتصُّ أنَّـ ذلـك عـىلٰ  ال يـدلَّ  د املوت، فيجب أنوبع

ح مـا صـحِّ فيـه، وذلـك يُ  ركهـاإلمام، بل قد جيـوز لغـريه أن يشـ

 واحـدٍ  عـىلٰ  الـنصِّ  عـىلٰ  ذلك لـيس بـأن يـدلَّ  وبعد، فإنَّ  .نقوله

قـوا بـذلك فـال يمكـنهم أن يتعلَّ  ،غـريه عـىلٰ  يـدلَّ  مـن أن بـأوىلٰ 

ه ال يمكـنهم ا أنَّـنّـاملـؤمنني، وقـد بيَّ  أمـري عـىلٰ  يف وجوب النصِّ 

ــوا ــنصِّ  :أن يقول ــت ال ــول إالَّ  إذا ثب ــال ق ــه،  ف ــذهب إلي ــا ن م

أيب  عـىلٰ  اجلمـع العظـيم قـد قـالوا بـالنصِّ  ا أنَّ نّ ا قد بيَّ وذلك ألنّ 

 )....ا القول يف ذلكنّ وبيَّ  ،بكر

ــ: يقــال لــه ن الــدليل ذكرهــا بعينهــا ا املدينــة التــي تضــمَّ أمَّ

ــتخلف ــم يس ــا إالَّ   فل ــه عنه ــد غيبت ــا عن ــدعليه  . الواح

ــد ــإنَّ  ،وبع ــ ف ــوب  ٰى املبتغ ــتدالل وج ــن االس ــة م ــذه الطريق هب

املســـتخلفني، وقـــد ثبـــت  االســتخالف ال كيفيتـــه وال عـــدد

ــام رتَّ  ــتخالف ب ــوب االس ــيسوج ــالم، ول ــن الك ــاه م ــري  بن جي

ـــر ـــتخلفني جم ـــدد املس ـــىلٰ  ٰى ع ـــتخالف ع ـــة يف  االس اجلمل

ــر الوجــوب، أَال  ــ ٰى ت ــتخلف   هأنَّ ــان يس ــد ك ــة ق ــع الغيب م

ــىلٰ  ــارةً  ع ــد ت ــدان الواح ــة أُ  ]]٧٥ص [[/ البل ــرواجلامع ، ٰى خ

ــه  ــب اخــتالف وخيتلــف فعل ــلحة، ومل  يف ذلــك بحس املص

ــف فعلــه  ــق خيتل فأوجبنــا مــا مل ؟ يف االســتخالف املطل

ــا ــب م ــتخالف، ومل نوج ــق االس ــن مطل ــه م ــال في ــف احل  خيتل

مــا ذكرنــاه أن  ىلٰ اختلــف مــن عــدد املســتخلفني، فلــم يلــزم عــ

يف أحـوال  ه أنَّـ بلـد بعـد وفاتـه، عـىلٰ  كـلِّ  أمـري عـىلٰ  ينصَّ 

 األمـري الكـورة وجيعـل إليـه االسـتخالف وّيل ُيـ حياته قـد كـان

ــداهنا ــا وبل ــذلك ،يف أطرافه ــنصَّ  فك ــع أن ي ــىلٰ  ال يمتن ــة  ع إمام

ـــه االســـتخالف عـــىلٰ  واحـــدٍ  األمصـــار  بعـــده، وجيعـــل إلي

 .والبلدان

 ه كان يفعل ذلك برأيهأنَّ  عىلٰ  ذلك يدلُّ  نَّ أاخللفاء وا تبديله فأمَّ 

 بام ذكـره عـىلٰ  وجه يدلُّ  م من أيِّ علَ فليس يُ  واجتهاده ال عن نصٍّ 

استخالفهم صـادر  ي أنَّ ـوليس يف إبدال اخللفاء ما يقتض، هما ظنَّ 

 رائع بغريها مـا يـدلُّ ـه ليس يف إبدال الشكام أنَّ ، عن رأي واجتهاد

ختتلف املصلحة فيختلف املسـتخلفون  يس يمتنع أنذلك، ول عىلٰ 
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عـاه مل ه وادَّ ما ظنـَّ األمر عىلٰ  عليهم، ولو كان وإن كانوا منصوصاً 

الطريقة من أصـحابنا مل  هبذه من استدلَّ  ألنَّ  ،ةيكن فيه علينا حجَّ 

ـ، الرسـول  واجب من النصَّ  يرجع إليها يف أكثر من أنَّ  ا فأمَّ

 أو باختيار واجتهـاد، فـاملرجع فيـه إىلٰ  تعاىلٰ بأمر اهللا  كونه مفعوالً 

 .غري ذلك

ــ ــتخالف أُ ا تعلُّ فأمَّ ــه باس ــق ــه، وتوصُّ أن يكــون  له إىلٰ مرائ

ـأُ  يف إقامـة اإلمـام فباطـل، ألنَّ  لـه غريه مشاركاً  ام سـاغ مـراءه إنَّ

ذلـــك إلـــيهم،  جعـــل  هلـــم االســـتخالف مـــن حيـــث

ــــه كــــام اســــتخلفهم عــــىلٰ   ]]٧٦ص [[/ واســــتخلفهم في

 ،ف يف األعـــامل، فاألصـــل هـــو اســـتخالفه علـــيهمرُّ ـالتصـــ

ــك أن ــروض ذل ــتخلف  وع ــاً  يس ــده رئيس ــه  بع ــري إلي يش

ــه، ويُ  ــوِّ بعين ــهف ــ ض إلي ــتخالف، فأمَّ ــه االس ــل عروض ا أن جيع

ــىلٰ اإل ــل ع ــال والتعوي ــار األُ  مه ــاختي ــد�  ةمَّ ــه ج ــد من ــو بعي ، افه

 ٰى جيـري جمـر صـفة املختـارين عـىلٰ  وليس هلم أن جيعلوا الـنصَّ 

 عـىلٰ  صَّ عـني األمـري يف حـال حياتـه واختيـار مـن ُنـ عىلٰ  لنصِّ ا

اســـتخالف األمـــري مـــن  ٰى صـــفته أن خيتارونـــه جيـــري جمـــر

ــك  ــتخلفه، وذل ــأيس ــده  ا ملّن ــوال  نج ــتالف األح ــع اخ م

البلـدان  صـفة مـن اسـتخلفه عـىلٰ  يف حياتـه عـىلٰ  ها نـصَّ وتغريُّ 

ــه، ومل نــرَ  ــه إالَّ  يف لــه  دون عين ــصَّ حيات ــة ن  عــىلٰ   خليف

ــصَّ  ــتخالفه أو ن ــىلٰ  اس ــب ع ــتخلفه، فيج ــني مس ــت  ع إذا كان

األمــر  م بــأنَّ َكــذلــك بعــد الوفــاة آكــد أن ُحي  احلــال الداعيــة إىلٰ 

 .عليه يف احلياة ما كان جارياً  عىلٰ  ٰى جر

 الـنصِّ  عـىلٰ  ذلـك لـيس بـأن يـدلَّ  وبعـد، فـإنَّ (: ا قولـهفأمَّ 

م مـن وقـد تقـدَّ  ،مـا ذكـره فهـو عـىلٰ  ،)من غريه بأوىلٰ  واحدٍ  عىلٰ 

 .كفاية ما فيه ٰى كالمنا يف هذا املعن

*   *   * 

ــاب]] ٨٩ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق : دليــل هل

ـــارهم  ـــوا بأخب ـــام تعلَّق ـــذا ]] ٩٠ص /[[وربَّ عوهنا يف ه ـــدَّ ي

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

ــه  عون مــن أنَّ م إىلٰ  رشط اآلحــاد أيضــًا، نحــو مــا يــدَّ  تقــدَّ

ــلِّموا عــىلٰ  ــأن ُيس ــا  الصــحابة ب ــؤمنني، ونحــو م ــيل بإمــارة امل ع

ــه  ــن قول ــروون م ــيلٍّ  ي ــيِّ «:  يف ع ــه س ــلمني، إنَّ د املس

ــرِّ  ــد الغ ــني، وقائ ــام املتَّق ــني وإم ل ــيلٍّ »املحجَّ ــه لع :  ، وقول

 اإنَّ عليـ�«: ، وأنَّـه قـال»مؤمن ومؤمنـة مـن بعـدي كلِّ  هذا ويلُّ «

ا  ، إىلٰ »مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  وهـو ويلُّ منّي وأنا منه،  غـري ذلـك ممـَّ

ـــاب  ـــل، أو يف ب ـــه األفض ـــة، أو يف أنَّ ـــه يف اإلمام ـــون ب يتعلَّق

 ).العصمة

ــّم قــال ــو عــيلٍّ : (ث ــنيَّ شــيخنا أب ــد ب ــار مل  وق أنَّ هــذه األخب

تثبــت مــن وجــه يوجــب العلــم، فــال يصــحُّ االعــتامد عليهــا يف 

عـاءهم إثبـات الـنصِّ  ـا ثابتــة ، وبـنيَّ أنَّ ادِّ فيهـا أو يف بعضـها أهنَّ

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

ــا ثابتــة فيــه[ ، وال يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ]أو يف بعضــها أهنَّ

ــوا ـــر : يقول ــد عص ـــرًا بع ــبالد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق إنَّ الش

التــواتر، ألنَّ  وحــاالً بعــد حــال، فروايتهــا جتــب أن تبلــغ حــدَّ 

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

 ).رشط التواتر ُيبنيَّ حصول النقل فيه عىلٰ 

عوا  - يعنــي أبــا عـيلٍّ  -وبــنيَّ : (قـال أنَّ ملــن خــالفهم أن يــدَّ

ــىلٰ  ــنصِّ ع ــك يف ال ــل ذل ــديث  مث ــحاب احل ــر، ألنَّ أص أيب بك

عـاء الـنصِّ  إالَّ حـديثًا، ال يمكـن إثباتـه  فيهم كثـرة، وبـنيَّ أنَّ ادِّ

عــاءهم  ــنيَّ أنَّ ادِّ ــا يف األعصــار القديمــة فــذلك متعــّذر، وب فأمَّ

عون لـه  أنَّه قد كـان ألمـري املـؤمنني  ـبون يـدَّ شـيعة ومتعصِّ

غــريهم ال يمكــن  وعــّامر واملقــداد وســلامن إىلٰ  الــنصَّ كــأيب ذرٍّ 

إثباته، وإنَّـام يمكـن أن يثبـت انقطـاعهم إليـه، وقـوهلم بفضـله، 

ــه ــه قــد  وبأنَّ كــان جيــب أن ]] ٩١ص /[[حقيــق باإلمامــة، وبأنَّ

عـاء ٰى مـا جيـري هـذا املجـر ال ُيعَدل عنه وعن رأيه إىلٰ  ـا ادِّ ، فأمَّ

الوجــه  غــري ذلــك فبعيــد، ألنَّ الــنصَّ غــري مــذكور عــنهم عــىلٰ 

ــم إن رضــوا ألنفســهم يف إثبــات  عون، وبــنيَّ أهنَّ الــذي يــدَّ

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــدوا ع ــا أن يعتم ــذه األخب ــل ه ــن مث ــاملروي م ر، ف

ــ ــار الدالَّ ــىلٰ األخب ــه  ة ع ــك،  أنَّ ــر مــن ذل مل يســتخلف أظه

بـن أيب طالـب  ألنَّه قـد روي عـن أيب وائـل واحلكـم، عـن عـيلِّ 

 ــه ــل ل ــه قي ــال: أنَّ ــويص؟ ق ــا أوٰىص «: أَال ت ــول اهللا  م رس

  ــيجمعهم ــريًا فس ــاس خ ــن إن أراد اهللا بالن ــُأويص، ولك ف

ــىلٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــم بع ــام مجعه ــريهم ك ــىلٰ  همخ ــريهم ع  ٰى ، ورو»خ

ــه  ـــامَّ رضب ــه اهللا ل ــم لعن ــن ملج ــوحان أنَّ اب ــن ص ــعة ب صعص

 ــا ــه فقلن ــا إلي ــا، : دخلن ــتخلف علين ــؤمنني، اس ــري امل ــا أم ي

: حـني ثقـل، فقلنــا رسـول اهللا  ال، فإّنـا دخلنـا عـىلٰ «: قـال

ال، إّين أخـــاف أن : يــا رســول اهللا، اســـتخلف علينــا، فقــال

قـت ب قوا عنـه كـام تفرَّ نـو إرسائيـل عـن هـارون، ولكـن إن تتفرَّ

، واملـروي عـن العبّـاس »يعلم اهللا يف قلوبكم خـريًا اختـار لكـم

ـــه خاطـــب أمـــري املـــؤمنني  أن   يف مـــرض النبـــيِّ  أنَّ



 ٤٠١  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

يسأله عن القائم بـاألمر بعـده، وأنَّـه امتنـع مـن ذلـك خوفـًا أن 

ــَم  يصـــرفه عــن أهــل بيتــه، فــال يعــود إلــيهم أبــدًا، ظــاهر، فِل

ــأن ي ــأوىلٰ ]] ٩٢ص /[[تعلَّقــوا بتلــك صــاروا ب ــار ب ــن  األخب ممَّ

ــــار  ــــق هبــــذه األخب ــــأن يتعلَّ ــــه [خيــــالفهم ب مل  يف أنَّ

 ).؟]يستخلف

وأحـد مـا يعارضـون بـه مـا روي عنـه يف اسـتخالف : (قال

ــول اهللا  ــس أنَّ رس ــن أن ــد روي ع ــر، فق ــد  أيب بك ــره عن أم

ــة وباخلالفــة بعــده، وأن ـــره باجلنَّ ـــر  إقبــال أيب بكــر أن ُيبشِّ ُيبشِّ

ــن  ــري ب ــن جب ــر، وروي ع ــد أيب بك ــة بع ــة وباخلالف ــر باجلنَّ عم

ــول اهللا  ــت رس ــرأة أت ــم أنَّ ام ــن  مطع ــه يف يشء م فكلَّمت

يـا رسـول اهللا، أرأيـت : أمرها، فأمرهـا أن ترجـع إليـه، فقالـت

إن مل «: إن رجعـــت فلـــم أجـــدك، تعنـــي املـــوت، قـــال 

ي، عـن أيب أبـو مالـك األشـجع ٰى ، ورو»جتديني فائتي أبـا بكـر

  عريض وكان رجـالً مـن أهـل خيـرب، وكـان يعطيـه النبـيُّ 

إّين أخــاف : يف كــلِّ ســنة مائــة راحلــة متــرًا، فأعطــاه ســنة وقــال

ــ ــال  ٰى أن ال ُأعط ــدك، فق ــا«: بع ــررت »ُتعطاه ــال فم ، ق

يــا رســول اهللا، : فــارجع إليــه فقــل: فأخربتــه، فقــال  بعــيلٍّ 

ــال  ــت، فق ــت فقل ــدك؟ فرجع ــا بع ــن يعطينيه ــو « :م أب

ـم بعثـوا »بكر ، وقد روي عـن الشـعبي، عـن بنـي املصـطلق أهنَّ

ســله مــن يــيل صــدقاتنا مــن : فقــالوا لــه  النبــيِّ  رجــالً إىلٰ 

ـ ال أدري، «: وســأله فقــال  ابعــده، فــانطلق فلقــي عليـ�

ــّم ائتنــي رســول اهللا  انطلــق إىلٰ  : ، فســأله فقــال»فاســأله، ث

ــر« ــو بك ــع إىلٰ ]] ٩٣ص /[[، »أب ــيلٍّ  فرج ــّم   ع ــأخربه، ث ف

رسـول  ويف حـديث سـفينة مـوىلٰ . ذكـر عمـر بعـده ٰى كذلك حتَّ 

ــنة«: اهللا  ــون س ــدي ثالث ــة بع ــه »إنَّ اخلالف ــر  ، وأنَّ ذك

يـا : أنَّ أبـا بكـر قـال ٰى أبا بكر وعمر وعـثامن باخلالفـة، وقـد رو

ــني،  ــه رقم ــَربٌة، وكــأنَّ في ــرٌد َح ــأنَّ عــيلَّ ب رســول اهللا، رأيــت ك

، »ة بعــدي ســنتني إن صــدقت رؤيــاكتــيل اخلالفــ«: فقــال 

ــال ــال : وق ــه ق ــد روي أنَّ ــر وق ــر وعم ــذان «: يف أيب بك ه

ةسيِّ  ـام سـيِّ »دا كهول أهل اجلنـَّ دا مـن يـدخل ، واملـراد بـذلك أهنَّ

ــال  ــام ق ــدنيا، ك ــول ال ــن كه ــة م ــني  اجلنَّ ــن واحلس يف احلس

 : ِّـام ســي دا مــن يــدخل دا شــباب أهـل اجلنَّــة، يعنــي سـيِّ أهنَّ

ــ ــة م ــدنيااجلنَّ ــباب ال ــال . ن ش ــه ق ــر وروي أنَّ : يف أيب بك

ــاسا« بني الن قني حيــث كــذَّ ، »دعــوا يل أخــي وصــاحبي، صــدَّ

 ٰى ، ورو»اقتـــدوا باللـــذين بعـــدي أيب بكـــر وعمـــر«: وقـــال

أمـري  جعفر بـن حمّمـد، عـن أبيـه أنَّ رجـالً مـن قـريش جـاء إىلٰ 

ــاً : فقــال املــؤمنني  ــة آنف  الّلهــمَّ «: ســمعتك تقــول يف اخلطب

: ، فمـن هـم؟ قـال»حنا بام أصلحت بـه اخللفـاء الراشـدينأصل

ــد« ــا اهل ــر، إمام ــر وعم ــو بك ــّامي أب ــاي وع ــيخا ٰى حبيب ، وش

ــد ــالم، ورجــال قــريش، واملقت هبــام بعــد رســول اهللا  ٰى اإلس

بـــع ]] ٩٤ص /[[هبـــام ُعِصـــَم،  ٰى ، مـــن اقتـــد ومـــن اتَّ

ـــدي إىلٰ  ـــا ه ـــتقيم آثارمه ـــة  ٰى ورو. »رصاط مس ـــو جحيف أب

وعبــد خــري وســويد بــن غفلــة وأبــو حكيمــة  وحمّمــد بــن عــيلٍّ 

ــم أربعــة عشــر رجــالً : وغـريهم، وقــد قيـل   اإنَّ علي�ــ: إهنَّ

ـة بعـد نبيِّ «: قال يف خطبـة ، »هـا أبـو بكـر وعمـرخـري هـذه األُمَّ

، »ولــو أشــاء أن ُأســّمي الثالــث لفعلــت«: ويف بعــض األخبــار

خطـب بـذلك بعـد مـا ُأهنـي إليـه  ويف بعض األخبـار أنَّـه 

م  أنَّ  ــدَّ ــه وتق ــدعا ب ــتيمة، ف ــر بالش ــر وعم ــا بك ــاول أب رجــالً تن

ــذلك ــه ب ــهدوا علي ــه بعــد أن ش جعفــر بــن  ٰى ورو. [لعقوبت

لـــامَّ اســتخلف أبــو «: ، قــاله حمّمــد، عــن أبيــه، عــن جــدِّ 

بســط ا: وقــال  عــيلٍّ  بكــر جــاء أبــو ســفيان فاســتأذن عــىلٰ 

، أيب فصــيل خــيالً ورجــالً  يــدك ُأبايعــك، فــَواهللا ألمألهــا عــىلٰ 

وحيـك يـا أبـا سـفيان، ]] ٩٥ص : /[[فقـال عنـه  ٰى فانزو

أيب بكـر، مـا زلـت  هذه من دواهيك، وقـد اجتمـع النـاس عـىلٰ 

ــا رضَّ  ــالم، وواهللا م ــة واإلس ــوج يف اجلاهلي ــالم الع ــي لإلس تبغ

 ].»ما زلت صاحب فتنة ٰى اإلسالم ذلك شيئًا حتَّ 

: قـالجعفر بن حمّمد، عن أبيه، عن جابر بن عبـد اهللا،  ٰى ورو

َن دخل عيلٌّ  َل عمر وُكفِّ األرض أحد  ما عىلٰ «: فقال  لـامَّ ُغسِّ

، »بـني أظهـركم ٰى اهللا بصحيفته من هذا املسـجّ  ٰى إيلَّ أن ألق أحّب 

اقتـدوا «: وروي مثل ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر، وقـال 

باللذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر، ولـو كنـت متَّخـذًا خلـيالً 

ذت أبا بكر خ  ).غري ذلك ممَّا يطول ذكره ، إىلٰ »ليالً الختَّ

ا يطـول ذكرهـا : (قال فـإذا كانـت هـذه األخبـار وغريهـا ممـَّ

إمامـة  وا بـام ذكرمتـوه عـىلٰ منقولة ظاهرة فِلَم رصتـم بـأن تسـتدلُّ 

ن خـالفكم وادَّعـ وفضـله بـأوىلٰ  أمري املـؤمنني  الـنصَّ  ٰى ممـَّ

ب فــيام هــذا أنَّ الواجــ أليب بكــر والفضــل لــه ونبَّــه بــذلك عــىلٰ 

ــاد إىلٰ  ــار اآلح ــن أخب ــدول ع ــه الع ــام  حال ــم؟ وإنَّ ــة العل طريق

ــم أهــل اإلمامــة،  نــذكر هــذه األخبــار لنُبــنيِّ هلــم الفضــل، وأهنَّ

ـا االعـتامد عـىلٰ  ألنَّه ال يرجع يف ذلك إىلٰ   مـا طريقـه القطـع، فأمَّ

 ).فبعيد ذلك يف باب النصِّ 
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، بــل هــي أنَّ هــذه األخبــار ال تقتضـــي الــنصَّ  عــىلٰ : (قــال

ــه  ــة، ألنَّ قول ــني«: خمتلف ــام املتَّق ــو»إم ــه يف التق  ٰى ، أراد ب

ــون  ــأن يك ــًا ب ــن إمام ــة مل يك ــه اإلمام ــو أراد ب ــالح، ول والص

ــأوىلٰ  ــني ب ــىلٰ  للمتَّق ــقني، وع ــًا للفاس ــون إمام ــن أن يك ــذا  م ه

ــم ســألوا اهللا  الوجـه خــربَّ  : يف الــدعاء عــن الصـاحلني أهنَّ

ـــ ُمت�ِق
ْ
ـــا �ِل ن

ْ
َعل

ْ
 ]] ٩٦ص /[[َ� َواج

ً
ـــا ـــان[ �إِمام : الفرق

ـــو]٧٤ ـــالح والتق ـــوا يف الص ـــام أرادوا أن يبلغ ـــغ  ٰى ، وإنَّ املبل

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

ــه  ــت، ألنَّ ــا  يف الوق ــال، فأمَّ ــذلك يف احل ــه ك ــيِّ «أثبت د س

ــرِّ  ــد الغ ــني املســلمني، وقائ ل ــ» املحجَّ ــبهة يف أنَّ ــال ش ــدلُّ ف ه ال ي

» مــؤمن كـلِّ  ويلُّ «ا أنَّ وصـف عــيل بأنَّـه اإلمامـة، وقــد بيَّنّـ عـىلٰ 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــه  ال ي ــا قول ــة، فأمَّ ــ«: اإلمام ــا  اإنَّ علي� ــي وأن منّ

االختصـاص والقـرب، وال مـدخل لـه يف  ، فإنَّام يـدلُّ عـىلٰ »منه

عـاؤهم أنَّـه  ـا ادِّ م بـأن ُيسـلَّم عليـه بـإمر اإلمامة، فأمَّ ة تقـدَّ

أنَّـه اإلمــام يف  املـؤمنني فمـامَّ ال أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ عـىلٰ 

م القول فيه احلال ال يف الثاين عىلٰ   ...).ما تقدَّ

ن األمـر قـد بيَّنّـ: يقال له م أنَّ اخلـرب الـذي يتضـمَّ ا فـيام تقـدَّ

بــإمرة املــؤمنني تتــواتر  أمــري املــؤمنني  بالتســليم عــىلٰ 

لنـا عـىلٰ  اجلـيلِّ  ظ الـنصِّ الشيعة بنقله، وأنَّـه أحـد ألفـا  الـذي دلَّ

ـــه  ـــه، وقول ـــواتر في ـــط الت ـــول رشائ ـــيِّ «: حص ـــه س د إنَّ

لـني املسلمني، وإمـام املتَّقـني، وقائـد الغـرِّ  : ، وقولـه فيـه»املحجَّ

ــلِّ « ــذا ويلُّ ك ــدي ه ــة بع ــؤمن ومؤمن ــر»م ــاٍر جم ــرب  ٰى ، ج اخل

ل  ، وتــــواتر الشــــيعة يف اقتضــــاء الــــنصِّ ]] ٩٧ص /[[األوَّ

ن كانت هذه األخبـار مـع أنَّ الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا بنقله، وإ

ــ ــر رواة العامَّ ــأكث ــن ُط ــد رُ ة م حوها، ومل نج ــحَّ ــة وص ق خمتلف

ــ ــن رواة العامَّ ــدًا م ــا، أح ــا وال دفعه ــن فيه ــم طع ة وال علامَءه

ــتهم، وال  ــَل يف رواي ــؤمنني ُنِق ــإمرة امل ــليم ب ــرب التس ــان خ وإن ك

ار التــي ذكرناهــا، بــاقي األخبــ ٰى جيــري يف التظــاهر بيــنهم جمــر

ــ وإن كــان الكــلُّ  ة ال يبلــغ التــواتر، بــل جيــري مــن طريــق العامَّ

عــاء أيب عــيلٍّ  ٰى جمــر أنَّ للتــواتر رشوطــًا  اآلحــاد، وال معتــرب بادِّ

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

 .الكتاب أنَّ الرشوط املطلوبة يف التواتر حاصلة يف ذلك

ــا إنَّ اخلــرب ال يصــري داخــالً يف التــواتر بــأن : (قولــه فأمَّ

إنَّ الشـــيعة طبقـــت الـــبالد عصــــرًا بعـــد عصــــر، : يقولـــوا

ــدَّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا جي ــول  فروايته ــنيِّ حص ــواتر دون أن ُنب الت

ــىلٰ  ــل ع ــواتر النق ــأّي )رشوط الت ــعرنا ب ــت ش ــم  ، فلي يشٍء ُيعَل

واطـؤ التواتر؟ أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة ال جيـوز علـيهم الت

ــو  ــن ه ــا عمَّ ــوا خــربًا م ــم نقل عون أهنَّ ــدَّ والتعــارف ينقلــون وي

هلــم يف الصــفة كــآخرهم إىلٰ  ســائر  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ أوَّ

ــىلٰ  ــا ع ــا وداللتن م ذكره ــدَّ ــي تق ـــروط الت ــل  الش ــا يف نق ثبوهت

ــ ــارة إىلٰ  ٰى الشــيعة؟ ومت ــاط اإلش ــا فليتع ــيام ذكرن ــاكٌّ ف ــكَّ ش  ش

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

م وبسـطناه وفرغنـا منـه ملـا  عليه، ولوال أّنا حكمنا هذا فـيام تقـدَّ

ا أيضـًا أنَّـه لـيس مـن هـذه اجلملـة، وقـد بيَّنّـ اقتصـرنا فيه عـىلٰ 

ة التـواتر حصـول العلـم الضــروري، فلـيس لـه أن  رشط صـحَّ

لعلــم أنَّ هــذه األخبــار غــري متــواترة فقــد ا جيعــل الداللــة عــىلٰ 

م الرضوري بمخربها، وكلُّ   .هذا قد تقدَّ

ــه مــن الــنصِّ ]] ٩٨ص /[[ ــا معارضــته مــا تــذهب إلي فأمَّ

عي من النصِّ عـىلٰ  فيـه أيضـًا مـا ال  ٰى أيب بكـر، فقـد مضــ بام يدَّ

ـا ال تعـادل ٰى ا بطـالن هـذه الـدعوتكراره، وبيَّنّـ حيتاج إىلٰ  ، وأهنَّ

وال تقاربــه،   أمـري املـؤمنني مـذهب الشـيعة يف الـنصِّ عــىلٰ 

وال جيــوز أن ُيــذَكر يف مقابلتــه، وذكرنــا يف ذلــك وجوهــًا تزيــل 

مـن الكتـاب أنَّ  ٰى ا أيضـًا فـيام مضــالشبهة يف هذا البـاب، وبيَّنّـ

ـا ثابتـة يف اخللـف، وأنَّ  ـة كـام أهنَّ للشيعة سلفًا فـيهم صـفة احلجَّ

ع عـاؤه بعــد أن مل يكـن ُيــدَّ ا حــدث ادِّ ، فبطــل ٰى الـنصَّ لــيس ممـَّ

 .قول من قد ظنَّ خالف ذلك

ــا خطبــه ومجعــه مــن األخبــار التــي أوردهــا عــىلٰ  ســبيل  فأمَّ

ــه  ــذي رواه يف أنَّ ــا كال ــة ألخبارن ــتخلف، أو  املعارض مل يس

ــه اســتخلف أبــا بكــر وأشــار إىلٰ  ل مــا نقولــه يف  أنَّ إمامتــه، فــأوَّ

ــة  ٰى إنَّ املعارضــة متــ: ذلــك ــَوفَّ حّقهــا مــن املامثلــة واملوازن مل ُي

عيها، وقـد علـم كـلُّ  ظهرت أحـٍد رضورة الفصـل  عصـبيَّة مـدَّ

ــار التــي  ــار التــي أوردهــا معارضــًا هبــا وبــني األخب بــني األخب

ــل  ٰى حكــ ــاركنا يف نق ــا يش الً ممَّ ــا أوَّ ــا، ألنَّ أخبارن ــا عليه اعتامدن

ـــم،  حها رواهت ـــحَّ ـــد ص ـــومنا، وق ـــا خص ـــا أو أكثره مجيعه

ــوأوردوهــا يف كُ  ــحيح،تُ ــورد الص ــنَّفاهتم م ــار  بهم ومص واألخب

عاهـا مل ُتنَقـل إالَّ مـن جهـة واحـدة، ومجيـع شـيعة أمـري  التي ادَّ

اخــتالف مــذاهبهم يــدفعها وينكرهـــا،  عــىلٰ  املــؤمنني 

ب رواهتــا، فضــالً عــن أن ينقلهــا وال يشء منهــا، إالَّ  ــذِّ وُيك

ـب  ٰى ومت فتَّشت عـن ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادرًا عـن متعصِّ

واإلعـــراض  ،مشـــهور بـــاالنحراف عـــن أهـــل البيـــت 
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عنهم، فلـيس مـع ذلـك شـياعها وتظاهرهـا يف خصـوم الشـيعة 

كشــياع األخبــار التــي اعتمــدنا عليهــا يف روايــة الشــيعة، ونقــل 

ــا، ورٰىض  ــع هل ــلُّ  اجلمي ــذه  الك ــل ه ــوز أن جيع ــف جي ــا، فكي هب

وصــفناه يف مقابلــة أخبارنــا ]] ٩٩ص /[[األخبــار مــع مــا 

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

 .املعارضة هبذه األخبار من أصلها

لنـا عـىلٰ : التفصيل فنقـول ثّم نرجع إىلٰ  ثبـوت الـنّص  قـد دلَّ

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــىلٰ  أم ــع ع ــار جمم ــق  بأخب تها متَّف ــحَّ ص

ـا تفيـد عليها، وإن كـان االخـتالف واقعـًا يف تأويلهـا، وبيَّنّـ ا أهنَّ

ــنصَّ  ــه  ال ــكال، كق علي ــتامل وال إش ــري اح ــه بغ : ول

مــن كنــت مــواله «، و»ٰى أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســ«

لنـا عـىلٰ  ، إىلٰ »مواله فعيلٌّ  ا دلَّ أنَّ القـرآن يشـهد بـه،  غري ذلـك ممـَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــوا: كقول ــَن آَمنُ ي ِ
�

ُ َوا�
ُ

ــو� ــُم اُهللا َورَُس
ُ
ــا َوِ��� م

�
 إِن

خـرب نـاٍف مـا دلَّـت  ، فـال بـدَّ مـن أن نطـرح كـلَّ ]٥٥: املائدة[

ــل،  ــل للتأوي ــري حمتم ــان غ ــة إن ك ــة القاطع ــذه األدلَّ ــه ه علي

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

ــه وورد  ــة القاطعــة علي ــت األدلَّ ــا دلَّ ــل يف كــلِّ م ــه، كــام ُيفَع في

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــلَّ ـس ــِقط ك ــة ُتس ــذه اجلمل ــه، وه ي خالف

ــرو ــرب ُي ــه  ٰى خ ــتخلف يف أنَّ ــىلٰ . مل يس ــذي  أنَّ  ع ــرب ال اخل

مــا «: أَال تــويص؟ فقــال: رواه عــن أمــري املــؤمنني لـــامَّ قيــل لــه

ـــول اهللا  أوٰىص  ـــاىلٰ  رس ـــن إن أراد اهللا تع ـــُأويص، ولك  ف

خـريهم كـام مجعهـم بعـد نبـيّهم  بالناس خريًا فسـيجمعهم عـىلٰ 

ن ملــا يكــاد ُيعَلــم بطالنــه رضورًة، ألنَّ »خــريهم عــىلٰ  ، فمتضــمِّ

ــه خــري منــه،  فيــه التصـــريح القــويُّ  بفضــل أيب بكــر عليــه، وأنَّ

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

م نفسـه عـىلٰ  أيب  وأفعاله مجلـًة وتفصـيالً يقتضــي أنَّـه كـان ُيقـدِّ

ــدهم  ــرتف ألح ــان ال يع ــه ك ــحابة، وأنَّ ــن الص ــريه م ــر وغ بك

ــه  ــل ب ــري، ومل مت ــار والس ــفَّح األخب ــن تص ــه، وم ــّدم علي بالتق

وجـه ال يـدخل فيـه  ، يعلم هذا مـن حالـه عـىلٰ ٰى ة واهلوالعصبيَّ 

ـل عليـه، ألنَّـه بــني شـكٌّ  ن ُيفضِّ ، وال اعتبـار بمـن دفـع هـذا ممـَّ

ـــدًا مل يتصـــفَّح : أمـــرين ـــا أن يكـــون عاّميـــًا أو مقلِّ ص /[[إمَّ

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

حًا خيتلط بأهل النقـل فـال يعلـم ذلـك، أو ي كـون متـأمِّالً متصـفِّ

ـــه، واهلـــو ـــه  ٰى إالَّ أنَّ العصـــبيَّة قـــد اســـتولت علي قـــد ملك

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

أنَّـه ال جيـوز أن يقـول هـذا مـن قـال  عـىلٰ . زائلة يف هذا املوضع

ــول اهللا  ــه باتِّ  رس ــاقفي ــمَّ «: ف ــّب  الّله ــي بأح ــك  ائتن خلق

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

البنتــه فاطمــة   اجلامعــة فأكــل معــه، وال مــن يقــول النبــيُّ 

 :» إنَّ اهللا  ٰــع عــىل ــل األرض إطالعــة فاختــار  أطل أه

 ، وقـال »منها رجلـني جعـل أحـدمها أبـاك واآلخـر بعلـك

تــي«و» د العــربسـيِّ  عــيلٌّ «: فيـه خـري مــن أخلــف «، و»خـري ُأمَّ

، وال جيـوز أن »فقـد كفـر ٰى خـري البشــر مـن أبـ عيلٌّ «، و»بعدي

 )صــلوات اهللا عليــه(يقــول هــذا مــن تظــاهر اخلــرب عنــه بقولــه 

أبـو بكـر وعمــر : بينـه وبــني عـثامن كـالم فقـال لــه ٰ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

ـة اخلـوارج »بنـا أحـدبيت ال ُيقـاس  ، وروي عـن عائشـة يف قصَّ

ـه، ال يمنعـِك مـا بينـِك : لـامَّ سأهلا مسـروق فقال هلـا بـاهللا يـا ُأمَّ

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

ــت ــيهم، فقال ــول اهللا : وف ــمعت رس ــول س ــم رشُّ «: يق ه

 غـري ذلـك ، إىلٰ »اخللق واخلليقـة، يقـتلهم خـُري اخللـق واخلليقـة

مثـل  فيـه التـي لـو ذكرناهـا أمجـع الحتجنـا إىلٰ  من أقوالـه 

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

ـ ــذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا اخلاصَّ ة، ة والعامَّ

ة ويدفعه باقيها د به بعض األُمَّ عاه ممَّا يتفرَّ  .بخالف ما ادَّ

ا اخلرب الذي رواه عن الع مـن أنَّـه قـال ألمـري  بّـاس فأمَّ

عن القائم باألمر بعده، فقـد   لو سألت النبيَّ : املؤمنني 

م يف كتابنا الكالم عليه، وبيَّنّ   ا أنَّه لو كان صحيحًا مل يـدّل عـىلٰ تقدَّ

 .، فال وجه إلعادة ما قلناه فيهبطالن النصِّ 

أمري ين اللذين روامها يف أنَّ وبعد، فبإزاء هذين اخلربين الشاذَّ 

، األخبار التـي مل يوِص كام مل يوِص رسول اهللا  املؤمنني 

ة وطُ   نة ألنَّـه ق خمتلفة املتضـمِّ رُ تروهيا الشيعة من جهات عدَّ

طاعتـه  احلسن ابنه، وأشار إليه واسـتخلفه، وأرشـد إىلٰ  إىلٰ  وّىصٰ 

 .من بعده، وهي أكثر من أن نعدها ونوردها

أنَّ أمــري   جعفــر فمنهــا مــا رواه أبــو اجلــارود، عــن أيب

ــن  ــه احلس ــال البن ـــره ق ــذي حض ـــره ال ـــامَّ أن حض ــؤمنني ل امل

 :»ـــ]] ١٠٢ص /[[دن ا ـــي حتَّ ـــا أرسَّ  أرسَّ  ٰى منّ ـــك م إلي

 .»ما ائتمنني عليه ، وأئتمنك عىلٰ إيلَّ رسول اهللا 

، عــن عمــر بــن شــمر، عــن جــابر، ٰى ّمحــاد بــن عيســ ٰى ورو
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 إىلٰ  ني أمــري املــؤمن أوٰىص «: ، قــالعــن أيب جعفــر 

 وصــيَّته احلســني وحمّمــدًا  ، وأشــهد عــىلٰ احلســن 

ب تُـومجيع ولده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـّم دفـع إليـه الكُ 

ن األمــر بالوصــيَّة يف واحــد »والســالح ، يف خــرب طويــل يتضــمَّ

 بـن  احلسـني بـن عــيلٍّ  أيب جعفـر حمّمـد بـن عـيلِّ  بعـد واحـد إىلٰ 

 . وأخبــار وصـــيَّة أمــري املـــؤمنني  ٰابنــه احلســـن  إىل

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

ــا  ــص م ــا رواه وخيل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه ــا وأخف أحواهل

 .استدللنا به

ــا مــا حكــاه مــن معارضــة أيب عــيلٍّ  ــرو فأمَّ ــام ُي ــا ب مــن  ٰى لن

األخبــار يف اســتخالف أيب بكــر، وذكــره مــن ذلــك شــيئًا بعــد 

ــا يف ــن كالمن م م ــدَّ ــد تق ــنصِّ يشء، فق ــاد ال ــىلٰ   إفس ــر  ع أيب بك

ــول  ــتخالف الرس ــلَّ  واس ــل ك ــا ُيبطِ ــه م ع ل ــدَّ يف  ٰى يشء ُي

ا أنَّـه لـو سـبيل اجلملـة والتفصـيل، ألّنـا قـد بيَّنّـ هذا الباب عىلٰ 

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

السقيفة عنـد نـزاعهم لـه يف األمـر، وال يعـدل عـن االحتجـاج 

ــذلك إىلٰ  ــه ب ــريش«: روايت ــن ق ــة م ــك »إنَّ األئمَّ ــا ذل ، ورشحن

شـبهة تعـرض فيـه، وإنَّـه لـو كـان أيضـًا  وأوضحناه وأزلنا كـلَّ 

ــري إىلٰ  ــز أن يش ــه مل َجيُ ــًا علي ــوم  منصوص ــر يف ي ــدة وعم أيب عبي

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

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

ــول ــول اهللا : أن يق ــألت رس ــت س ــذا  وددت أّين كن ــن ه ع

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

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

فقد استخلف من هو خري منّـي يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد 

ــرك  ــول ا]] ١٠٣ص /[[ت ــي رس ــي يعن ــري منّ ــو خ ــن ه هللا م

 ،ورشحنــا هـــذه الوجـــوه أتــّم رشح، وذكرنـــا غريهـــا ،

 .أيب بكر ذلك ُيبطِل املعارضة بالنصِّ عىلٰ  وكلُّ 

اســتخالف  نًا لإلشــارة إىلٰ خــرب رواه متضــمِّ  وممَّــا يفيــد كــلُّ 

ــول  ــافًا إىلٰ  الرس ــر مض ــذا  لعم ــر أنَّ ه ــتخالف أيب بك اس

ر، لكـان أبـو بكـر بـه أعـرف ولـه أذكـ ااالستخالف لو كان حق� 

ـ عمـر وإشـارته  ه عـىلٰ فقد كان جيب لــامَّ أنكـر طلحـة عليـه نصَّ

ــ إىلٰ  ــ: قــال لــه ٰى باإلمامــة حتَّ ــد مــا تقــول لربِّ ــِئلت وق ك إذا ُس

، ولَّيـت علـيهم : أقـول: غليظـًا؟ فقـال اولَّيت علينا فظ�ـ يـا ربِّ

ولَّيــت علــيهم : أقــول: خــري أهلــك، أن يقــول بــدالً مــن ذلــك

: تخلفه واختــاره وقــال فيــهواسـ مـن نــصَّ عليــه الرســول 

ــا روي  ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــة، وق ــة واخلالف ـــروه باجلنَّ بشِّ

ــارة إىلٰ وادُّ  ــة وإش ــصٌّ باخلالف ــه ن ــي أنَّ ــن  ع ــامَّ مل يك ــة، فل اإلمام

ع ــدَّ ــا ُي ــل مل ــه ال أص ــا أنَّ ــىلٰ  ٰى ذلــك علمن ــاب، ع ــذا الب أنَّ  يف ه

ة واخلالفـة يرويـه أنـ ن البشـارة باجلنـَّ س بـن اخلرب الـذي يتضـمَّ

ــري  ــن أم ــراض ع ــك يف اإلع ــن مال ــس ب ــذهب أن ــك، وم مال

ــؤمنني  ــذي  امل ــو ال ــروف، وه ــه مع ــن جهت ــراف ع واالنح

ــائر عــن الــدخول إىلٰ  ه يف يــوم الط ــتم فضــيلته وردَّ  النبــيِّ  ك

 ،ــة يف ذلــك مشــهورة، وبــدون هــذا يــتَّهم روايتــه ، والقصَّ

 .ويسقط عدالته

ــا اخلــرب الـــذي رواه عــن جبــري ]] ١٠٤ص /[[ بـــن فأمَّ

ــرأة التــي أتــت رســول اهللا  فأمرهــا أن ترجــع  مطعــم يف امل

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

، فإنَّـه قـد ُدسَّ فيـه مـن عنـد نفسـه شـيئًا »جتديني فائتي أبا بكـر

ــم  ــا فل ـــر قوهل ــه فسَّ ــة، ألنَّ ــاهره دالل ــن يف ظ ــرده مل يك ــو مل ن ل

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

ـا  وال مسـتفاد مـن لفظـه، وقـد جيـوز أن يكـون  أمرهـا بأهنَّ

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

م إليــه يف معناهــا بــام  ــه كــان تقــدَّ لتصــيب منــه حاجتهــا، أو ألنَّ

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

عي االستخالف  بعد الوفاة؟ أين يدَّ

ــري يف خلــوِّ  ــيل هــذا اخلــرب جي ــن  واخلــرب الــذي ي ظــاهره م

ــر ــتخالف جم ــبهة يف االس ــان  ٰى ش ــذي ك ــه لل ل، ألنَّ قول األوَّ

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

ــام يــدلُّ عــىلٰ  ــا أن  اســتخالفه، وإنَّ ، فأمَّ ــة كــام خــربَّ وقــوع العطيَّ

ـــدر ـــة ص ـــون العطيَّ ـــة تك ة أو إمام ـــتحقَّ ـــة مس ـــن والي ت ع

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

  أكثر مـن اإلخبـار بغيـب ال بـدَّ أن يقـع، وقـد خـربَّ النبـيُّ 

أنَّ الـذي  وجـوه ال يـدلُّ عـىلٰ  عن حوادث كثـرية مسـتقبلة عـىلٰ 

ــه مــن حيــث خــربَّ  خــربَّ عــن وقوعــه ممَّــا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

ن كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره ع

ــا تقاتــل أمــري املــؤمنني وتنبحهــا كــالب احلــوأب،  لعائشــة بأهنَّ

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

 .وغري ذلك ممَّا يطول ذكره

واخلرب الـذي ذكـره عقيـب اخلـربين اللـذين تكلَّمنـا علـيهام 
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نَّـه لـيس يف إخبـاره بـأنَّ فالنـًا جيري جمرامها يف هـذه القضـيَّة، أل

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــده م ــدقاهتم بع ــيل ص ــًا ي ــذه  أو فالن ــتحقاق ه اس

ــوّىلٰ  ــن ي ــألوه م ــم مل يس ــة، ألهنَّ ــن  الوالي ــدك، أو م ــدقاتنا بع ص

: مـن يـيل الصـدقات؟ فقـال: هذه الواليـة، وإنَّـام قـالوا يستحقُّ 

ه، فــال ه ومــن ال يســتحقُّ فــالن، وقــد يــيل الشـــيء مــن يســتحقُّ 

 .اللة يف اخلربد

ــا حــديث ســفينة، فالــذي ُيبطِلــه وُيبطِــل األخبــار التــي  فأمَّ

ع ذكرناها آنفـًا وتكلَّمنـا عليهـا وكـلَّ   يف الـنصِّ عـىلٰ  ٰى خـرب ُيـدَّ

ــىلٰ  ــر ع ــر وعم ــا  أيب بك ــن كالمن م م ــدَّ ــا تق ــيل، م ــبيل التفص س

تنــا عــىلٰ  ســبيل اجلملــة، وُيبطِــل  علــيهام عــىلٰ  فســاد الــنصِّ  وأدلَّ

ــا وجــدنا ســنيَّ  ائــدًا عــىلٰ هــذا اخلــرب ز خالفــة هــؤالء  ذلــك أّن

ُقـبَِض   ثالثـني سـنة شـهورًا، ألنَّ النبـيَّ  األربعة تزيـد عـىلٰ 

ل سـنة عشـــر،  الثنـي عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع األوَّ

ــبَِض أمــري املــؤمنني  لتســع ليــاٍل بقيــت مــن ]] ١٠٦ص /[[وُق

ــىلٰ  ــادة ع ــا زي ــنة أربعــني، فهاهن ــن شــهر رمضــان س ة ثالثــني س

ــه  ــل ذلــك فــيام خيــرب ب ، ألنَّ بيِّنــة، وال جيــوز أن يــدخل مث

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

ــدقًا، عــىلٰ  ــون ص ــنده ســفينة إىلٰ  يك ــع الســنني مل يس  أنَّ توزي

ــول  ــنده ال  الرس ــا مل يس ــه، وم ــن جهت ــو يشء م ــام ه وإنَّ

ــة فيــه، ويمكــن عــىلٰ  كــان اخلــرب هــذا إن  ُيلتَفــت إليــه، وال حجَّ

صــحيحًا أن يكــون املــراد بــه اســتمرار اخلالفــة بعــدي بخليفــة 

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

ــد  املــؤمنني  ة عنــدنا، وق كــان وحــده اخلليفــة يف هــذه املــدَّ

لنا عىلٰ  ة كانـت  دلَّ ذلك، فمـن أيـن هلـم أنَّ اخلالفـة يف هـذه املـدَّ

قـوا بـام يوجـد يف اخلـرب مـن توزيـع جلامعة؟ ولـيس هلـم أن يتعلَّ 

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

ه من ِقبَله  .وأنَّ

ــا خــرب الــرقمني والرؤيــا، فــالكالم عليــه كــالكالم عــىلٰ   فأمَّ

م مـن األخبـار، ولـيس يف أخبـاره أنَّـه يـيل اخلالفـة  سائر ما تقـدَّ

م الوالية عىلٰ حسن  االستحقاق، وال عىلٰ  داللة عىلٰ   .ما تقدَّ

ــام ســيِّ  ن أهنَّ ــا اخلــرب الــذي يتضــمَّ ــة، فأمَّ دا كهــول أهــل اجلنَّ

ـل أصـل هـذا اخلـرب بعـني انصـاف علـم أنَّـه موضـوع  فمن تأمَّ

يف احلســن  ة معارضــًة ملــا روي مــن قولــه يف أّيــام بنــي ُأميَّــ

ـام سـيِّ «: واحلسني  ة، وأبومهـا خـري إهنَّ دا شـباب أهـل اجلنـَّ

ــن ، »مــنهام ــد اهللا ب ــه عــن عبي عــوه يروون ــذي ادَّ وهــذا اخلــرب ال

عمر، وحال عبيـد اهللا بـن عمـر يف االنحـراف عـن أهـل البيـت 

أنَّـه ال خيلـو مـن أن  نفسـه، عـىلٰ  معروفة، وهو أيضـًا كاجلـارِّ إىلٰ 

ةسـيِّ «: يريد بقولـه ـام سـيِّ » دا كهـول أهـل اجلنـَّ دا الكهـول يف أهنَّ

ـام سـيِّ  ة مـن كهـول الـدنيا،  دااجلنَّة، أو يريد أهنَّ مـن يـدخل اجلنـَّ

ل فــذلك باطــل، ألنَّ رســول ]] ١٠٧ص /[[ فــإن كــان األوَّ

ــىلٰ  اهللا  ــة ع ــت األُمَّ ــا وأمجع ــد وقفن ــرد  ق ــة ج ــل اجلنَّ أنَّ أه

ــع  ــذلك داف ــاين ف ــان الث ــل، وإن ك ــدخلها كه ــرد، وأن ال ي م

ــىلٰ  ــع ع ــديث املجم ــاقض للح ــه  ومن ــن قول ــه م يف  روايت

ــ«: احلســن واحلســني  ـة، ام ســيِّ إهنَّ دا شــباب أهــل اجلنـَّ

ـام سـيِّ »وأبومها خـري مـنهام  دا كـلِّ ، ألنَّ هـذا اخلـرب يقتضــي أهنَّ

ــر  ــو بك ــباب، وأب ــدخلها إالَّ ش ــان ال ي ــة إذا ك ــدخل اجلنَّ ــن ي م

ــلُّ  ــر وك ــان  وعم ــن يكون ــة م ــون يف مجل ــدنيا داخل ــل يف ال كه

  ِّديه، واخلــرب الــذي رووه يقتضـــي أنَّ أبــا بكــر وعمــر ســي

دي الكهـول يف الـدنيا، ومهـا مـن امها مـن حيـث كانـا سـيِّ دسـيِّ 

 .مجلة من كان كهالً يف الدنيا

ــل ــإن قي ــه: ف ــرد بقول ــيِّ «: مل ي ــةس ــل اجلنَّ ــباب أه ــا » دا ش م

ــيِّ  ــام س ــام أراد أهنَّ ــتم، وإنَّ ــباب ظنن ــن ش ــة م ــدخل اجلنَّ ــن ي دا م

 .»دا كهول أهل اجلنَّةسيِّ «: الدنيا كام قلنا يف قوله

ــام  املناقضــة: قلنــا ــه إذا أراد أهنَّ بــني اخلــربين بعــد ثابتــة، ألنَّ

ة فقـد عـمَّ بـذلك مجيـع  دا كلِّ سيِّ  شباب يف الدنيا مـن أهـل اجلنـَّ

ــول  ــباب والكه ــن الش ــة م ــل اجلنَّ ــن أه ــدنيا م ــان يف ال ــن ك م

ــلَّ  ــيوخ، ألنَّ الك ــول، وإذا  والش ــاوهلم الق ــد تن ــبابًا فق ــانوا ش ك

ـام سـيِّ : قـال يف غريمهـا قـد جعلهـام هبـذا القــول دا الكهــول فإهنَّ

ــيِّ  ــيِّ س ل س ــالقول األوَّ ــام ب ــن جعله ــر دين مل ــا بك دهيام، ألنَّ أب

ــابَّ  ــا ش ــر إذا كان ــن وعم ــودمها احلس ــيمن يس ــال ف ــد دخ ني فق

مــن التكهيــل، فقــد دخــال فــيمن  اإذا بلغــا ســن�  واحلســني 

يسـودمها أبـو بكـر وعمـر بـاخلرب الـذي رووه، وإذا كانـت هـذه 

الظـاهر يف الروايـة املنقولـة  عـىلٰ  صورة اخلـربين وجـب العمـل

ــك موجــب  املتَّفــق عليهــا عنــه  وإطــراح اآلخــر، وذل

ــن  ــل احلس ــيهام ]] ١٠٨ص /[[لفض ــني وأب ــىلٰ  واحلس  ع

 .مجيع اخللق

، من كان يف »دا كهول أهل اجلنَّةسيِّ «: إنَّام أراد بقوله: فإن قيل

هـول دا كمهـا سـيِّ : احلال كذلك دون من يأيت من بعد، فكأنَّه قال

أهل اجلنَّة يف وقتهام وزماهنام، وكذلك القول يف اخلرب اآلخر الذي 

 .هذا رويتموه، فال تعارض بني اخلربين عىلٰ 
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اخلرب الذي رويتموه ما ذكرمتوه مل يكن فيـه  ٰى لو كان معن: قلنا

ع سـائر  بـه فضـل الـرجلني عـىلٰ  ٰى كثري فضيلة، وال سـاغ أن ُيـدَّ

غريه  أمري املؤمنني وعىلٰ  ضلهام عىلٰ ف به عىلٰ  الصحابة، وأن يستدلَّ 

هـذا  أنَّه إذا ُمحَِل اخلرب عـىلٰ  لهام، عىلٰ ممَّن مل يكن كهالً يف حال تكهُّ 

مـا هـو  الضـرب من التخصيص ساغ أيضـًا لغـريهم محلـه عـىلٰ 

أخّص من ذلك، وجيعلـه متنـاوالً لكهـول قبيلـة مـن القبائـل أو 

كهـول يف حـال مـن مجاعة من اجلامعات، كام جعلـوه متنـاوالً لل

 الفضيلة مجلـًة، عـىلٰ  ٰى األحوال دون غريها، وهذا خيرجه من معن

م قد رووا عن النبيِّ  ما خيالف فائدة هذا اخلرب ويناقضها،   أهنَّ

م رووا عن النبيِّ  بنو عبد املطَّلـب سـادة أهـل «: أنَّه قال  ألهنَّ

املطَّلـب، وجعفر ابنا أيب طالب، ومحـزة بـن عبـد  أنا، وعيلٌّ : اجلنَّة

، وال شبهة يف أنَّ هذا اخلرب يعـارض »واحلسن واحلسني، واملهدي

 يف الفائدة اخلرب الذي ذكروه، وإذا كان العمـل بـاملتَّفق عليـه أوىلٰ 

 .وجب العمل هبذا وإطراح خربهم

ــدلُّ ]] ١٠٩ص /[[ ــا ي ــرب م ــذا اخل ــمن ه ــي ض ــد، فف وبع

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــرب أنَّ أم ــاده، ألنَّ يف اخل ــ فس ــد ك ان عن

، هـذان يـا عـيلُّ «: إذ أقبـل أبـو بكـر وعمـر فقـال الرسول 

ــيِّ  ــس ــرين إالَّ النبيَّ ــني واآلخ ل ــن األوَّ ــة م ــل اجلنَّ ــول أه ني دا كه

  ، ومــا رأينــا النبــيَّ »لني، ال ُختِربمهــا بــذلك يــا عــيلُّ واملرَســ

عـن إذاعـة  ٰى أمر بكـتامن فضـل أحـٍد مـن أصـحابه، وال هنـ قطُّ 

ــ ــل ب ف وتفضَّ ـــرَّ ــا تش ــائل م ــن فض ــد روي م ــحابه، وق ه أص

وأظهـر مـن فضـيلة هـذا اخلـرب مـن  هؤالء القـوم مـا هـو أعـىلٰ 

ــأمر  ــري أن ي ـــره،  غ ــه ونش ــر بإذاعت ــل أم ــه، ب ــدًا بكتامن أح

ــىلٰ  ــتأذن ع ــر اس ــا بك ــروايتهم أنَّ أب ــول اهللا  ك ــال رس : فق

ـــره باجلنَّــة« ائــذن لــه «: ، واســتأذن عمــر، فقــال»ائــذن لــه وبشِّ

ــ ـــره باجلنَّ ـــره «: ، واســتأذن عــثامن، فقــال»ةوبشِّ ــه وبشِّ ــذن ل ائ

، فـام بـال هـذه الفضـيلة مـن بـني سـائر الفضـائل ُتكـتَم »باجلنَّة

 !؟عنهام ٰى وُتطو

ا مـا روي عنـه مـن قولـه ، »دعـوا يل أخـي وصـاحبيا«: فأمَّ

يف مقــام  فالــذي ُيبطِلــه املتظــاهر مــن قــول أمــري املــؤمنني 

ــر ــد آخ ــوله، «: بع ــو رس ــد اهللا وأخ ــا عب ــدي إالَّ أن ــا بع ال يقوهل

ــرتي ــدًا مل »كــّذاب مف ــه]] ١١٠ص /[[، وإنَّ أح ــل ل ــو : يق وأب

، وألنَّ املشــهور املعــروف هــو بكــر أيضــًا أخــو رســول اهللا 

بنفســـه، ومؤاخـــاة أيب بكـــر  مؤاخاتـــه ألمـــري املـــؤمنني 

 .لعمر

ــا روايــتهم اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر «: فأمَّ

ــر ــا»وعم م يف كتابن ــدَّ ــد تق ـــ ، فق ــه مستقص ــالم علي ــذا الك  ٰى ه

 عند اعرتاضه هبـذا اخلـرب مـا يسـتدلُّ بـه مـن خـرب الغـدير عـىلٰ 

، وأشبعنا الكالم فيه، فال طائل يف إعادته  .النصِّ

ا اخلـرب الـذي يروونـه عـن جعفـر بـن حمّمـد  ، عـن فأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائــب أن  أبيـه أنَّ أمـري املـؤمنني 

 ا الطريـق الـذي مـا ُعِهـَد منـه قـطُّ مثل ذلك من مثل هـذ ٰى ُيرو

هــذه الروايــة، ولــيس جيــوز أن يقــول ذلــك مــن  إالَّ مــا يضــادُّ 

ــ ًام ظــاهرًا يف مقــام بعــد آخــر، وبتصـــريح بعــد كــان يــتظلَّم تظلُّ

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

م قـريش،  إّين أســتعديك عـىلٰ  الّلهـمَّ «: ق دون عاّمهـارُ الطُّـ فــإهنَّ

مل أزل مظلومــًا منــذ ُقــبَِض «: ، ويقــول»ظلمــوين احلجــر واملــدر

بـن احلسـني،  ، ويقـول فـيام رواه زيـد بـن عـيلِّ »رسول اهللا 

 بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أوىلٰ «: يقــول  كــان عــيلٌّ : قــال

هبم منّـي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، 

ر هلــك واســتخلف وألزقــت كلكــيل بــاألرض، ثــّم إنَّ أبــا بكــ

ــم أّين أوىلٰ  ــد واهللا عل ــر، وق ــذا،  عم ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ بالن

فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــّم إنَّ عمـــر هلـــك 

، وجعلنــي فيهــا يف ســادس ســتَّة كَســهم ٰى وجعلهــا شــور

ــال ــدة، فق ــلَّ ا: اجل ــوا األق ــرت قتل ــي، وانتظ ــت غيظ ، فكظم

قتـال مـا وجـدت إالَّ ال ٰ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 اإلشارة، فإّنـا لـو شـئنا أن نـذكر مـا ُيـرو

  وعــن جعفــر بــن حمّمــد وأبيــه اللــذين أســند إلــيهام اخلــرب

وعــن مجاعــة أهــل البيــت ألوردنــا مــن  الــذي رواه عــنهام 

يرويــه الثقــات ذلـك مــا ال ُيضــبَط كثــرًة، وكنّـا ال نــذكر إالَّ مــا 

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

ــه متــ عــاه، ألنَّ فــتَّش  ٰى واألخـذ عــنهم، بخــالف اخلــرب الــذي ادَّ

ــبًا غــري مشــهور  عــن أصــله وناقلــه مل يوجــد إالَّ منحرفــًا متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة مل ــن أراد بالص ، وم

ــه استقصــاء النظــر يف ذلــك فعليــه بالكتــب امل صــنَّفات فيــه، فإنَّ

، ومــن البــديع أن ٰى جيــد فيهــا مــا يشــفي الغليــل وينقــع الصــد

مــؤمن  كــلِّ  ويلُّ  عــيلٌّ «: يقــول يف مثــل مــا روي مــن قولــه 

إنَّـه ال ُيعـَرف، : »د املسـلمني، وإمـام املتَّقـنيإنَّـه سـيِّ «، و»بعدي

ــ ــن ُط ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــرُ ويرمي ــق العامَّ ة، ة واخلاصَّ
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ــات ــن جه ــذه  وورد م ــل ه ــته مث ــورد يف معارض ــّم ي ــة، ث خمتلف

 .األخبار

ــا مــا روي عنــه  أَال إنَّ «: مــن قولــه )صــلوات اهللا عليــه(فأمَّ

ــد نبيِّ  ــة بع ــذه األُمَّ ــئت أن خــري ه ــو ش ــر، ول ــو بكــر وعم هــا أب

م الكــالم عليــه عــىلٰ »ُأسـّمي الثالــث لفعلــت ســبيل  ، فقــد تقــدَّ

: مـن قولـه )صـلوات اهللا عليـه(اجلملة، وأفسـدنا مـا رواه عنـه 

خـــريهم كـــام  إن أراد اهللا بالنـــاس خـــريًا فســـيجمعهم عـــىلٰ «

 بـام يفسـد بـه هـذا اخلـرب وكـلَّ » 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

ــه، وذاك أنَّ معــاذ ــتمَّ االحتجــاج ب ــن احلــرث األفطــس  لي ب

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرمحن البلخــي  ــًا  -حــدَّ وكــان عثامني

ــىلٰ  ــثامن ع ــل ع ــؤمنني  ُيفضِّ ــري امل ــال- أم ــو : ، ق ــا أب أخربن

ورأيـه  -، عـن الشـعبي -وكـان أيضـًا عثامنيـًا  -خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  يف االنح ـــال-مع : ، ق

وســويد  ســمعت وهــب بــن أيب جحيفــة وعمــرو بــن رشحبيــل

بن غفلة وعبـد الـرمحن اهلمـداين وأبـا جعفـر األشـجعي كّلهـم 

ـــون ـــ: يقول ـــمعنا علي� ـــىلٰ   اس ـــرب  ع ]] ١١٣ص /[[املن

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

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

ن ذكرنـاه مـع انح ٰى رواها مـن رو رافـه وعصـبيَّته فـال اخلـرب ممـَّ

ــرَ  ُيلتَفــت إىلٰ  ت مل يكــن يف قــول مــن ُيســِقطها، فاملقّدمــة إذا ُذِك

ــة علــيهم مــن حيــث  اخلــرب احتجــاج هلــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .هضدِّ  وه إىلٰ ينقل احلكم الذي ظنُّ 

لو كان هذا اخلرب صحيحًا جلاز أن : وقد قال قوم من أصحابنا

ــه  ُحيَمــل عــىلٰ  ــه ذمَّ اجل أنَّ ــذلك، أراد ب امعــة، أي خاطبهــا ب

ه قـال واإلزراء عىلٰ  ـة بعـد : اعتقادها، فكأنَّ أَال إنَّ خـري هـذه األُمَّ

ما تذهب إليه فالن وفالن، وهلذا نظائر يف  ها يف اعتقاداهتا وعىلٰ نبيِّ 

ُظـْر إِ�ٰ : الكتـاب واالسـتعامل، قـال اهللا تعــاىلٰ 
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ـة، وزيـد شـاعر هـذا : قومك، ويقول أحدنا فالن بقيَّة هـذه األُمَّ

اعتقاد أهـل العصــر دون  العصـر، وهو ال يريد إالَّ أنَّه كذلك يف

 .احلقيقة هبذه الصفة أن 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  ل ــتم لوج عي مــا ادَّ

مجيـع  عـىلٰ  العدول عنـه، لألدلَّـة القـاهرة املوجبـة لفضـله 

أنَّـه قـد روي مـا يقتضــي العـدول هبـذا القـول عـن  ة، عىلٰ األُمَّ 

ـــرج  ـــارج خم ـــه خ ـــاهره، وأنَّ ـــريض، ]] ١١٤ص /[[ظ التع

: يقـول  اسـمعت عليـ�: عـون بـن أيب جحيفـة، قـال ٰى فرو

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

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

 ـــ ـــارب ومل يق ـــإّين حم ــــي ف ـــن نفس ثتكم ع ـــدَّ ل، وإذا ح

ــيِّ  عــىلٰ  ٰى مكايــد، إنَّ اهللا قضـــ إنَّ احلــرب خدعــة، : كملســان نب

ـة بعـد نبيِّ  هـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت أَال إنَّ خري هـذه األُمَّ

ــث يت الثال ــمَّ ــىلٰ »لس ــدلُّ ع ــالم ي ــذا الك ــىلٰ  ، وه ــه ع ــبيل  أنَّ س

التعــريض  إىلٰ  )صــلوات اهللا عليــه(التعــريض، وقــد حيتــاج 

فيحسن منـه بعـد أن تكـون األدلَّـة املؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه 

ــة متقدِّ  هــم مـة، ومعلــوم أنَّ مجهـور أصــحابه وجلَّ الشـبهة باحلجَّ

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

لهم عىلٰ  ة ُيفضِّ  .مجيع األُمَّ

نــه إنَّ معاويــة بــثَّ الرجــال يف الشــام ُخيــِربون ع: وقــد قيــل

  ِّــد ــن املتق أ م ــربَّ ــه يت ــثامن بأنَّ ــه رشك يف دم ع ــه، وأنَّ مني علي

ــليُ  ــن نفِّ ــحابه ع ــر أص ــوه أكث ـــرف وج ــه، ويص ــاس عن ر الن

نصـــرته، فــال ُينَكــر أن يكــون قــال ذلــك إطفــاًء هلــذه النــائرة، 

م ممَّا ال خيالف احلقَّ   .ومراده بالقول ما تقدَّ

ــحابنا ــض أص ــًا بع ــال أيض ــىلٰ : وق ــدلُّ ع ــا ي ــذا ف ممَّ ــاد ه س

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

ــه ــد نبيِّ «: قول ــة بع ــذه األُمَّ ــري ه ــاأَال إنَّ خ ــول » ه ـــي دخ يقتض

ـــيِّ  ـــظ   النب ـــت لف ل وحت ـــالم األوَّ ـــة(يف الك ، ألنَّ )األُمَّ

ة( مضافة إليـه، فكيـف يكـون منهـا؟ وهـذا يقتضــي أنَّـه ) األُمَّ

ة نفسه  .من ُأمَّ

ًا أصـحابنا احتجــاج مــن احـتجَّ هبــذا اخلــرب وقـد دفــع أيضــ

ــالوا ــأن ق ــيل ب ــتكلِّ : يف التفض ــتكلَّم امل ــد ي ــرق ــام ج ــذا  ٰى م ب ه

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

ال ينبغــي «: مـن قولـه واستشـهدوا بـام روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ٰى إّين خـري مـن يـونس بـن متّـ :ألحٍد أن يقول

، »د ولــد آدمأنــا ســيِّ «: ، ومــع قولــه»لــني واآلخــريند األوَّ ســيِّ 
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ـة عـىلٰ  ــه أفضـل األنبيـاء، فلــوال أنَّـه خـارج مــن  وإمجـاع األُمَّ أنَّ

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

ه قـال روي عنه  ، »أبـو سـفيان بـن احلـارث خـري أهـيل«: أنَّ

ذي هلجـة  راء عـىلٰ مـا أقلَّـت الغـرباء وال أظلَّـت اخلضــ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد حيلـف  ، وهـو »أصدق مـن أيب ذرٍّ 

ل داره أحــدًا مــن النــاس، وهــو خــارج دِخ الرجــل أيضــًا أالَّ ُيــ

رجــًا مــن اخلــرب مــن حيــث كــان خا مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .التفضيل عليه ب به مل يدّل عىلٰ املخاطِ 

ــوم ]] ١١٦ص /[[ ــهد الق ــور أن يستش ــف األُم ــن ظري وم

ــذا ا ــىلٰ هب ــرب ع ــال خل ــر ق ــا بك ــروون أنَّ أب ــم ي ــيل وه : التفض

ــريكمولِّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــاصِّ )ي ــاللفظ اخل ح ب ـــرَّ ــه  ، فص بأنَّ

ــىلٰ  ــك ع لون ذل ــأوَّ ــّم يت ــل، ث ــيس باألفض ــرج  ل ــرج خم ــه خ أنَّ

ــن  ـــرب م ــذا الض ــتعملوا ه ــأالَّ اس ــع، ف ــع والتخاض التخاش

ــه ــن قول ــه م عون ــيام يدَّ ــل ف ــ«: التأوي ــذه األُمَّ ــري ه ؟ »ةأَال إنَّ خ

 .ولكنَّ االنصاف عندهم مفقود

ــد  ــن حمّم ــر ب ــا رواه عــن جعف ــا م ــري  فأمَّ ــول أم مــن ق

أليب سـفيان عنـد اسـتخالف أيب بكـر، وقـد   املـؤمنني عـيلٍّ 

ـا عـىلٰ ا: قـال لـه أيب فصــيل  بســط يـدك ُأبايعـك، فــَواهللا ألمألهنَّ

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

صـحَّ  ٰى ، فهـو خـرب متـ»جلاهليـة واإلسـالمسالم العـوج يف الإل

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

خبـث باطنـه، وقلَّـة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيام  وقطعه عىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــه وال دالل ــة في ــه، وال حجَّ ــر، وال  يشــري ب ــة أيب بك إمام

القــوم  مل يعــدل عــن حمارجــة تفضــيله، ألنَّ أمــري املــؤمنني 

ــنصِّ  ــاء ال ع ـــريح بادِّ ــته  والتص ــا اقتض ــه إالَّ مل ــة علي واملجاذب

ــال مــن حفــظ أصــل الــدِّ  ــه بــأنَّ املخاصــمة احل ين، ولعلم

، فــال بــدَّ مــن خمالفتــه فســاد ال ُيــتالىفٰ  ؤّديــان إىلٰ واملغالبــة فيــه تُ 

يف هــذا البــاب لكــلِّ مشــري الســيّام إذا كــان مــتَّهًام منافقــًا، غــري 

ه نقـي الســـريرة، ف أيب ســفيان مــا رآه مــن  عــىلٰ  لــيس يف ردِّ

ــاه مــن أنَّ الــرأي كــان  ــة أكثــر ممَّــا ذكرن إظهــار البيعــة واملحارب

 .عنده يف خالفه

لـوال اسـتحقاق متـوّيل األمـر لـه ملـا : وليس ألحٍد أن يقـول

أمــري املــؤمنني عــن اإلجــالب عليــه، واملحاربــة  ٰى جــاز أن ينهــ

ن لـه باإلمامـة، ألّنـا قـد له، وال أن يمتنـع مـن مبايعـة أيب سـفيا

ـــ ـــدلُّ عـــىلٰ بيَّنّ ـــك أمجـــع ال ي اســـتحقاق األمـــر، وأنَّ  ا أنَّ ذل

اإلمســاك وجـــب وإن ]] ١١٧ص /[[املصــلحة إذا اقتضـــت 

ــبُّ  ــن التل ــتحقاق م ــاك اس ــن هن ــذا إن مل يك ــاألمر، وأنَّ ه س ب

ــن  ــاك ع ــون اإلمس ــزم أن يك ــع ل ــذا املوض ــة يف ه ــَل دالل ُجِع

ة وغـريهم مـور املسـلمني مـن بنـي ُأميـَّأُ  الظلمة واملتغلِّبـني عـىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــم أنَّ  دالل ــن نعل ــدهيم، ونح ــان يف أي ــا ك ــتحقاقهم مل اس

لــو أشــار عليـــه مشــري بعــد صــلح معاويـــة  احلســن 

مجاعـة  ٰى بمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصــ

ــنيَّ  ــه بخــالف مــا رآه مــن اإلمســاك والتســليم، وب أشــاروا علي

 .أي يقتضيان ما فعله ين والرهلم أنَّ الدِّ 

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــا رواه ع ــا م ــي ألن  فأمَّ ــن التمنّ م

ـله النبـيُّ  ٰى يلق   اهللا بصحيفة عمـر، فهـذا ال يقولـه مـن فضَّ

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

ــن كــان  ــا، وال يصــدر عمَّ ــرف منه م ط ــد تقــدَّ ــة، وق الرواي

ح بتفضــيل نفســه عــىلٰ  ــة بعــد الرســول  ُيصـــرِّ ، مجيــع األُمَّ

ــىلٰ  ــالم ع م الك ــدَّ ــد تق ــًا، وق ــذلك أيض ح ب ـــرِّ ــدر أن ُيص  وال يق

ـــرب ـــذا اخل ـــائر ه ـــىلٰ . نظ ـــه ع ـــ«: أنَّ قول اهللا  ٰى وددت أن ألق

إيلَّ  األرض أحــد أحــّب  مــا عــىلٰ «، أو »ٰى بصــحيفة هــذا املســجّ 

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

ــا إىلٰ   عــىلٰ يكــون حممــوالً  ــام يشــار هب ــاهره، ألنَّ الصــحيفة إنَّ  ظ

ــامل، وأعــامل زيــد ال جيــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة األع

ا ال يصـحُّ عـىلٰ  ، فـال بـدَّ مـن مثلـه  لعمرو، ومتنّي ذلـك ممـَّ

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

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

ــالف،  ــل اخل ــامر املث ــن إض ــدالً م ــوا ب ــه، وجيعل ــمروا خالف يض

ــم ــة هل ــرب حجَّ ــاهر اخل ــن يف ظ ــدعويان مل يك ــأت ال . وإذا تكاف

ــام متنّــ: مي أصــحابنا مــن قــالأنَّ يف متقــدِّ  عــىلٰ  اهللا  ٰى أن يلقــ ٰى إنَّ

ــالوا  نته، وق بصــحيفته ليخاصــمه بــام فيهــا، وحياكمــه بــام تضــمَّ

 غـري هـذا معروفـًا، وكـلُّ  ذلـك وجهـاً ]] ١١٨ص /[[أيضا يف 

 .قهم باخلربذلك ُيسِقط تعلُّ 

ا مـا رواه عـن النبـيِّ  لـو كنـت متَّخـذًا «: مـن قولـه  فأمَّ

م الكـالم عليـه فـيام مضــ»خليالً  مـن الكتـاب، فـال  ٰى ، فقد تقدَّ

ل هــذا الفصــل الكــالم  م أيضــًا يف أوَّ وجــه إلعادتــه، وقــد تقــدَّ

ــىلٰ  ــار ال ع ــن األخب ــا رواه م ــع م ــوت  أنَّ مجي ــارض يف الثب يع

ـــة  ـــة املزيَّ ـــاب احلجَّ ـــا يف ب ـــا، وأنَّ ألخبارن ة أخبارن ـــحَّ والص

 .الظاهرة، والرجحان القوّي 



 ٤٠٩  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ـــا قولـــه عـــن أيب عـــيلٍّ  أنَّ هـــذه األخبـــار ال  وعـــىلٰ : (فأمَّ

ـــي الــنصَّ  إمــام «: بــل هــي حمتملــة، ألنَّ قولــه  تقتض

ــأن ، ولــو أراد بــه اإلمامــة مل يٰى أراد بــه يف التقــو» املتَّقــني كــن ب

، )مــن أن يكــون إمامــًا للفاســقني يكــون إمامــًا للمتَّقــني بــأوىلٰ 

أنَّـه إمــام يف يشء دون يشء  فتأويـل باطـل، ألنَّ محـل ذلـك عـىلٰ 

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

اإلمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  ٰى أنَّ معنـ ٰى ا فـيام مضــأّنا قد بيَّنّـ

ن ا ــمَّ ــفة تتض ــال والص ــث ق ــن حي ــًا م ــان إمام ــن ك ــداء بم القت

ــ ــام ل ــه إم ــت أنَّ ــإذا ثب ــل، ف ــور وفع ــض األُم ــة يف بع بعض األُمَّ

الوجــه  بــه يف ذلــك األمــر عــىلٰ  ٰى بــدَّ مــن أن يكــون مقتــد فــال

ــاه، وذلــك يقتضـــي عصــمته، وإذا ثبتــت عصــمته  الــذي ذكرن

مـن أثبــت لـه العصـمة وقطـع عليهــا  وجبـت إمامتـه، ألنَّ كـلَّ 

 .بال فصل امة بعد الرسول أوجب له اإلم

ا ختصيص املتَّقني باللفظ دون الفاسقني فال يمتنع وإن كان  فأمَّ

، كام قال تعـاىلٰ  ِكتاُب ال َر�ْـَب ِ�يـِه  �ا�م : إمامًا للكلِّ
ْ
 ال

َ
ذ�ِك

د
ُ
ُمت�ِقَ�  ىٰ ه

ْ
، فـإنَّ  ٰى وإن كان هـد] ٢و ١: البقرة [ ��ِل للكـلِّ

 انتفعوا هبدايته ومل ينتفع هبا الفاسقون امَّ ـأنَّ املتَّقني ل محل ذلك عىلٰ 

]] ١١٩ص /[[جاز هذا القول، وكان لنا أن نقول مثـل ذلـك يف 

، وال وجه ُيذَكر يف اختصاص لفظ اآليـة مـع »إمام املتَّقني«: قوله

 .عموم معناها إالَّ وهو قائم يف اخلرب

ا دعـاء الصـاحلني بـأن جيعلهـم اهللا للمتَّقـني إمامـًا، فقـد  فأمَّ

ـة ُيقتـد وز أن ُحيَمـل عـىلٰ جيـ ـم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ هبــم  ٰى أهنَّ

 اه، فهـذا غـري ممتنـع، ولـو رصنـا إىلٰ االقتداء احلقيقـي الـذي بيَّنّـ

ــام رصنـا إليــه  ـم دعـوا بخــالف ذلـك لكنّـا إنَّ مـا يريـده مــن أهنَّ

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

ــوص،  ٰى معنــ ولــيس العــدول عــن بعــض االقتــداء املخص

 .ظاهر بغري داللة الظواهر لداللة تقتيض العدول عن كلِّ 

ـا قولـه فقـد تقـدم ) وجيـب أن يكـون إمامـًا يف الوقـت: (فأمَّ

ــىلٰ  ــالم ع ــ الك ــذا املعن ــدير،  ٰى ه ــرب الغ ــا يف خ ــة كالمن يف مجل

 .واستقصينا القول فيه

ــا قولــه الســيادة يرجــع  ٰى فــإنَّ معنــ» وســيّد املســلمني«: فأمَّ

ــ ىلٰ إ ــه ٰى معن ــذلك قول ــة، وك ــة والرئاس ــرِّ «: اإلمام ــد الغ  وقائ

ــني ل ــيهم، »املحجَّ ــاع ف ــرئيس املط ــو ال ــوم ه ــد للق ، ألنَّ القائ

، وال شــبهة »إمــام املتَّقـني«: السـيّام إذا كــان ذلـك عقيــب قولـه

 .هذه األلفاظ يتقارب، وُيفَهم منها ما ذكرناه ٰى يف أنَّ معن

ا قوله  ، فقـد »مؤمن ومؤمنة من بعـدي كلِّ  إنَّه ويلُّ «: فأمَّ

ُ : ا عند الكـالم يف قولـه تعـاىلٰ بيَّنّ 
ُ

ـُم اُهللا َورَُسـو�
ُ
مـا َوِ���

�
 إِن

اإلمامــة،  ٰى الكــالم يف اقتضــاء هــذه اللفظــة ملعنــ] ٥٥: املائــدة[

ا ال تفيد اإلمامة عاؤه أهنَّ  .ورشحناه واستقصيناه، فسقط ادِّ

ا قوله  ه منّي وأنا«: فيه  فأمَّ  ، فإنَّـه يـدلُّ عـىلٰ »منـه إنَّ

 ما ذكره، وال يدلُّ بلفظه عىلٰ  االختصاص والتفضيل والقرب عىلٰ 

قـول  ا كـلَّ اإلمامة، لكن يدّل عليها من الوجه الذي ذكرناه وبيَّنّـ

أو فعل يقتضـي التفضيل به يدلُّ عليـه بضــرٍب ]] ١٢٠ص /[[

م، فلم يبَق مع ما أوردناه شبهة يف مج يع الفصل من الرتتيب قد تقدَّ

 .الذي حكيناه عنه، واملنَّة هللا

*   *   * 

ــا تعلُّ ]] ٢٥٤ص /[[ ــفيان فأمَّ ــاس وأيب س ــرض العبّ ــه بع ق

أنَّ الـنصَّ ال أصـل لــه، وأنَّ  عليـه البيعـة، وأنَّ ذلـك دليـل عـىلٰ 

منا الكــالم فـيام مضـــ مــن  ٰى طريـق اإلمامــة االختيـار، فقــد قـدَّ

: ينـايف الـنصَّ مـن وجهـني ا أنَّ ذلـك الهذا الكتاب عليه، وبيَّنّـ

ــه  أحــدمها أنَّ البيعــة ال تــدلُّ عــىلٰ  م وتثبــت ب أنَّ الــنصَّ مل يتقــدَّ

ــ ــالنصِّ التكفُّ ــام ب ــا القي ــرض منه ــون الغ ــل يك ــة، ب ل اإلمام

، وهلــذا املعنــ األنصــار ليلــة العقبــة،   بــايع النبــيُّ  ٰى بالــذبِّ

هـذا الوجـه  وبايع املهـاجرون واألنصـار حتـت الشـجرة، وعـىلٰ 

ع الناس عمـر بـن اخلّطـاب باخلالفـة بعـد أيب بكـر وإن كـان باي

م عليـه، والوجـه اآلخـر أنَّ القـوم لــامَّ أن رشعـوا نصُّ  ه قـد تقـدَّ

 يف اإلمامــة مــن جهــة االختيــار، وأومهــوا أنَّــه الطريــق إىلٰ 

ـــتهم،  ـــل حجَّ ـــيهم بمث ـــتجَّ عل ـــاس أن حي ـــة أراد العبّ اإلمام

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــلك يف إمام ــلكهم ويس ــىلٰ  مس ــبيل  ع س

ــفيان،  ــو س ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم واإلزال ــتظهار عل االس

 .انتفاء النصِّ  وليس يف بذل البيعة داللة عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــل آخــر]] ٥٤٦ص [[ ــدلُّ و :دلي ــه  عــىلٰ  ي مــا  إمامت

تبــاين و انتشــارها يف الــبالد،و ثرهتــاكمــع  - نقلتــه الشــيعة

ــاآرائ ــاو ه مه ــتالف ِمهَ ــلف،  - اخ ــن س ــًا ع ــل أن اتَّ  إىلٰ خلف ص

أقامـه مقامـه بـال فصـل، و 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

: مـورأُ  مـن أحـد ااذبني مل خيلـوكـانوا كـإن و رنـاه،كحسب ما ذ
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ــ ــوا كــفــق هلــم الون اتَّ كــا أن يإمَّ ــًا، أو تواطئ ذب، فنقلــوه تبخيت

ــ - عليــه ك مــا  ذلــ عــىلٰ أو مجعهــم  -ا بــاالجتامع  أو املراســلة إمَّ

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 اخلـربـثـّم انتشـ األصل فـيهم واحـداً 

 .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 ــو وزن واح ــد ٰى معن ــد،و واح ــ َرِويٍّ واح  كذلوك

الم كـمـوا بلَّ كأهـل بغـداد أن يتكاجلمـع العظـيم  عـىلٰ يسـتحيل 

اجــتامعهم  عــىلٰ اســتحالته ك كَرِويٍّ واحــد، جيــري ذلــو واحــد

إذا ثبتـــت و .كغـــري ذلـــو زيٍّ واحـــد،و طعـــام واحـــد عـــىلٰ 

 .كمثل ذل ان النصُّ كأمجع  كاستحالة ذل

ــوا تواطئــوا بــاجتامكوال جيــوز أن ي بعــض؛  إىلٰ ع بعضــهم ون

 .وتباعد ديارهم ثرهتمك؛ لكاملعلوم استحالة ذل ألنَّ 

أيضــًا مســتحيل؛   كاملراســلة، فــذلو 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 د مجعــًا عظــيًام ال يعرفــون ممَّــبلــ]] ٥٤٧ص /[[ لِّ كــفــيهم يف 

ــيف الــبالد إالَّ  ــاقون فــال يعرفــون، اآلحــاد، فأمَّ ــنْ و ا الب هــذه  َم

 .صورته تستحيل فيه املراسلة

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 وز أن خيفـه ال جيـالتي 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 فيكمل ي النصَّ 

عــن نقــل  انــت حاصــلةً 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 ــًا كــان ل ــا داعي ــع يف نيله ــع  إىلٰ ون الطم وض

 .له النصِّ 

ملـا جـاز أن  لـه الـنصَّ  يعـان األمران حاصلني ملـن ادُّ كولو 

 مـن جهـة التواطـؤ افتعـال خـرب بعينـه إالَّ  إىلٰ داعيـًا  كون ذلكي

ــد ــذي أفس ــو .ناهال ــوز أن يإنَّ ــام جي ــني ك ــران داعي  إىلٰ ون األم

لفــظ  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 كــ جيــوز أن ينقلــوا الَم 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  الف  املعل

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 ــه أل إىلٰ ي ــع أو نقل ــن نف ــٍد م ــر زائ م

ــد بيَّ و دفــع رضر، ــنصِّ ق ــن ال ــا انتفاؤمهــا ع ــري و .نّ ــاز لغ لــو ج

 بعــض الوجـوه ملــا جــاز أن يشـتمل اخللــق العظــيم، 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 و ث ــو ج ــيهم، فل ــؤ عل اســتحالة  التواط

ــوا كي ــون ــك ــاز أن ي كاذبني يف ذل ــوا كجل ــون ــس ك اذبني يف نف

 .كنّا فساد ذلقد بيَّ و اخلرب،

ـــواترين كـــ إنَّ : ولـــيس ألحـــد أن يقـــول وهنم بصـــفة املت

ون دخلــت علــيهم كــاالســتدالل، فــال يمتنــع أن ي طريقــه

ـ ونـوا كإن مل يو م بصـفة املتـواترين،الشبهة، فاعتقـدوا فـيهم أهنَّ

 .كذلك

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 ــّم انتش ــه ث ــدًا فنقل ــذي ـواح 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

وقـــت  مَ ِلــه عُ رع فإنَّـــمــذهب حــدث بعــد اســـتقرار الشــ

 ؟املحِدُث له َمنْ و احلدوث

ــرأَال  ــالتح أنَّ  ٰى  ت ــول ب ــكالق ــ امَّ ـيم ل ــفِّ ك ــی ص ــني عُ ان ف  مَ ِل
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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

ــ ــاهي مق ــذيل يف تن ــهو دورات اهللاهل ــه،و إرادات ــ علم  كذلوك

مـذهب  كذلوكـ ني بانقسـام اجلـزء،قول النّظـام مـن اإلسـالميِّ 

ــ ــم ل ــامَّ ـجه ــه ُع ــن جهت ــدث م ــ ،َف رِ  ح 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 كذلكـو مجع مذهبـه،

 ان القـول بـالنصِّ كـن يسـتمع األخبـار، فلـو فيه أحـد ممـَّ ّك يش

 .أحد عىلٰ ملا خفي ك ومثل ذل َف رِ املنزلة لعُ  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 يف الو اخل ــعني دلي ــني املوض ــرق ب ــىلٰ ف ــا  ع ــالن م بط

 .قالوه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ــق إىلٰ ]] ٤٦ص [[ ــنصِّ  والطري ــحيح هــذا ال أن ُنبــنيِّ  تص

ـــروط  ــادقة، والش ــت ص ــربت كان ــي إذا أخ ــة الت ــفة اجلامع ص

العلـم بـاملخرب، ثـّم  التي معها يكـون خربهـا داللـة موصـلة إىلٰ 

ــنيِّ  ــيعة ُنب ــل الش ــلة يف نق ـــروط حاص ــفات والش ــك الص  أنَّ تل

 .أمري املؤمنني  للنصِّ عىلٰ 

ــا رشوط اجلامعــة التــي إذا أخــربت أمكــن أن نعلــم  فأمَّ

ة خمربها فثالثة  :صحَّ

حــدٍّ ال يصــحُّ معــه اّتفــاق  أن ينتهــي يف الكثــرة إىلٰ : أحــدها

 .املخرب الواحد الكذب منها عىلٰ 

ــاين ــه: والث ــم أنَّ ــن  مل جيمعهــا عــىلٰ  أن نعل الكــذب جــامع م

 .تواطؤ أو ما يقوم مقامه

أن يكون اللبس والشبهة زائلـني عـامَّ : والثالث]] ٤٧ص /[[

ت به  . خربَّ

ــال  ــرب ب ــن املخ ــربة ع ــة املخ ــالم يف اجلامع ــان الك ــذا إذا ك ه

ــذه  ــار ه ــا، وجــب اعتب ــن غريه ــت خمــربة ع ــإن كان واســطة، ف

ــ ـــالش ــه، حتَّ ت عن ــربَّ ــيمن خ ــم  ٰى روط ف ــي نعل ــة الت أنَّ اجلامع

ــذه  ــفة ه ــاه ص ــيام ذكرن ــفتها ف ــة، ص ــذه اجلامع ــا ه ت عنه ــربَّ خ

ــىلٰ  ــع ع ــة، ونقط ــه  اجلامع ــرب عن ــني املخ ــا وب ــط بينه ــه مل تتوسَّ أنَّ

 .مجاعة مل تكمل هلا هذه الشـروط

، ألنَّ  والكـــالم يف بيـــان تـــأثري الشــــروط املـــذكورة بـــنيِّ

ــدَّ  ــغ احل ــة إذا مل تبل ــا  اجلامع ــتحيل عليه ــذي يس ــه ال ــع بلوغ م

فاقـًا مل نـأمن مـن وقـوع الكـذب الكذب عـن املخـرب الواحـد اتِّ 

هــذا الوجــه، كــام أنَّ الواحــد واالثنــني غــري مــأمون  منهــا عــىلٰ 

فـاق الكـذب مـن واحـد واثنـني يف ذلك فيهام من حيـث جـاز اتِّ 

ـا مل تتواطـأ أو حصـل  ٰى وكـذلك متـ. املخرب الواحـد مل نعلـم أهنَّ

زنـا أن يكـون اخلـرب كـذبًا عـىلٰ فيها ما يقـوم مقـام التواطـؤ  ، جوَّ

وجه التواطؤ عليـه، أو مـا يقـوم مقامـه، ألنَّ بـالتواطؤ جيـوز مـا 

ا جيمـع عـىلٰ . يستحيل لـواله  والشـبهة ووقـوع اللـبس أيضـًا ممـَّ

 .الكذب

اخللـــق العظـــيم مـــن  جـــواز الكـــذب عـــىلٰ  إىلٰ  ٰى أَال تـــر

ها املبطلــني يف اإلخبــار عــن ديانــاهتم ومــذاهبهم التــي اعتقــدو

بالشــبهات ومــا جيــري جمراهــا مــن التقليــد؟ ألنَّ الشــبهة ُختيِّــل 

ـ ، وجـرت الشـبهة يف هـذا اهلم كون اخلـرب صـدقًا واملـذهب حق�

ــم جيــوز أن ُخيــِربوا مــع العلــم،  ٰى البــاب جمــر ــم، فكــام أهنَّ العل

ــؤ، ألنَّ  ــري تواط ــن غ ــبهة م ــع الش ــِربوا م ــوز أن ُخي ــذلك جي فك

. ال بـام عليــه الشــيء يف نفســه املعتـرب يف هـذا البــاب باالعتقـاد

الصـدق يف بعـض املواضـع،  وهلذا جيـوز أن خيتـار الكـذب عـىلٰ 

ــ مــع تســاوهيام يف املنــافع ودفــع املضــارِّ  اعتقــد يف الكــذب  ٰى مت

 .أنَّه صدق أو أنَّه حسن مثل الصدق

ــبس ]] ٤٨ص /[[  ــاع الل ــن ارتف ــاه م ــيام رشطن ــرق ف وال ف

ًا أو غــري مشــاهد، والشــبهة بــني أن يكــون املخــرب عنــه مشــاهد

ألنَّ الشـبهة كــام يصـحُّ دخوهلــا فــيام لـيس بمشــاهد كالــديانات 

بعــض  ومــا أشــبهها فقــد يصــحُّ دخوهلــا يف املشــاهد عــىلٰ 

ــوه، وهلــذا يبطــل نقــل اليهــود والنصــار يف صــلب  ٰى الوج

ــه مــع : ونقــول. املســيح  ــاملخرب عن ــو اتَّصــل ب إنَّ نقلهــم ل

ــالفهم وأخالف ــع أس ــه يف مجي ــتيفاء رشط ــرة اس ــن الكث ــم م ه

ــبهة  ــة الش ــن جه ــاطالً م ــربهم ب ــون خ ــن أن يك ــا أمك وغريه

ــر  ووقــوع اللــبس، ألنَّ املصــلوب ال بــدَّ أن تتغــريَّ حليتــه وتتنكَّ

ن كـان يعرفـه، وألنَّ اليهـود الـذين  صورته فـال يعرفـه كثـري ممـَّ
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ـه مل يكـن خمالطـًا  ادَّعوا قتله مل تكـن هلـم معرفـة مسـتحكمة، ألنَّ

 .ومن هذه صورته ال يمتنع أن ُيشتَبه بغريه .هلم وال مكاثراً 

ــل ــد قي ــاىلٰ : وق ــ إنَّ اهللا تع ــىلٰ  ٰى ألق ــيح ع ــبه املس ــريه ش ،  غ

ــك ]] ٤٩ص /[[  بعــض الوجــوه، وذلــك جيــوز عــىلٰ  وكــلُّ ذل

ـــع إىلٰ  ـــا يف  يرج ـــك رشطن ـــل ذل ـــبس، فألج ـــبهة والل الش

ــ ــات املتوسِّ ــاه يف اجلامع ــا رشطن ــل م ــه مث ــرب عن ــني املخ طة ب

ــي تل ــة الت ــاجلامع ــا مت ــا، ألّن ــون  ٰى ين ــا ك زن ــك جوَّ ــم ذل مل نعل

ـن أخـربت عنـه، وإن كـان اخلـرب  اجلامعة املخربة لنـا صـادقة عمَّ

ولــيس يصــحُّ أن ُيعَلــم كــون اخلــرب يف . يف األصــل بــاطالً 

احلـدِّ الـذي تناولـه اخلـرب، إالَّ  األصل صـدقًا واملخـرب عنـه عـىلٰ 

ــربين ــات املخ ــذكورة يف طبق ـــروط امل ــل الش ــأن حتص ــ. ب ن وم

ـــت إىلٰ  ـــا ال ُيلتَف ــــرع  هاهن ـــد الش ـــن تأبي ـــود ع ـــار اليه إخب

ــار النصــار ــارهم وإخب ، مــن عــن صــلب املســيح  ٰى وإخب

ــث كــان نقلهــم ينتهــي إىلٰ  ــؤَمن مــنهم  حي عــدد قليــل ال ُي

 .جمراه ٰى التواطؤ وما جر

إنَّ عنـد تكامـل الشــروط التـي ذكرناهـا يكـون : وإنَّام قلنـا

ــة ــرب اجلامع ــدقًا، ألنَّ خ ــرب ص ــن أن  اخل ــُل م ــام مل خي ــوفة ب املوص

ـا أن يكـون  يكون صدقًا أو كـذبًا وكـان وقوعـه كـذبًا، ال بـدَّ إمَّ

ذلــك وجــب  فاقــًا أو لتواطــؤ أو لشــبهة، وعلمنــا ارتفــاع كــلِّ اتِّ 

ــال ــه ال يمكــن أن يق ــدقًا، ألنَّ ــون ص ــه كــذبًا : أن يك إنَّ كون

ي ذلــك، ألّنــا ـيقتضـــي اإلمجــاع عليــه، كــام أنَّ الصــدق يقتضــ

 .بنيِّ عن بطالن تساوي الصدق والكذب يف هذا الوجهسنُ 

ـــــا الطريـــــق إىلٰ ]] ٥٠ص /[[ العلـــــم بحصـــــول  وأمَّ

ــ ــه متعلِّ ــح، ألنَّ ــة فواض ـــروط يف اجلامع ــادات، وال الش ق بالع

ـا اتِّ . ممَّــا اسـتند إليهــا شــيء أجـىلٰ  فـاق الكــذب عـن املخــرب أمَّ

ــه ال ي قــع الواحــد، فكــلُّ مــن عــرف العــادات يعلــم رضورًة أنَّ

ذلك من اجلامعـة، وأنَّ حـال اجلامعـة فيـه خمالفـة حلـال الواحـد 

ن حضـ ر اجلـامع يـوم ـواالثنني، وهلـذا جيـوز أن ُخيـِرب واحـد ممـَّ

رأسـه مـن املنـرب، وهـو  اجلمعة بـأنَّ اإلمـام سـها، فتـنكَّس عـىلٰ 

كاذب، وال جيـوز أن ُخيـِرب مجيـع مـن حضــر اجلـامع بـذلك إالَّ 

وقـد مثَّـل املتكلِّمـون امتنـاع وقـوع . هتواطئوًا أو ما يقـوم مقامـ

، وأكـل ذلك بامتنـاع وقـوع تصــرُّ  ف خمصـوص ولبـاس معـنيَّ

شـــيء واحــد، ونظــم قصــيدة بعينهــا مــنهم، مــن غــري ســبب 

ــامع ــِرب . ج ــتحالة أن ُخي ــن اس ــوم م ــو معل ــام ه ــًا ب ــوه أيض ومثَّل

الواحـــد أو اجلامعـــة عـــن األُمـــور الكثـــرية، فيقـــع خـــربهم 

م، وبــام نعلمــه أيضــًا مــن باالّتفــاق صــدقًا مــن  غــري علــم تقــدَّ

ــن ال  ــة ممَّ ــنعة املحكم ــرية، والص ــة الكث ــوع الكتاب ــتحالة وق اس

فاقــًا، وإن جــاز وقــوع حــرف واحــد وحــرفني، يعلمهــا اتِّ 

ــذب اتِّ  ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل ــيس منزل ــن ول ــًا م فاق

ــ ــًة وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــري تواط ــن غ ــرية م ــة الكث ــد  ٰى اجلامع عن

مـا ُذِكـَر، بـل منزلـة هـذه العلـوم أمجـع عنـد  العقالء مـن مجيـع

 بعـض عـىلٰ  وإنَّـام ُحيَمـل بعضـها عـىلٰ . من خرب العادات واحـدة

ــىلٰ  ــلُّ ع ــاح، وإالَّ فالك ــف واإليض ــبيل الكش ــد س ــدٍّ واح . ح

ز الضــرورة وقوعـه  وليس خيـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيـِّ

ــه غــري ممتنــع يف العلــوم  عنــد رضب مــن اختبــار العــادات، ألنَّ

م اختبــار أو غــريه، كــالعلم الضـــرورية أن يقــع عنــد تقــدُّ 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا واحلفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

إذا جــاز أن ُخيــِرب اجلامعــة الكثــرية : ولــيس ألحــٍد أن يقــول

 بالصــدق مــن غــري تواطــؤ، فــأالَّ جــاز أن ُخيــِرب بالكــذب عــىلٰ 

ــه؟ وأّي  ــذا الوج ــرين؟ ألنَّ مفا ه ــني األم ــرٍق ب ــدق ف ــة الص رق

ــة ــن جه ــة م ــاب معلوم ــذا الب ــذب يف ه أنَّ ]] ٥١ص /[[  للك

مــا حصــل فيــه ســبب جــامع،  ٰى الصــدق جيــري يف العــادة جمــر

ــه ــامع علي ــه وج ــه صــدقًا داع إلي ــيس . وعلــم اجلامعــة لكون ول

ــد،  ــر زائ ــن أم ــه م ــدَّ يف فعل ــذب ال ب ــذب، ألنَّ الك كــذلك الك

 .وسبب جامع

ــاه اســتحال يف العــادة ة مــا ذكرن أن ُخيــِرب أهــل بلــد  ولصــحَّ

كبري بوقوع حادثة عظيمـة وهـم كـاذبون مـن غـري تواطـؤ أو مـا 

ــِربوا بــذلك وهــم صــادقون مــع  يقــوم مقامــه، وإن جــاز أن ُخي

 .ارتفاع التواطؤ

ــو أنَّ  ــة، فه ــؤ عــن اجلامع ــم ارتفــاع التواط ــه ُيعَل ــا ب ــا م وأمَّ

ــ ــا أن يكــون واقعــًا باملالقــاة واملشــافهة، أو باملكاتب ة التواطــؤ إمَّ

رت هـذه األُمـور فيـه بمجـر. واملراسلة العـادة بـل  ٰى وربَّام تكـرَّ

رهــا، ألنَّ اجلامعــات الكثــرية العــدد ال تســتقرُّ الغالــب تكرُّ 

ل  مــا تعمــل عليــه وجتتمــع عــىلٰ  نيَّتهــا عــىلٰ  اإلخبــار بــه مــن أوَّ

ومـا هـذه حالـه ال بـدَّ أن يظهـر ظهـورًا . وهلة وبأيســر سـبب

ــمــن كــان لــه اخــتال يشــرتك كــلُّ   ٰى ط بــالقوم باملعرفــة بــه، حتَّ

انتفائــه، وظهــور مــا يقــع  جيـب عنــد عــدم ظهــوره القطــع عـىلٰ 

ــًا  ــدد أيض ــة الع ــة القليل ــب يف اجلامع ــة واج ــؤ اجلامع ــن تواط م

ــ ــىلٰ إ ٰى حتَّ ــا ع ــن خالطه ــىلٰ  نَّ م ــف ع ــدَّ أن يق ــددها ال ب ــة ع  قلَّ
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وإذا وجــب ظهــور مــا ذكرنــاه فــيمن قــلَّ . ذلــك إن وقــع منهــا

أنَّ  عــىلٰ . عــات، فهــو يف العــدد الكثــري أوجــبعــدده مــن اجلام

ــا  ــه عليه ــتحيل مع ــًا يس ــرة مبلغ ــت يف الكث ــام بلغ ــة ربَّ اجلامع

ــىلٰ  ــع ع ــؤ، وُيقَط ــذُّ  التواط ــداد تع ــل بغ ــم أنَّ أه ــا نعل ره، ألّن

بأســـرهم ال جيــوز أن يواطئــوا مجيــع أهــل خراســان ال بــاجتامع 

 .ومشافهة وال بمكاتبة ومراسلة

ا األسباب اجلام األفعـال القائمـة مقـام التواطـؤ  عـة عـىلٰ وأمَّ

كتخويف السلطان وإرهابه، فال بدَّ أيضًا مـن ظهورهـا ووقـوف 

األمر الواحد من خوف  الناس عليها، ألنَّه ليس جيمع اجلامعة عىلٰ 

وما بلـغ يف الظهـور هـذا . السلطان إالَّ ما ظهر هلم ظهورًا شديداً 

]] ٥٢ص /[[  تكن املعرفـة مل ٰى فمت. املبلغ ال بدَّ أن يكون معروفاً 

 .ارتفاعه به حاصلة، وجب القطع عىلٰ 

ت عنــه  ــا مــا بــه نعلــم زوال الشــبهة واللــبس عــامَّ خــربَّ فأمَّ

ــام تــدخل فــيام يرجــع إىلٰ : اجلامعــة املــذاهب  فهــو أنَّ الشــبهة إنَّ

الوجـه  وختـرج عـن بـاب مـا ُيعَلـم رضورًة عـىلٰ . واالعتقادات

م كـان خـرب اجلامعـة عـن أمـر معلـوم فإذا . الذي ذكرناه فيام تقدَّ

 .باملشاهدة رضورًة خرج عن هذا الباب

ــياء  ــًا يف األش ــاس أيض ــع االلتب ــبهة ويق ــدخل الش ــد ت وق

بعــض الوجــوه، ألنَّ املشــاهد للشـــيء مــن بعــد  املدركــة عــىلٰ 

ــام اشــتبه عليــه أمــره، مثــل الــذي يــر الســـراب مــن بعــد  ٰى ربَّ

مـن بعـد ويشـتبه وكـذلك قـد يسـمع الكـالم . واعتقد أنَّـه مـاء

ز بـني  عىلٰ  ق بـني أحـوال املـدَركات، وُنميـِّ السـامع، إالَّ أّنـا ُنفـرِّ

ــه،  ــحُّ أن يعرتض ــا ال يص ــه، وم ــبهة في ــرتاض الش ــحُّ اع ــا يص م

ــ ــا  ٰى فمت ــبهة يف مثله ــدخل الش ــال ال ت ــاوالً حل ــرب متن ــان اخل ك

ته وتكاملـت رشوطـه الباقيـة، قطعنـا عـىلٰ  ـا حصــول . صـحَّ فأمَّ

ــذكورة ـــروط امل ــع إىلٰ  الش ــام يرج ــيُعَلم ب ــات، ف ــع الطبق  يف مجي

ــا جاريــة بــأنَّ األقــوال التــي تظهــر وتنتشـــر  العــادة أيضــًا، ألهنَّ

 ٰى بعـد إن مل تكـن كـذلك ال بـدَّ أن ُيعـَرف ذلـك مـن حاهلـا حتَّــ

ــذين  ــال ال ــه، والرج ــه بعين ــدأت في ــذي ابت ــان ال ــم الزم ُيعَل

ــوي. أبــدعوها وتولَّــوا إظهارهــا ــي تق  وحكــم األخبــار الت

ــا إىلٰ  ــع نقله ــا ويرج ــذا  فروعه ــدد ه ــة الع ــة قليل ــاد أو مجاع آح

وال بـدَّ فــيمن كانـت لــه خلطـة بأهــل األخبـار مــن أن . احلكـم

هتــا هبــذا جــرت العــادات . يكــون عارفــًا بحــالتي ضــعفها وقوَّ

يف املــذاهب واألقــوال احلادثــة بعــد الفقــد أو القويَّــة بعــد 

]] ٥٣ص /[[  ، الضـــعف كـــام علمنـــاه مـــن حـــال اخلـــوارج

ــة،  ــر]] ٥٤ص /[[ واجلهمي ــن ج ــة، وم ــة، واملعتزل  ٰى والنّجاري

م، حتـَّ ن أحـدث مقالـة مل تتقـدَّ ق أهـل األخبـار  ٰى جمراهم ممـَّ فـرَّ

ــت  بــأرسهم بــني زمــان حــدوث أقــواهلم، والزمــان الــذي كان

أقــواهلم مفقــودة، وبــني األحــوال التــي ]] ٥٥ص /[[   فيــه

قـــواهلم تظــاهرت فيـــه مــذاهبهم وانتشــــرت يف اجلامعــات أ

ــىلٰ  ــورة ع ــا مقص ــت فيه ــي كان ــوال الت ــل واألح ــدد القلي . الع

مــا يوجبـه مــن  ٰى وهـذا يف بابـه جيــري يف وجـوب الظهــور جمـر

 .وقع من اجلامعات ٰى ظهور التواطؤ مت

إنَّ أحــد مــا ُيعَلــم بــه اســتيفاء اجلامعــات : وقــد قيــل

ــ ــولاملتوسِّ ـــروط أن نق ــل للش ــا : طة يف النق ــي تلين ــة الت اجلامع

ــا أخــ ذت اخلــرب املخصــوص عــن مجاعــة هلــا مثــل صــفتها، أهنَّ

ــذه  ــة ه ــن مجاع ــذت ع ــا أخ ــا بأهنَّ ــة أخربهت ــك اجلامع وأنَّ تل

ــ ــفتها، حتَّ ــه ٰى ص ــاملخرب عن ــل ب ــل النق ــه، ألنَّ . يتَّص ــذا وج وه

الكـذب  فـاق عـىلٰ العلم بحال اجلامعـة يف امتنـاع التواطـؤ واالتِّ 

ــادة يف ــرب الع ــالطهم واخت ــن خ ــلِّ م ــل لك  فيهــا رضوري، حيص

ــاهلم ــة . أمث ت اجلامع ــربَّ ــًا وخ ــاهلم رضوري ــم بح ــان العل وإذا ك

التي تلينا عـن تلـك احلـال وقـد عرفنـا ثبـوت الشــروط فـيهم 

خربهــا عــن حــال اجلامعــة  ٰى وجــب أن تكــون صــادقة، وجــر

نفـس اخلـرب  ٰى التي نقلت عنهـا يف أنَّـه ال يكـون إالَّ صـدقًا جمـر

تــه عــن اجلامعــة تكــون كاذبــة فــيام فكــام ال جيــوز أن . الــذي تلقَّ

ت بـه مـن نفـس اخلـرب، فكـذلك ال جيـوز أن تكـون كاذبـة  خربَّ

ــان،  ــًا رضوري ــرين مجيع ــفته، ألنَّ األم ــن ص ــه م ت ب ــربَّ ــيام خ ف

وهــذا ُيبطِــل قــول . ولــيس ممَّــا يصــحُّ أن تعــرتض فيــه الشــبهة

وا : من اعرتض هذا الوجـه بـأن قـال لعلَّهـم غـالطون فـيام خـربَّ

ـ وُيبطِـل أيضـًا . ون مـا ال أصـل لـهبه من صفة اجلامعـة، ومتومهِّ

ــه ــبيل إىلٰ : قول ــف الس ــدد  كي ــات يف الع ــاوي اجلامع ــم بتس العل

ــبط وال منحصـــر؟ ومــن أّي وهــو أمــ ــم  ر غــري منض وجــٍه يعل

ــرة  ــا يف الكث ــه هل ــت عن ــن نقل ــاواة م ــا مس ــي تلين ــة الت اجلامع

ــىلٰ  ــد ع ــا مل نعتم ــدد؟ ألّن ــدد  والع ــاوي الع ــن تس ــه م ــا ظنَّ م

اعتهرنــا بـأن ُختــِرب اجلامعـة بـأنَّ ملــن نقلـت عنــه والكثـرة، وإنَّـام 

ــؤ واالتِّ  ــتحالة التواط ــفتها يف اس ــل ص ــىلٰ مث ــاق ع ــذب،  ف الك

ــىلٰ  ــوم رضورًة ع ــادة  وهــذا معل ــه بزي ــار مع م، وال اعتب ــدَّ ــا تق م

 .العدد وال نقصانه

ثبــوت الشـــروط  وا عــىلٰ دلُّــ: فــإن قــالوا]] ٥٦ص /[[

 .ة كام زعمتممن الشيع التي ذكرمتوها فيمن نقل النصَّ 
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ــل ــوا : قي ــد بلغ ــات ق ــذه األوق ــيعة يف ه ــبهة يف أنَّ الش ال ش

ــرُّ  ــار والتف ــرة واالنتش ــن الكث ــدان إىلٰ م ــوم،  ق يف البل ــدٍّ معل ح

فــاق الكــذب رضورة أنَّـه ال يبلغــه مــن جيــوز عليــه التواطــؤ واتِّ 

ــيعة يف  ــات الش ــن مجاع ــك ع ــاء ذل ــد، وانتف ــرب الواح ــن املخ ع

ــ ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا، ب ــه وقتن ــكَّ في ــحُّ أن يش ا ال يص

أنَّ التواطــؤ لــو  عــىلٰ . عاقــل خــالطهم، وكــان عارفــًا بالعــادات

ــىلٰ  ــة أو ع ــلة أو مكاتب ــنهم بمراس ــع م ــوه مل  وق ــن الوج ــه م وج

، ألنَّ العـادة جاريـة بظهـور ذلـك إذا وقـع  يكن من ظهـوره بـدٌّ

ق مبلــغ الشــيعة، مــن اجلامعــة التــي ال تبلــغ يف الظهــور والتفــرُّ 

. ب عثـراهتمع خمـالفيهم الشـديد مـذاهبهم وتطلُّـمع تتبـُّالسيّام 

ــىلٰ  ــا جيمــع ع ــلطان  وكــذلك م ــراه الس ــول مــن إك الفعــل والق

العـادة،  ٰى جمـر وختويفه، لو كان اتَّفـق هلـم لوجـب ظهـوره عـىلٰ 

ــىلٰ  ــه ع ــلطان ومحل ــراه الس ــاع إك ــم بارتف ــان العل ــنصِّ  وإن ك  ال

لســالطني حاصــالً جلميــع العقــالء، ألنَّ الظــاهر مــن أحــوال ا

نـوا مـن بلـوغ مـرادهم، وكـانوا  الذين نفذ أمـرهم وهنـيهم ومتكَّ

ــىلٰ  ــويفهم ع ــل خت ــث حيم ــع  بحي ــا دف ــئ إليه ــار، ويلج اإلخب

ــنصِّ  وبلــوغ الغايــة يف قصــد معتقــده وراويــه، فأســباب  ال

مــا ذكرنـاه يف العـدول عــن  اخلـوف واحلمـل قــد حصـلت عـىلٰ 

ر اإلشــارة حصــول العلــم بتعــذُّ ) ويف(ال يف نقلــه،  نقــل الــنصِّ 

ــه عــىلٰ  إىلٰ  ــؤ في ــع التواط ــن بعينــه وق ــنصِّ  زم ، ووجــوب ال

 .بطالنه عىلٰ ) داللة(ظهوره لو كان واقعًا 

ــم  وإذا كانــت هــذه صــفة الشــيعة ووجــدناهم يــذكرون أهنَّ

مثـل صـفتهم ينقلـون  وجدوا أسـالفهم وهـم فـيام ذكرنـاه عـىلٰ 

  أن يتَّصـل النقـل بـالنبيِّ  عـن أسـالفهم وهـذه صـفتهم إىلٰ 

ــه نــصَّ عــىلٰ أ ــري املــؤمنني  نَّ ــتخلفه  أم باإلمامــة بعــده واس

تـــه بألفـــاظ خمصوصـــة نقلوهـــا عـــىلٰ  : منهـــا قولـــه : ُأمَّ

، وقولــه »عــيل بــإمرة املــؤمنني]] ٥٧ص /[[   ســلِّموا عــىلٰ «

وآخــذًا  )صــلوات اهللا عليــه(مشــريًا إليــه  )عليــه وآلــه الســالم(

ـــه «: بيـــده هـــذا خليفتـــي فـــيكم مـــن بعـــدي، فاســـمعوا ل

ــواوأ ــه »طيع ــد  ، وقول ــي عب ــع بن ــد مج ــدار وق ــوم ال يف ي

أيُّكـم يبـايعني «: املطَّلب وتكلَّـم بكـالم مشـهور، قـال يف آخـره

ــؤازرين  ــىلٰ  -أو ي ــان  ع ــه الروايت ــاءت ب ــا ج ــي  -م ــن أخ يك

ــن بعــدي ــي م ــه »ووصــيي وخليفت ــم إلي ــه (، فلــم يق ــه وآل علي

 . أمري املؤمنني ٰى من اجلامعة سو )السالم

: خيلــون فــيام نقلــوه مــن أحــد أمــرينفلــيس ]] ٥٨ص /[[

ــادقني ــاذبني أو ص ــوا ك ــا أن يكون ــد . إمَّ ــاذبني وق ــانوا ك ــإن ك ف

ــري  ــه ال جي ــد، وأنَّ ــرض زائ ــل إالَّ لغ ــذب ال ُيفَع م أنَّ الك ــدَّ تق

ــر مناها  ٰى جم ــدَّ ــي ق ــام الت ــن األقس ــرج ع ــه ال خي ــدق، وأنَّ الص

ــي ــر: وه ــؤ ومــا ج ــبهة، أو االتِّ  ٰى التواط ــراه، والش . فــاقجم

إذا علمنا انتفـاء األقسـام الثالثـة عـن خـربهم أن نقطـع  فيجب

. صـدقهم، ألنَّـه ال منزلـة يف اخلـرب بـني الصـدق والكـذب عـىلٰ 

ا أيضـًا ا اسـتحالة التواطـؤ ومـا قـام مقامـه فـيهم، وبيَّنّـوقد بيَّنّـ

وهــذا ممَّــا ال يكــاد يشــتبه . فاقــاً اســتحالة وقــوع اخلــرب مــنهم اتِّ 

ــه معلــوم مــن  عــىلٰ  ــد اختبارهــاعاقــل، ألنَّ . حــاهلم رضورًة عن

حهوإنَّام املشتبه غريه ممَّا سنُ   .وضِّ

م مل ُخيِربوا  ا الشبهة وااللتباس فمعلوم أيضًا ارتفاعها، ألهنَّ فأمَّ

النظر واالستدالل، فيصـحُّ دخـول الشـبهة  عن أمر ُيرَجع فيه إىلٰ 

وا عن أمر مدرك ُيعَلم رضورًة، وليس يصحُّ أيضًا  عليهم، بل خربَّ

م عارفون بالنبيِّ إل معرفـة  وأمـري املـؤمنني  تباسه بغريه، ألهنَّ

تزيل الشكَّ وحتيل أن يكونـوا اعتقـدوا يف القائـل أو املقـول فيـه 

ـوا . خالف احلقِّ  ومل يكن القول املسموع من بعد، فيجوز أن يتومهَّ

وإذا كانت مجيع أسباب الشـبهة واللـبس . فيه خالف ما هو عليه

مل يكن لتجويز االشتباه وجه، ومل يبَق إالَّ أن ندلَّ ام مرتفعة ومظاهنِّ 

. حصول ما رشطناه يف أسالف الشيعة كحصوله يف أخالفهم عىلٰ 

منامها  :ونعلم ذلك بالوجهني اللذين قدَّ

ــنصِّ : أحــدمها]] ٥٩ص /[[ ــي يف  أنَّ خــرب ال لــو كــان ينته

ـــدوه، وأحـــدثوا  أصـــله إىلٰ  فرقـــة قليلـــة العـــدد أو آحـــاد ولَّ

بـــه بعـــد أن مل يكـــن معروفـــًا، ونشــــروه يف االحتجـــاج 

العــادة أن يظهــر ظهـــورًا ال  ٰى اجلامعــات، لوجــب بمقتضـــ

ــلُّ  ــرتك ك ــه، ويش ــار  يمكــن رفع ــة باألخب ــه معرف ــت ل ــن كان م

واالخــتالط بأهلهــا يف العلــم بــه، ولكــان الزمــان الــذي ظهــر 

ــنصُّ  ــه ال ــذين  في ــال ال ــًا، والرج ــاهرًا معروف ــن ظ بعــد أن مل يك

ــواه ب ــدعوا دع ــار أب ــاهنم، مش ــومني بأعي عوها معل ــدَّ ــد أن مل ي ع

ــيهم بأســامئهم عــىلٰ  ــَرق الناشــئة  إل الوجــه الــذي وجــب يف الِف

ــم  ــاع العل ــا، ويف ارتف منا ذكره ــدَّ ــي ق ــة الت ــذاهب احلادث وامل

، وتعـذُّ  ا ذكرنــاه يف نقـل الشـيعة للــنصِّ ر إشـارة مــن بشــيء ممـَّ

ــىلٰ  ــا ع ــن خمالفيه ــه م ــل نفس ــيهم إىلٰ  مح ــك عل ــاء ذل ع ــان  ادِّ زم

ــه، ورجــال بأســامئهم، واقتصــارهم عــىلٰ  ــوهُّ  بعين م، الظــنِّ والت

 .سالمة نقلهم من االختالل داللة عىلٰ 

وهذا الـذي قضـينا بـه يف نقـل الشـيعة أوجـب منـه يف نقـل 
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ليـت يل أهـل مـذهب بـام بُ سائر الِفَرق، ألنَّـه مل تلـَق فرقـة وال ُبـ

ــ ف، ع والقصــد وظهــور كلمــة أهــل اخلــالبــه الشــيعة مــن التتبُّ

م سـلمت فيـه الشـيعة مـن إ ٰى حتَّ  ّنـا ال نكـاد نعـرف زمانـًا تقـدَّ

ــد  ــن قص ــا م ــت فيه ــاالً عري ــة، وال ح ــزوم التقيَّ ــوف ول اخل

 ٰى كثـرة مـا جـر هـذا إىلٰ . السلطان وعصـبيته، وميلـه وانحرافـه

مــرِّ الــدهر،  بينهـا وبــني خصـومها مــن اخلـوض يف الــنصِّ عـىلٰ 

ب مـا والـثلم لـه وتطلُّـ واجتهاد مجاعة خمالفونا يف الطعـن عليـه

ــه ــر . يدحض ـــرائر وُتظِه ــف الس ــور تكش ــذه األُم ــض ه وبع

ــان  ــر، وزم ــرب أن يظه ــعف اخل ــا ض ــث معه ــامئر، وال يلب الض

فيــه اثنــان، وال يمــرتي فيــه  ال يشــكَّ  ٰى حدوثــه أن ُيعــَرف، حتَّــ

ــزِّ  ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ة  لس ــوَّ ــني وق والتمك

ا بظهــور أمثالــه يف العــادة الســلطان وكثــرة األعــوان ممَّــا حكمنــ

وينكتم، فكيف بـام يقـع مـن فرقـة مغمـورة مقهـورة، قـد  ٰى خيف

ــون؟  ــدها املختلف ــطلح يف قص ــون، واص ــا املرتف ــافر عليه تض

ة قولنا  .ومن تأمَّل صورة الشيعة بعني منصف علم صحَّ

ـــر]] ٦٠ص /[[ ـــ: واآلخ ـــن بيَّنّ ـــدنا م ـــا وج ـــنهم أّن ا م

ــيهم ــلة ف ــا حاص ــي اعتربناه ـــروط الت ــيهم  والش ــكٍّ ف ــري ش بغ

ــ ــم تلقُّ ــذكرون أهنَّ ــنصِّ ي ــن صــفته يف امتنــاع  وا خــرب ال عمَّ

ــؤ واالتِّ  ــادقني، التواط ــوا ص ــدَّ أن يكون ــال ب ــفتهم، ف ــاق كص ف

ــه  ــرب عن ــذوا اخل ــن أخ ــفة م ــيهم يف ص ــذب عل ــويز الك ألنَّ جت

ا أنَّ األمـرين مجيعـًا كتجويزه يف سامع نفـس اخلـرب، ألّنـا قـد بيَّنّـ

مناها . ضـــرورةعلــم ال يعــودان إىلٰ  وإذا ثبتــت اجلملــة التــي قــدَّ

ــنصِّ  ــرب ال ــون خ ــح ك ــد وض ــه  فق ــري إلي ــب املص ــدقًا، ووج ص

 .والعمل عليه

*   *   * 

ـــا قـــوهلم]] ١٠٩ص [[ عـــ: فأمَّ : الـــنصَّ  ٰى إنَّ أول مـــن ادَّ

مناه ُيبطِلــهٰى هشـام، وابــن الراونـدي، وأبــو عيســ . ، فالـذي قــدَّ

وجـب أن يقـع العلـم لكـلِّ أنَّه لو كان مـا ُذِكـَر صـحيحًا، ل عىلٰ 

  مــن ســمع األخبــار، وخــالط أهلهــا مــن مــّيل وذّمــي وشــيعي

ــنصِّ ]] ١١٠ص /[[ ــبي بــأنَّ ادِّعــاء ال م زمــن  وناص مل يتقــدَّ

ــه مل يعــرف قــبلهم كــام عــرف كــلُّ  مــن  هــؤالء املــذكورين، وأنَّ

ــدوثهم ــان ح م زم ــدَّ ــوارج مل تتق ــوال اخل ــار أنَّ أق ــمع األخب . س

سـائر الِفـَرق التـي نشـأت  نّجاريـة إىلٰ وكذلك قول اجلهميـة وال

ـــا ـــبَق إليه ـــواالً مل ُيس ـــدثت أق ـــاختالف . وأح ـــا ب ويف علمن

عيــه  األمــرين يف بــاب العلــم، وأنَّ مــن خالفنــا ال حييــل فــيام يدَّ

ــنصِّ  ــون ال ــن ك ــىلٰ  م ــره إالَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ يف زم ــي  مبت التظنّ

. القــوم ٰى بطــالن دعــو م واألشــبه واألليــق، دليــل عــىلٰ والتـوهُّ 

يف زمـن  فإن ارتكـب مـنهم مرتكـب أنَّـه يعلـم حـدوث الـنصِّ 

من ذكره كـام يعلـم مـا ذكرنـاه، مل جيـد فرقـًا بينـه وبـني الشـيعة 

ــن الراونــدي  م لزمــان اب ــم أنَّ الــنصَّ متقــدِّ ــا تعل إذا ادَّعــت أهنَّ

كــام نعلــم أنَّ القــول بالعــدل، واملنزلــة بــني املنــزلتني، . وهشــام

ــام، وأيب م لزمــان النّظ ــدِّ ــن ادَّعــ.  اهلــذيلمتق كــون  ٰى وأنَّ م

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــًا ع ــدنا  موقوف ــام عن ــدي أو هش ــن الراون ــن اب زم

عـــ ]] ١١١ص /[[   كـــون القـــول بالعـــدل ٰى بمنزلـــة مـــن ادَّ

 . زمن النّظام والوعيد موقوفًا عىلٰ 

عــاه عليهــا،  وبعــد، فمــن ارتكــب مــا حكينــاه يف نفســه وادَّ

ــىلٰ  ــه ع عي ــه أن يدَّ ــام ال يمكن ــاس الس ــائر الن ــار س عني لألخب

ــا ــالطني ألهله ــ. املخ ع ــا ادَّ ــم م ــريه يعل ــد غ ــا ال نج  ٰى وإذا كنّ

ــىلٰ  ــع ع ــب أن نقط ــه وج ــب  علم ــا يوج ــواه، ألنَّ م ــالن دع بط

التسـاوي يف العلــم بســائر األُمـور الظــاهرة وحــدوث املــذاهب 

ــحيحاً  ــان ص ــم إن ك ــذا العل ــاوهيم يف ه ـــي تس ــة يقتض . احلادث

مـن صـنَّف الكـالم  وليس جيب أن يكون القـول مقصـورًا عـىلٰ 

يف نصـــرته، ومجــع احلجــاج يف تشــييده، بــل قــد يكــون القــول 

 معروفًا ظاهرًا فـيمن ال يعـرف احلجـاج والنظـر وال يقـدر عـىلٰ 

ــنيف الكتــب وإذا صــحَّ هــذا بطلــت الشــبهة يف كــون . تص

ــدي،  الــنصِّ  مبتــدأ مــن جهــة هشــام، أو مــن جهــة ابــن الراون

ــام دخلــت عــىلٰ  ــا إنَّ ن حيــث مل جيــدوا للشــيعة املخــالفني مــ ألهنَّ

وهتـــذيب  جمموعــًا يف نصــــرة الــنصِّ ]] ١١٢ص /[[  كالمــاً 

مًا لـزمن مـن أشـار وإليـهرُ طُ  وذلـك لـو . ق احلجاج فيـه، متقـدِّ

اه مـن أنَّ التصـنيف مـا بـه مل تكـن فيـه شـبهة، ملـا بيَّنّـ صحَّ عـىلٰ 

 .ابتداء القول فيه من املصنِّف واجلمع ال يكونان داللًة عىلٰ 

ــل ــإن قي ــنصُّ : ف ــذا ال ــان ه ــو ك ــعر  ل ــال ش ــا خ ــالً مل متَّص

ــيِّ ( ــه،) دالس ــا روي]] ١١٣ص /[[   من ــع م ــال: م ــه ق ــا : (أنَّ م

، وقــد وجــدنا )فضــيلة إالَّ ويل فيهــا شــعر ألمــري املــؤمنني 

 .شعره خاليًا من ذكر هذا النصِّ 

ل ما فيه: قيل هلم]] ١١٤ص /[[ د أحـد مـن ال أنَّ السـيِّ : أوَّ

وه يف مجلـة وقد ذكره الناس وعدُّ .  َصـر ديوانهُيضبَط شعره، ومل ُحي 

ح يف كثري من شـعره بـام  د أنَّ السيِّ  عىلٰ . من هذه صفته قد رصَّ

إنَّه جعلـه أمـريًا، وأوجـب لـه : (، مثل قولهالنصِّ اجليلِّ  يدلُّ عىلٰ 

ر ذلك يف شعره)اإلمامة واخلالفة  .، وقد تكرَّ
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ــه قــد  ولــيس ألحــٍد أن حيمــل ذلــك عــىلٰ ]] ١١٥ص /[[ أنَّ

ح بـذلك، وأقـّل مـا اعتقد ذلـك بـالنصِّ اخلفـيِّ  ، ألنَّـه مل ُيصــرِّ

يف هــذا البــاب أن يكــون حمــتمالً لألمــرين، فســقطت املعارضــة 

ــه ال يمتنــع أن يكــون الســيِّ  عــىلٰ . بــه  د اعتقــد إمامتــه بــالنصِّ أنَّ

د معصــومًا ال جيــوز أن خيطــئ ، ولــيس الســيِّ دون اجلــيلِّ  اخلفــيِّ 

 .كلِّ حالٍ  فال معارضة به عىلٰ . بهةوتدخل عليه الش

*   *   * 

ـة / (رسائلال / )املفصح يف إمامـة أمـري املـؤمنني واألئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس 

ـــ]] ١٢٠ص [[ ـــذي يُ فأمَّ ـــا ال ـــل يف بطِ ل أن يكـــون األص

ه لـو كـان األمـر ر وظهـر، هـو أنَّــانتشـ ثـمّ  واحـداً  خرب الـنصِّ 

ع ع فيـه ومـن املبـدِ بـدِ الـذي أُ م الوقـت علَ ذلك لوجب أن يُ  عىلٰ 

 .أحد من العقالء ال حتيل عىلٰ  وجهٍ  م ذلك عىلٰ علَ يُ  ٰى له حتَّ 

مـذهب حـدث بعـد اسـتقرار  كـلَّ  ذلـك أنَّ  عـىلٰ  الذي يدلُّ 

ــ ـــالش ــن، فإنَّ ــه عُ ريعة مل يك ــدِ  مَ ِل ــذي املح ــت ال ــه والوق ث ل

 ل مـن قـال باملنزلـة بــني كـان أوَّ امَّ ـه لــأنَّـ ٰى  تـرث فيـه، أَال حـدِ أُ 

ــد عُ  ــن عبي ــرو ب ــا وعم ــن عط ــل ب ــزلتني واص ــاملن ــك ومل  مَ ِل ذل

ــَف  ــخي ــيم امَّ ـ، ول ــد التحك ــوارج عن ــذهب اخل ــدوث م ــان ح  ك

ــعُ  ــاً  مَ ِل ــك أيض ــَف  ذل ــذيل يف ومل خي ــذهب أيب اهل ــذلك م ، وك

ــاىلٰ  ــدورات اهللا تع ــاهي مق ــه عُ  وأنَّ  تن ــه علم ــذات ــك ومل  مَ ِل ذل

ام يف اجلـــزء والطفـــرة مـــن ، وكـــذلك مـــذهب النّظـــخيـــَف 

 مل يكــن امَّ ـني، وكــذلك مــذهب جهــم بــن صــفوان لــإلســالميِّ ا

ــلــه ســلف نُ  ــه وعُ  َب ِس ــاملــذهب إلي ــن مَ ِل ، وكــذلك مــذهب اب

م الصـفات دَ كالب ومن بعـده مـذهب األشـعري يف القـول بِقـ

 مل يكـن قـد سـبق أبـا حنيفـة امَّ ـ، وكـذلك لـذلك ومل خيـَف  مَ لِ عُ 

ك مـذهب فقهـه إليـه، وكـذل َب ِسـطريقتـه فنُ  من مجع فقهه عىلٰ 

ن أحــد مــن العقــالء ممَّــ ذلــك عــىلٰ  مالــك والشــافعي ومل خيــَف 

 ؟سمع األخبار

ــالنصِّ  ــان القــول ب ــاً  فلــو ك ــر جاري ــب أن  ٰى هــذا املج لوج

ــيُ  ــدِ عَل ــه م املح ــيس ]] ١٢١ص /[[ث ل ــه، ول ــت حدوث ووق

الـذي  وأنَّ  ،يف الـنصِّ  مَ ِلـقـد عُ  ذلـك أيضـاً  إنَّ  :أن يقـول ألحدٍ 

ــ ــن بع ــم وم ــن احلك ــام ب ــه هش ــو أحدث ــدي وأب ــن الراون ده اب

ــ ــورّ  ٰى عيس ــال ــك أنَّ ــىلٰ اق، وذل ــر ع ــان األم ــو ك ــا ادَّ  ه ل ــوه م ع

لوجــب أن حيصــل لنــا العلــم بــه كــام حصــل لنــا العلــم بســائر 

بــذلك ملــا جــاز أن  ولــو كــان العلـم حاصــالً  ،أربـاب املــذاهب

كـام ال   صـاله بـالنبيِّ اتِّ  ٰى عـم مـن خـالف يف ذلـك وادَّ كلَّ يُ 

قبــل التحكــيم قــد كــان قــوم مــن  إنَّ  :حيســن مكاملــة مــن قــال

ــل  ــا دلي ــاظرهتم لن ــن من ــذاهبهم، ويف حس ــذهبون م ــوارج ي اخل

 .الفرق بني املوضعني عىلٰ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــر ع ــان األم ــو ك ــنصِّ  ل ــن ال ــوه م ــا ذكرمت  م

ــدنيا بصــ كــام نعلــم أنَّ  م رضورةً عَلــلوجــب أن يُ  رة وغــري ـيف ال

 .ذلك من أخبار البلدان

ه م أنَّـعَلـلوجـب أن يُ  صـحيحاً  صُّ ولـو مل يكـن الـن: قيل له

رة بلـد أكـرب مـنهام، ـه لـيس بـني بغـداد والبصـأنَّ  مَ لِ مل يكن كام عُ 

 .ة النصِّ صحَّ  ويف عدم العلم بذلك دليل عىلٰ 

ــ أنَّ  عــىلٰ  ــذهب أنَّ ــحيح مــن امل ــيس يُ الص ــه ل ــن  ءم يشعَل م

ــ ــار بالض ــرب األخب ـــخم ــرورة وإنَّ ــع بض ــم اجلمي ــن ـام يعل رب م

ــ ــ ام كــان اســتدالالً االكتســاب، وربَّ والعلــم  ام كــان اكتســاباً وربَّ

ــ بــالنصِّ  ــام يُ إنَّ م باالســتدالل ولــيس كــذلك أخبــار البلــدان عَل

 .فألجل ذلك افرتق األمران ،م باالكتسابعلَ ا تُ ألهنَّ 

ــل ــار هــب أنَّ : فــإن قي ــم ال تقولــون العلــم بمخــرب األخب ك

ــون ،رضورة ــيس تقول ــرية تُ  نَّ إ :أل ــا خمــربات كث ــهاهن ــىلٰ عَل  م ع

مثـل العلـم بوجـوب  ،ال خيـتلج فيـه الريـب وال الشـكوك وجهٍ 

والزكـاة ومـا جيـري  الصلوات اخلمـس وفـرض الصـوم واحلـجِّ 

 معلومـاً   مل يكـن الـنصُّ امَّ ـولـ ؟مـور املعلومـةذلك مـن األُ  ٰى جمر

 .كعلمه مَ لِ ه لو كان لعُ ألنَّ  ،ه مل يكنأنَّ  عىلٰ  مثل ذلك دلَّ 

ــه ــل ل ــاألُ : قي ــم ب ــل العل ــىلٰ  مورمل حيص ــا ع ــي ذكرمتوه  الت

ــ ا منصــوص عليهــا فقــط بــل الوجــه الــذي ذكرمتــوه ألجــل أهنَّ

رة اجلمهـور ـوقـع عليهـا بحضـ الـنصَّ  فـإنَّ  ،حصل العلـم هبـا

ــاف إىلٰ  ــرب وانض ــواد األك ــم والس ــا ومل  األعظ ــل هب ــك العم ذل

ـــدَّ  ـــل  إىلٰ  عٍ ع داي ـــا ب ـــن نقله ـــارف ع ـــا وال رصف ص كتامهن

ـــوفِّ  ـــت مت ـــدواعي كان ـــ رة إىلٰ ال ]] ١٢٢ص /[[ ا ألنَّ رهـنش

 .ينبذلك قوام اإلسالم والدِّ 

ــلُّ  ــنصِّ  وك ــار ال ــود يف أخب ــك مفق ــ ،ذل ــألنَّ ــع يف ه إنَّ ام وق

ـقَطـرة مجاعـة فيُ ـاألصل بحض رة ـة ومل يقـع بحضـع بنقـل احلجَّ

ــمّ  ــري، ث ــواد الكث ــيم وال الس ــع العظ ــك  اجلم ــد ذل ــرض بع ع

طريـق  َض ِمـره ورصفـت عـن نقلـه فغُ ـعوارض منعت من نشـ

ــم ــاج إىلٰ  العل ــه واحت ــر ب ــتدالل وج ــن االس ــر ٰى رضب م  ٰى جم

عليهـا ومل حيصـل العلـم هبـا كـام حصـل  مور كثرية وقع الـنصُّ أُ 

 .بام ذكرناه
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العلـــم بكيفيـــة الصـــالة وكيفيـــة الطهـــارة مل  أنَّ  ٰى  تـــرأَال 

الــذي حصــل العلــم بــنفس الصــالة ونفــس  احلــدِّ  حيصــل عــىلٰ 

خلــالف يف وكـام حصـل ا ،الطهـارة لوجـود االخـتالف يف ذلــك

ــوب احلــجِّ  كيفيــة مناســك احلــجِّ  ، ومل حيصــل يف نفــس وج

اق ومل حيصــل يف رّ ـوحصــل اخلــالف يف كيفيــة القطــع للســ

وكــذلك صـفات اإلمـام ووجــوب  ؟وجـوب القطـع يف اجلملـة

ــع  ــوص، وم ــومنا منص ــد خص ــارين عن ــفة املخت ــار وص االختي

رب مــن االســتدالل عنــدهم وليســت ـهــذا فهــي معلومــة بضــ

 .ارار، ونظائر ذلك كثرية جد� معلومة باالضط

عليهـــا  مـــور التـــي ذكرناهـــا منصوصـــاً هـــذه األُ  وكـــلُّ 

 .شاركت ما ذكروها يف السؤال وخالفتها كيفية العلم هبا

ــرية ســو  للنبــيِّ  وكــام أنَّ  هــا القــرآن كلُّ  ٰى معجــزات كث

رب مـن االسـتدالل وليسـت معلومـة كـام علمنـا ـمعلومة بضـ

ــع معلومــاً  ــ القــرآن، وإن كــان اجلمي ــ غُ امَّ ـولكــن ل طريــق  َض ِم

 .طريق ذلك افرتقا يف كيفية حصول العلم هبام هذا وصحَّ 

ــدَّ  ولــيس ألحــدٍ  ــالعلــم هبــذه املعجــزات كــام عُ  يعأن ي  مَ ِل

ــرآن ــوم رضورةً  ألنَّ  ،الق ــرآن معل ــيام  الق ــود ف ــالف موج واخل

مجيــع مــن خــالف اإلســالم  أنَّ  ٰى  تــرعــداه مــن املعجــزات، أَال 

ومـن املسـلمني مـن  ،هـا ويعتقـد بطالهنـاينكر املعجـزات بأمجع

النظــام أنكــر انشــقاق القمــر  أنَّ  ٰى  تــرأَال  ؟يــدفع بعضــها أيضــاً 

 ،طريقــه اآلحــاد ومــا مل ينكــره ذكــر أنَّ  ،ذلــك حمــال إنَّ  :وقــال

ــ ــروا أهنَّ ــاقني ذك ــة الب ــن املعتزل ــري م ــاعوكث ــة باإلمج  ؟ا معلوم

ــيس  ــوداً ]] ١٢٣ص /[[ول ــك موج ــرآن ذل ــداً  ألنَّ  ،يف الق  أح

 .من العقالء ال ينكره وال يدفعه

اســية إذا عارضــوكم انفصــلوا مــن البكريــة والعبّ : فـإن قيــل

 .صاحبيهام عىلٰ  عوا النصَّ مذهبكم بمثل طريقتكم وادَّ  عىلٰ 

والفــرق  ،قــد أبعــدتم يف املعارضــة بمــن ذكرمتــوه :قيــل لــه

ه ال جيـوز أن إنَّـ :لل مـا نقـوأوَّ  وذلـك أنَّ  ،بيننا وبيـنهم واضـح

ــ عــىلٰ  نصُّ يقــع الــ ــ،  اس مــن النبــيِّ أيب بكــر والعبّ ه قــد ألنَّ

ـــت أنَّ  ـــم  ثب ـــامل يف العل ـــمة والك ـــة العص ـــن رشط اإلمام م

ــىلٰ  ــل ع ــ والفض ــع الرعيَّ ــوداً  ،ةمجي ــك موج ــيس ذل ــيهام ول  ،ف

 .فبطل إمامتهام

ـ ،نقل هؤالء ال يعارض نقل الشـيعة إنَّ  ثمّ  ، م نفـر يسـريألهنَّ

 ام حكيـت مـذاهبهم عـىلٰ إنَّـو ،فـونعرَ اذ ال يُ وهم يف األصل شذّ 

 .ق املحيلة املبطلةرَ أقوال ساير الفِ  رَ كِ ب كام ذُ طريق التعجّ 

ن لــه مــن أهــل العلـم ممَّــ يف زماننــا هــذا أحـداً  ا مل نـرَ إّنــ ثـمّ 

تـون إمامـة ثبِ ام يُ وإنَّـ ،هـذين الـرجلني عـىلٰ  النصَّ  يعحتصيل يدَّ 

ذه  لـك عـن بطـالن هـبـنيِّ فـذلك يُ  ،أيب بكر من جهة االختيـار

 .ٰى الدعو

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

 :  به اإلماميف السبب الذي يتعنيَّ : البحث الرابع ]]٦٩ص [[

ــت األُ  ــأمجع ــىلٰ مَّ ــاً  أنَّ  ة ع ــري إمام ــان ال يص ــرَّ  اإلنس د بمج

ــة ــه لإلمام ــاً  ،أهليت ــت أيض ــىلٰ  وأمجع ــ أنَّ  ع ــني ـاملقتض ي لتعي

 :مور الثالثةحد األُ  أاإلمام ليس إالَّ 

 .أو اإلمام عليه النبيُّ  ا أن ينصَّ إمَّ : لاألوَّ 

 .ة وجتتمع عليهمَّ أن ختتاره األُ : الثاين

رط أن ـنفســـه بشـــ أن يـــدعو أهـــل اإلمامـــة إىلٰ : الثالـــث

ــاً  ــاملني آمــراً  يكــون مباين ــاملعروف عــامالً  للظ ــاً  ب ــه، ناهي ــن  ب ع

 لـيس مقصــوداً  لــه، وهـذا اإلمجـاع إمجــاع عـرّيض  املنكـر جمتنبـاً 

ـل مـن مجيـع األُ بالقصد األوَّ  ـمـن األُ  أحـداً  ة، بـل معنـاه أنَّ مَّ ة مَّ

 . اإلماملتعنيُّ  رابعاً  مل يذكر سبباً 

ـة حاصـل عـىلٰ  كـون السـبب  اعلم أنَّ االتِّفاق مـن كـلِّ األُمَّ

ل  ــنصُّ  -األوَّ ــو ال ــام  وه ــيِّ أو اإلم ــن النب ــببًا إىلٰ  -م ــني  س تعي

ــ ــوا يف الط ــام، واختلف ــاقيني، واتَّ   ريقنياإلم ــالب ــت اإلماميَّ ة فق

وذهـب األشـعرية ومجهـور . إبطال أن يكـون أحـدها سـبباً  عىلٰ 

ــوارج]] ٧٠ص /[[ ــة واخل ــة إىلٰ   املعتزل ــن الزيدي ــاحلية م  والص

ــاقون مــن  أنَّ  ــب الب ــوت اإلمامــة، وذه ــبب لثب ــار س االختي

ــة إىلٰ  ــق إىلٰ  أنَّ  الزيدي ــدعوة طري ــىلٰ  ال ــم ع ــك، ووافقه ــك  ذل ذل

 .ةمَّ دون غريه من األُ   بّائييل اجلُ أبو ع

 :لنا يف املسألة من االستدالل أنواع ثالثة

ــنيِّ أن نُ : أحــدها ــدعوة عقــالً ب ــار وال ــنيَّ  ، فســاد االختي  فيتع

 .فقط السبب هو النصُّ  أنَّ 

ــاين ــنيِّ أن نُ : الث ــيَّ   أنَّ ب ــوِّ مل يُ   النب ــة إىلٰ ف ــر اإلمام  ض أم

ــالً  ــدعوة عق ــار وال ــنيَّ االختي ــبب   أنَّ ، فيتع ــنصُّ [الس وإن ]  ال

 .جاز ذلك عقالً 

، مــن الرســـول  دَ ِجــوُ  الـــنصَّ   أنَّ بــنيِّ أن نُ : الثالــث

 .فيكون االختيار باطالً 

 :ل فمن وجوها النوع األوَّ أمَّ 

ـــا بيَّ : لاألوَّ  ـــأّن ، اإلمـــام جيـــب أن يكـــون معصـــوماً  ا أنَّ نّ
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 ، فتعــنيَّ معرفتــه باالختيــار والــدعوة عقــالً  ا ال يصــحُّ وذلـك ممَّــ

 .فقط السبب هو النصُّ  أنَّ 

تـه اإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ  ا أنَّ نّـأّنا بيَّ : الثاين

ا ال يمكـن معرفتـه باالختيـار ما هو إمـام فيـه، وذلـك ممـَّ يف كلِّ 

 .والدعوة

ــث]] ٧١ص /[[ ــ: الثال ــار ُي ــول باالختي ــوِّ  ي إىلٰ ؤدّ الق  خل

 .الزمان عن اإلمام، وذلك غري جائز

 بـل ألهـل احلـلِّ  ،أحـد االختيار لـيس لكـلِّ  أنَّ : لبيان األوَّ 

ــن األُ  ــد م ــوالعق ــّل األُ مَّ ــم أق ــذين ه ــة ال ــدداً مَّ ــؤالء ة ع ، وه

 فــاق غــري معصــومني، فبتقــدير أن خيتلفــوا يف إمــامني مــثالً باالتِّ 

ــإباختيــارهم تتعــادل الفرقتــان، ف فرقــة إمامــاً   كــلُّ عــنيِّ فتُ  ا أن مَّ

ــل باختيارمهــا وهــو باطــل باالتِّ عَمــيُ  ل عَمــا أن يُ فــاق، وإمَّ

ــ ــبأحــدمها وهــو حتكُّ ــه عــىلٰ م حمــض، ألنَّ ــرجيح في ــر ه ت  ،اآلخ

ــ ــاران فيكــون ذلــك إخــالءً وإمَّ للزمــان مــن  ا أن ينتفــي االختي

 .اإلمام

ــ ــاين فباالتِّ وأمَّ ــان الث ــل ا بي ــدليل يبط ــذا ال ــل ه ــاق، وملث ف

 .القول بالدعوة

ــىلٰ  ــال ع ــإ: لاألوَّ  ال يق ــنصَّ نَّ ــاع يف أن ي ــاىلٰ اهللا  ه ال امتن  تع

 .ض اختيار العقلفوِّ يُ  قوم بأعياهنم ثمّ  عىلٰ 

اإلمــام جيــب أن يكــون  م أنَّ ســلِّ أّنــا ال نُ : الثــاين وعــىلٰ 

 ،أو يف الظـــاهر مناه لكـــن أفضـــل حقيقـــةً أفضـــل، وإن ســـلَّ 

ــاين مســلَّ األوَّ  ــه أفضــل اخللــق يف الظــاهر ل ممنــوع والث م، وكون

تيـار كـام يف توليـة التنصـيص بـل يكفـي فيـه االخ ف عىلٰ ال يتوقَّ 

ه يكفـي أفضـليته يف الظـاهر ملـا نَّـإ :ام قلنـامراء والقضاة، وإنَّـاألُ 

أّنا قد اكتفينـا بـالظنون يف الشـهود وعدالـة إمـام الصـالة وأمـر 

 .فيجوز أن يكون هنا كذلك ،د عبده والزوج زوجتهالسيِّ 

ــنصَّ ســلَّ  ــريين  عــىلٰ  تعــاىلٰ اهللا  مناه لكــن جيــوز أن ي قــوم كث

ه مـنهم أفضـل أهـل زمانـه يف البـاطن، ثـم إنَّـ واحـدٍ  يكون كلُّ 

 .ض االختيار يف إمامتهم إلينافوِّ يُ 

العصــمة تســتلزم  ا أنَّ نّــأّنــا بيَّ : لألّنــا نجيــب عــن األوَّ 

 ال حاجــة إىلٰ  األفضــلية، واألفضــلية تســتلزم التعيــني، وحينئــذٍ 

ـــويض االختيـــار إىلٰ  ـــاألُ  تف ـــر اعتبـــاره بتقـــدير مَّ ة، ويظه

 . األفضل، وقد سبق بيان ذلكاختيارهم غري

ــاين]] ٧٢ص /[[ ــن الث ــا بيَّ : وع ــأّن ــنّ ــون ا أنَّ ــب أن يك ه جي

ـــه ـــل، قول ـــاهر(: أفض ـــة أو يف الظ ـــا ،)يف احلقيق ـــل يف : قلن ب

م ســلِّ أفضــليته يف الظــاهر معتــربة لكــن ال نُ  منا أنَّ احلقيقــة، ســلَّ 

فيـه مـن التنصـيص، والقيـاس  باختيـاره، بـل ال بـدَّ  ٰى كتفـه يُ أنَّ 

ا الفـرق بـني إمـام األصـل نّـة الصـالة، قـد بيَّ مراء أو أئمَّ األُ  عىلٰ 

 .واملذكورين

ــه ــصِّ (: قول ــع ن ــوز م ــاىلٰ اهللا  جي ــىلٰ  تع ــوم أن  ع ــلية ق أفض

 .)ض إلينا اختيارهمفوِّ يُ 

ــا ــلِّ ال نُ : قلن ــا بيَّ س ــم، فإّن ــني  ا أنَّ نّ ــتلزم التعي ــلية تس األفض

 .التوفيقوباهللا ، فيكون االختيار هدراً 

 :يف االستدالل، بيانه من وجوه: ثاينالنوع ال

ــ أنَّ : لاألوَّ  ــدِّ ـالض ــر ال ــوض يف أم ــد اخل ــية بع ين رورة قاض

بـدوهنا، ثـّم  السياسة هـي التـي يقـوم عليهـا الـدين وال يـتمُّ  أنَّ 

ـ مـن حـال الرسـول  مَ لِ ه قد عُ إنَّ  تـه كـام مَّ ه كـان يسـوس أُ أنَّ

ــه  ــك قول ــداق ذل ــغار، ومص ــد أوالده الص ــوس الوال : يس

ــإ« أنــا لكــم كالوالــد «: أو قــال ،»ام أنــا لكــم كالوالــد الشــفيقنَّ

الغـائط فـال يسـتقبل القبلـة وال  فـإذا ذهـب أحـدكم إىلٰ  ،لولده

ــه الوصــيَّ »يســتدبرها ــد جتــب علي ــّم إذا كــان الوال ــأوالده ، ث ة ب

 أحـدٍ  تـه إىلٰ مَّ أُ الصغار عنـد موتـه فـألن جيـب عليـه أن يـويص ب

 .مر الدين وحيفظه يكون أوىلٰ ذ فيهم أنفِّ يقوم فيهم مقامه ويُ 

ــاين ــ: الث ــان  ه أنَّ ــه يف بي ــه مبالغت ــاهر عن ــاع وتظ ــد ش ق

ـــ]] ٧٣ص /[[  رع مـــنـأحكـــام الشـــ ن نَ الفـــرائض والسُّ

ـــىلٰ  ـــح ع ـــتنجاء واملس ـــة االس ـــ واآلداب ورشح كيفي  ، نياخلفَّ

واحـد مـن هـذه  أمـر اإلمـام أهـّم مـن كـلِّ  والعقل يشـهد بـأنَّ 

ــات ــ ،اجلزئي ــت أنَّ ــإذا ثب ــّل  ه ف ــياء  مل خي ــذه األش ــان ه ببي

 .بأمر اإلمامة أن ال خيلَّ  فبطريق األوىلٰ 

  :أنـزل عليـه ٰى ه إليـه حتـَّمـا قـبض نبيـَّ تعـاىلٰ اهللا  أنَّ : الثالث
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ــْوَم أ َ ــدة[ ا�ْ ــون  ، ]٣ :املائ وال يك

ــ  كـلَّ  وقــد بــنيَّ ين إالَّ للــدِّ  مكمـالً  مل  ق بــه، واإلمامــة إنمــا يتعلَّ

ـ ين فـال شـكَّ تكن أعظم أركـان الـدِّ  ـا مـن األُ أهنَّ ة يف مـور املهمَّ

 أمـر اإلمامـة قـد بـنيَّ  الدين، فإذن من الواجب أن يكـون تعـاىلٰ 

ـ ي وجــود ـ، وذلــك يقتضــه لســان نبيِّــ ا يف كتابــه أو عــىلٰ إمَّ

 .النصِّ 

مـا  تـه كـلُّ مَّ ه يلزمـه يف أُ م أنَّـسـلِّ ّنـا ال نُ إ: لاألوَّ  ال يقال عىلٰ 

ه مـا كـان يلزمـه دفـع ألنَّـ ،أوالده الصـغار يلزم الوالـد يف حـقِّ 

ــ ــنهم وال االـالض ــىلٰ رر ع ــك ع ــب ذل ــيهم وإن وج ــاق عل  نف

 .الوالد
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ـــاين وعـــىلٰ  ـــ أنَّ : الث ة صـــحَّ   أمجعـــوا عـــىلٰ امَّ ـالصـــحابة ل

ــ ــام دهلَّ ة صــحَّ  م عــىلٰ االختيــار وجــب أن يكونــوا عــاملني ب

 .لةالدال االختيار النعقاد اإلمجاع ال عىلٰ 

 :جواز االختيار وجهان عىلٰ  ثّم الذي يدلُّ 

يف  ايـتم أبـا بكـر وجـدمتوه قوي�ـإن ولَّ «: قولـه : أحدمها

ــن  ــعيفاً اهللا دي ــه، وإن ولَّ  ض ــيف بدن ــدمتوه قوي� ــر وج ــتم عم يف  اي

ـــاهللا ديـــن   وجـــدمتوه هاديـــاً  ايـــتم علي�ـــيف بدنـــه، وإن ولَّ  اقوي�

 .ة االختيارصحَّ  وذلك إشارة إىلٰ  ،»مهدياً 

ــ أنَّ : مــا روي ــلمني ولُّ ــد املس ــن الولي ــد ب ــة خال ــوم مؤت وا ي

، وإذا اهللا رســـول ]] ٧٤ص /[[  ومل ينكـــر ذلـــك علـــيهم

 هلـم أمـر اإلمامـة جـوازه كـان قـد بـنيَّ  ههم عىلٰ نبَّ  ه ثبت أنَّ 

 عـىلٰ  وهـذا هـو االعـرتاض أيضـاً . رائعـ هلـم سـائر الشـكام بنيَّ 

 .الثالث

ــمــا ادَّ  بأّنــا: لألّنــا نجيــب عــن األوَّ  تــه مَّ ه يلزمــه يف أُ عينــا أنَّ

ه إذا كـان قـد وجـب ا أنَّـنّـما يلزم الوالـد مـع أوالده، بـل بيَّ  كلُّ 

أمــرهم جزئــي  الوالــد أن يــويص بــأوالده الصــغار مــع أنَّ  عــىلٰ 

ــق فوصــيَّ  ــن جزئيــات أحــوال اخلل تــه مَّ بأُ  ة الرســول م

 .الناس يف احلقيقة يكون بطريق األوىلٰ  الذين هم كلُّ 

ــاينوعــن  ــلِّ ال نُ : الث ــ م أنَّ س ــن ة، ســلَّ اإلمجــاع حجَّ مناه ولك

ــلِّ ال نُ  ــىلٰ س ــىلٰ  أنَّ  م ع ــد ع ــاع انعق ــإنَّ  اإلمج ــك، ف ــرياً  ذل ــن  كث م

، ، وكثــري مــنهم مل يكــن راضـــياً الصــحابة مل يكــن حــارضاً 

 .لكم اإلمجاع ر الصحابة ليتمَّ ـوباجلملة فعليكم حص

ته، ثـّم م صـحَّ سـلِّ ا اخلرب الـوارد يف ذكـر الشـيخني فـال نُ وأمَّ 

 صـالحيتهام لالختيـار، فـإنَّ  مناه لكـن ال داللـة فيـه عـىلٰ إن سلَّ 

غريمهـا  ة اختيارمهـا، فـإنَّ ين ال يوجـب صـحَّ هتام يف الـدِّ ذكر قـوَّ 

ين، فلــو كانــت مــنهام يف الــدِّ  ٰى مــن أكــابر الصــحابة كــانوا أقــو

 ة يف هـــذين األمـــرين موجبـــة لالختيـــار ملـــا كانـــا أوىلٰ القـــوَّ 

ــالتعيني، ــول ب ــل نق ــأنَّ  إنَّ : ب ــرب ك ــذا اخل ــاً  ه ــه تنبيه ــيامً  في  عظ

 ألنَّ  ،نــه دوهنــاموتعيُّ   وجــوب نصــب عــيلٍّ  للصــحابة عــىلٰ 

ــوده األوَّ  ــ ل إىلٰ مقص ــة إنَّ ــق اإلقام ــق الطري ــة اخلل ــو هداي ام ه

ــ ــتقيم ممَّ ــدٍ املس ــو مهت ــ ن ه ــه، فإنَّ ــذا يف نفس ــل ه ــلح ملث ه ال يص

تكميـل غـريه مـن  عـىلٰ  يف نفسـه قـادراً   من كان كـامالً األمر إالَّ 

ــ. الناقصــني  صــّىلٰ (باعــه وجــوب اتِّ  ه الصــحابة عــىلٰ فلــذلك نبَّ

ــيهاماهللا  ــه )عل ــاً «: بقول ــدياً  هادي ــا إىلٰ  ،»مه ــاج هاهن ــام احت  وإّن

ــم أنَّ  ــا يعل ــوز مل ــذه الرم ــاعهم  ه ــانوا بطب ــحابة ك ــر الص أكث

، وتنفــر قلــوهبم منــه، وهــذا  احليوانيــة يرغبــون عــن عــيلٍّ 

نـت هلـم قلـوب يعقلـون هبـا أو آذان يسـمعون أمر ظـاهر لـو كا

 .هبا

ــ]] ٧٥ص /[[ ــهوأمَّ ــ إنَّ (: ا قول ــلمني ولُّ ــة املس ــوم مؤت وا ي

ــول  ــك رس ــيهم ذل ــر عل ــد ومل ينك ــن الولي ــد ب  ،)اهللا خال

داللـة  ة هـذا اخلـرب فلـيس فيـه أيضـاً بعـد تسـليم صـحَّ : فنقول

ــ ة اختيــارهم، فــإنَّ صــحَّ  عــىلٰ    يف تقريــره ة ليســت إالَّ احلجَّ

ــ[ذلــك االختيـار ال يف نفــس االختيــار، ثـّم أقّلــه  هلـم عــىلٰ  ]  هأنَّ

ــ ــك لض ــان ذل ــكوته ـك ــت س ــة اقتض ــن  رورة أو حاج ع

ــيهم، فــأين ذلــك مــن جمــرَّ  ــه اإلنكــار عل د اختيــارهم بعــد موت

 !وخالف كثري من الصحابة هلم؟

وبــاهللا وهبــذا ظهــر اجلــواب عــن االعــرتاض الثالــث، 

 .التوفيق

ــ ــث وأمَّ ــوع الثال ــتداللا الن ــن االس ــ  م ــاء نبيِّ فُس اهللا نه إن ش

 .يف تعيني اإلمام تعاىلٰ 

الرسـول  لـو نـصَّ : بـأن قـال اخلصم يف إبطـال الـنصِّ  احتجَّ 

  ٰــ عــىل ــ ااإلمــام بعــده نص� لكــان ذلــك بمشــهد أهــل  اجلي�

ــون ــواتر أو ال يك ــدَّ  ،الت ــل فاملق ــميه باط ــايل بقس ــذلك، والت م ك

ـأمَّ  ه القسـم الثـاين مـن التـايل فألنَّـا بطـالن ا املالزمة فظاهرة، أمَّ

ـ ـيبطل أصـل احلجَّ ه لـو كـان كـذلك ل فألنَّـا القسـم األوَّ ة، وأمَّ

 .ة كسائر املتواتراتمَّ لوجب اشتهاره بني األُ 

ــ ــك ألنَّ وإنَّ ــا ذل ــول  ام قلن ــيص الرس ــىلٰ  تنص ــة  ع إمام

يقــع بمشــهد ) أمــر عظــيم أمــر عظــيم، وكــلُّ ( شــخص معــنيَّ 

ــ ــواتر فألنَّ ــل الت ــدَّ أه ــ ه ال ب ــلُّ ـوأن ينتش ــق، وك ــر اخلل  ر يف أكث

فهـذا  ،وأن حيصـل العلـم لسـامعيه ه ال بـدَّ خرب هذا شـأنه فألنَّـ

 .تها املطلوببصحَّ  يصحُّ  ...عاء بحتادِّ 

ـــ]] ٧٦ص /[[ ـــاوإنَّ ـــول  نَّ إ :ام قلن ـــيص الرس  تنص

أعظـم األشـياء عنـد   أمـر عظـيم، ألنَّ إمامة شـخص معـنيَّ  عىلٰ 

ــدِّ  ــاس الشــارع، فــإذا أقــام الشــارع وأعظــم ال ،يناإلنســان ال ن

يف كـون تلـك  تـه ودنيـاهم فـال شـكَّ مَّ لـه يف ديـن أُ  نائبـاً  إنسـاناً 

 .املنزلة أعظم املنازل

وأن  األمر العظيم الواقع بمشـهد النـاس ال بـدَّ  نَّ إ :ام قلناوإنَّ 

رفوا عـن ـأهـل اجلمعـة إذا انصـ رورة أنَّ ـر ألّنا نعلم بالضــينتش

ام يمتنع أن ال خيربوا فإنَّ  طيب عن املنرب مثالً س اخلاملسجد وقد تنكَّ 

 .نقله ر دواعيهم عىلٰ الناس بذلك وأن تتوفَّ 
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ــ ــاوإنَّ ــم، ألنَّ  نَّ إ: ام قلن ــد العل ــأنه يفي ــذا ش ــذي ه ــرب ال  اخل

 .ذلك رضوري

انتشــاره  وإذا ثبتــت هــذه املقــّدمات لــزم مــن وجــود الــنصِّ 

ــامَّ  ــواترات، فل ــائر املت ــق كس ــني اخلل ــيام ب ــوره ف ــن  ملوظه  يك

 .كذلك علمنا كذبه

 اجلـيلِّ  ة الـنصِّ صـحَّ  تعـاىلٰ اهللا  إن شـاء بنيِّ أّنا سـنُ : واجلواب

ــ  إمامــة عــيلٍّ  عــىلٰ  ينتفــي  ه بلــغ مبلــغ التــواتر، وحينئــذٍ وأنَّ

 .التوفيقوباهللا االختيار، 

*   *   * 

ــل ســلِّ ال نُ : ال يقــال]] ٨١ص [[ ــار، ب ــود هــذه األخب م وج

ــوعة ــي موض الواضــع هلــا ]] ٨٢ص /[[  ويف املشــهور أنَّ  ،ه

ــســلِّ مناه لكــن ال نُ ، ســلَّ  ابــن الراونــدي مناه ا متــواترة، ســلَّ م أهنَّ

 :مور تنايف النصَّ أُ ها معارضة بلكنَّ 

ــ: لاألوَّ  ــأنَّ ــرض الرســول امَّ ـه ل ــ  م ــال العبّ ــيلٍّ ق  اس لع

 :)فــإن كــان لنــا  ،دخــل بنــا عليــه نســأله عــن هــذا األمــرا

ــا وّىصٰ بيَّ  ــان لغرين ــه وإن ك ــا ن ــاس بن ــوم أنَّ  ،)الن ــ ومعل  اعلي�

  ًــان منصوصــا ــ لــو ك ــه لكــان العبّ ــاس علي اس أعــرف الن

 .فكان ال يقول مثل هذا الكالم ،بذلك

ــاين ــ: الث ــامَّ ـل ــول  َض بِ  ُق ــ اهللا رس ــال العبّ ــيلٍّ ق  اس لع

: )اهللا رسـول  هـذا عـمُّ : بايعـك فيقـول النـاسأُ مدد يدك ا

  ِّانه فال خيتلف عليك اثنقد بايع ابن عم(. 

ه وثـق بطاعـة النـاس ام قـال ذلـك ألنَّـالعباس إنَّ  ومعلوم أنَّ 

ــامَّ  ــه ع ــو لكون ــه ه ــن يبايع ــول مل ــاً  اهللا  لرس ــنهم  إعظام م

ــدَّ اهللا لرســول  ــذين يكونــون كــذلك ال ب ــوا  ، وال وأن يكون

مـــن رضـــيه  ، ألنَّ عليـــه الرســـول  مطيعـــني ملـــن نـــصَّ 

ــ الرســول  ــر ممَّ رضــيه  نلإلمامــة فقبــول املســلمني لــه أكث

ــول  ــري الرس ــ ،غ ــفالعبّ ــزم بأنَّ ــه اجل ــف يمكن ه ال اس كي

مـع مشـاهدته  اهللا رسـول  مـن بايعـه عـمُّ  خيتلف اثنان عىلٰ 

ــحابة كلَّ  أنَّ  ــصَّ الص ــوا ن ــم ترك ــول  ه ــإنَّ ! ؟الرس ــذا  ف ه

 .ا جهالة مفرطة أو وقاحةالكالم إمَّ 

 طلبــوا اإلمامــة امَّ ـاألنصــار لــ أنَّ : الثالــث]] ٨٣ص /[[

يف اإلســالم،   ملهــاجرون أنفســهم علــيهم ملســابقتهمم اوقــدَّ 

بــايعوا عمــر : قــال أبـو بكــر ، ومزيـد اختصاصــهم بــالنبيِّ 

نحر أُ م فـقـدَّ ولكـن أُ : فـدفع عمـر ذلـك عنـه قـال ،أو أبا عبيـدة

 ،فـيهم أبـو بكـر م قومـاً مـن أن أتقـدَّ  ر البعـري أحـّب إيلَّ نحَ كام يُ 

: ال أبـو عبيـدةفقـ! بايعـكأُ مـدد يـدك ا: فقال عمـر أليب عبيـدة

ــارض؟ ــر ح ــو بك ــذا وأب ــول ه ــر! تق ــال أليب بك ــّم ق ــت  :ث كن

هتا هـــا، شـــدَّ معـــه يف املـــواطن كلِّ  اهللا صـــاحب رســـول 

 يف الصـــالة فخـــصَّ  اهللا مك رســـول ورخائهـــا، قـــدَّ 

ـ ومعلـوم أنَّ   ينباإلمامة ألجـل الـدِّ  ن أمثـال هـذه الكلـامت عمَّ

فـيام يقولـه،  ، ويعلـم مـن غـريه علمـه بكونـه كاذبـاً يعلم النصَّ 

 .وقاحة

ــع ــال أنَّ : الراب ــر ق ــا بك ــول : أب ــألت الرس ــد وددت أّين س ق

: وقـال عمـر ، عن هـذا األمـر يف مـن هـو فكنّـا ال ننازعـه أهلـه

ــي أإن  ــا  -ســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــري منّ يعنــي أب

 يعنـي النبـيَّ  -  ، وإن أتـرك فقـد تـرك مـن هـو خـري منّـي-بكر 

 -ـــ نـــا عـــاملني بكـــوهنام غـــري ام بـــزعم الشـــيعة كا، وإهنَّ

ـــادقني ـــذهبام،  وأنَّ  ،ص ـــون ك ـــامعني يعلم ]] ٨٤ص /[[الس

ــ ــد ممَّ ــارس واح ــوا أن يتج ــا آمن ــذلك مل ــا ك ــو كان ــول ر ـن حض

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؟

 ، ألنَّ ٰى يف الشـور  المتنـع عـيلٌّ  لنصَّ لو ثبت ا: اخلامس

 .منهم كان أّي واحدٍ  عىلٰ  منه بالنصِّ  دخوله فيها أرٰىض 

 .ةه دخل فيه للتقيَّ نَّ إ: ال يقال

اإلمامـة ال  بـه إىلٰ قرِّ ام حيتـاج إليهـا فـيام يُ ة إنَّـالتقيـَّ: نقول ّناأل

 .ده منهابعِّ فيام يُ 

ـــادس ـــو: الس ـــيلٌّ امَّ ـل ـــال ع ـــة   ق ردت إن أ« :لطلح

ــك ــة ،»بايعت ــال طلح ــي: فق ــر منّ ــذا األم ــّق هب ــت أح ــد  ،أن وق

 .من هؤالء ما مل جيتمع يل  جيتمع لك

معاويـة ببيعـة النـاس لـه  عـىلٰ   عـيلٌّ   احـتجَّ امَّ ـل: السابع

ــ ــ ه لــو كــان منصوصــاً ألنَّ  ٰى عليــه ملــا كانــت إمامتــه بالبيعــة حتَّ

ـ«: معاويـة هبا، وقد كتـب إىلٰ  حيتجَّ  عتـي باملدينـة بي ا بعـد فـإنَّ أمَّ

ــ ــام، فإنَّ ــت بالش ــك وأن ــر لزمت ــا بك ــايعوا أب ــذين ب ــايعني ال ه ب

 . »ما بايعوهم عليه وعمر وعثامن عىلٰ 

 اهللا أتــرككم كـام تــرككم رســول «:  قـالامَّ ـولــ: الثـامن

 خــري كــام مجعكــم عــىلٰ  جيمعكــم عــىلٰ  فيــه خــرياً اهللا فــإن يعلــم 

 .»خري بأيب بكر

مـن تيـوس  عليهـا تيسـاً  لـو ال أخـاف«:  قـالامَّ ـولـ: التاسع

 .»ملا دخلت فيهااهللا ة حيكم بغري ما أنزل ميَّ أُ بني 
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ــارش]] ٨٥ص /[[ ــ: الع ــني دُ امَّ ـول ــال ح ــي إىلٰ  ق ــة ع : البيع

ــمعكم وأطــوعكم إن ا« ــريي، فــإّين أس ــوين والتمســوا غ ترك

 .» يتم غرييولَّ 

،  أنكـر أكثـر أهـل البيـت هـذا الـنصَّ امَّ ـولـ: رـاحلادي عشـ

، ومــن كــان كــذلك  هم لعــيلٍّ م فــرط حــبِّ مــن املعلــو فــإنَّ 

استحال أن ينكـر أعظـم فضـيلة ملحبوبـه، ومعلـوم أنَّ زيـد بـن 

ــيلٍّ  ــه  - Ë ع ــله ودين ــامل فض ــع ك ــروا  -م ــه أنك ــع أتباع ومجي

 . ذلك

ــ ــاين عش ــيِّ  روي أنَّ : رـالث ــالالس ــريي ق ــري : د احلم ــا ألم م

لــو  اجلــيلُّ  وهــذا الــنصُّ  ، ويل فيهــا قصــيدةاملــؤمنني فضــيلة إالَّ 

لكـان أعظـم فضـيلة لـه، ومـا كـان كـذلك اسـتحال مـن  صحَّ 

 ذكـره يف أكثـر قصـائده وأشـعاره، ولكـن لـيس هلـذا مادحه إالَّ 

ــنصِّ  ــيِّ  ال ــعار الس ــدلَّ يف أش ــر، ف ــىلٰ  د احلمــريي ذك كونــه  ع

 .خملقاً  موضوعاً 

ــ ــذه األدلَّ ــوع ه ــت بمجم ــنصَّ  ة أنَّ فثب ــىلٰ  ال ــيلٍّ  ع ــة ع  إمام

 مل يوجد. 

ــن األوَّ  ــواب ع ــولواجل ــاين أن نق ــار  إنَّ : ل والث ــذه األخب ه

مـا يف البـاب  ٰى ـبلغت مبلـغ التـواتر وال يمكـن إنكارهـا، أقصـ

ــال ــواتر إىلٰ  :أن يق ــذلك لت ــان ك ــو ك ــا  ل ــق ومل ــالف واملواف املخ

 .ت به الشيعة دون غريهماختصَّ 

ــ: ألّنــا نقــول ة النقــل يف نفــس األمــر ه كــام يشــرتط صــحَّ إنَّ

 .ن األذهان القابلة لهانتفاء املانع ع اشرتط أيضاً 

ــيِّ ]] ٨٦ص /[[ ــر الس ــد ذك ــوق ــاً   ٰى ـد املرتض يف  رشط

ــال ــاره فق ــن إنك ــواتر ال يمك ــم : الت ــول العل ــن رشط حص م

ذهـن السـامع اعتقـاد  يء بحسـب التـواتر أن ال يسـبق إىلٰ ـبالش

ــبهة ــرب لش ــب اخل ــي موج ــوم أنَّ  ،نف ــحيح،  ومعل ــذا رشط ص ه

 جازمـاً  نفـي يشء اعتقـاداً  اعتقـدنا ٰى فإّنا نجد من أنفسـنا أّنـا متـ

: وإذا كـان كـذلك فنقـول. هة ضـدِّ استحال لنـا أن نعتقـد صـحَّ 

 جــزم اخلصــم بنفــي موجبهــا بحســب امَّ ـتلــك النصــوص لــ نَّ إ

مـا الح لـه مـن الشـبهة ال جــرم مـا يمكنـه اجلـزم بوجـود هــذا 

ــ املضــادِّ  الـنصِّ  ا مـن مل يســبق لـه اعتقــاد نفـي ذلــك لليقـني، أمَّ

ــ ــرم حص ــب ال ج ــنصِّ املوج ــك ال ــب ذل ــم بموج ــه العل  ل ل

ــدليل عــىلٰ   رضورة، إذا كــان حصــول العلــم مــن النقــل هــو ال

 .ة ذلك التواترصحَّ 

ــث ــن الثال ــو األوَّ   وع ــولوه ــات أن نق ــن املعارض  إنَّ : ل م

واالسـتحقاق،  ذلـك جلهلـه بـالنصِّ   العبّـاس مل يقـل لعـيلٍّ 

 ام مقصــوده أن يســأله عــن اسـتقامة هــذا األمــر فــيهم بعــدهوإنَّـ

ــوتســليم األُ    الواقــع بعــد النبــيِّ هللا ة هلــم، وهــل املعلــوم مَّ

متكينهم منه وعدم احليلولـة بيـنهم وبينـه، فيطمـئن لـذلك قلبـه 

ويسكن، أو ال يسـتقيم ذلـك هلـم، بـل يكـون مـع اسـتحقاقهم 

 .لغريهم له كائناً 

 املــراد ذلــك متــام اخلــرب وهــو جــواب النبــيِّ  أنَّ  عــىلٰ  ويــدلُّ 

  ّر الشـيعة أنـتم املظلومـون ـسـبيلكم معشـ عـيلٌّ «: اسللعب

ــ ،»املقهــورون ــوال أنَّ ة ممَّــوهــذه التتمَّ ــة، ول ــه الرواي  ا جــاءت ب

ــاس كــان عــىلٰ  الوجــه الــذي ذكرنــاه مل يكــن  الســؤال مــن العبّ

ـــ  النبـــيِّ ]] ٨٧ص /[[ جلـــواب  ة املـــذكورة فائـــدة بالتتمَّ

 . لعقَ تُ 

 :وعن الثاين من وجهني

ــدمها ــ أنَّ : أح ــاء العبّ ــؤمنني اس دع ــري امل ــط  إىلٰ  أم بس

ــ ــد للبيعــة إنَّ ــد يف الي ــد العه ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ام كــان بع

يف إثبــات   ه، ومل حيــتّج نرصــته واحلــرب ملــن خالفــه وضــادَّ 

 .إمامته

ــ عــىلٰ  ويــدلُّ   يقــول النــاس هــذا عــمُّ (: اسذلــك قــول العبّ

ــول  ــ اهللا رس ــن عمِّ ــايع اب ــب ــف علي ــال خيتل ــان كه ف  ،)اثن

ــ  وهــي بيعــة إالَّ   اق بوقــوع البيعــة، ومل يكــن متعّلقــهفــق االتِّ فعلَّ

احلــرب التــي يــذهب عنــدها األعــداء وحيــذرون مــن خمالفتــه، 

واالجتهــاد ملــا  ٰى ولــو كانــت بيعــة االختيــار مــن جهــة الشــور

 إىلٰ  منع ذلـك مـن االخـتالف، بـل كانـت البيعـة نفسـها طريقـاً 

 .يراهقبيل باجتهاده واختيار من  ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

: اس قـالعليـه العبّـ  ألـحَّ امَّ ـه لـذلك متام اخلـرب أنَّـ ه عىلٰ نبِّ ويُ 

د جــرِّ أُ أوصــاين أن ال  )اهللا عليــه صــّىلٰ (اهللا رســول  إنَّ  ،يــا عــمُّ «

، وأمـرين بجمـع القـرآن، يـأتيني النـاس طوعـاً  ٰى بعده حتـَّ سيفاً 

ــ ــمت حتَّ ــل  ٰى والص ــاً اهللا جيع ــدلَّ  ،»يل خمرج ــىلٰ  ف ــك ع  أنَّ  ذل

ق ه ال تعلُّـرة واحلـرب، وأنَّــام دعا العبّـاس إليهـا للنصـإنَّ  البيعة

 .هبا]] ٨٨ص /[[لثبوت اإلمامة 

 وأظهــروا أنَّ   أنكـروا الـنصَّ امَّ ـالقـوم لـ إنَّ : أن يقـال: الثـاين

أن  اس اإلمـــام يثبـــت بطريــــق االختيـــار، أراد العبّــــ

ــه، ويُ  ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م ــيكي ــا بطِ ــنفس م ــرهم ب ل أم

ــاً  ــوه طريق ــم إىلٰ  جعل ــنصِّ  هل ــد ال ــالجح ــدك ا: ، فق ــط ي بس

ــلَّ أُ  ــإن س ــك، ف ــقَّ بايع ــ إىلٰ  موا احل ــه مل تض ــة، وإن ـأهل ّرك البيع
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ــورادَّ  ــوا الش ــ ٰى ع ــروا حقَّ ــار وأنك ــن واالختي ــك م ــان ل ك ك

ــم ــار مــا مل يكــن هل ــة والعقــد واالختي فلــم يمكــنهم  ،البيع

 أن جيعــل الباطـل طريقــاً  فكـره  .االسـتبداد بـاألمر دونــك

 .بينهم عليه يف ذلك الوقت مع ظهور النصِّ   هحقِّ  إىلٰ 

ـــاً : فـــإن قلـــت ـــ صـــحيحاً  إن مل تكـــن البيعـــة طريق  مَ فِل

 !معاوية؟ هبا عىلٰ  اعتمدها بعد قتل عثامن واحتجَّ 

ــ: قلـت يف  الــنصِّ   كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إىلٰ امَّ ـه لــإنَّ

وقــرب عهـدهم بــه، ألجلـه مل جيعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـ إىلٰ  البيعة طريقاً  ذلـك مـن  مـع مـا انضـاف إىلٰ  ه، خصوصـاً حقِّ

ــول  ــارة الرس ــده إىلٰ  إش ــه بع ــر ل ــذا األم ــتتامم ه ــدم اس  ،ع

وصـار كـأن مل يوجـد، ثـّم   طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ فلامَّ 

ــه إالَّ  ٰى رأ ــه، مل يمكن ــأرسهم علي ــق ب ــال اخلل ــاحلقِّ إقب ــام ب   القي

ر احلــارض، لــوال حضــواهللا و«: ين، كــام قــال رة الــدِّ ـونصــ

ـ العلـامء أن ال  عـىلٰ اهللا ة بوجـود النـارص، ومـا أخـذ وقيام احلجَّ

 ة ظـامل وال سـغب مظلـوم، أللقيـت حبلهـا عـىلٰ كظَّـ وا عىلٰ يقارُّ 

 .»غارهبا

وثـق بطاعـة النـاس يف هـذا األمـر لـه، ملـا اس العبّـ ا أنَّ وأمَّ 

ــدلَّ  ــىلٰ  ف ــك ع ــ ذل ــصَّ ]] ٨٩ص /[[  مأهنَّ ــن ن ــوع مل ــه  أط علي

ــه اهللا  صــّىلٰ (الرســول  ــه[علي ــف  ،وارتضــاه لإلمامــة ])وآل وكي

ـيمكنه اجلزم بأنَّـ م بـأرسهم ه ال خيتلـف اثنـان مـع مشـاهدته أهنَّ

 !غري صحيح؟ النصَّ  لوال أنَّ  اهللا رسول  تركوا نصَّ 

ــإ: فنقــول ــنَّ اس بطــاعتهم كــوهنم ه ال يلــزم مــن وثــوق العبّ

، وكيـف موجـوداً  لـو كـان الـنصُّ  الرسـول  مطيعني لـنصِّ 

مـع  اهللا رسـول   يعقل الفـرق بـني طاعـة رجـل هـو عـمُّ ال

وأهـل بيتـه ثـّم يبـايع  اهللا رسـول  ق به مـن خـواصِّ ما يتعلَّ 

ـ قيـام الـنصِّ   مثل عـيلٍّ   د نـصٍّ ه وبـني جمـرَّ وطراوتـه يف حقِّ

شـخص  تني يف حـقِّ ة أو مـرَّ مـرَّ  )عليـهاهللا  صـّىلٰ (ذكره الرسـول 

ــ عــىلٰ  فــق الســامعون لــذلك الــنصِّ قــد اتَّ  اهللا ه حســده بــام خصَّ

ــاىلٰ  ــتحقَّ  تع ــائل اس ــن الفض ــه م ــنصُّ  ب ــك ال ــه ذل ــال في  ،أن يق

ــىلٰ  ــزَّ  وع ــل األع ــن قت ــه م ــم ب ــام أباله ــهم ب ــاء، بغض ة واألحبّ

ــ ،وهــم الطــالبون هلــذه الرئاســة خصوصــاً  ه ال عجــب مــن فإنَّ

ــان تعلَّ  ــاع إنس ــبِّ طب ــت بح ــ ق ــة عامَّ ــدِّ أُ ة يف رئاس ــور ال ين م

ــهادة  ــتم ش ــدنيا أن يك ــوال ــا بخطِّ ــو أثبته ــكٍّ ول ــل  ه يف ص وقوب

 تني، فـإنَّ ة أو مـرَّ ذكـره مـرَّ  عـن نـصٍّ  ، فضـالً بعد الرسول 

 .من ال يعقل مثل هذا الفرق كاد أن ال يكون إنساناً 

ــة ــن املعارض ــث م ــن الثال ــتدلِّ  أنَّ  :وع ــتبعاد املس ــه اس  غايت

 ويتواطئـوا عـىلٰ  من أمثـال هـؤالء املـذكورين أن يكتمـوا الـنصَّ 

 ذلـك غـري بعيـد مـنهم، ونزيـده وضـوحاً  ا أنَّ نّـد بيَّ وقـ. جحده

ــول ــول  إنَّ : فنق ــد رس ــانوا بع ــاس ك ــىلٰ  اهللا الن ــات  ع طبق

 .دةسادات، وأتباع، ومقلِّ  :ثالث

ــ ــإهنَّ أمَّ ــادات ف ــىلٰ ا الس ــوا ع ــنصِّ  م اجتمع ــتامن ال ــ ك م ألهنَّ

ـ. ومبغضـني ّسـاداً ُح  :قسـمني كانوا عىلٰ   ّسـاد فلـامَّ ا حسـد احلُ أمَّ

هــا، اهدونه مــن تفضــيل الرســول إّيــاه يف املــواطن كلِّ كــانوا يشــ

ــ ــوأمَّ ــاه فألنَّ ــهم إّي ــكَّ ا بغض ــوم، وال ش ــابر الق ــر أك  أنَّ  ه وت

رية بغـض مـن قتـل أكـابرهم وأحبّـائهم ـالطبـاع البشـ ٰى ـمقتض

ــ ــدِّ وحمبَّ ــاد يف س ــه واالجته ــه ]] ٩٠ص /[[ ة قتل ــواب مطالب أب

 .مهام استطاعوا

ــ ــا األوأمَّ تــابعون الســادات يف ذلــك، فليــت دة فيتبــاع واملقلِّ

ــ ــرض شــعري ممَّ ــن ع ــيام فعلــوه م ــيهم ف ــل اإلنكــار عل ن حيص

 .أيب بكر ها إىلٰ بعض وردِّ  بعضهم البيعة عىلٰ 

ــ: وعــن الرابــع ــه ،كلــيهام غــري صــادق ام يعلــامن أنَّ أهنَّ : قول

ا مـن ينكـر علـيهام، وكيـف يمكـن مـنهام لو كان كذلك مل يأمنّـ(

 اجلـواب مـا مـرَّ  :قلنـا، )؟موجـوداً  هذه املكابرة لـو كـان الـنصُّ 

 .ام كانا من األكابر والباقون أتباع وحسدة مبغضونأهنَّ 

اعتقـاد اجلمهـور حسـن  ٰى  رأامَّ ـلـ ه أنَّـ: وعن اخلـامس

ـ، سرية الشيخني ن مـن ذكـر مـا ، مل يـتمكَّ احلـقِّ  ام كانـا عـىلٰ وأهنَّ

ــدلُّ  ــىلٰ  ي ــالظلم  ع ــهادة ب ــن الش ــك م ــا يف ذل ــامتهام، مل ــاد إم فس

ني ام مل يكونـــا مســـتحقِّ جلـــور مـــنهام بتحديـــد القـــول بـــأهنَّ وا

 .لإلمامة

 :فلوجهني ٰى دخل يف الشور  مَ ـلِ  ه ا أنَّ وأمَّ 

ــدمها ــا قرَّ : أح ــم ــن أنَّ ــاه م ــم رن ــع الظل ــه دف ــأخوذ علي ه م

ــوالقيــام بــأمر الــدِّ    علــم عــدم التفــاهتم إىلٰ ن، فلــامَّ ين مهــام متكَّ

 .بمثل هذا األمره حقِّ  ل إىلٰ عليه قصد التوصُّ  النصِّ 

ــ: الثــاين :  قتلــه، ولــذلك قــاله مل يكــن مقصــود عمــر إالَّ أنَّ

ــالً ( ــالن رج ــار رج ــإن اخت ــالً  ف ــالن رج ــة  ورج ــاقتلوا الثالث ف

ــن عــوف ــد الــرمحن ب ــيهم عب ــيس ف ــد  ، لعلمــه أنَّ )الــذين ل عب

ــالــرمحن ال يقبــل إالَّ  مــن   ، وكــان عــيلٌّ  ه صــهره عــثامن ألنَّ

كــان كــذلك كــان دخولــه يف الثالثــة الــذين يقــتلهم، وإذا 

ــور ــيس إالَّ  ٰى الش ــل ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ة م ــان ]] ٩١ص /[[  هفإنَّ ك

 .ه لو امتنع مل يرتكنَّ أيعلم 
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وجه الغضـب مـن  ذلك عىلٰ  ام قال ه إنَّ أنَّ : وعن السادس

هـذا احلـني مـا  مثل األمـر قـد تركتـه إىلٰ  مة، أي إنَّ مور املتقدِّ األُ 

مته، وهـذا كـام إليـك سـلَّ  أيضاً  مهسلِّ أُ نازعت فيه، فإن شئت أن 

يقول أحدنا عندما يتواتر عليه الظلم ثّم جيـيء وقـت يطمـع فيـه 

فقـد ظلمنـي : ارتفاع الظلم عنه فيظهر له من يروم ظلمـه فيقـول

 .من مجلتهم إن شئت فافعل الناس وأنت أيضاً 

أنـت أحـّق هبـذا األمـر، وتعليلـه ذلـك : ا قول طلحة لـهوأمَّ 

، عـدم الـنصِّ  ذلـك عـىلٰ  تمعوا لـه، فـال يـدلُّ باجتامع الذين مل جي

إذ كــان مـن احلاســدين  ة اجلحـد للـنصِّ كـان طلحـة يف مظنَّــ إذاً 

 .له، بدليل خروجه عليه بعد ذلك

ـأنَّ : وعن السابع  معاويـة بالبيعـة ليفـيء إىلٰ  عـىلٰ  ام احـتجَّ ه إنَّ

، إمامتــه مل تثبــت بــالنصِّ  رته وتــرك احلــرب والقتــال، ألنَّ ـنصــ

، فلــم إمامتــه  عــىلٰ  أيضــاً  ن جحــد بــالنصِّ ويــة ممَّــمعا ألنَّ 

ــه إالَّ  ــتدالل علي ــه االس ــه يمكن ــع يف قلب ــه ليوق ــاس ل ــة الن  ببيع

ــيء إىلٰ  ــاه يف ــة عس ــك يف  رهب ــل ذل ــبق مث ــد س ــا، وق ــق هب اخلل

 .لالوجه األوَّ 

مناه لكـن ة هـذا اخلـرب، سـلَّ م صـحَّ سـلِّ أّنـا ال نُ : وعن الثامن

ــم اهللا، رســول أتــرككم كــام تــرككم  :اخلــرب ٰى معنــ اهللا فــإن يعل

خــريكم، أي إن يعلــم فــيكم انتظــام  جيمعكــم عــىلٰ  فــيكم خــرياً 

 خـري أي عـىلٰ  خـريكم بعـدي كـام مجعكـم عـىلٰ  أمر جيمعكم عىلٰ 

ــام  ــك أُ انتظ ــر، وذل ــأيب بك ــة ب ــكون الفتن ــة وس ــوركم الدنيوي م

ــظ اخلــرب لفــظ مفــرد ألنَّ  ــ]] ٩٢ص /[[ ،لف ر أو فســواء نكَّ

ل َمـأن ُحي  ٰى كـّل خـري، فبقـ ه ال يعـمُّ إنَّـف تعريـف الطبيعـة فعرَّ 

 .من ختصيصنا بعض اخلريات، وليس ختصيصكم أوىلٰ  عىلٰ 

ــ أنَّ : وعــن التاســع الــدخول يف هــذا  ة احلاملــة لــه عــىلٰ العلَّ

ــة  األمــر هــو املحافظــة عــىلٰ  ــال  اهللاطاع ــذ أحكامــه كــام ق بتنفي

 :»ـــ ة بوجـــود لـــوال حضـــور احلـــارض وقيـــام احلجَّ

مـن ظهـور  واحـدٍ  م، فكـان كـلُّ آخره، وقد تقـدَّ  إىلٰ » ...النارص

ــ ــاحلجَّ ــام الناص ــن ـة وقي ــذ م ــاىلٰ اهللا ر واألخ ــىلٰ  تع ــامء  ع العل

ــه  العهــد املــذكور رشطــاً  ــه يف هــذا األمــر، وذلــك خوف لدخول

ــي  ــول بن ــن ق ــأُ م ــاً ميَّ ــر رشط أيض ــذا األم ــه،  ة هل ــه في لدخول

ــ  دَ ِجــرط ملــا وُ ـلــوال وجــود الشـ: ه يصــدق أن يقـالومعلـوم أنَّ

: جلـواز أن يقـال ،روط، لكـن هـذا ال ينـايف وجـود الـنّص ـاملش

 .، وال يكون قبيحاً أيضاً  ولوال وجود النصِّ 

ـأنَّـ: وعن العارش م ال يفلحـون ام قـال ذلـك ملعرفتـه بـأهنَّ ه إنَّ

ــحَّ  ــتمُّ يف ص ــه، وال ي ــتامع علي ــنهم،  ة االج ــتامع م ــك االج ذل

 :منه أن يقول هذا الكالم لوجهني فيحسن حينئذٍ 

ــد ــرّ إنَّ : مهاأح ــي أن جت ــم ينبغ ــىلٰ ك ــابقة،  وا ع ــدتكم الس قاع

ــه ــريي« :بقول ــم أنَّ  ،»غ ــا أعل ــي وال  فأن ــع مع ــوبكم ال جتتم قل

طـيعكم وأسـمع كـام سـمعت أُ فـاطلبوا غـريي، وأنـا  ،تصفوا يل

ــ ــايف وجــود الــنّص يف حقِّ ــ ،هملــن ســبق؛ وهــذا ال ين ــمفإنَّ  ه يعل

ـ راوتــه حـني وفــاة يف حـال ط كثــري الـنصِّ  موا عـىلٰ م كـام قــدَّ أهنَّ

ة الطويلــة أشــّد املــدَّ  يِّ ـفهــم بعــد مضــ )عليــهاهللا  صــّىلٰ ( النبــيِّ 

 .نفيه، فكيف حيسن منه ذكره يف ذلك الوقت عىلٰ  إقداماً 

اهتم يف ام قـال ذلـك ليختـرب صـدق نيّـه إنَّـحيتمـل أنَّـ: الثـاين

ــه، إذا  ــال علي ــاً  ]]٩٣ص /[[اإلقب ــان حريص ــان اإلنس ــىلٰ  ك  ع

هلـم يف اإلقبـال عليـه وطلبـه متانـة التـزم  ٰى أما يمنع منه، فـإن ر

 . فال فائدةهبم ما طلبوه، وإالَّ 

مــن أهــل البيــت  أحــداً  م أنَّ ســلِّ ال نُ : رـوعــن احلــادي عشــ

  َّاعليـ� أنَّ  ، والزيديـة بـأرسهم عـىلٰ أنكـر ذلـك الـنص  

 .اجليلِّ  ثابت اإلمامة بالنصِّ 

 يف ذلـــك د احلمـــريي للســيِّ  أنَّ : رـوعــن الثـــاين عشـــ

عـدم الوجـود، وبيـان  عـىلٰ  لكـن عـدم الوجـدان ال يـدلُّ  شعراً 

 :هلايف القصيدة التي أوَّ  يف شعره  دَ ِج ه وُ ذلك أنَّ 

   كثــــريا محــــداً هللا  احلمــــد أَال 

ـــــ ويلُّ     غفـــــورا ااملحامـــــد رب�

 :قوله إىلٰ  ٰى انته ٰى حتَّ 

    الـــــذي النبـــــيِّ  ويصُّ  عـــــيلٌّ 

  رهم قـــد دعـــاه أمـــرياـبمحضـــ  

ــ ــان اخلص ــاةوك ــه يف احلي    يص ب

  فصــــاهره واجتبــــاه عشــــريا 

ـــرأَال  ـــه إىلٰ  ٰى  ت ـــيَّ  نَّ إ :قول ـــ  النب ـــا علي� يف   ادع

 .مرة املؤمننيإحياته ب

لــع وأنــت بعــد إحاطتــك بضــوابط أجوبتنــا يمكنــك أن تطَّ 

ــىلٰ  ــا ع ــلِّ  منه ــاد ك ــ فس ــابعلَّ ــذا الب ــذكروهنا يف ه ــاهللا ! ة ي وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / رامقواعد امل

ــامس ]]١٨١ص [[ / ــث اخل ــاً : البح ــه منصوص ــب كون  جي

 .قرَ لسائر الفِ  ، خالفاً  بالنصِّ الَّ إتعيينه  ىلٰ إعليه، وال طريق 



 إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................................... ٤٢٤

ــأ: لنــا مــن كــان كــذلك فيجــب  ه واجــب العصــمة، وكــلُّ نَّ

ــه الــنصُّ  ــأ. علي ــأفقــد ســبق بياهنــا، و ٰى ا الصــغرمَّ  ٰى ا الكــربمَّ

ــأل ــمة الع نَّ ف ــاطن ال يطَّ أص ــر ب ــه م ــع علي ــاىلٰ اهللا  الَّ إل ذا إ، وتع

عليـه، بـل وجـب  كان كـذلك وجـب أن يكـون تعيينـه بـالنصِّ 

 .ذلك سواه ىلٰ إن ال طريق أ

ن أال جيــوز  مَ ـعليــه، ولـِـ م وجــوب الــنصِّ ســلِّ ال نُ : ال يقـال

ــاألُ  ىلٰ إمــام اختيــار اإلاهللا يفــرتض  ــأذا علــم إة مَّ م ال خيتــارون هنَّ

اهللا عليــه لكــان  مناه، لكــن لــو وجـب الــنصُّ ســلَّ . عصـوم املالَّ إ

ــبالواجــب أل خمــال�  تعــاىلٰ  عليــه، لكــن الــالزم باطــل  ه مل يــنّص نَّ

 .فامللزوم كذلك

ـاألُ  بـأنَّ : لوَّ ا نجيب عـن األنّ أل  تقـدير علمهـم بـأنَّ  ة عـىلٰ مَّ

ـــإمـــام واجـــب العصـــمة اإل الـــذي  بـــأنَّ اهللا مهـــم علِ ن يُ أا مَّ

ل يســتلزم كــون وَّ مهــم، واألعلِ و ال يُ أمــام اختــاروه هــو اإل

يســتلزم جهلهــم، لكــن  ، والثــاينالعلــم بــه الــنصُّ  ىلٰ إالطريــق 

مـام جيـب أن اإل  واجـب العصـمة مـع علمهـم بـأنَّ ذلك املعـنيَّ 

هم يف كـون ذلـك يكون واجب العصمة، فيلـزم مـن ذلـك شـكُّ 

مــره، أفهم عـن امتثــال مـام، وذلــك يسـتلزم تــوقُّ  هــو اإلاملعـنيَّ 

 .هلم مامة من كونه لطفاً ادح يف غرض اإلوهو ق

ــأ بنيِّ ا ســنُ ّنــإمنــع املالزمــة، ف: وعــن الثــاين  الــنصُّ  دَ ِجــه وُ نَّ

 .عليه

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 : يف نقل مذهب اخلصم وإبطاله: النظر اخلامس]] ٤٤ص [[

ــىلٰ  ــوا ع ــاس اتَّفق ــم أنَّ الن ــري إما اعل ــام ال يص ــًا أنَّ اإلم م

د، وإالَّ  ــل ال بــدَّ مــن أمــر متجــدِّ بــنفس الصــالحية لإلمامــة، ب

ـا املنـع مـن مشـاركة اثنـني يف الصـالحية : لزم أحـد األمـرين إمَّ

هلـا وذلـك بعيــد قطعـًا، أو كـون إمــامني يف حالـة واحـدة وهــو 

 .خالفه جممع عىلٰ 

ـة بعـد ذلـك عـىلٰ   عـىلٰ  أنَّ نـصَّ النبـيِّ  ثـّم اتَّفقـت األُمَّ

كونـه إمامـًا، وكـذلك اإلمـام إذا  ه اإلمـام طريـق إىلٰ شخص بأنَّـ

 .أنَّه إمام بعده إنسان بعينه عىلٰ  نصَّ عىلٰ 

 ثّم اختلفوا يف أنَّه هل غري النصِّ طريق إليها أم ال؟

ــة ــت اإلماميَّ ــنصَّ : فقال ــا إالَّ ال ــق إليه ــيِّ  ال طري ــول النب بق

  أو بخلــق ، ص /[[أو اإلمــام املعلومــة إمامتــه بــالنصِّ

 .يده املعجز عىلٰ ]] ٤٥

ــة،  ــة الصــاحلية، والبرتي وقــال مجاعــة مــن املعتزلــة، والزيدي

ــوارج ــديث، واخل ــحاب احل ــق إىلٰ : وأص ــار طري ــوت  االختي ثب

، وهـــو مـــذهب األشـــاعرة، والســـليامنية،  اإلمامـــة كـــالنصِّ

نَّة واجلامعة  .ومجيع أهل السُّ

ــة ــاحلية والبرتي ــري الص ــة غ ــت الزيدي ــق : وقال ــدعوة طري ال

بوهتــا، والــدعوة هــو أن يبــاين الظلمــة مــن أهــل اإلمامــة، ث إىلٰ 

ــه  عــن املنكــر، ويــدعو إىلٰ  ٰى ويــأمر بــاملعروف وينهــ باعــه، فإنَّ اتِّ

 .يصري بذلك إمامًا عندهم

  ثـــّم اختلـــف القـــائلون باالختيـــار يف اشـــرتاط اإلمجـــاع،

ــاده  ز يف إرش ــوَّ ــه ج ــويني، فإنَّ ــًا للج ــه خالف ــر إلي فــذهب األكث

. واحـد وإن مل جيتمـع عليـه أهـل احلـلِّ والعقـدانعقاد اإلمامـة ل

ــا بكــر انتــدب إلمضــاء األحكــام اإلســالميَّة،  واســتدلَّ بــأنَّ أب

مــن الصــحابة  ٰى مــن نــأ انتشــار إيثــار االختيــار إىلٰ  ومل يتــأنَّ إىلٰ 

يف األقطار، فـإذا مل ُيشـَرتط اإلمجـاع يف عقـد اإلمامـة، ومل يثبـت 

د اإلمامـة بعقـد واحـد عدد معدود وحدٌّ حمـدود، جـاز أن تنعقـ

ــَل عــن . مــن أهــل احلــلِّ والعقــد، مثــل مــا قــال أصــحابنا وُنِق

ــع عقــد اإلمامــة لشخصــني يف طريــق العــامل، فــإن  أصــحابه من

ــزويج  ــة ت اتَّفــق عقــد عاقــدين باإلمامــة لشخصــني كــان بمنزل

ــني ــن اثن ــرأة م ــال. ام ــّم ق ــة : ث ــد اإلمام ــدي أنَّ عق ــذي عن وال

ــايق اخل ــد متض ــقع واح ــني يف ص ــري لشخص ــال غ ــط واملح ط

جائز إمجاعـًا، وإن بعـد املـدد فلالحـتامل يف ذلـك، وهـو خـارج 

وإذا انعقـدت اإلمامــة لشـخص مل جيـز خلعـه مــن . عـن القطـع

ـة بفسـقه  غري حدث إمجاعًا، وإن فسـق وخـرج عـن سـمة األئمَّ

فانخالعــه مــن غــري خلــع ممكــن وإن مل ُحيكــم بانخالعــه، 

ــاع ذلــك وتقــويم أوده ممكــن مــا وجــدنا  فجــواز خلعــه أو امتن

ــبيالً  إىلٰ  ــويم س ــتمالت . التق ــدات املح ــن املجته ــك م ــلُّ ذل ك

 .وخلع اإلمام نفسه من غري سبب حمتمل. عندنا

ة، والـذي يـدلُّ عـىلٰ  يتـه وإبطـال حقِّ  واحلقُّ مـذهب اإلماميـَّ

 : املخالف هلم وجوه]] ٤٦ص /[[مذهب 

ل ــة مــا هــو أعظــم أركــان :  األوَّ ــدنا مــن مجل أنَّ اإلمامــة عن

ـا ليسـت مـن ا لدين، وأنَّ اإليامن ال يثبـت بـدوهنا، وعنـدهم أهنَّ

ين، بـل هـي مـن فـروع الـدين، لكنَّهـا مـن املسـائل أركان الـدِّ 

ــذا  ــل ه ــتناد مث ــوز اس ــف جي ــة، فكي ــب العظيم ــة واملطال اجلليل

اختيـار املكلَّـف وإرادتـه؟ ولـو جـاز ذلـك جلـاز فـيام  احلكم إىلٰ 

 .هو أدون منه من أحكام الفروع
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عـدم اخلـرية، فقـال اهللا  أنَّ الشـارع نـصَّ عـىلٰ :  الثـاين الوجه
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ا أن يكـون اهللا تعـاىلٰ : فنقول ال جيـوز بـرتك اإلمامـة فـ ٰى قضــ إمَّ

ـــ ــون قض ــا أن يك ــا، وإمَّ ــرية بإثباهت ــة اخل ــون  ٰى لألُمَّ ــا فتك هب

عليهــا ومل  كغريهــا مــن أحكــام الشـــريعة التــي نــصَّ اهللا تعــاىلٰ 

 .هيملها، وهو املطلوب

ــث ــه الثال ــول :  الوج ــام بق ــب اإلم ــار ونص ــول باالختي الق

ــاىلٰ  ــدي اهللا تع ــني ي ــديم ب ــني تق ــ املكلَّف ــد هن ــوله، وق اهللا  ٰى ورس

يـَن آَمنُـوا   :)عزَّ مـن قائـل(عن ذلك، فقال  تعاىلٰ  ِ
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يف غايـــة الرمحـــة  أنَّ اهللا ســـبحانه وتعـــاىلٰ :  الوجـــه الرابـــع

أمـر  العبـاد والرأفـة هبـم، فكيـف هيمـل اهللا تعـاىلٰ  والشفقة عىلٰ 

ة احلاجـة إليـه، ووقـوع النـزاع العظـيم نصب الـرئيس مـع شـدَّ 

ــتناده إىلٰ  ــع اس ــه، أو م ــع ترك ــإنَّ  م ــني، ف ــار املكلَّف ص /[[اختي

كلَّ واحـٍد مـنهم خيتـار رئيسـًا، وذلـك فـتح بـاب عظـيم ]] ٤٧

 .اهللا عن ذلك للفساد، ومناٍف للحكمة اإلهلية، تعاىلٰ 

قـــد بـــنيَّ مجيـــع أحكـــام  أنَّ اهللا تعـــاىلٰ :  الوجـــه اخلـــامس

كيفيـات األكـل  بـنيَّ اهللا تعـاىلٰ  ٰى عة أجّلهـا وأدوهنـا، حتـَّالشـري

ــروج  ــالء واخل ــول اخل ــتامده يف دخ ــي اع ــا ينبغ ـــرب، وم والش

ــذا  ــل ه ــة واحلقــرية، فكيــف هيمــل مث ــه، والعالمــات اجلليل من

اختيــار املكلَّفــني، مــع علمــه  األصــل العظــيم وجيعــل أمــره إىلٰ 

 هم؟باختالفهم وتباين آرائهم وتنافر طباع تعاىلٰ 

القـول الـذي حكينـاه عـن اجلـويني ينـايف :  الوجه السـادس

ــال إىلٰ  ــتناد األفع ــن اس ــذهبهم م ــه ال  م ــدره، وأنَّ ــاء اهللا وق قض

ن  اختيار للعبد يف أفعالـه، بـل هـو ُجيـَرب عليهـا مقهـور ال يـتمكَّ

 .من ترك فعله

االختيـــار  القـــول باســـتناد اإلمامـــة إىلٰ :  الوجـــه الســـابع

ــاٍف لل ــرض ومن ــاقض للغ ــب من ــن نص ــد م ــة، ألنَّ القص حكم

طاعتــه،  اإلمــام امتثــال اخللــق ألوامــره ونواهيــه، واالنقيــاد إىلٰ 

ــ ب وسـكون نــائرة الفـتن، وإزالــة اهلـرج واملــرج، وإبطـال التغلُّ

ــام يــتمُّ هــذا الغــرض ويكمــل املقصــود لــو كــان . واملقــاهرة وإنَّ

الناصب لإلمـام عـني املكلَّفـني، ألنَّـه لـو اسـتند إلـيهم الختـار 

ــ ــك ك ــه، ويف ذل ــه إلي ــل طبع ــن يمي ــنهم م ]] ٤٨ص /[[لٌّ م

ــاس،  ــني الن ــرج ب ــرج وم ــوع ه ــة، ووق ــتن عظيم ــورات وف ث

ــو  ــبه، وه ــن نص ــرض م ــًا للغ ــام مناقض ــب اإلم ــون نص فيك

 .باطل

ــامن ــه الث ــن :  الوج ــيم م ــم عظ ــام حك ــة اإلم ــوب طاع وج

ــدِّ  ــام ال ــتناده إىلٰ أحك ــاز اس ــو ج ــتناد  ين، فل ــاز اس ــني جل املكلَّف

ــام  ــع األحك ــة مجي ــن بعث ــتغناء ع ــتلزم االس ــك يس ــيهم، وذل إل

ــاء  ــان األنبي ــوا لنصــب األحكــام، فــإذا ك ــام ُبعث ــم إنَّ ، ألهنَّ

 .كان غريه أوىلٰ  عن النبيِّ  ٰى أصلها مستغن

ــع ــه التاس ــة :  الوج ــاق األُمَّ ــار اتِّف ــَرتط يف االختي ــا أن ُيش إمَّ

ل باطـــل لعـــدم القائـــل بـــه ]] ٤٩ص /[[عليـــه أو ال،  واألوَّ

نقلــه اجلــويني، وأثبــت القــايض عبــد اجلبّــار إمامــة أيب  مــا عــىلٰ 

ــه بايعــه واحــد وهــو عمــر بــرٰىض  أيب عبيــدة، : أربعــة بكــر، ألنَّ

ــعد وســامل مــوىلٰ  ــن س . حذيفــة، وأســد بــن حصــني، وبشـــر ب

ــه مــن املعلــوم بالضـــرورة امتنــاع الكــلِّ يف حلظــة واحــدة  وألنَّ

ــىلٰ  ــاع معر ع ــوم امتن ــن املعل ــّم م ــد، ث ــخص واح ــار ش ــة اختي ف

اخللق كّلهـم لشـخص واحـد، ومعرفـة اجـتامع رشائـط اإلمامـة 

ــعهم،  ــائي مواض ــني وتن ــة املكلَّف ــد أمكن ــم تباع ــا نعل ــه، ألّن في

ــا أن . ذلــك ومثــل هــؤالء يمتنــع اتِّفــاقهم عــىلٰ  ــا الثــاين فإمَّ وأمَّ

ــه ــَرتط في ــدم   ُيش ــل لع ل باط ــنيَّ أو ال، واألوَّ ــدد مع ــاد ع انعق

مـن عـدد، ومـن املعلـوم أنَّـه لـو  ىلٰ الدليل عليه، فإنَّه ال عـدد أو

ــة  ــوب طاع ــؤثِّر يف وج ــد مل ُي ــرتط واح ــدد املش ــن الع ــص ع نق

وأيضــًا لِـــَم كــان قــول . املنصــوب، كــام لــو زاد مل ُيــؤثِّر زيادتــه

ـة عـىلٰ  غـريهم بحيـث حيـرم  أنفسـهم وعـىلٰ  بعض املكلَّفني حجَّ

ذلـك؟  بعد ذلـك خمالفتـه وجيـب اتِّباعـه؟ وأيُّ دليـل يـدلُّ عـىلٰ 

فــإنَّ العقــل غــري دالٍّ عليــه، وال ُوِجــَد يف النقــل عــن النبــيِّ مــا 

ــدلُّ عليــه ــل، . ي ــاين أيضــًا باط ألنَّــه إذا مل ]] ٥٠ص /[[والث

ــًا وجيــب  ُيشــَرتط العــدد جــاز أن ينصــب شــخص واحــد إمام

اخللـق كّلهــم متابعتـه، كــام اختـاره اجلــويني، وهـو معلــوم  عـىلٰ 

ينصـب اإلنسـان نفسـه  وألنَّه لـو جـاز ذلـك جلـاز أن. البطالن

باعــه ــه لــو كــان كــذلك . إمامــًا، ويــأمر اخللــق بوجــوب اتِّ وألنَّ

ــزاع،  إىلٰ  ٰى ألدّ  ــام الن ــرج وقي ــرج وامل ــاثر اهل ــتن وتك ــوع الف وق

ــيج إىلٰ  ــا احت ــه ومل ــار علي ــة واالختي ـــرطية. املبايع ــان الش أنَّ : بي

املقتضـي لوجـوب قبـول قـول الواحـد يف حـقِّ الغـري ثابـت يف 

ــه، ــقِّ نفس ــصٌّ  ح ــاد ن ـــرائط االجته ــلِّم بش ــه مس ــىلٰ  ألنَّ ــن  ع م

ــاد  ــب انعق ــذلك، فوج ــاره ل ــة واختي ــة واإلمام ــتحقُّ الرئاس يس

قولــه كــام يف حــقِّ الغــري، إذ ال يشــرتط تغــاير العاقــد واملعقــود 
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 قــابالً للفعــل، واملعقــود حمــال�  كــان العاقــد حمــال�  ٰى لــه، بــل متــ

 .قابالً لالنفعال وجب وقوع األثر

ــا  اإلمــام جيــب أن يكــون معصــومًا عــىلٰ : ارشالوجــه العــ م

ــاء  ــار، خلف ــالنصِّ ال باالختي ــني ب ــت التعي ــب أن يثب ــأيت، فيج ي

ـا مـن األُمـور الباطنـة اخلفيـة التـي ال يعلمهـا  العصمة عنّا، ألهنَّ

 .إالَّ اهللا تعاىلٰ 

اإلمـام جيـب أن يكـون أفضـل أهـل : الوجه احلـادي عشــر

، فلـو وّلينـا أحـدنا باختيارنـا زمانه دينًا وورعـًا وعلـًام وسياسـةً 

ــ ــقًا، وخيف ــافرًا أو فاس ــه ك ــون باطن ــأمن أن يك ــر  ٰى مل ن ــا أم علين

ــامالت ــذه الك ــريه يف ه ــه وبــني غ ــة بين ص . /[[علمــه واملقايس

ــ]] ٥١ ــا الش ــر ـوإذا جهلن ــذا األم ــاط ه ــحُّ أن ين ــف يص رط كي

 اختيارنا؟ بنا ويستند إىلٰ 

ــه الثــاين عشـــر ملكــون أهــل احلــلِّ والعقــد ال ي: الوج

ــــرُّ  ـــنهم أن التص ـــحُّ م ـــف يص ـــلمني، فكي ـــور املس ف يف ُأم

 ُيملِّكوها غريهم؟

ــال ــن ويلَّ : ال يق ــن أن ُيمكِّ ــام أمك ــالغري  ك ــزويج ب ــرأة الت امل

 .وال يملك االستمتاع هبا، أمكن ذلك فيها هنا

الً كـون الـويلِّ : ألّنا نقـول ال يملـك االسـتمتاع هبـا  ُيمنَـع أوَّ

مــاً  منا لكــن الفــرق ظــاهر، فــإنَّ املــرأة لـــامَّ ســلَّ . إذا مل يكــن حمرَّ

ــرت يف  ــال افتق ــأحوال الرج ــة ب ــل جاهل ــة العق ــت ناقص كان

ــري إىلٰ  ــعها للغ ــك بض ــر ويلٍّ  متلي ــا  نظ ــار هل ــا خيت ــفيق عليه ش

 .ء دون غريه، بخالف أهل احللِّ والعقد الكف

ــ: الوجــه الثالــث عشـــر ــار ُي ــول باالختي ــرج  ؤّدي إىلٰ الق اهل

ــت ــارة الف ــرج وإث ــاطالً وامل ــون ب ـــرطية. ن، فيك ــان الش أنَّ : بي

دت الـبالد مل يكـن أهـل بعضـها أوىلٰ اإلمام إذا ُتـ بـأن  وّيف وتعـدَّ

وا رجلــني ومل يكــن عقــد خيتـاروا اإلمــام دون غــريهم، فــإذا ولُّـ

 .الفتنة ذلك إىلٰ  ٰى من اآلخر أدّ  أحدمها أوىلٰ 

ـــا كـــاحلكم يف ويلِّ ]] ٥٢ص : /[[وال يقـــال احلكـــم هاهن

جها من كفوين دفعةً املرأة إذ  .ا زوَّ

ــول ــا نق ــ: ألّن ــرأة ال ُي ــدين يف امل ــال العق ــتن  ؤّدي إىلٰ إبط الف

ــه مــع إبطــاهلام ال  ــزاع، ألنَّ ــارة الفســاد، بخــالف صــورة الن وإث

ــب أهلهــا الــرئيس  أولويــة يف ختصــيص بعــض الــبالد بــأن ُينصِّ

ــامَّ  ــام  الع ــال ك ــع اإلبط ــزاع م ــال الن ــتمرُّ ح ــض، فيس دون بع

ت مع ا  .لعقد ونفوذهاستمرَّ

ــ تفــويض اإلمــام إىلٰ : الوجــه الرابــع عشـــر ؤّدي االختيــار ُي

ــارة  إىلٰ  ــة وإث ــني األُمَّ ــرج ب ــرج وامل ــوع اهل ــازع ووق ــتن والتن الف

ــــاينو اآلراء  ــــذاهب متب ــــو امل ــــاد خمتلف ــــاد، ألنَّ الفس الفس

ــار إمامــًا مــن أهــل  واالعتقــادات، فكــلُّ صــاحب مــذهب خيت

ن لــيس مـن أهــل نحلتــه نحلتـه وعقيدتــه، وال يمكــن غـريه ممَّــ

أن خيتــار اإلمــام، فــاملعتزيل يريــد إمامــًا معتزليــًا وكــذا اجلــربي 

واخلــارجي وغــريهم، فــإذا اختــار كــلُّ واحــٍد مــنهم إمامــًا مــن 

ــر ــة األُخ ــازعتهم الفرق ــه ن ــل نحلت ــرج ٰى أه ــو اهل ــك ه ، وذل

ــد كــان يف شــفقة الرســول . العظــيم ــه، ورمحــة اهللا  وق ت بُأمَّ

ــاده، عــىلٰ  تعــاىلٰ  ــه تعــاىلٰ  عب  نــصَّ عــىلٰ  مــا يزيــل ذلــك، مــع أنَّ

أحكام كثرية ال يبلغ بعضـها بعـض نفـع اإلمامـة، فكيـف يليـق 

ومـن شـفقة رسـوله إمهـال الرعايـا وتـركهم  من رمحة اهللا تعـاىلٰ 

، وال مهجًا يموج بعضـهم يف بعـض؟ هـذا منـاٍف لعنايتـه تعـاىلٰ 

 .يرتضيه عاقل لنفسه مذهباً 

، ولـو : ألّنـا نقـولإنَّ ذلك مل يقـع، : ال يقال هـذا جهـل تـامٌّ

ــيلٍّ  ــن ع ــا يف زم ــن إالَّ م ــي   مل يك ــروب الت ــة واحل ومعاوي

ــنهم لكفــ . ، وكــذا يف زمــن احلســن واحلســني ٰى وقعــت بي

ــتقبل ــه يف املس ــتلزم عدم ـــي ال يس ــوع يف املاض ــدم الوق ــّم ع   .ث

د التجـــويز كـــاٍف يف منـــع اســـتناد اإلمامـــة إىلٰ   وأيضـــًا جمـــرَّ

 .االختيار

ــــر ]]٥٣ص /[[ ـــامس عش ـــه اخل ـــام : الوج ـــام أنَّ اإلم ك

الصــالح وأبعــد مــن  لطـف باعتبــاره أنَّ النــاس معــه أقــرب إىلٰ 

ــة يف وجــوب نصــبه،  التنــازع واهلــرج واملــرج، وكــان ذلــك علَّ

ــًا مــن عنــد اهللا تعــاىلٰ  ، فــإنَّ كــذلك كونــه منصوصــًا عليــه معيَّن

 أقــرب النــاس مــع اإلمــام املنصــوص عليــه مــن ِقبَــل اهللا تعــاىلٰ 

ــه  إىلٰ  ــان تعيين ــا إذا ك ــرج ممَّ ــرج وامل ــن اهل ــد ع ــالح وأبع الص

ضــًا إىلٰ  مســتندًا إىلٰ  ــار املكلَّفــني ومفوَّ ــه  اختي ــة، فإنَّ تعيــني العامَّ

ــون  ــه، فيك ــّد من ــتالف أش ــك، وال اخ ــن ذل ــم م ــاد أعظ ال فس

 .واجبًا كام وجب أصل تعيينه تعيينه من ِقبَل اهللا تعاىلٰ 

اهلــرج واملــرج  ٰى مقتضـــ ال ُنســلِّم ذلــك، ألنَّ : ال يقــال

ــنصِّ أيضــًا،  ــع ال ــل م ــتالف يف املــذهب، وهــذا حاص االخ

 فيصــحُّ أن حيمــل هــذا االخــتالف صــاحب املــذهب عــىلٰ 

عيــه أو  ــه الــذي يدَّ منازعــة مــن خيالفــه يف املــذهب، وينكــر نصَّ

ــىلٰ  ــه ع ل ــدهم  يتأوَّ ــام نج ــازع، ك ــة من ــه بمخالف ــدلُّ مع ــا ال ي م

لتـــي ينصــــرون هبـــا يفعلـــون هـــذا يف نصـــوص خمـــالفيهم ا

ــذاهبهم ــىلٰ . م ــذا، ألنَّ  ع ــوا هب ــم أن يقول ــيس هل ــة ل أنَّ اإلماميَّ
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ــزات  ــاٍن، وأنَّ املعج ــلِّ زم ــودة يف ك ــدهم موج ــوص عن النص

ــة  ظهــرت عــىلٰ  ــد األئمَّ ــة . ي ــة يف األزمن ــّم مل ترتفــع الفتن ث

ــوصكلِّ  ــة للمنص ــع الطاع ــوص، ومل تق ــه إالَّ يف   هــا يف النص علي

ن أحــد  أوقــات يســرية وهــو عــيلٌّ  ، ثــّم مــن بعــده مل يــتمكَّ

ة  مـن الظهـور بـل ُمنعـوا وُغلبـوا مـن ويلِّ األمـر  من األئمَّ

ة مديدة]] ٥٤ص /[[باالختيار، فقد ُسلِّم له   .األمر مدَّ

ــال ــًا فق ــني أيض ــو احلس ــارض أب ــرب إىلٰ : وع ــام أق ــي  أّي نف

معـه معجـزات ظـاهرة للنـاس  ااهلرج واملرج بـأن يبعـث اهللا نبيـ�

ــ اإلمــام، أو بــأن يقتصـــر هبــم  ة تشــافه النــاس بــالنصِّ عــىلٰ كافَّ

ــىلٰ  ــدَّ أن  ع ــال ب ــة؟ ف ــات حمتمل ــة برواي ــة منقول ــوص جممل نص

ل أقــرب إىلٰ  م مــع األوَّ ــأهنَّ ــّم مل  يقولــوا ب ــرك اهلــرج واملــرج، ث ت

نفـي اهلـرج بـأن يسـلب  وأّيـام أقـرب إىلٰ . ذلـك يفعل اهللا تعـاىلٰ 

ــاىلٰ  ة اهللا تع ــوَّ ــادة الق ــام، أو  األرشار زي ــار اإلم ــا يف أنص وجيعله

ــرب  ل أق ــكَّ يف أنَّ األوَّ ة يف األرشار؟ وال ش ــوَّ ــادة الق ــل زي جيع

ذلــك تشــديدًا للتكليــف  نفـي اهلــرج، ثــّم مل يفعــل اهللا تعـاىلٰ  إىلٰ 

ــواب ــادة الث ــًا لزي ــة وتعريض ــًا للمحن ــر يف . وتغليظ ــذا األم وك

 .االختيار وترك النصِّ  تفويض أمر اإلمامة إىلٰ 

ــا ن ــاس إىلٰ : قــولألّن ــع  إنكــار العلــم بقــرب الن الصــالح م

ــىلٰ  ــيص ع ــويض إىلٰ  التنص ــع التف ــدهم م ــام بع ــار  اإلم االختي

ــزم  ــل جي ــلَّ عاق ــإنَّ ك ــة، ف ــابرة حمض ـــروريات ومك إنكــار للض

مــا ال داللــة  بــذلك وحيكــم بــه، وإذا محــل املنــازع الــنصَّ عــىلٰ 

كـارًا عليه كان جاحدًا لـه ومنكـرًا ومعانـدًا، ومثـل هـذا أشـدُّ إن

الختيــار مــن يعانــده يف تعيــني إمــام ال يقــول بمقالتــه وال 

ل أقـــرب، فيكـــون أوىلٰ  يـــذهب إىلٰ  ـــه، واألوَّ  معتقـــده وطاعت

وإن منعـــت معاندتـــه مـــن وجـــوب التنصـــيص . بـــالوجوب

ــار ــن االختي ــًا م ــدُّ منع ــت أش ــرية . كان ــة كث ــد مجاع وإذا عان

ــرهم إىلٰ  ــوا أم ض ــه وفوَّ ــوص علي ــك  للمنص ــن ذل ــريه مل يك غ

ـــوب قاد ـــن وج ـــزم م ـــيص، إذ ال يل ـــوب التنص ـــًا يف وج ح

وال فـرق بـني اإلمـام . مـن وجـب عليـه الشـيء العمل به عـىلٰ 

ــيِّ  ــاع الكُ  والنب ب ــدم اتِّ ــن ع ــب م ــام مل جي ــك، وك ــار يف ذل ّف

بــاع املخــالفني  للنبــيِّ تــرك البعثــة كــذلك ال جيــب مــن تــرك اتِّ

ومعارضــة أيب احلســن باطلــة، . للمنصــوص عليــه تــرك الــنصِّ 

ــ ــا واردة عليــه حيــث أوجــب نصــب اإلمــام أمَّ الً فألهنَّ ا أوَّ

ــا ثانيــًا فلــوروده عــىلٰ  مجيــع التكــاليف، فــإنَّ  لكونــه لطفــًا، وأمَّ

الصــالح أقــرب، ومــع  النـاس لــو ُخلقــوا معصــومني كــانوا إىلٰ 

ويلـزم مـن ذلـك سـقوط التكـاليف، . ذلك كّلـه ال جيـب فعلـه

. وهـو باطــلالصـالح أقــرب،  إذ مـع عـدمها يكــون النـاس إىلٰ 

ته كذلك اإلمامة  .كام أنَّ املصلحة اقتضت التكليف ومشقَّ

لـــو جـــاز أن يثبـــت اإلمامـــة : الوجـــه الســـادس عشــــر

ــار جلــاز أن يثبــت  ة الشــرتاكهام ]] ٥٥ص /[[باالختي ــوَّ ــه النب ب

ــذا  ــًا فك ــل قطع ــايل باط ــنهام، والت ــة م ــالح املطلوب ــع املص يف مجي

م  .املقدَّ

ـــيَّ : ال يقـــال ـــرق أنَّ النب ـــ الف ـــالح  ٰى ُيتلّق ـــه املص من

تــه بطريــق يــؤمن عنــده مــن  الشـــرعية، فــال بــدَّ مــن يثبــت نبوَّ

ولــيس كــذلك اإلمــام، . جــواز اخلطــأ عليــه والكــتامن والتغيــري

ن ُيسـتعان  ألنَّه ُيـراد ملـا ُيـراد لـه األُمـراء والقضـاة وغـريهم ممـَّ

 .به يف الدين، وال يمتنع أن يثبت إمامته باالختيار

ــا نقــول إلمــام أيضــًا ُيــراد لتعريــف الشـــرع وحفظــه ا: ألّن

ــن  ــريه م ــالف غ ــمته بخ ــديل لعص ــري والتب ــن التغي وصــيانته ع

باعـه وطاعتـه واالنقيـاد إىلٰ  ة، وجيـب اتِّ قولـه، فـال بـدَّ مـن  األُمَّ

 .أن يثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز اخلطأ

الصـفات املشــرتطة يف اإلمــام خفيَّــة : الوجـه الســابع عشـــر

ـــن ـــة  ال يمك ـــالم والعدال ــــر، كاإلس ـــا للبش ـــالع عليه االطِّ

ــة وغريهـا مــن الكيفيـات النفســية، فلـو كــان  والشـجاعة والعفَّ

ــم  ــَرتط العل ــا أن ُيش ــان إمَّ ــة لك ــار العامَّ ــًا باختي ــبه منوط نص

ــار وهــو تكليــف مــا ال يطــاق،  بحصــوهلا يف املنصــوب باالختي

ــ ــد هن ــّن، وق ــَرتط الظ ــال  ٰى أو ُيش ــه، ق باع ــن اتِّ ـــرع ع اهللا الش
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ــ]١٠: األحـزاب[ النهــي  ة عـىلٰ ، وغــري ذلـك مــن اآليـات الدالَّ

ــنِّ  ــاع الظ ب ــن اتِّ ــون. ع ــف يك ــألة   فكي ــات مس ــًا يف إثب طريق

 ؟ٰى يعمُّ به البلو علمية، وحكم عامٌّ 

بـاع الظـنِّ يف: ال يقال  قبـول الشـهادات الشـارع قـد أمـر باتِّ

ــول ــا نق ــة، ألّن ــائل الفروعي ــدليل ال : واملس ــصَّ ب ــامُّ إذا ُخ الع

 .التخصيص خيرج عن داللته يف ما عدا حملِّ 

لــو ثبتــت اإلمامــة باالختيــار لكــان : الوجــه الثــامن عشـــر

ملن ُيثبِتهـا باختيـاره أن ُيبطِلهـا وُيزيلهـا باختيـاره كـام يف األمـري 
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ــل يف  ـــي، وإذا مل يعم ــل يف والقاض ــه ال يعم ــا أنَّ ــا علمن إزالته

 .ثبوهتا

ــال ــه : ال يق ــرأة أنَّ ــاألمر يف ويلِّ امل ــا ك ــر فيه ــان األم ــالَّ ك ه

 يملك تزوجيها وال يملك فسخ العقد بعد التزويج؟

الفـرق ظـاهر، فــإنَّ الشـارع جعـل إلزالـة قيــد : ألّنـا نقـول

، وال بنظـر املـرأة النكاح سببًا خمصوصًا غـري منـوط بنظـر الـويلِّ 

ــ ــار ب ــة باختي ــا منوط ــة، فإهنَّ ــة اإلمام ــالف والي ــالزوج، بخ ل ب

ة ملصلحتهم عىلٰ   .تقدير ثبوهتا به العامَّ

ـــر ــع عش ــه التاس ــام : الوج ــوّيل اإلم ــة أن ت ــان جلامع ــو ك ل

ــىلٰ  ــا ع ــة هل ــام خليف ــان اإلم ــان أن  لك ــيس لإلنس ــها، ول نفس

ــىلٰ  ــتخلف ع ــو  يس ــه، وه ــم لنفس ــه أن حيك ــيس ل ــام ل ــه، ك نفس

 .ُيبطِل االختيار

هـالَّ كـان مـن ذلـك كحـدوث حادثـة للمجتهـد؟ : ال يقال

ــه ال يكــون ذلــك حكــًام لنفســه أو عــىلٰ   فــإذا اجتهــد وعمــل فإنَّ

بشـــرط اجتهــاده،  نفســه، بــل يكــون حكــًام هللا وللرســول 

 .وكذلك املختارون إذا اختاروا اإلمام

ــول ــا نق ــاىلٰ : ألّن ــم اهللا تع ــإنَّ حك ــاهر، ف ــرق ظ ص /[[ الف

ــة و]] ٥٧ ــاطة يف احلادث ــف بإصــابته بوس ــد أمــر املكلَّ احــد، وق

ــة التــي نصــبها اهللا تعــاىلٰ  وجعلهــا عالمــة عليــه،  النظــر يف األدلَّ

ــا ال  ــف م ــاع تكلي ــه، المتن ــلة إلي ــون موص ــدَّ أن تك ــا ال ب فإهنَّ

حكـم تلـك احلادثـة منوطـًا باختيـار  ُيطاق، ومل جيعـل اهللا تعـاىلٰ 

ــا موقوفــة ــف، بخــالف اإلمامــة عنــدكم فإهنَّ اختيــار  عــىلٰ  املكلَّ

ة، فلهم أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا  .العامَّ

واليــة اإلمــام أعظــم الواليــات، فــإذا مل :  الوجــه العشـــرون

ــون  ــف يملك ــة، فكي ــة وال للخاصَّ ــة للعامَّ ــذه الوالي ــت ه تثب

 إثباهتا لغريهم؟

، فــإنَّ اإلمــام املثبــت لواليــة اإلمــام هــو اهللا تعــاىلٰ : ال يقــال

ــ ــر غ ــإذا أم ــافًا إىلٰ ريه أن ُي ــون مض ــه يك ه، فإنَّ ــوالَّ ــريًا ف  وّيل أم

ه  .اإلمام دون من والَّ

ــول ــا نق ــاىلٰ : ألّن ــن اهللا تع ــة م ــلَّمتم أنَّ الوالي ــع  إذا س ارتف

ــزاع ــىلٰ . الن ــذهبون إىلٰ  ع ــم ال ت ــىلٰ  أنَّك ــك، ب ــر  ذل ــون األم جتعل

ضــًا إىلٰ  ــرئيس  مفوَّ ــا إقامــة ال ــيس إذا وجبــت علين اختيارنــا، ول

ــا ــب  فاخرتن ــذلك نص ــرج ب ــه، وال خي ــئنا واليت ــن ش ــن م نح

 .اإلمام عن استناده إلينا

 اإلمـــام خليفـــة اهللا تعـــاىلٰ :  الوجـــه احلـــادي والعشــــرون

ــام،  ــة هل ــان خليف ــا ك ــار مل ــه باالختي ــت إمامت ــو ثبت ورســوله، فل

ــة، لقــول  ــة لألُمَّ ــام مل يســتخلفاه، وال جيــوز أن يكــون خليف ألهنَّ

 .ورسوله، وهذا ُيبطِل االختيار ىلٰ إنَّه خليفة اهللا تعا: الكلِّ 

 .اهما بيَّنّ  إنَّه خليفة اهللا عند اختيارهم عىلٰ : ال يقال

كيـف يكـون خليفـة اهللا ومل يـنّص اهللا عليـه، بـل : ألّنا نقـول

ضـًا إىلٰ  اختيارنـا؟ ولـو كـان بسـبب ذلـك خليفـة اهللا  جعله مفوَّ

تيارنــا، اخ وجيعــل األحكــام مســتندة إىلٰ  اجلـاز أن يبعــث اهللا نبي�ــ

 .، وهو باطل قطعاً وتكون بسبب ذلك مستندة إليه تعاىلٰ 

أن  كيــف جيــوز مــن النبــيِّ :  الوجــه الثــاين والعشـــرون

ض أعظـم األُمـور إىلٰ  غـريه، وهـو توليـة اإلمـام، مـع علـوِّ  ُيفوِّ

ــام  ة، واإلم ــوَّ ــم املراتــب هــو النب ــإنَّ أعظ ــة هــذا األمــر؟ ف مرتب

 يتـــه، وال يتـــوّىلٰ نائـــب عنـــه، وحـــاكم كحكمـــه، ووال كوال

ــد  ــل العق ــذا ُيبطِ ــك؟ وه ــل ذل ــف هيم ــه، فكي ــة بنفس الوالي

 .باالختيار ويوجب إثبات النصِّ 

ــال ض : ال يق ــوِّ ــًا يف أن ُيف ــلحة رشع ــون املص ــاز أن تك ج

  ٰة إىل  .غريه اختيار األئمَّ

ــول ــا نق ــوت : ألّن ــل ثب ــك، ب ــلحة يف ذل ــاء املص ــم انتف نعل

ــاز أن يع ــك ج ــاز ذل ــو ج ــرية، ول ــد كث ــاىلٰ مفاس ــم اهللا تع أن  ل

ـــون  ض إىلٰ ]] ٥٨ص /[[تك ـــوِّ ـــلحة يف أن ُيف ـــني  املص املكلَّف

 .تعيني األنبياء

الوصــيَّة  قــد أوجــب اهللا تعــاىلٰ :  الوجــه الثالــث والعشـــرون

ــ كــام يف كتابــه، وحــثَّ عليهــا رســول اهللا  مــن «: قــال ٰى حتَّ

، فكيـف جيـوز أن يليـق »مات بغـري وصـيَّة مـات ميتـة جاهليـة

ــبة النبــ وجوبــه  تــرك هــذا الواجــب املجمــع عــىلٰ  يِّ إىلٰ نس

ــف  ــار؟ وكي ــن األخب ــواتر م ــرآن واملت ــه يف الق ــوص علي املنص

ـة وعليـه حكـًام ثـّم يرتكـه مـن غـري نسـخ وال  يوجب عـىلٰ  األُمَّ

ــبَّ الكُ  ــو س ــال؟ ول ــا إبط ــار نبيَّن ــبُّ  ّف ــن مل يس ــأعظم م وه ب

 تــرك الوصــية )عليــه الصــالة والســالم(وإذا امتنــع منــه   .ذلــك

 .بطل القول الختيار

ــال ــدب إىلٰ : ال يق ــام ن ــن أو  إنَّ ــه دي ــان علي ــن ك ــيَّة م الوص

، ٰى هــذا املجــر ٰى مــا جــر وصــاية لغــريه، أو كــان لــه طفــل إىلٰ 

ا األُمور الدِّ   .ينية فلم يرد الشـرع بالوصيَّة فيها أصالً وأمَّ

ين أعظــم مــن الوصــيَّة يف الوصــيَّة يف الــدِّ : ألّنــا نقــول

ــة ــور الدنيوي ــيِّ األُم ــن النب ــوص م ــو  ، وباخلص ــذي ه ال

عليـه،  ين ومعلِّمـه واملرشـد إليـه والـدالُّ مبدأ اخلـري ومنبـع الـدِّ 
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يتالعـب بـه، شأنًا، فكيف جيـوز أن هيملـه وجيعلـه منوطـًا بمـن 

ه؟ وكيـف يمتنــع نــدب الوصــيَّة  ومـن يوصــله إىلٰ  غــري مســتحقِّ

يف كتابـه وصـيَّة إبـراهيم  ينية، وقـد ذكـر اهللا تعـاىلٰ يف األُمور الدِّ 
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، وكيـــف جيـــوز أن جتـــب  ]١٣٢: البقـــرة[ بَ�ِيـــِه َو�َع

ــيَّ  ــدِّ الوص ــور ال ــب يف ُأم ــدنيا وال جت ــور ال ــي ة يف ُأم ــن ه ين ممَّ

 منوطة به ومن هو مبعوث ألجلها ولإلرشاد إليها؟

ــة أو :  الوجــه الرابــع والعشـــرون لــو كــان جلامعــة األُمَّ

لبعضــها أن خيتــاروا اإلمــام لوجــب أن يكونــوا أعلــم مــن 

ــاروه،  ــله ليخت ــام وفض ــم اإلم ــان عل ــوا باالمتح ــام ليعرف اإلم

منـه ومل يكـن هلـم أن  ا أعلـم منـه لكـانوا باإلمامـة أوىلٰ ولو كانو

ـــل  خيتـــاروه، ولـــيس هلـــم أن خيتـــاروا أنفســـهم، وهـــذا ُيبطِ

 .االختيار

ــ: وال يقــال ــم مــن غــريه حتَّ  ٰى ال جيــب أن يكــون املــرء أعل

يعلــم فضــل علمــه، بــل املرجــوح أبــدًا يعلــم فضــل الــراجح، 

ئــه، وســيبويه علام فإّنــا نعلــم رجحــان أيب حنيفــة يف الفقــه عــىلٰ 

 .يف النحو

ــول ــا نق ــل : ألّن ــراجح أفض ــم أنَّ ال ــوح يعل ــلَّم أنَّ املرج مس

ــا أن  ــه أفضــل مــن آخــر غريمهــا ]] ٥٩ص /[[منــه، أمَّ يعلــم أنَّ

 .ممنوع

ـــرون ــامس والعش ــه اخل ــرئيس :  الوج ــب ال ــب نص ــو وج ل

ــا أن يشــرتط العلـم باســتحالة الظلــم والتعــّدي  عـىلٰ  اخللــق فإمَّ

ل هــو القــول بالعصــمة وال يعلمهــا إالَّ اهللا  منــه أو ال، واألوَّ

، والثـاين يسـتلزم جـواز كـون الضــرر يف نصـبه أكثـر مـن تعاىلٰ 

 . فقده

ـــرون ــه الســادس والعش ــو وجــب عــىلٰ :  الوج النــاس  ل

ــدفع الفســاد واملضــار لوجــب تــرك  نصــب الــرئيس وطاعتــه ل

الفســـاد، فاســـتغنوا بـــذلك عـــن نصـــب الـــرئيس، فيســـقط 

ــدَّ  ــالف املق ــو خ ــه، وه ــأتّ . موجوب ــذا ال يت ــىلٰ  ٰى وه ــة  ع اإلماميَّ

 ال عـــىلٰ  اهللا تعـــاىلٰ  القــائلني بوجـــوب نصــب الـــرئيس عــىلٰ 

 .الرعيَّة

م ال يكفُّ : ال يقال  .ون عن الفسادإهنَّ

 .وقد ال يطيعون الرؤساء، فيقع الفساد: ألّنا نقول

ـــل أنفســـهم : ال يقـــال إذا مل يطيعـــوا الرؤســـاء، فمـــن ِقبَ

 .ُأوتوا

مل يرتكــوا الفســاد، فمــن قبــل أنفســهم  إذا: ألّنــا نقــول

 .ُأوتوا

ــال ــلَّ : ال يق ــن ك ــاد، ولك ــرك الفس ــوب ت ــبهة يف وج  ال ش

ــه،  زمــانٍ  ــال يطلبون ــه ومــن جه ــلحاء يكرهون ــو مــن ص ال خيل

والفساد عند نصب الـرئيس أقـلُّ منـه عنـد عدمـه، فمـن يكـره 

ــل إىلٰ  منــع غــريه  وقــوع الفســاد لزمــه تركــه بنفســه، وأن يتوصَّ

 .يس، وأن يعينه بنفسه ورأيه ومالهبإقامة الرئ

ــا نقــول ــرئيس : ألّن الصــلحاء ال تتَّفــق آراؤهــم يف تعيــني ال

ــب  ــك املنص ــنهم ذل ــٍد م ــلُّ واح ــب ك ــد يطل ــف، وق ــل ختتل ب

ّهـال وألنَّ اجلُ . لنفسه، أو ملن لـه بـه عنايـة، فيقـع اهلـرج واملـرج

ال يســاعدون الصــلحاء، وقــد ال يمتثلــون أمــر ذلــك الــرئيس، 

ــر  ــىلٰ . الفســاد]] ٦٠ص /[[فيكث ة الفســاد ع ــادَّ ــدفع م ــام تن  وإنَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــن ِقبَل ــوب م ــرئيس منص ــأنَّ ال ــة ب ــول اإلماميَّ وألنَّ . ق

ــع  ــن دف ــوا م ــرئيس يمكن ــب ال ــن نص ــوا م ن ــلحاء إذا متكَّ الص

ّهـال، وإذا عجـزوا عـن هـذا عجـزوا عـن ذلـك، الفساد من اجلُ 

 .فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس، وهو باطل

ــه الســابع  جتــويز تــرك  ٰى لــو اقتضـــ:  والعشـــرونالوج

ـــىلٰ  ـــرئيس ع ـــب ال ـــوب نص ـــب وج ـــزم  الواج ـــني ل املكلَّف

  أنَّ : بيـان الشـــرطية. التسلسـل، والـالزم باطـل، فــامللزوم مثلـه

املقتضـــي لوجـــوب نصـــب الـــرئيس واجـــب جيـــوز مـــنهم 

هم عـن اإلخـالل اإلخالل به، فكان علـيهم شــيء آخـر يصـدُّ 

ــيهم يف ــب عل ــام وج ــب، ك ــذا الواج ــوع هب ــويز وق ــاد  جت الفس

 . فيهامنصب الرئيس لوجود املقتيض

ا قول اإلماميَّة، وهـو أنَّـه إذا وجـب عـىلٰ  املكلَّفـني تـرك  وأمَّ

إقامـة  اهللا تعـاىلٰ  الفساد، وجاز مـنهم اإلخـالل بـه، وجـب عـىلٰ 

ــاىلٰ  ــرئيس، واهللا تع ــب ال ــف بنص ــالل  اللط ــه اإلخ ــتحيل من يس

 .بالواجب، فاندفع حمذور التسلسل

املالزمــة ممنوعــة، فــإنَّ جتــويز تــرك الواجــب مــن : الال يقــ

ــة يســتلزم وجــوب نصــب الــرئيس، لكــن  كــلِّ واحــٍد مــن األُمَّ

ـة عـىلٰ  هذا الواجب ال يمكن تركـه، فإنَّـه واجـب عـىلٰ   كـلِّ األُمَّ

ــة مــن حيــث هــو جممــوع  ــوع األُمَّ ــتامع، وجمم ســبيل االج

 .معصوم

ــة عــىلٰ : ألّنـا نقــول ــا إذا  املحــال اجــتامع كــلِّ األُمَّ اخلطــأ، أمَّ
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يرتكــب ]] ٦١ص /[[ارتكــب بعضــهم الصــواب جــاز أن 

بعضــها اآلخــر اخلطــأ، وقــول الــبعض يف نصــب اإلمــام لــيس 

ح ــرجِّ ــري م ــن غ ــيح م ــتحالة الرتج ــة، الس ــم يف . بحجَّ وألنَّك

ــإذا مل حيصــل . االعــرتاض جعلتمــوه مــن فعــل املجمــوع ف

ــة عــىلٰ  وألحّقيــة اخلطــأ،  بــإخالل الــبعض ال يلــزم اجــتامع األُمَّ

 .اإلمام املذكور

 لـو وجـب نصـب الـرئيس عـىلٰ :  الوجه الثـامن والعشــرون

ــىلٰ  ــة ال ع ــاىلٰ  الرعيَّ ــرين اهللا تع ــد أم ــزم أح ــالل : ل ــا اإلخ إمَّ

ــل  ــميه باط ــايل بقس ــرج، والت ــرج وامل ــوع اهل ــب أو وق بالواج

ــه م مثل ــدَّ ــًا، فاملق ـــرطية. إمجاع ــان الش دة، : بي ــدِّ ــبالد متع أنَّ ال

عــدة، ويف كــلِّ بلــد وصــقع جيــب أن يكــون هلــم واملســاكن متبا

ــض  ــيص بع ــة لتخص ــاد، وال أولوي ــن الفس ــردعهم ع ــيس ي رئ

ـا أن جيـب عـىلٰ  كـلِّ  البالد واألصقاع بكون الـرئيس مـنهم، فإمَّ

بلد نصب رئيس ويلـزم منـه وقـوع اهلـرج واملـرج وإثـارة الفـتن 

وانتشــار التنــازع بــني الرؤســاء، إذ كــلُّ رئــيس يطلــب الرياســة 

. ة، ويف ذلك مـن الفسـاد أضـعاف مـا حيصـل بـرتك نصـبهالعامَّ 

ح أو جيـب عــىلٰ  أو ال . بعـض الــبالد ويلــزم الرتجـيح بــال مــرجِّ

ــىلٰ  عــىلٰ   جيــب ــب الــرئيس ع ــالن وجــوب نص ــه بط ــد، وفي  أح

كــلِّ بلــد وال يفعلونــه، ويلــزم اإلخــالل  أو جيــب عــىلٰ . الرعيَّــة

 .بالواجب

ــه قولــه  ىلٰ اإلمجــاع واقــع عــ:  الوجــه التاســع والعشـــرون أنَّ
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َ دة]٢: النـور[ َج�ْ . ، وغريمهـا مـن اآليـات مطلقـة غـري مقيـَّ

ــ: هــذا فنقــول]] ٦٢ص /[[فــإذا ثبــت  ا أن يكــون اخلطــاب إمَّ

ــة ــة، أو لألئمَّ ــىلٰ . لألُمَّ ــاع ع ــل لإلمج ل باط ــدود ال  واألوَّ أنَّ احل

ها إالَّ اإلمـام أو مـن أذن لـه اإلمـام كـام نقلـه اخلـوارزمي،  يتوالَّ

وإذا كــان خطابــًا لإلمــام وجــب أن يكــون . فتعــنيَّ الثــاين

ـه اخلطـاب منصوبًا من ِقبَلـه تعـاىلٰ  ـق األمـر نحـوه ويتوجَّ  ليتحقَّ

ــة، وإالَّ لكــان  إليــه، وال جيــوز أن يكــون منصــوبًا مــن ِقبَــل األُمَّ

ــىلٰ  ــًا ع ــر موقوف ــك  األم ــل ذل ــًا، ويقب ــة إمام ــب األُمَّ أن تنص

 .املنصوب اإلمامة

ــ: ال يقــال قطــع الســارق  ل إىلٰ إنَّــه أمــر مطلــق بالتوصُّ

ــ ــارقة، والتوصُّ ــلح والس ــن يص ــول م ــون بقب ــام يك ــه إنَّ ل إلي

يمكنــه العقــد ملــن يصــلح لإلمامــة،  لإلمامــة هلــا، وبعقــد مــن

مـن يصـلح لإلمامـة قطـع السـارق  فيلزم مـن جهـة اآليـة عـىلٰ 

مـن يمكنـه العقـد  مقّدماته وهي قبولـه لإلمامـة، ولـزم عـىلٰ   مع

لــه القطــع بــأن يعقــد اإلمامــة ملــن يصــلح هلــا فيقطعــه اإلمــام، 

ــىلٰ  ــل ع ــوب الفع ـــي وج ــق يقتض ــر املطل ــاٍل،  ألنَّ األم ــلِّ ح ك

ــوذلــك يقتضـــ وجــوب  ة عــىلٰ ي وجــوب مقّدماتــه، واآليــة دالَّ

 .الرعايا نصب اإلمام عىلٰ 

ــا نقــول ــذاهتا عــىلٰ : ألّن ــت ب ــة دلَّ ــىلٰ  اآلي ــالتبع ع ــع وب  القط

ــام يــتمُّ األمـر بــالقطع عــىلٰ  تقـدير إمــام معصــوم  املقـّدمات، وإنَّ

ـ ة بالـذات عـىلٰ وال جيـوز أن ُجتَعـل دالَّـ. من ِقبَله تعـاىلٰ  ل التوصُّ

، ألنَّـه إخـراج الكـالم عـن حقيقتـه مـن غـري رضورة القطع إىلٰ 

ــه ــة علي ــوب . وال دالل ـــي وج ــام يقتض ــق إنَّ ــر املطل وألنَّ األم

ــىلٰ  ــل ع ــّدمات الفع ــا  مق ــل، فأمَّ ــك الفع ــه ذل ــب علي ــن جي م

ــىلٰ  ــل ع ــوب الفع ــىلٰ  وج ــه ع ــوب مقّدمات ــف ووج ــريه  املكلَّ غ

اإلمامــة ملــن يصــلح ]] ٦٣ص /[[فغــري صــحيح، ومــن يعقــد 

مـن يصـلح  يقبـل اإلمامـة، فـإن وجـب قبوهلـا عـىلٰ  هلا غري من

الغــري، ومــن يعقــد  هلــا مل يصــّح أن جتــب مقــّدمات قبولــه عــىلٰ 

 .من يقبلها اإلمامة ال جيب عليه القطع بل عىلٰ 

ــذه اآليــة عــىلٰ  ـــري هب ــو احلســني البص ــد اســتدلَّ أب  وق

ـــىلٰ  ـــة ع ـــب األئمَّ ـــوب نص ـــاىلٰ  وج ـــه تع ـــأنَّ قول ـــة ب   الرعيَّ

َطُعوا
ْ
ــا�

َ
ــ ف ــمش ــني التوصُّ ــارشة  ل إىلٰ رتك ب ــني مب ــع وب القط

قطـع األمـري السـارق إذا أمـر بقطعـه فُقطِـَع، : القطع، فإنَّه يقال

د السـارق إذا بـارش القطـع ولـيس املـراد املبـارشة، . وقطع اجلالَّ

، ولـيس يمكـن مبـارشة الكـلِّ  فإنَّ ظاهرها عـامٌّ متنـاول للكـلِّ

أنَّـه لـيس  مجـاع عـىلٰ القطع، ولو أمكنهم مل يكن املـراد ذلـك لإل

د بـالقطع مـن دون أن يتـوّىلٰ  ة أن يـأمروا اجلـالَّ ذلـك األمـر  لألُمَّ

ـ القطــع، وإذا كـان كــذلك  ل إىلٰ اإلمـام، فــإذن املـراد هبــا التوصُّ

ــه  ــن يمكن ــة وم ــلح لإلمام ــن يص ــتهم م ــدخل يف مجل ــة ي فاألُمَّ

ــلُّ  ــزم الك ــه، فيل ــد ل ــ العق ــيس إالَّ التوصُّ ــه، ول ــه بمقّدمات ل إلي

 .بول والعقدالق

 :واجلواب من وجهني

ل ــ: األوَّ ــالقطع ال بالتوصُّ ــر ب م أنَّ األم ــدَّ ــد تق ــه، وق ل إلي

رناه  .ذلك فيام نحن قرَّ

ــه يصــحُّ أن يقــال يف اإلمــام: الثــاين ــه قطــع الســارق، : أنَّ إنَّ

د أنَّـه  وُيفَهم عرفـًا أنَّـه أمـر بـالقطع، كـام ُيفَهـم حقيقـًة يف اجلـالَّ

أن يكــون حقيقـًة فـيهام يف حـقِّ اإلمــام  قطـع إذا بـارشه، فيصـحُّ 
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د لغـةً  ـا العاقـدون لإلمامـة فـال يقـال. عرفًا ويف حـقِّ اجلـالَّ : أمَّ

ــم قطعــوا الســارق، بمعنــ ــم عقــدوا عقــد اإلمامــة ملــن  ٰى إهنَّ أهنَّ

أمر بقطع السارق، لبعـد ذلـك يف اللغـة، وإن ُجِعـَل جمـازًا كـان 

جمــازه البعيــد يف الغايــة  بعيـدًا يف الغايــة، واللفــظ ال ُحيَمــل عـىلٰ 

 .مع وجود احلقيقة

 لفــظ القطــع حقيقــًة يف املبــارشة، وقــد ُيطَلــق عــىلٰ : وأقــول

ـــرب  ـــاوت يف الق ـــباب تتف ـــببية، واألس ـــازًا للس ـــبب جم الس

ــاز  ــذلك املج ــاوت ب ــوص، ويتف ــوم واخلص ــد، ويف العم والبع

ــة ــة . يف األولوي ــيس علَّ ــباب، إذ ل ــض األس ــالقطع بع ــر ب واألم

ة، والعقد  ، واألمـر أقـرب منـه، فـال جيـوز سـبب بعيـد عـامٌّ تامَّ

ــىلٰ  ــل ع ــاهنام،  احلم ــرب وإمك ــة والق ــود احلقيق ــع وج ــد م العق

ــامُّ  ــد الع ــبب البعي ــًا الس ــن خصوص ــون م ــاد أن يك ــه يك ، فإنَّ

فاقية، فال جيوز محل اللفظ عليه  .األسباب االتِّ

*   *   * 

مة احلّيل / هنج احلقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

 :تعيني اإلمامطريق ]] ١٦٨ص [[

 :يف طريق تعيني اإلمام: املبحث الثالث

ـة كافَّــة إىلٰ  تعيــني اإلمــام  أنَّ الطريــق إىلٰ  ذهبــت اإلماميـَّ

ــران ــاىلٰ : أم ــن اهللا تع ــنصُّ م ــه ال ــت إمامت ــام ثبت ــه، أو إم ، أو نبيِّ

ـــه، أو ظهـــور املعجـــزات عـــىلٰ  ـــده، ألنَّ رشط  بـــالنصِّ علي ي

ــور اخلف ــن األُم ــمة، وهــي م ــي ال اإلمامــة العص ــة الت ــة الباطن يَّ

 .يعلمها إالَّ اهللا تعاىلٰ 

ـــنَّة يف ذلـــك، وأوجبـــوا ]] ١٦٩ص /[[ وخالفـــت السُّ

ــىلٰ  ــر ع ــة أيب بك ــا،  إطاع ــق يف رشق األرض وغرهب ــع اخلل مجي

]] ١٧٠ص /[[باعتبــار مبايعــة عمــر بــن اخلّطــاب لــه، برضــاء 

ــة ــوىلٰ : أربع ــامل م ــدة، وس ــعد،  أيب عبي ــن س ــري ب ــة، وبش حذيف

 .، ال غريوأسيد بن حضري

بـاع مـن  فكيف حيلُّ ملن يـؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر إجيـاب اتِّ

ـــة  مل يـــنّص اهللا تعـــاىلٰ  عليـــه وال رســـوله، وال اجتمعـــت األُمَّ

 مجيع اخللق، ألجل مبايعة أربعة أنفار؟ عليه، عىلٰ 

بل قد ذهـب اجلـويني، وكـان مـن أكثـرهم علـًام، وأشـّدهم 

ة تنعقـد لشـخص واحـد أنَّ البيعـ ، إىلٰ عنـادًا ألهـل البيـت 

 .من بني هاشم، إذا بايعه رجل واحد ال غري

هــذا املــذهب، وأن  العاقــل لنفسـه االنقيــاد إىلٰ  فهـل يــرٰىض 

نفسه االنقيـاد وبـذل الطاعـة ملـن ال يعـرف عدالتـه  يوجب عىلٰ 

ــه، وال عــارشه  ــامن وعدم ــه مــن اإلي ــدري حال ــًا، وال ي أيض

ـه مـن باطلـه،  ألجـل أنَّ شخصـًا ليعرف جيِّده مـن رديِّـه، وحقِّ

ال يعـرف عدالتـه بايعـه؟ وهــل هـذا إالَّ حمـض اجلهـل واحلمــق 

بــاع اهلــو ، ٰى والضــالل عــن ســبيل الرشــاد؟ نعــوذ بــاهللا مــن اتِّ

 .وغلبة حبِّ الدنيا

ــن  ــاعرة ع ــث األش ــا بح ــياء وأعجبه ــرب األش ــن أغ وم

ــويز أن  ــع جت ــه وتفاصــيله، م ــا، وعــن الفق ــة وفروعه اإلمام

 خلطـأ والزلـل، وأن يكـون اهللا تعـاىلٰ ا يكون مجيـع اخلالئـق عـىلٰ 

م غـري  قد قصد إضـالل العبيـد هبـذه الشــرائع واألديـان، فـإهنَّ

جـازمني بصـدقها وال ظـاّنني، فإنَّـه مـع غلبـة الضـالل والكفــر 

، كيــف يظــنُّ العاقــل أو وأنــواع العصــيان الصــادرة منــه تعــاىلٰ 

ــنُّ بطالهنــا عنــدهم، محــالً  ــل ُيَظ ة الشـــرائع؟ ب  يشــكُّ يف صــحَّ

 .الغالب، إذ الصالح يف العامل أقّل القليل عىلٰ 

م اهللا علينــا التــنفُّ  س يف اهلــواء مــع ثــّم مــع جتــويزهم أن ُحيــرِّ

الضـــرورة واحلاجــة إليــه، وعــدم الغنــاء عنــه مــن كــلِّ وجــه، 

ة العطـش، واالنتفـاع  م علينا شـرب املـاء السـائغ مـع شـدَّ وُحيرِّ

]] ١٧١ص /[[ر بــه، وانتفــاء بــذلك املــاء، وعــدم التضـــرُّ 

ها، كيـف حيصـل اجلـزم بأنَّـه يفعـل اللطـف بالعبـد، املفاسد كلِّ 

باع هذا اإلمام؟  واملصلحة يف إجياب اتِّ

*   *   * 

ح او:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / الفصول املختارة

ــد أيب عبــد اهللا ]] ١٨ص [[ ــق للشــيخ املفي  )أيَّــده اهللا(اتَّف

بـن سـيار يف دار السـالم بـدار اجتامع مع القايض أيب بكـر أمحـد 

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 ــوم م ــن الق ــة م ن مجاع

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 وما معن ؟يف احلقيقة أخربين ما النصُّ : سيار

هـو اإلظهـار واإلبانـة،  الـنصُّ : )أيَّـده اهللا(خ فقال لـه الشـي

ــوهلم ــك ق ــن ذل ــري : م ــا بالس ــه إذا أباهن ــصَّ قلوص ــد ن ــالن ق ف
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ـة ولـذلك ُسـ. وأبرزها من مجلـة اإلبـل ّمي املفـرش العـايل منصَّ

ــره  ــامَّ أظه ــة، فل ــن اجلامع ــالظهور م ــني ب ــه يب ــالس علي ألنَّ اجل

ة عـىلٰ املفرش ُس  : قـوهلم مـا ذكرنـاه، ومـن ذلـك أيضـاً  ّمي منصَّ

ــرء  ــول ام ــه ق ــه، ومن ــره وأبان ــه إذا أظه ــالن مذهب ــصَّ ف ــد ن ق

 :القيس

ـــيس  ـــريم ل ـــد ال ـــد كجي  وجي

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

ــتعمل ــت مس ــد ُجِعَل ــا ق ــىلٰ فإهنَّ ـــريعة ع ــ ة يف الش ــذي  ٰى املعن ال

ــ مت، ومت ــ أردت حــدَّ  ٰى قــدَّ  حقيقــة الــنصِّ : منهــا قلــت ٰى املعن

 .سبيل اإلظهار هو القول املنبئ عن املقول فيه عىلٰ 

ــايض ــال الق ــيام : فق ــبت ف ــد أص ــت ولق ــا قل ــن م ــا أحس م

ــربِّ  ــفت، فخ ــحت وكش ــيُّ أوض ــان النب ــد   ين اآلن إذا ك ق

فقــد  بــن أيب طالــب  عــيلِّ  إمامــة أمــري املــؤمنني نــصَّ عــىلٰ 

، فــام اأظهـر فـرض طاعتـه وإذا أظهــره اسـتحال أن يكـون خمفيـ�

ــان األمــر عــىلٰ  ــا ال نعلمــه إن ك ــا ذكــرت يف حــدِّ  بالن ــنصِّ  م  ال

 وحقيقته؟

ـا اإلظهـار مـن النبـيِّ : )أيَّـده اهللا(فقال الشـيخ  فقـد   أمَّ

مــن حضـــره فقــد  وقــع ومل يــُك خافيــًا يف حــال ظهــوره، وكــلُّ 

ــة علمــ ــا ســؤالك عــن علَّ ه ومل يرتــب فيــه 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 لعل إىلٰ  لــت احلجَّ . متــهحقيقتــه، ولــو تأمَّ

لـه ملـا أخللـت   ولو كنت حاضــرًا يف وقـت إظهـار النبـيِّ 

 .بعلمه ولكن العلَّة يف ذهابك عن اليقني فيه ما وصفناه

ــال ــوز أن يُ : فق ــل جي ــوه ــيُّ ظِه ــه   ر النب 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 ــد(ق ــاىلٰ أيَّ ــل : )ه اهللا تع 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 عــر. ات يف طرقـهاألسـباب املعرتضــ طريـق ذلــك مــن  ٰى وربَّ

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 ــرت أن  ف ــام أنك ــفت ف ــا وص م

 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 

أنَّ العلـم أنكـرت ذلـك مـن ِقبَـل : )أيَّـده اهللا(فقال الشـيخ 

بالشــرع ومنكـر لـه، بكـذب مـن  مقـرٍّ  حاصل يل ولـك ولكـلِّ 

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  ل غــري مــا وصــفت لكــن ف دليــتكلُّ

 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

 .فرق ما بينه وبني ما عارضت به عىلٰ  مجاعة بطالنه، دليل

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

صــفة الطهــارة والصــالة وحــدود  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 ــهورًا يف عص ــن ومش ــة م ــك مجاع ــر ذل ــد أنك ــه، وق ـره وزمان

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
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 نبـيٍّ  قـد نـصَّ عـىلٰ   نـه أن يكـون النبـيُّ االستدالل، فام يؤم

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

 ني أمــري املــؤمن عـىلٰ  لـيس يشــبه أمـر الــنصِّ : فقـال لــه

ومـا وقـع  عنـدك فـرض عـامٌّ  مجيع ما ذكرت ألنَّ فـرض الـنصِّ 

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

ــان فســاده واحتجــت يف االعــتامد إىلٰ  ــ اعتمدتــه وب ك غــريه وذل

ــك جعلــت موجــب 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  انقطــاع واالنتقــال مــن اعــتامد إىلٰ  االعــتالل

ــذي يؤمنــك أن يــنصَّ  انقطــاع عــىلٰ  ــه مــا ال حيفــظ  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 بشـيء جتب حكايته

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (ة الشايف يف اإلمام

ـــاب ]] ٩٣ص [[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــر  -ق ـــد أن ذك بع

عيـه مـن  اخلالف يف الـنصِّ ومـا يمكـن أن ينقسـم إليـه قـول مدَّ

ــاب  ـــرورة أو اكتس ــىلٰ : (-ض ــدلُّ ع ــذي ي ــنصِّ  وال ــالن ال  بط

ــم مــراده  عــىلٰ  فيــه باضــطراٍر أنَّ ذلــك لــو كــان  وجــه ُيعَل

تـه من علـ ثابتًا لكان كلُّ  ة نبوَّ ال  ٰى يعلـم ذلـك حتـَّ م صـحَّ

يصّح أن ُيَشـكَّ فيـه، ُيبـنيِّ ذلـك أنَّـه لــامَّ كـان العلـم بوجـوب 

ــر إىلٰ  ــريم اخلم ــان وحت ــهر رمض ــوم ش ــالة وص ــك  الص ــري ذل غ

ــز أن يشــكَّ فيــه أحــد  عــىلٰ  اضـــروري�  ــاه مل َجيُ احلــدِّ الــذي ذكرن

تـه، حتـَّ ك أو شــيء يف ذلـ ّنـا نجعـل إظهـار الشـكِّ إ ٰى يعلم نبوَّ

اه مـن مـا بيَّنّـ عـىلٰ [، منه داللـة الكفـر وتكـذيب الرسـول 

وال  ، ولو كان األمـر كـذلك لوجـب أن نعلـم هـذا الـنصَّ ]قبل

فيــه، وكــذلك ســائر أهــل القبلــة، بــل كــان جيــب أن ال  نشــكَّ 

ــكَّ  ــا، ألنَّ  يش ــه وإن مل يعلمه ت ة نبوَّ ــحَّ ــد ص ــن يعتق ــك م يف ذل

ــان ــاد، وإن ك ــع  يف االعتق ــك ممتن ــو ذل ــم أق ــه يف العل ، ٰى امتناع

عوا  وبطالن ذلـك ُيبـنيِّ فسـاد هـذا القـول، وال يمكـنهم أن يـدَّ

علينا أّنا نعرف ذلـك، ألّنـا نعـرف باضـطرار خـالف ذلـك مـن 

ــالف  ــد خ ــا نعتق ــا أّن ــن حالن ــون م ــل يعلم ــنا، ب ص /[[أنفس

ــوز أن ]] ٩٤ ــيم ال جي ــع العظ ــت أنَّ اجلم ــد ثب ــه ق ــك، وألنَّ ذل

ة هـذه يظهـروا خالفـه، وقـد بيَّنّـجيحدوا مـا يعلمـون أو  ا صـحَّ

 ...).الطريقة يف باب املعارف

، قد بيَّنّ : يقال له ا يف صـدر كالمنـا مـا نـذهب إليـه يف الـنصِّ

وذكرنــا أنَّ طريــق العلــم بــه وبــاملراد معــه بمــن مل يســمعه مــن 

هــو االســتدالل دون االضــطرار، وإن كــان ممَّــن  الرســول 

ــه  ــمعه من ــطر�  س ــراده إىلٰ  امض ـــيء م ــع يف ش ــيس ُيقَط ، ول

ــىلٰ  ــار ع ــن األخب ــا  م ــده، ألّن ـــروري عن ــم الض ــول العل حص

ز أن يكـون العلــم بإجيـاب الصـالة وحتــريم اخلمـر وســائر  ُنجـوِّ

ما ذكرته وبالبلـدان أيضـًا واقعـًا عـن ضــرب مـن االسـتدالل 

ــاىلٰ  ــل اهللا تع ــن فع ــون م ــب، وأن ال يك ــا ال  قري ــا، وإن كنّ فين

ذه األُمـور يف طريقـه وامتنـاع دخـول يف مفارقـة العلـم هبـ نشكُّ 

ــار  ــه لغــريه مــن العلــوم بمخــرب األخب الشــكوك والشــبهات في

ــول  ــبهة ودخ ــرتاض الش ــاع اع ــراه، ألنَّ امتن ــري جم ــي ال جي الت

ــه  يف بعــض العلــوم لــيس جيــب أن يكــون داللــة عــىلٰ  الشــكِّ  أنَّ

ــم مــن فعــل اهللا تعــاىلٰ  ــاب يعنــي يف هــل العل ، ولنــا يف هــذا الب

 .ما أشبهها رضوري أم ال؟ نظربالبلدان و

ــا العلــم بــالنصِّ فــال نظــر لنــا يف أنَّ العلــم بــه اآلن مــن  فأمَّ

أّنـا لـو ختطَّينـا اخلـالف يف  طريق االسـتدالل واالكتسـاب، عـىلٰ 

ــا  ــا ماثله ــدان وم ــم بالبل ــك أنَّ العل ــلَّمنا ل ــع وس ــذا املوض ه

ــك ــول ل ــن أن نق ـــروي ألمك ــاب : ض ــون إجي ــدفع أن يك ــَم ن بِ

مـن  صوم ومـا ذكرتـه مـن العبـادات إنَّـام علمـه كـلُّ الصالة وال

ــه  ــه علي ت ة نبوَّ ــحَّ ــم ص ــع  عل ــّح أن يق ــطرارًا، ومل يص اض

يف وقـٍت  شكٌّ فيـه مـن ِقبَـل أنَّ أحـدًا مل يعرتضـه بتكـذيب وردٌّ 

ممَّـــا  يكـــون خـــرب الـــنصِّ ]] ٩٥ص /[[مـــن األوقـــات، وأن 

ــذيب  ــن تك ــلم م ــو س ــطرار ل ــه باض ــراد من ــم امل ــحُّ أن ُيعَل يص

ــبقهم إىلٰ  ــه وس ــات ب ــامَّ مل  اجلامع ــه، فل ــة في ــادات الباطل االعتق

يسلم مـن ذلـك مل يقـع العلـم بـه ضــرورًة كـام وقـع بسـائر مـا 

ــتبعده،  ــزام أو تس ــذا اإلل ــل ه ــك أن حتي ــيس يمكن ــه، ول دت عدَّ

ألنَّ العلم الضــروري عنـد خـرب املخـربين إذا كـان عنـدك مـن 



 وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (نون حرف ال .............................................................................................. ٤٣٤

أن جيـري العـادة فيـه بـأن قـًا بالعـادة جـاز ومتعلِّ  فعل اهللا تعـاىلٰ 

اعتقــاد  يفعلـه إذا مل يقــع تكـذيب مــن اجلامعــات بـه، وســبق إىلٰ 

وقع ذلـك مل يفعلـه كـام جـاز أن يفعلـه عنـد خـرب  ٰى فساده، ومت

ــطرِّ  ــرب املض ــد خ ــدٍد، وعن ــدٍد دون ع ــه  ين إىلٰ ع ــربوا عن ــا أخ م

 .نيدون املستدلِّ 

ــول ــك أن تق ــيس ل ــم : ول ــود العل ــرب يف وج ــان املعت ــو ك ل

ــب أن الضـــر ــذيب لوج ــه بالتك ــار وارتفاع ــرب األخب وري بمخ

ب  ال يقــع علــم بشـــيء مــن خمــرب األخبــار، ألنَّ الســمنية ُتكــذِّ

 .باجلميع

ــك ــول ل ــا نق ــوده : ألّن ــَم وج ــن ُعِل ــذيب م ــؤثِّر تك ــام ُي إنَّ

ــام وُعــِرَف تكذيبــه مــن العقــالء، ونحــن مل نــَر ســمينًا قــطُّ  ، وإنَّ

 .نسمع بذكرهم خرباً 

نَّـــه ال معتـــرب يف ارتفـــاع العلـــم إ: ويمكـــن أن يقـــال

ــات  ــردِّ اجلامع ــل ب ــني، ب ــد واالثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــه إىلٰ  ــع في ــان املرج ــذا إذا ك ــذيبها، وه ــا  وتك ــا م زن ــادة جوَّ الع

 .ذكرناه فيه ومل يستنكر

ة : ولــيس لــك أن تقــول لــو كــان التصــديق رشطــًا يف صــحَّ

و عـن وقوع العلم مل خيـُل التصـديق مـن أن يكـون عـن معرفـة أ

غري معرفـة، فـإن كـان عنهـا مل ختـُل املعرفـة مـن أن تكـون إذا مل 

ا جيـري جمـراه،  حتصل عن مشاهدة واقعـة هبـذا اخلـرب وبغـريه ممـَّ

جمــراه فقــد  ٰى فــإن كانــت حاصــلة عــن هــذا اخلــرب أو عــامَّ جــر

م، وإذا  ة اخلــرب، وإن مل يقــع تصــديق متقــدِّ صــحَّ أن نعلــم صــحَّ

يف غـريهم، واسـتغني عــن فـيهم جـاز ]] ٩٦ص /[[جـاز هـذا 

إّنـا مل نلزمـك كـون التصـديق : تقّدم التصديق، ألّنـا نقـول لـك

ــام ألزمنــاك أن يكــون  شـــرطًا يف وقــوع العلــم الضـــروري، وإنَّ

ــول  ــن حص ــًا م ــاخلرب مانع ــة ب ــذيب اجلامع ــن تك ــذيب ع التك

حًا  ـــحِّ ـــذيب مص ـــذا التك ـــاع ه ــــروري وارتف ـــم الض العل

 .له ٰى لوجوده، فتشاغلك بالتصديق ال معن

ـــا نفيـــك عـــن نفســـك وأصـــحابك العلـــم بـــالنصِّ  فأمَّ

عيه عليك عاقل فتفسده  .فصحيح، وليس ذلك ممَّا يدَّ

مـن أوجـب العلـم الضــروري  إنَّـام كالمـي عـىلٰ : فإن قلت

عــ  اجلميــع االضــطرار إىلٰ  عــىلٰ  ٰى بــالنصِّ لكــلِّ مــن ســمعه وادَّ

ته، ومل يثبت مانعًا من العلم به  .صحَّ

مـذهب ال يـذهب إليـه عاقـل،  ذًا عـىلٰ فكالمـك إ: قلنا لك

نا ال نعرف أحدًا هذا قوله  .فإنَّ

ن الـردَّ  -قال صـاحب الكتـاب  مـن  عـىلٰ  بعـد كـالم يتضـمَّ

ــ ع ــىلٰ  ٰى ادَّ ــه وع ــالنصِّ ال  علي ـــروري ب ــم الض ــحابه العل أص

ــا إىلٰ  ــيهم  حاجــة بن ــك عل عي ذل ــدَّ ــا ال ن ــره، ألّن ــ: (-ذك  ٰى ومت

ال يضـطّر عنـدنا، وإنَّـام ُيعَلـم بـه  ُيعتَرب ذلك، ألنَّ التـواتر: قالوا

ــل  ــس األص ــوا نف ــد نقض ــاب، فق ــة االكتس ــن جه ـــيء م الش

عي  ــدَّ ــام نريــد إبطــال قــول مــن ي ــا إنَّ ــه، ألّن ــا علي الــذي تكلَّمن

ــ ــا قــد بيَّنّ ــل أنَّ الصــحيح يف االضــطرار يف ذلــك، وألّن ا مــن قب

 التواتر أنَّـه يقتضــي العلـم الضــروري، وأنَّـه لـيس بطريـق إىلٰ 

 ...).ستدالل، وأوضحنا القول يف ذلكاال

، وأنَّـه واقـع  ٰى قد مضـ: يقال له مـا نقولـه يف العلـم بـالنصِّ

جهـــة االســـتدالل ال مـــن جهـــة ]] ٩٧ص /[[اآلن مـــن 

، )مــن قـال باالضــطرار إنَّ كالمــي عـىلٰ : (االضـطرار، وقولـك

ــىلٰ  ــطرار ع عي االض ــدَّ ــن ي ــه م ــلِّ  إن أردت ب ــري إىلٰ  الك  وال يش

إنَّ هــذا لــيس بمــذهب لعاقــل يف : فقــد قلنــا مــانع يمنــع منــه،

ــوت  ــاز ثب ــطراٍر وإن ج ــم باض ــا ُيعَل ــه ممَّ ، وإن أردت أنَّ ــنصِّ ال

ــىلٰ  ــا ع ــد تكلَّمن ــه فق ــانع من ــا ال  م ــاك م ــه، وألزمن ــذا الوج ه

 .انفصال لك عنه

ــك ــا قول ــت : فأمَّ ــد بيَّن ــك ق ــم (إنَّ ــب العل ــواتر يوج أنَّ الت

ـــروري ـــ)الض ــك بش ــت ذل ــدناك بيَّن ــام  وج ــع ، ف يء يف املواض

لـت إالَّ عـىلٰ  أنَّ  الذي أرشت إليـه مـن كتابـك، ومل نـَرك قـد عوَّ

ــ ــة إذا انته ــتدلَّ  إىلٰ  ٰى خــرب اجلامع ــد يمكــن أن يس ــىلٰ  أح ــه ع  مع

صدقهم، فـال بـدَّ مـن وقـوع العلـم الضــروري عنـد خـربهم، 

هـذا : منـك ال برهـان عليهـا، ولنـا أن نقـول لـك ٰى وهذه دعـو

مـن أن جيـري اهللا العـادة بـأن يفعـل من أين قلته؟ ومـا أنكـرت 

عــدٍد  العلــم الضـــروري عنــد خــرب اجلامعــة إذا انتهــوا إىلٰ 

ــع  ــات ال يق ــن اجلامع ــددهم م ــغ ع ــن مل يبل ــون م ــوم، ويك معل

ــه  ــتدالل ب ــن االس ــربهم وإن أمك ــد خ ـــروري عن ــم الض العل

صــدقهم؟ أَولــيس قــد حكيــت عــن أيب هاشــم يف كتابــك  عــىلٰ 

ــه قــال يف بعــض املواضــع ال يمتنــع أن ُيســتَدلَّ بخــرب : (هــذا أنَّ

صـدقهم وإن مل يقـع العلـم الضــروري بخـربهم،  اجلامعـة عـىلٰ 

العـادة بـأن  اهللا تعـاىلٰ  ٰى بأن ال يكونـوا بلغـوا املبلـغ الـذي أجـر

؟ ولــو مل يقــل مــا حكيتــه أبــو )يفعــل عنــده العلــم الضـــروري

 .هاشم أيضًا لكان القياس يقتضيه

عي هـذا اجلـنس إّنـ: فـإن قيـل: (قال صـاحب الكتـاب ا نـدَّ

ــطرار ملــن فــتَّش عــن األخبــار وأزال عــن قلبــه  مــن االض
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ــبق إىلٰ  ــبهة، ومل يس ــه  الش ــل في ــن حص ــا م ــٍد، فأمَّ ــاٍد فاس اعتق

بعــض هــذه الوجــوه مل حيصــل لــه الضـــرورة، ولــذلك حيصــل 

ــالفني ــل للمخ ــيعة وال حيص ــف الش ــطرار لطوائ ص . /[[االض

ـة وقـد: قيـل هلـم]] ٩٨ ــه ال  إذا كـان ذلـك هـو احلجَّ أقـررتم أنَّ

حيصـــل للمخـــالف فيجـــب أن يكونـــوا يف أوســـع العـــذر يف 

هم إنَّـام نـذمُّ : فـإن قـالوا. خمالفتكم وأن ال يلحقهم الـذّم بـذلك

قيـل . لشـبهة من حيث اعتقدوا إمامـة غـري أمـري املـؤمنني 

ــم ــذمُّ : هل ــف ال ــك وتوقَّ ــكَّ يف ذل ــن ش ــق م ــب أن ال يلح  فيج

ض أصــلهم يف اإلمامــة، ويكــون معــذورًا يف ذلــك، وذلــك يــنق

ــدِّ  ــان ال ــم أرك ــن أعظ ــا م ــم جيعلوهن ــائر ألهنَّ ــالً لس ين وأص

ـــرائع،  ــع [الش ــالفهم م ــن خ ــا م ــحُّ أن ال يعلمه ــف يص فكي

ين التــي هــي الصــالة والصــيام وغــري علمــه بفــروع الــدِّ 

 ]).ذلك؟

عي علـم الضــرورة يف الـنصِّ ال قـد بيَّنّـ: يقال له ا أّنـا ال نـدَّ

ــىلٰ  ــنا وال ع ــحابنا خما ألنفس ــن أص ــدًا م ــرف أح ــا نع ــا، وم لفين

عـاء ذلـك، ولكنّـا ُنكلِّمـك عـىلٰ  ح بادِّ مـا يلزمـك دون مـا  صـرَّ

 .انذهب إليه ونعتقده حق� 

عــاؤك أن يكــون املخــالف لنــا يف أوســع العــذر إذا مل  ــا ادِّ أمَّ

ــنصَّ  ــرف ال ــىلٰ  يع ــبهة ع ــه ش ــدخل يف مثل ــل ال ي  رضورًة، فباط

ــام ألزمنــاك أن ير ــا إنَّ تفــع العلــم الضـــروري عــنهم مثلــك، ألّن

وجـٍه كـانوا فيـه هـم املـانعني ألنفسـهم منـه، وهـم  بالنصِّ عىلٰ 

ــه متمكِّ  ــن وقوع ــانعني م ــوهنم م ــع ك ــانع، م ــة امل ــن إزال ــون م ن

واخلــروج عــامَّ ارتفــع مــن أجلــه العلــم بــالنصِّ مــن الشــبهة أو 

ــبق إىلٰ  ــا الس ــو ش ــاد، ول ــم ؤاالعتق ــع هل ــك فوق ــارقوا ذل وا لف

ـــف جيـــب عـــىلٰ العلـــم الضــــروري،  ـــوا  فكي هـــذا أن يكون

معــذورين؟ وهــل إقامــة العــذر هلــم وهــذه حــاهلم إالَّ كإقامــة 

ــبق إىلٰ  ــدليل، وقــد س ــر يف ال ــا  العــذر ملــن نظ اعتقــاد فاســد إمَّ

ــٍد أو  ــول ]] ٩٩ص /[[بتقلي ــذلك حص ــه ل ــامتنع علي ــبهة ف ش

العلم من جهة الـدليل؟ فلـامَّ كـان مـن هـذه حالـه غـري معـذور 

ــحُّ  ــع وإن كــان ال يص ــدليل م ــن جهــة ال ــه م ــم ل حصــول العل

رناه مــن حيــث كــان متمكِّ  نــًا مــن الشــبهة واالعتقــاد الــذي قــدَّ

إزالة مـا منـع مـن حصـول العلـم بـالنظر يف الـدليل ومفارقتـه، 

ــالفني،  ــن املخ ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــع ل ــال مــن مل يق فكــذلك ح

ـم  ويمكن أن يكـون الـذمُّ  الحقـًا هلـم مـن وجـه آخـر وهـو أهنَّ

ــادرون وإن كــانوا ك ــم الضـــروري ق ــهم مــن العل ــانعي أنفس امل

إصــابة العلــم االســتداليل بــأن ينظــروا يف أحــوال اجلامعــة  عــىلٰ 

ــتدلُّ  ــالنصِّ ويس ــربة ب ــىلٰ املخ ــان  وا ع ــادقني، وإذا ك ــوهنم ص ك

ــًا إىلٰ  ــذا طريق ــم متمكِّ  ه ــم وه ــذرهم العل ــاق ع ــه ض ــون من ن

ــه الــذمُّ إلــيهم، ولــيس جيعــل ذمُّ  هــم مــن حيــث اعتقــدوا وتوجَّ

بالشـبهة حسـب مـا سـألت عنـه  مامة غري أمـري املـؤمنني إ

مــن أجلــه إالَّ  نفسـك، وإن كــان مــا ذكرتــه وجهــًا يلحــق الــذمَّ 

ــ ــه ال يكــون ذم� ــه  امســتحق�  اأنَّ ، ألنَّ مــن جهــة اإلخــالل بــالنصِّ

وا ومل يعتقـدوا إمامــة الغــري أن ال كـان جيــب لـو توقَّفــوا أو شــكُّ 

الحـق هلـم مـن الـوجهني اللـذين  ا أنَّـه، وقـد بيَّنّـيلحقهم الذمُّ 

منامها، وهــو أيضـًا الحــق هلـم مــن حيـث اعتقــدوا الباطــل  قـدَّ

 .يف إمامة من ليس بإمام

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــىلٰ : (ق ــب  ع ــة توج ــذه الطريق أنَّ ه

ــم مــن دينــه  زوا يف ســائر مــا ُيعَل ضـــرورًة  علــيهم أن ُجيــوِّ

ــتصَّ بــه قــوم دون قــوم وإن اشــرتك الكــلُّ  يف معرفــة  أن خي

ــل ن ــع مث ــوز أن يمتن ــنيِّ فســاده، وال جي ــالن ذلــك ُيب ــه، وبط ت بوَّ

هــذا االضــطرار ألجــل الشــبهة، ألنَّ العلــم الضـــروري يزيــل 

ــة، وهــذا  ــق األدلَّ ــحُّ يف طري ــام تص ــبهة إنَّ ــبهة، وألنَّ الش الش

ــن  ــع م ــم يق ــؤثِّر ]] ١٠٠ص /[[العل ــر، وال ُي ــل ونظ ــري دلي غ

ب أن يـــزول االعتقـــاد، بـــل جيـــ يف ذلـــك أيضـــًا الســـبق إىلٰ 

ــوز  ــام جي ـــروريات، وإنَّ ــائر الض ــه يف س ــام نقول ــه ك ــاد ب االعتق

ــىلٰ  ـــروريات ع ــبهة يف الض ــىلٰ  الش ــتبه ع ــأن يش ــة ب ــة اجلمل  جه

ــبح الظلــم  ــرف ق ــذي يع ــه يف ال ــام تقول ــيل، ك ــامل التفص الع

ــطرار ــده : باض ــم ويعتق ــري ظل ــو غ ــا ه ــه م ــتبه علي ــد يش ــه ق إنَّ

 ...).ظلامً 

ــه ــوز أن يشــتب: يقــال ل ــان جي ــد ك ــن ق ــه م ــا ذكرت ــائر م ه س

تــه، وخيــتصُّ بــالعلم بــه  املعلــوم مــن دينــه  مــع العلــم بنبوَّ

 يف الـنصِّ مـن السـبق إىلٰ  ٰى فيـه مـا جـر ٰى قوم دون قوم لو جـر

 .االعتقاد أو الشبهة

ا قولك ، فـال شـكَّ )العلـم الضــروري يزيـل الشـبهة: (فأمَّ

ــدَّ أن حيصــل ــه ال ب ــن أنَّ ــه يزيلهــا إذا وقــع، فمــن أي ــ يف أنَّ  ٰى حتَّ

يزيلهــا؟ وقــد جعلنــا ارتفاعهــا رشطــًا وحصــوهلا كاملــانع 

ــاه إىلٰ  ــل ورددن ــادة، ومل نق ــ: الع ــع يف الض ــبهة تق رورة، ـإنَّ الش

ــا ــع أن يســبق قــوم : فتقــول لن ــل ال يمتن ــة، ب ــا ختــتصُّ األدلَّ إهنَّ

اعتقاد بطـالن مـا يـرد بـه اخلـرب فـال يقـع بـه  بشبهة أو تقليد إىلٰ 

ا قــد فرضــنا أنَّ ارتفــاع التكــذيب بــه العلــم الضـــروري إذا كنـّـ
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ــك ــه، وقول ة وقوع ــحَّ ــه رشط يف ص ــاد بطالن ــب أن : (واعتق جي

ل يف أنَّـه لـو وقـع لـزال بـه، والـذي ) يزول االعتقـاد بـه كـاألوَّ

 .ألزمناك أن ال يقع إذا كانت احلال هذه

هـذا الوجـه جيـوز أن يشـتبه  وعـىلٰ : (قال صـاحب الكتـاب

ــىلٰ  ة نبيِّ  ع ــوَّ ــدنا نب ــا أح ــذه  ن ة ه ــحَّ ــًا بص ــون عامل ــال يك ف

تـه فغـري جـائز فـيام ُيعَلـم مـن  ة نبوَّ ا مع علمه بصـحَّ األُمور، فأمَّ

مـا هـذا حالـه مـن الشــرع  دينه باضـطرار، ُيبـنيِّ ذلـك أنَّ كـلَّ 

ــه عــامٌّ  ــالتكليف في ــلِّ  ف ــحُّ أن للك ]] ١٠١ص /[[، فكيــف يص

ــة، ومــن  ــض خاصَّ ــهم دون بع ــم بــذلك لبعض ــل العل حيص

ـة يف الزمـان كالرسـول يسلك هـذه ال طريقـة جيعـل اإلمـام حجَّ

مـن مـات «من مل يعـرف إمامـه فهـو كـافر، ويـروي أنَّ : ويقول

، فـال بـدَّ مـن أن حيصـل »وال يعرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة

ــال ــّل، أو أن يق ـــرورة للك ــذلك : الض ــًا ب ــل عارف ــن مل حيص م

فلـيس بمكلَّـف أصـالً ولـيس بمكلَّـف لإلمامـة ومعـذور فيهـا 

قولـه أهـل املعـارف يف سـائر الـديانات، ولـو جـاز هلـم أن كام ي

إنَّ طـائفتهم تعـرف ذلـك دون مـن خـالفهم جلـاز مثـل : يقولوا

أنــتم : ين، وجلــاز لليهــود أن يقولــواذلــك يف ســائر أركــان الــدِّ 

 ، وأنَّ ذلـك دينـه دوننـا، إىلٰ  بعـد النبـيِّ  تعرفون إنَّه ال نبـيَّ 

ــ ــد بيَّنّ ــائره، وق ــن نظ ــك م ــري ذل ــطرار ال  ا أنَّ غ ــة االض طريق

ختتصُّ مـع املخالطـة إذا كنّـا نسـمع مـن األخبـار كـام يسـمعون 

 ).ونختلط هبم، فكيف يقع العلم بام ذكروه هلم دوننا؟

ــم مــن دينــه ال : يقــال لــه ــا دعــواك أنَّ االشــتباه فــيام ُيعَل أمَّ

ة فهـي الــدعو مـة، وقـد مضـــ ٰى جيـوز مـع العلــم بـالنبوَّ  ٰى املتقدِّ

لنــا عــىلٰ مــا يلزمــك عليهــا جــواز اشــتباه مجيــع مــا ذكرتــه  ، ودلَّ

ــىلٰ  ــرض يف  ع ــا ع ــض م ــه بع ــرض في ــأن يع ــوه ب ــض الوج بع

ا تعجُّ . النّص  بك مـن اختصـاص العلـم مـع كـون التكليـف فأمَّ

ــ ــم  اعام� ــمَّ العل ــر أن ال يع ــري منك ــه غ ــه، ألنَّ ــع موقع ــري واق فغ

ـ الضــروري الكــلَّ  هلــم، مـن حيــث مل  اوإن كـان التكليــف عام�

ـــل رش ــــروري، حيص ـــم الض ـــوع العل ]] ١٠٢ص /[[وط وق

ــلِّ  ــون يف الك ــاز أن يك ـــرط  وإذا ج ــن ش ــه م ــرج نفس ــن أخ م

ــب أن  ــم رضورًة، وال وج ــب أن ُيعَل ــه مل جي ــم ل ــول العل حص

ــة،  ــم باإلمام ــف العل ــن تكلي ــًا ع ــذورًا، وال خارج ــون مع يك

مني ن من ذلك من الوجهني املتقدِّ ه يتمكَّ  .ألنَّ

ــا املعارضــة بــاليهود يف ة عــن  فأمَّ دفعهــم العلــم بنفــي النبــوَّ

ــا  ــك م ــن ذل ــون م ــم يعلم ــم رضورًة أهنَّ ــنحن نعل ــهم ف أنفس

نعلمــه، وهــم معرتفــون لنــا بــالعلم بــه، وإن كــانوا خيــالفون يف 

ـ كون اخلرب صدقًا، ومـا ُعِلـَم مـن دينـه  ، وجيـرون امنـه حق�

ــر ــده جم ة بع ــوَّ ــي النب ــن نف ــه م ــا يعلمون ــن  ٰى م ــه م ــا يعلمون م

ــه يف أنَّ العلــم بجميــع رشائعــه الظــاهرة  ومــا دعــا إليــه وأوجب

ذلك حاصـل وإن كـان كـون مـا أوجبـه واجبـًا يف احلقيقـة ومـا 

نفـاه منتفيـًا فيــه اخلـالف والنــزاع، ولـو ســبقت اليهـود يف نفــي 

ة إىلٰ  ــوَّ رت  النب ــدَّ ــإن ق ــوه، ف ــاز أن ال يعلم ــذيب جل ــردِّ والتك ال

تنـا جتـويزه غـري التـي نعلمهـم عليهـا، فـام ألزم ٰى حاالً هلم ُأخـر

ـــال، وإن أرشت إىلٰ  ـــت احل زه إذا اختلف ـــوِّ ـــن ُنج ـــيهم نح  عل

بون بنفــي  حـاهلم هـذه فليســت عـىلٰ  م ال ُيكـذِّ مــا ذكـرت، فــإهنَّ

ة عىلٰ  رناه النبوَّ  .الوجه الذي قرَّ

ــي الــدعو: (وقولــك ــتصُّ ه  ٰى إنَّ طريقــة األخبــار ال خت

ـــه ال رشط إالَّ )التــي وقــع اخلــالف فيهـــا ، فِلــَم زعمــت أنَّ

ــن امل ــدَّ م ــًا ال ب ــا أيض ــون رشطن ــت أن يك ـــَم دفع ــة؟ ولِ خالط

 قيامه؟

وبعـد، فـإن مل يقــع لنـا العلـم مــع : (قـال صـاحب الكتــاب

ــني ــن وجه ــا م ــُل حالن ــم مل خي ــه هل ــف يف : وقوع ــا أن ال ُنكلَّ إمَّ

ــف،  ــف[اإلمامـة شــيئًا أو ُنكلَّ فــال وجــه للمنــاظرة ] فــإن مل ُنكلَّ

ــدٍ  ــول ألح ــك بق ــيس ذل ــاب، ول ــذا الب ــك يف ه ــا ذل ، وإن ُكلِّفن

ر طريقــه علينــا، فيجــب أن  ــف مــا قــد تعــذَّ وغــري جــائز أن ُنكلَّ

نعتقـــده يف اإلمامـــة إذا ]] ١٠٣ص /[[نكــون مصـــيبني فــيام 

بيَّنا الطريـق فيـه، وهـذا خـروج عـن اإلمجـاع، ألنَّـه يوجـب أنَّ 

ــالوا ــإن ق ــة، ف ــذاهب املختلف ــة يف امل ــوت : احلــقَّ يف اإلمام إنَّ ثب

وإن كـان طريقـه االضـطرار ففيـه  املـؤمنني اإلمامـة ألمـري 

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــواه ت ــرق س ــة  ط ــه طريق ــل ل ــن مل حيص ته، فم ــحَّ ص

 إذًا الكـالم عـىلٰ : قيـل هلـم. الضـرورة فهـو حمجـوج بـام عـداها

من يزعم أنَّ هذا طريقـه وحكـم بـذلك فيـه، فقـد بـان فسـاده، 

 ...).قرُ سائر الطُّ  ونحن نتكلَّم من بعد عىلٰ 

منــاك أنَّ التكليــف ال جيــب ســقوطه وإن قــد أعل: يقــال لــه

ــني، ألنَّ  ــض املكلَّف ــن بع ــًا ع ـــروري مرتفع ــم الض ــان العل ك

العلـم قائمـة واضـحة مـن الـوجهني اللـذين أرشنـا  السـبيل إىلٰ 

غـري ) مـن يـزعم أنَّ هـذا طريقـه كالمـي عـىلٰ : (إليهام، وقولـك

ــذهب إىلٰ  ــن ي ــًا، ألنَّ م ــنصِّ  الزم أيض ــة يف ال هــي  أنَّ الطريق

ــده الضــ ـرورة دون االكتســاب ال جيــب أن يكــون املخــالف عن

ن مـن معذورًا من حيث مل حيصـل لـه العلـم، ألنَّـه عنـده مـتمكِّ 
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كالمـي : إالَّ أن تقـول إزالة ما منـع مـن حصـول العلـم، الّلهـمَّ 

 ٰى وقضــ االعلم مـن جهـة الـدليل وأثبـت رضوري�ـ ٰى من نف عىلٰ 

ن مـن غـري مـتمكِّ  بأنَّ من مل حيصـل لـه العلـم لشـبهة أو غريهـا

مفارقــة مــا ارتفــع ألجلــه العلــم، فهــذا ممَّــا ال جيــوز أن يكــون 

ـه كالمـك إليـه، ألنَّ املعلـوم مذهب عاقـل مـن خمالفيـك فتُ  وجِّ

ــم يــذهبون إىلٰ  ــف مــع التجــويز  أهنَّ أنَّ خمــالفهم يف اإلمامــة مكلَّ

ــه خــالف احلــقِّ  ــيس مــنهم مــن يقــول بتكليــف مــا ال علي ، ول

 مــا ظننتــه، وإن مل يكــن كالمــك هــذا عــىلٰ  يطــاق فيــذهبون إىلٰ 

ر، وإنَّام هو بحسـب مـا توجبـه القسـمة، فقـد كـان  مذهب متقرِّ

ــردُّ  ــاب وت ــذا اإلطن ــه ه ــب في ــب أن ال تطن ــرتداد، جي ــذا ال ده ه

 خمالفـــك عـــىلٰ  عـــىلٰ ]] ١٠٤ص /[[وجتعـــل العنايـــة بـــالردِّ 

 .له دون ما ال يصحُّ أن يذهب إليه املذهب املستقرِّ 

ــاحب الك ــال ص ــابق ــة إن : (ت ــذه الطريق ــإنَّ ه ــد، ف وبع

ــ ــة حتَّ ــبعض األُمَّ ــلحة ل ــت مص ــم  ٰى كان ــالح أن ُيعَل أنَّ الص

ـة، ألنَّـه ال خـالف  اإلمامة مـن هـذا الوجـه فكـذلك سـائر األُمَّ

ــف يف  ــام ال خيتل ــف ك ــك ال ختتل ــل ذل ــة يف مث ــالح األُمَّ أنَّ مص

ـــرع يف  ــات الشـــرع قــد يكــون كالش ــق إثب الشـــرائع، ألنَّ طري

 ...).ه قد خيتصُّ الصالح بوجه منه دون وجهأنَّ 

ــه ــال ل ــائر : يق ــلحة لس ــان مص ـــروري وإن ك ــم الض العل

ـــرط أن ال يســبق  ــلحة بش ــع أن يكــون مص ــري ممتن ــة فغ األُمَّ

اعتقـاد بطالنـه، كـام ال يمتنـع عنـدك يف كـون العلـم  املكلَّف إىلٰ 

ـــق بشـــرط وجـــود عــدد خمصـــوص عـــىلٰ   مصــلحة أن يتعلَّ

خــال املكلَّفــون مـن االعتقــاد الــذي  ٰى صـفات خمصوصــة، فمتـ

ذكرناه وسـمعوا اخلـرب فعـل فـيهم العلـم الضــروري وإن كـان 

ــ ــم، ومت ــلحة هل ــيهم، ومل  ٰى مص ــل ف ــك مل يفع ــن ذل ــوا م مل خيل

خيرج مـن كونـه مصـلحة هلـم إذا فعلـوا مـا هـم قـادرون عليـه 

مـا نعلمـه مـن كـون  ٰى من مفارقة االعتقاد، وجيـري هـذا املجـر

ـــلحة  ـــالة مص ـــان الص ـــًا وإن ك ــــي مع ـــدث واملتوض للمح

ــرج  املحــدث غــري حاصــل عــىلٰ  رشطهــا مــن الطهــارة، وال خت

ــه  مــن أن تكــون مصــلحة لــه مــن حيــث مل حيصــل رشطهــا ألنَّ

 .إزالة احلدث وفعل الطهارة التي هي الشـرط قادر عىلٰ 

بعـض  أنَّ املصـالح قـد ترتتَّـب وتـدخلها األبـدال عـىلٰ  عىلٰ 

لزمتـه الصـالة وكـان واجـدًا مـن املـاء  أنَّ مـن ٰى الوجوه، أَال تر

ــ ــلحته أن ُيصــّيل متوضِّ ــارة كــان مــن مص ــه للطه يًا، قــدر كفايت

ــ ــاء وضــيَّعه حتَّ ــه راق امل صــار يف حكــم الفاقــد للــامء  ٰى فلــو أنَّ

 ر عليــه وجــوده مل يكــن مصــلحته أداء الصــالة عــىلٰ املتعــذِّ 

ـــيمُّ ]] ١٠٥ص /[[ ـــام الت ـــل ق ل، ب ـــه األوَّ ـــه الوج م يف فرض

ًام هــي ه مقــام الوضــوء، وصــارت صــالته متــيمِّ ومصــلحت

ــالنصِّ ال  ـــروري ب ــم الض ــد العل ــن فق ــان م ــو ك ــلحة، فل املص

يمكنــه تــاليف مــا منــع مــن حصــول العلــم بــه جلــاز أن تنتقــل 

العلـــم االســـتداليل وال يكـــون معـــذورًا يف  مصـــلحته إىلٰ 

 اإلخالل بالعلم، بـل مطالبـًا بـه مـن هـذا الوجـه، وملومـًا عـىلٰ 

احلــدِّ  حصــل، كاملــانع مــن العلــم الضـــروري عــىلٰ اقــرتاف مــا 

 .ع ملاء الطهارةالذي ذكرناه يف املضيِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــطرار : ف ــذا االض إنَّ ه

ـــه  ـــل، ألنَّ ـــب يف األص ـــىلٰ  واج ـــصَّ ع ـــري  ن ـــة أم إمام

املعرفــة  هــذا الوجــه، فاضــطرَّ بــه اخللــق إىلٰ  عــىلٰ  املــؤمنني

ــريَّ  ــك تغ ــد ذل ــن بع ــّم م ــه، ث ــة بإمامت ــراض خمتلف ــل ألغ  النق

ــ ب دخــل يف قلــوب املخــالفني، واســتمرَّ هــذا للنــاقلني ولتعصُّ

ــتمّر يف  ــطرار ومل يس ــم باض ــا العل ــل لن ــا فحص ــل لطائفتن النق

طائفتكم ملا ذكرنـاه فضـعف نقلكـم، فلـذلك علمنـاه مـن هـذا 

ــة هبــذه الطريقــة تقــوم : الوجــه دونكــم، قيــل لــه إن كــان احلجَّ

لينــا جيـــب أن نكــون معـــذورين، ألنَّ فأليَّــة علَّــة مل تنقـــل إ

ــة ال يمنــع مــن وجــوب مــا  ــتالف العلــل يف زوال احلجَّ اخ

وبعــد، فــإنَّ مــن . ذكرنـاه مــن زوال التكليــف وحصــول العـذر

ــالفهم خيــالطهم ويســمع أخبــارهم، فكيــف يصــحُّ أن ال  خ

ــوم  ــحُّ أن تق ــف يص ــيهم؟ وكي ــل عل ــذا النق ــة هب ــوم احلجَّ تق

ـــة بـــذلك عـــىلٰ   مـــذهبهم وينقطـــع إىلٰ  مـــن يـــدخل يف احلجَّ

 طــائفتهم، ويبلــغ مبلــغ التكليــف مــن أوالدهــم وال يقــوم عــىلٰ 

ــذلك يف ]] ١٠٦ص /[[ ــق ب ــني مــن تعلَّ خمــالفيهم؟ وال فــرق ب

ــق مــن اليهــود بمثلــه يف نقــل املعجــزات  اإلمامــة وبــني مــن تعلَّ

 ...).غري ذلك والتحّدي، إىلٰ 

ــه ــال: يقــال ل إنَّ : الصــحيح يف جــواب هــذا الســؤال أن يق

االضطرار حصـل يف األصـل، ثـّم تغـريَّ النقـل واخـتصَّ بقـوم، 

 فصــار طريــق العلــم بــه االســتدالل، وإذا أوردت الســؤال عــىلٰ 

بتـه ال عـىلٰ  رنـاه، فـال بـدَّ أن يقــال فيـه مـا رتَّ حيصـل لنــا : مــا قرَّ

العلم باالضطرار ملـا َخَلونـا مـن اعتقـاد بطـالن خمـرب اخلـرب، ومل 

يف هـذه الصـفة، وإنَّـام أوجبنـا  حيصل لكم ذلـك ملفـارقتكم لنـا

ــيعة  ــم الضـــروري للش ــال أن جيــب العل ــه حم ــادة ألنَّ هــذه الزي

ــامع  ــة والس ــع املخالط ــالفيهم م ــب ملخ ــالفهم وال جي ــل أس بنق
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ــم  ــع العل ــب أن ال يق ــيس جي ـــرائط، ول ــائر الش ــول س وحص

الضـــــروري لألخــــالف إالَّ بنقــــل أســــالفهم دون نقــــل 

 الـذي عنـد مثلـه جيـب خمالفيهم، بـل جيـب أن يقـع عنـد اخلـرب

ـا العـذر فقـد بيَّنـا  العلم سواء كان الناقـل خمالفـًا أو موافقـًا، فأمَّ

ــد  ــالفهم فق ــه أس ــرب وإن مل ينقل ــا، ألنَّ اخل ــن خمالفين ــه ع ارتفاع

ــىلٰ  ــه ع ــة ب ــة قائم ــالفنا، فاحلجَّ ــه أس ــلِّ  نقل ــبق الك ــو مل يس ، ول

االعتقـــاد الـــذي ذكرنـــاه بالشـــبهة أو غريهـــا  املخـــالفون إىلٰ 

صــل هلــم العلــم كحصــوله لغــريهم، وإذا فعلــوا ذلــك حل

م  .فالتكليف غري ساقط عنهم ملا تقدَّ

ا قولـك ـة علينـا وتقـوم : (فأمَّ كيـف يصـحُّ أن ال تقـوم احلجَّ

ــىلٰ  ــع إىلٰ  ع ــذهبهم وينقط ــدخل يف م ــن ي ــغ  م ــائفتهم، وتبل ط

ــم؟ ــن أوالده ــف م ــغ التكلي ــم )مبل ــة العل ــإن أردت باحلجَّ ، ف

حـدِّ حصـوله  صـل ملخـالفي الشـيعة عـىلٰ الضـروري فـإنَّام مل حي

ر، عــىلٰ  م وتكــرَّ أن لــيس مــن نشــأ مــن  هلــم للوجــه الــذي تقــدَّ

ــام ســبق إىلٰ  ــه ربَّ االعتقــاد  أوالدهــم حيصــل لــه هــذا العلــم، ألنَّ

ــق  ــم وحل ــه العل ــل ل ــم حيص ــالف فل ــه املخ ــبق إلي ــذي س ال

ـــة مـــا يلـــزم مـــن  باملخـــالفني يف اجلهـــل، فـــإن أردت باحلجَّ

ــ ]] ١٠٧ص /[[مــن غــري  الكــلِّ  ة قائمــة عــىلٰ التكليــف فاحلجَّ

ــا  ــة م ــن مفارق ــم م ــد للعل ــالف الفاق ــزم املخ ــاص، ويل اختص

كيـف : (هـذا الوجـه يمنع منه مثل ما يلـزم غـريه، فقولـك عـىلٰ 

ة عىلٰ   .غلط بنيِّ ) هؤالء دون هؤالء جاز أن تقوم احلجَّ

ــ ــا تعلُّ ــزات فأمَّ ــل املعج ــا يف نق ــا ذكرن ــل م ــود بمث ق اليه

عي عــىلٰ والتحــّدي فغــري اليهــود يف   مشــبه ملســألتنا، ألّنــا ال نــدَّ

ــا  ٰى املعجــزات التــي هــي ســو تن ــام حجَّ القــرآن االضــطرار، وإنَّ

 .عليهم فيها طريقة االستدالل

ــاليهود ال  ــه، ف ــة ب ــق احلجَّ ــه وتعّل ــذي ُنثبِت ــا التحــّدي ال فأمَّ

ـن ســمع األخبــار، وإنَّــام  ــره وال أحــد مــن العقــالء ممـَّ تنك

ــون  ــرون أن يك ــدّ  ينك ــىلٰ  ٰى حت ــرب ع ــالقرآن الع ــ ب  ٰى معن

تقريعــه هلــم مشــافهة بــالعجز عنــه وقصــد حمــافلهم وجمالســهم 

ــيهم، إىلٰ  ــه عل ــاج ب ــذي  لالحتج ــيل ال ــن التفص ــك م ــري ذل غ

ـــا يمكـــن أن  ـــار، وهـــذا ممَّ ـــات واألخب وردت بـــأكثره الرواي

ــه يكونــوا غــري مضــطرِّ  ــه غــري مــؤثِّر ألنَّ ــه، وخالفهــم في ين إلي

ــدليل، ولــو  ــدليل عــىلٰ  مل يكــن إىلٰ ثبــت بال التفصــيل  إثباتــه بال

ــه  ســبيل لكــان مــا هــو معلــوم رضورًة لكــلِّ   أحــد مــن أنَّ

ــًة يف صــدقه، وواردًا عليــه  جعــل القــرآن علــًام عــىلٰ  تــه وحجَّ نبوَّ

ـة، ومـن دفـع  ه تعـاىلٰ ل ربِّـُسـمن جهة املالئكـة رُ  كافيـًا يف احلجَّ

ــرت ــورته، وظه ــت ص ــريهم عرف ــود وغ ــن اليه ــاه م ــا ذكرن  م

ــم يف  ــتعمل معه ــن اس ــني م ــن املتكلِّم ــان م ــه، وإن ك مكابرت

ــىلٰ  ــة ع ــة  الدالل ــذه املدافع ــد ه ــالقرآن عن ــّدي ب ة التح ــحَّ ص

 ...بتُ رضبًا من االستدالل هو مذكور يف الكُ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٤ج (الشايف يف اإلمامة 

ــيلٍّ ]] ٣٥ص [[ ــن أيب ع ــًا ع ــال حاكي ر: (وق ــوَّ ــف يتص  وكي

أن  عاقــل مــع عظــم حــال اإلســالم عنــد مــوت الرســول 

ــد  ــه، وق ــرون إمامت ــر وال ينك ــادون أليب بك ــع ينق ــون اجلمي يك

ــ ــول اهللا نص� ــىلٰ  انــصَّ رس ــذه  ظــاهرًا ع ــال يتَّخ ــه، ف ــٍد بعين واح

أحد إمامًا وال يـذكرون ذلـك، ولـو جـاز ذلـك جلـاز أن يكـون 

 ...ولد نصَّ عليه ومل ُيذَكر ذلك للرسول 

ــه ]]٤٩ص [[ ــا قول ــصَّ : (فأمَّ ــن ن ــادون مل ــف ينق  كي

يف هــذا مــن الكــالم مــا ال طائــل يف  ٰى ، فقــد مضـــ)غــريه عــىلٰ 

 .إعادته

ولـد  لـو جـاز ذلـك جلـاز أن يكـون للرسـول : (وقوله

يف هــذا اجلــنس مــن  ٰى ، فقــد مضـــ)نــصَّ عليــه ومل ُيــذَكر ذلــك

مل  إنَّـام تكـون املعارضـة بولـد: أّنـا نقـول لـه الكالم الكثري، عـىلٰ 

عليـه، يف مقابلـة مـن قـال بـنصٍّ مل يـذكره  ُيذَكر ومل ُينَقل الـنصُّ 

ذاكر، ومل ينقله ناقل، وهـذا مـا مل نقـل بـه نحـن وال أحـد، وإنَّـام 

يكون عروضـًا لـنصٍّ مـذكور معـروف تـذهب إليـه طائفـة مـن 

ــىلٰ  ــنصٍّ ع ــول ب ــبالد، والق ـــرة يف ال ــة منتش ــذه  األُمَّ ــه هب ــد ل ول

 .علوم فقد ذلكالصورة جيري جمراها وم

عنـدك القـول بـالنصِّ الـذي تـذهب  ٰى إذا جـر: ثّم يقال لـه

الولـد، فِلـَم كـان أحـد األمـرين معلومـًا  الـنّص عـىلٰ  ٰى إليه جمر

نفيـــه لكـــلِّ عاقـــل رضورًة واآلخـــر ختتلـــف فيـــه العقـــالء، 

ــه الكُ  ــوتصــنَّف في ــدلُّ عــىلٰ تُ ــة؟ وهــذا ي ــه األدلَّ  ب، وُتنتَحــل ل

 .ينهامافرتاق األمرين وبعد ما ب

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ت ( د املرتٰىض السيِّ / )خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ــــألة ]] ١٧٠ص [[ ــــة : األُوىلٰ املس ــــض املعتزل ــــال بع ق

ة مـن كـون  عىلٰ  مستدال�  إبطـال مـا تـذهب إليـه الشـيعة اإلماميـَّ

اإلمامة بالنصِّ دون االختيار أنَّـه لـو كـان ملـا تـذهب إليـه هـذه 

ولوجــب  احقيقــة الســتحال أن يكـون خمفي�ــالطائفـة مــن ذلـك 
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ــ ــرائض العامَّ ــائر الف ــه كس ــم ب ــون العل ــا أن يك ــاركته إّياه ة ملش

ـة االسـتمرار عــىلٰ  عـىلٰ   حـدٍّ سـواء، والسـتحال أيضــًا مـن األُمَّ

ــول  ــيان الرس ــه وعص ــاره وكتامن ــد  إنك ــانوا ق ــه، إذ ك في

ــة أتباعــه باتِّ  باعــه، وبعــد أطــاعوه مــن قبــل يف حــال خوفــه وقلَّ

ك يف قتــل األبنــاء واآلبــاء واخلــروج عــن الــديار واألوطــان ذلــ

ــن  ــة م ــن طاع ــّق م ــار أش ــحيح االعتب ــك بص ــوال، وذل واألم

 .استخالفه وفرض طاعته ينصُّ عىلٰ 

ــة عقــدت إلمــام بعــد إمــام إىلٰ : قــالوا ــد ذلــك أنَّ األُمَّ  وُيؤكِّ

صــلوات اهللا (بــن أيب طالــب  عقــدهتا ألمــري املــؤمنني عــيلِّ ] أن[

ــه ــلُّ )علي ــىلٰ  ، ك ــك ع ــان  ذل ــو ك ــة، فل ــار واحلكم ــه االختي وج

د ذكــره، ويســتفيض مــن  ــنصِّ حقيقــة لوجــب أن يتجــدَّ لل

ــا  ــرة م ــاس يف دار اهلج ــاوض الن ــره، ويتف ــه أم ــوص علي املنص

ــر ــد ُأخ ــارًة بع ــاء ت ــه، ويف  ٰى يقصــده الرؤس ــراض عن مــن اإلع

ق فيهـا سـامعو الـنصِّ  منـه  كلِّ مصــر مـن األمصـار التـي تفـرَّ

 .)صلوات اهللا عليهام(]] ١٧١ص /[[عليه 

يعـرض عـن ذكـره تـارًة  بن أيب طالب  ثّم إنَّ عيلَّ : قالوا

فال يشري إليه فضالً عـن أن  ٰى ، وعند دخوله يف الشورٰى بعد ُأخر

ذكره والتذكار به يعني النّص اجلّيل دون  يفصح به، وال يعتمد عىلٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه ما سواه، بل عىلٰ 

ــالوا ــىلٰ : ق ــه ع ــب علي ــان جي ــد ك ـــ وق ــاواتكم  ٰى مقتض مس

ــارون  ــة ه ــه وحال ــة حلالت ــال ُأمَّ ــة وح ــذه األُمَّ ــال ه ، وح

ــ ــتمكُّ   ٰى موس ــدم ال ــد ع ــون عن ــري أن يك ــة غ ــن املامنع ن م

ــه  ــاح ب ــل اإلفص ــه، ب ــارة إلي ــه باإلش ــه علي ــذكره والتنبي ــغ ل مل

ــارون  ــل ه ــام مل هيم ــه ك ــوعظ ملطرحي ــه  وال ــوعظ والتنبي ال

ــهيف قو ُن : ل
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ــالوا ــر: ق ــك ج ــان ذل ــو ك ــه  ٰى ول ــىلٰ  من ــب ع اهللا  لوج

أن جيعلــه ظــاهرًا مستفيضــًا ليقطــع العــذر بــه كــام جعــل  تعــاىلٰ 

خفـاءه بعـد لـو حـاول حمـاول إ ٰى كـذلك حتـَّ قول هارون 

ــاىلٰ  ــه اهللا تع ــد فعل ــذي ق ــاره ال ــك، ألنَّ  انتش ــن ذل ن م ــتمكَّ مل ي

ة اهللا تعاىلٰ  ة البالغة حجَّ  .هي احلجَّ

ـ: قالوا بفريـق دون  اولو كان كـذلك مل يكـن العلـم بـه خمتص�

عـن  ٰى وا أنفسكم قبـل خصـومكم، وارصفـوا اهلـوفريق، فحاجُّ 

 .اهللا تعاىلٰ  قلوبكم، وقولوا ما عندكم يف ذلك لنعلمه إن شاء

ــواب  ــق -اجل ــاهللا التوفي ــت : - وب ــة إذا كان ــم أنَّ األدلَّ اعل

ــ ــىلٰ دالَّ ــىلٰ  ة ع ــع ع ــب القط ــوله وج ــر وحص ــوت أم ته  ثب ــحَّ ص

مـا يقـدح بـه فيـه أو يعـرتض بـه عليـه مـن  وترك االلتفـات إىلٰ 

مـا يطـابق  ُأمور حمتملـة، ووجـب محـل مـا يشـتبه وحيتمـل عـىلٰ 

ة، ولـو كـان عـىلٰ  صـعب الوجـوه لتلـك األشـياء أ مدلول األدلَّ

ــة ظــواهر تنــايف مــدلول تلــك  املعــرتض هبــا عــىلٰ  مــدلول األدلَّ

مطابقـة  األدلَّة وجـب العـدول هبـا عـن ظواهرهـا ومحلهـا عـىلٰ 

ــالف  ــا وال خ ــيل منه ــدَّ ألُويل التحص ــة ال ب ــذا مجل ــة، وه األدلَّ

ــا ــنهم يف مجلته ــر. بي ــة إذا  ٰى أَال ت ــة العقلي ــرج ... أنَّ األدلَّ مل خي

ات ... واالعــرتاض عليهـا بـإيالم األطفــال . قـدح مـن ذلـكال

ــواف  ــامل والط ــي اجل ــلحة كرم ــه املص ــا وج ــا فيه ــر لن ال يظه

بالبيت وما شاكل ذلك، الحـتامل هـذا كّلهـا ملـا يطـابق مـدلول 

ة، وأنَّـه لـيس بخـالص للمنافـاة هلـا، وهلـذه اجلملـة محلنـا  األدلَّ

ــة العقليــة يف توحيــد أو عــدل  مــا ظــواهره منــاٍف ملــدلول األدلَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــاهبة، كقول ــرآن املتش ــات الق ــن آي  : م
َ

ــك ــاَء َر��  وَج

ــر[ ءٍ ، و]٢٢: الفج ْ َ
� 

� ُ
ــاِلُق � ــد[ اُهللا خ ــا ]١٦: الرع ، وم

مـا يوافـق مـدلول  وهـو كثـري عـىلٰ ]] ١٧٢ص /[[شابه ذلـك، 

ــة، وعــدلنا عــن ظــواهر ذلــك أمجــع ومحلنــاه عــىلٰ  املجــاز  األدلَّ

ــة، وحفظــًا واالّتســاع واالســتعارة  حراســًة ملــا تــدلُّ عليــه األدلَّ

 .لذلك من االنثالم واالنخرام

ــىلٰ  ــا ع لن ــة ودلَّ ــذه اجلمل ــت ه ــيَّ  وإذا ثب ــصَّ   أنَّ النب ن

ٰ (بـن أيب طالـب  أمـري املـؤمنني عـيلِّ  عىلٰ   )اهللا عليـه وسـلَّم صـىلَّ

ــة الواضــحة الصــحيحة عــىلٰ  ــه اخلليفــة  باإلمامــة، ودلَّ باألدلَّ أنَّ

ــُأمور لــه بعــده مل  يســغ ألحــٍد أن يعــرتض ذلــك ويقــدح فيــه ب

ــه،  ــة علي م يف اخلالف ــدَّ ــن تق ــه مل ــو مبايعت ــتبهة كنح ــة مش حمتمل

ــور ــه يف الش ــر لنفســه ٰى ودخول ــن ادِّعــاء األم ، وإمســاكه ع

واملنازعة فيه، وعدوله عـن نقـض أحكـامهم ملـا عقـد األمـر لـه 

 ه حمتمـلوُصريِّ فيه، وما شـاكل ذلـك وهـو كثـري، ألنَّ ذلـك كلَّـ

ــة عــىلٰ  اه يف غــري موضــع مــا بيَّنـّـ أن يكــون مطابقــًا ملــدلول األدلَّ

ــة، وســنُ  )الشــايف(مــن كتبنــا، ويف الكتــاب  نه بيِّ يف اإلمامــة خاصَّ

ــالف  ــل خ ــإذن اهللا، وإن احتم ــائل ب ــذه املس ــن ه ــواب ع يف اجل

موافقـة األدلَّـة، وغايـة مـا فيـه أن يكـون  ذلك فيجب محله عـىلٰ 

دلَّـة ويكـون بظـاهره كاملعـارض له ظاهر ينايف مـدلول تلـك األ

هلـــا، وإذا كـــان كـــذلك وجـــب العـــدول عـــن ظـــاهره وإن 

ــىلٰ  ــفنا، والقطــع ع ــة  تعسَّ ــت األدلَّ ــا دلَّ ــك أمجــع، مل مطابقــة ذل

 .اه يف األدلَّة العقليةعليه كام بيَّنّ 
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وجـدنا  ٰى مت: هذه اجلملة فقالوا وقد زاد شيوخ املتكلِّمني عىلٰ 

مدلول األدلَّة العقلية ومل يظهـر لنـا فيـه قوالً أو فعالً ينايف ظاهره 

جهة اجلملة أنَّ معناه مطابق ملدلول  يطابقها علمنا عىلٰ  ٰى وجه معن

علينا البحث عن تعيني ... وال : قالوا. التفصيل عىلٰ ... األدلَّة إن 

وتفصيله، بل العلم هبذه اجلملـة كـاٍف لنـا ومغـٍن يف  ٰى ذلك املعن

 .ضحوكلُّ هذا صحيح وا. تكليفنا

إنَّام سـاغ لكـم مـا ذكـرتم يف محـل الظـواهر منافيـة : فإن قيل

موجـب األدلَّـة والعـدول مـن كـلِّ ظـاهر عارضـها  لألدلَّة عىلٰ 

هـــا جلــواز دخـــول االحـــتامل واملجــاز يف هـــذه الظـــواهر كلِّ 

ذلـك  وامتنـاع يف مـدلول األدلَّـة، فقضـينا باألدلَّـة العقليـة عـىلٰ 

ــ ــا وإمكاكلِّ ــتامل فيه ــد االح ــنصِّ ه لفق ــة ال ــا، وأدلَّ ــه يف غريه  ن

التي تعتمدوهنا بخالف هـذا األمـر، ألنَّكـم إنَّـام ترجعـون فيهـا 

ظــواهر أخبــار وآيــات يســوغ فيهــا االحــتامل واملجــاز، فِلــَم  إىلٰ 

ــواهر ُأمــور ــه؟  تعــدلون عــن ظ ــو حمتمــل يف نفس ــل مــا ه ألج

فرٍق بيـنكم وبـني مـن عكـس ذلـك أو عـدل عـن ظـواهر  وأّي 

قــتم هبــا لتســلم ظــواهره التــي اعتمــدها إذ أخبــاركم التــي تعلَّ 

ــان  ــلُّ ]] ١٧٣ص /[[ك ــواهره  الك ــن ظ ــدول ع ــتمالً والع حم

 .ممكناً 

ــا ــبهًة، : قلن ــه ش ــئَل عن ــا ُيس ــوال م ــن أق ــؤال م ــذا الس ه

الـنصِّ يمكـن أن  أنَّه لـيس كلَّـام ُيسـتَدلُّ بـه عـىلٰ : واجلواب عنه

يــه، يســاوي يف االحــتامل مــا يطعــن بــه عل ٰى يكــون حمــتمالً حتَّــ

ق قياســية وقسـم عقليــة رضوريــة رُ بـل نحــن نسـتدلُّ عليــه بُطـ

ـــا، وال  ـــل فيه ـــق للتأوي ـــا وال طري ـــتامل عليه ـــال لالح ال جم

ــان  ــه إلمك ــرتض ب ــا يع ــني م ــة وب ــذه الطريق ــني ه ــة ب معارض

ــلِّ  ــذُّ  االحــتامل يف ك ــىلٰ ذلــك وتع ــرت  ره ع ــة، وج هــذه الطريق

ــة يف تعــذُّ   ٰى هــا جمــرر االحــتامل عليهــا واســتحالته فيهــذه األدلَّ

أدلَّـة العقــل يف التوحيــد والعــدل التــي ال يســوغ فيهــا احــتامل، 

معـارض هلـا مـن قـول أو فعـل،  كـلِّ  ووجب القضـاء هبـا عـىلٰ 

 .جلواز االحتامل يف ذلك أمجع

ــر،  ــه آخ ــؤال وج ــن هــذا الس ــواب ع ــًا يف اجل ويمكــن أيض

كخــرب الغــدير  الــنصِّ  وهــو أنَّ األخبــار التــي ُيســتَدلُّ هبــا عــىلٰ 

ــرب ت ــاىلٰ وخ ــه تع ــات كقول ــوك واآلي ــُم اُهللا : ب
ُ
ــا َوِ��� م

�
إِن

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 َو�ُؤ

َ
ـالة

�
 ا�ص

َ
يـَن يُِقيُمـون ِ

�
يَن آَمنُـوا ا� ِ

�
ُ َوا�

ُ
َورَُسو�

 
َ
ــون ــْم راِكُع

ُ
ــدة[ �وَه ــي ] ٥٥: املائ ــث ه ــن حي ــان م وإن ك

ــىلٰ  ــن  ع ــدول ع ــه والع ــاز في ــوز املج ــاب جي ــا ... خط ظواهره

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــنصِّ  ت ــيه ال ــًا . وتقتض ــالف بيان ــة ال خ ــت األُمَّ وأمجع

ــة  عـىلٰ  أنَّ هــذه األخبــار واآليــات إن احتملـت الــنّص فهــي دالَّ

إليه ال حمالة قطعـًا وبتاتـًا، وإن كـان ظاهرهـا يقتضـيه فـام املـراد 

ــة بــني قــائلني . هبـا إالَّ هــو دون غــريه ــام قلنــا ذلــك ألنَّ األُمَّ وإنَّ

ــول ــن يق ــا م ــ: إمَّ ــذه األخب ــا يف إنَّ ه ــظَّ هل ــات ال ح ار واآلي

، ٰى الـنصِّ وال هـو مسـتفاد منهـا بظـاهر وال فحـو الداللـة عـىلٰ 

 إنَّ ظاهرهــا يفيــد الــنصَّ : وهــم خمــالفو الشــيعة، وقابــل يقــول

والقــول بــأنَّ ظاهرهــا يقتضـــي . ويقتضــيه ومل يعــن هبــا ســواه

لكنَّه مل يرد هبـا لوجـٍه مـن الـدليل لـيس بمـذهب ألحـٍد  النصَّ 

 .ةمن األُمَّ 

لنا عـىلٰ  إجيـاب هـذه الظـواهر للـنصِّ فيجـب  وإذا كنّا قد دلَّ

ــىلٰ  ــع ع ــاه،  القط ــذي ذكرن ــاع ال ــواه باإلمج ــا س ــرد هب ــه مل ي أنَّ

ــىلٰ وصــارت هــذه كلُّ  ــا مقطوعــًا ع ــا الــنصُّ  ه ــىلٰ  أنَّ املــراد هب  ع

ـــت  ـــا وقع ـــاز، فبانـــت ممَّ ـــه االحـــتامل واملج وجـــٍه ال يدخل

ــزت، وصــار القضــاء  تلــك األُمــور  هبــا عــىلٰ املعارضــة بــه ومتيَّ

ــا ُأوىلٰ كلِّ  ــا ه ــك عليه ــاء بتل ــن القض ــا . م ــذكر م ــن اآلن ن ونح

 .جيوز ذكره من أدلَّة النصِّ 

 الـنصِّ أنَّ األدلَّـة العقليـة قـد دلَّـت عــىلٰ  مـا دلَّ عـىلٰ  ٰى أقـو

ــه  ــن كون ــدَّ م ــه ال ب ــان، وأنَّ ــلِّ زم ــه يف ك ــدَّ من ــام ال ب أنَّ اإلم

ــلِّ  ــن ك ــومًا م ــىلٰ الق]] ١٧٤ص /[[معص ــًا ع ــه قطع ــائح، وأنَّ  ب

ــاً  ــك وبتات ــة يف . ذل ــدنا األُمَّ ــة ووج ــذه اجلمل ت ه ــتقرَّ وإذا اس

أقــوال ثالثــة ال رابــع هلــا،  عــىلٰ   اإلمامــة بعــد وفــاة النبــيِّ 

بـن أيب  منها قـول الشـيعة بـأنَّ اإلمـام بعـده أمـري املـؤمنني عـيلُّ 

إنَّ اإلمــام يف تلــك احلــال : ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ــو  ــب ه ــد املطَّل ــن عب ــاس ب ــه(العبّ ــوان اهللا علي ــا . )رض ومنه

 أبــو بكــر، عــىلٰ  )عليــه وآلــه الســالم(القــول بــأنَّ اإلمــام بعــده 

ــن  ــنصٍّ م ــًا ب ــه إمام ــن جعل ــنهم م ــائلني، فم ــن الق ــتالف م اخ

عليـه وهـم البكريـة، ومـنهم مـن  )عليه وآلـه السـالم(الرسول 

ـــة لـــه وهـــم املعتزلـــة و اخلـــوارج أثبتــه إمامـــًا باختيـــار األُمَّ

 .وأصحاب احلديث ومن وافقهم من الِفَرق

ــاس  لفقــد ...  وإذا كــان مــذهب القــائلني بإمامــة العبّ

هبـا، وإذا ... الشـرط العقيل الـذي هـو العصـمة، إذ هـي فـيهام 

مل يكن الشـرط الذي ال بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه يف اإلمـام 

ــَق إالَّ  ــم يب ــام، فل ــة هل ــال إمام ــيهام ف ــا ف ــًا إليه ــون مقطوع  أن يك

ــن أيب طالــب  اإلمــام يف تلــك احلــال هــو أمــري املــؤمنني عــيلُّ  ب
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 ــرج الن خ ــل األوَّ ــام بط ــذهب ك ــذا امل ــل ه ــه إن بط ، ألنَّ

ــة  ــّد يف اإلمام ــنهم مل يعت ــدًا م ــإنَّ أح ــة، ف ــع األُمَّ ــن مجي احلــقُّ ع

 .بتلك احلال غري هؤالء الثالثة

ـــدلَّ عـــىلٰ  مة وجـــوب اإلمامـــة والعصـــ ومل يبـــَق إالَّ أن ن

ـة تُ اه يف مواضـع كثـرية مـن كُ بالعقل، وهذا ممَّا قد بيَّنّـ بنـا وخاصَّ

وجــوب  والــذي يــدلُّ عــىلٰ . )الشــايف(ـ يف الكتــاب املعــروف بــ

ــم رضورًة  ــا نعل ــان أّن ــلِّ زم ــة يف ك ــن الرياس ــة م ــنس األُمَّ ج

خلــوا مــن رئــيس مــذهب  ٰى وباختبــار العــادات أنَّ النــاس متــ

ب نافــذ األمــر باســط اليــد يُ  م اجلــاين وُيــؤدِّب املــذنب مهــذَّ قــوِّ

ــم متــ  ٰى فشــا بيــنهم التظــامل والتغاشــم واألفعــال القبيحــة، وأهنَّ

االرتـداع واإلنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إىلٰ 

ـة املـثىلٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  ٰى أقـرب، ومتـ احلجَّ

ب مــن  وكــره فعــل القبــيح ال بــدَّ أن يلطــف هلــم بــام هــو مقــرِّ

يهم مـن إمـام يف لِّـه مبعـد مـن مسـخوطه، فيجـب أن ال ُخي مراد

ا أنَّ صــفات هــذا اإلمــام ال ُتســتَدرك وإذا بيَّنّــ. كــلِّ زمــان

 .عينه باالختيار فال بدَّ من النصِّ عىلٰ 

ــه  والــذي يــدلُّ عــىلٰ  وجــوب عصــمته أنَّ جهــة احلاجــة إلي

ـة، فلـيسما بيَّنّ  عىلٰ   ا هي جـواز اخلطـاء وفعـل القبـيح مـن األُمَّ

ــىلٰ  ــاز ع ــا ج ــأ م ــن اخلط ــه م ــوز علي ــام جي ــون اإلم ــو أن يك  خيل

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو ال جيــوز ذلــك عليــه، ويف األوَّ

ــة احلاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإالَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، ألنَّ علَّ في

 ٰى إثبـات مـا ال يتنـاه ؤّدي إىلٰ كان ذلـك نقضـًا للعلَّـة، وهـذا ُيـ

ة أو االنتهاء إىلٰ   .إمام معصوم وهو املطلوب من األئمَّ

حاجـــٍة بكـــم يف نصــــرة الـــدليل الـــذي  أّي : فـــإن قيـــل

ــر ذكرمتــوه إىلٰ   ٰى إثبــات وجــوب اإلمامــة يف كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثريًا كتأثري إجياب العصمة؟

ــا ــ: قلن ــىلٰ  ٰى مت ــدّل ع ــان  مل ن ــلِّ زم ــة يف ك ــوب اإلمام وج

ــ ــقَّ ال خي ــم أنَّ احل ــام مل نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص ــن وثب رج ع

ــىلٰ  ــة ع ــع األُمَّ ــا أن جتم زن ــة، وجوَّ ــتمرُّ  األُمَّ ــال يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أرشنـا إليـه يف 

ــا إىلٰ  ــه احــتامل وال جمــاز صــدر كالمن ــه ال يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

ع أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  ٰى تقابل بام ُيـدَّ

ــىلٰ  ــ ع ــمة عقلي ــا قس ــدول عنه ــوز الع ــة ال جي ــة رضوري ة وطريق

 .وال االعرتاض عليها بيشء من األقوال واألفعال

*   *   * 

ــا مــا افتــتح بــه الســؤال مــن أنَّ الــنصَّ لــو ]] ١٧٦ص [[ أمَّ

ـ ولوجـب أن يكـون العلـم  االسـتحال أن يكـون خمفيـ� اكان حق�

ــه ــا نقــول في ل م ــأوَّ ــة، ف ــالفرائض العامَّ ــالعلم ب ــه ك ــذا : ب إنَّ ه

ــة الــنصِّ ]] ١٧٧ص /[[ إالَّ بالطريقــة  الطعــن ال يليــق مــن أدلَّ

ــالنصِّ  ــيعة ب ــا الش ــي نقلته ــي الت ــا، وه ــي ذكرناه ــرية الت األخ

ــام قلنــا. اجلــيلِّ  إنَّ هــذا الطعــن ال يليــق إالَّ هبــذا دون غــريه : وإنَّ

ــــة األُوىلٰ  ــــىلٰ  ألنَّ الطريق ــــة ع ـــــرورية  املبنيَّ ــــمة الض القس

ــق  ــة ال تلي ـــروط العقلي ــدها والش ــوم بع ــؤال، ومعل ــذا الس هب

 .عنه

وهـذا الطعــن أيضـًا ال يســتمرُّ يف خـرب الغــدير وتبــوك، ألنَّ 

ــكُّ  ــع، والش ــائع ذائ ــربين ش ــذين اخل ــم هب ــل،  العل ــع زاي مرتف

تهام مساٍو لكلِّ علم جيلٍّ واضح  .والعلم هبام وبصحَّ

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــيس : ول ــنصِّ ل ــاهبام لل ــم بإجي إنَّ العل

ــان ا ــوم وإن ك ــومنيبمعل ــهام معل ــربان يف أنفس ــر . خل ألنَّ األم

ــىلٰ  ــان ع ــربين  وإن ك ــذين اخل ــدة ه ــم بفائ ــإنَّ العل ــال ف ــا ق م

ــام  ــرب والنقــل وإنَّ ــيس طريقــة اخل ــنصِّ ل وفحوامهــا وإجيــاهبام لل

طريقة االسـتدالل والنظـر، فمـن نظـر فـيهام مـن الوجـه الـذي 

ـه ورشوطـه علـم، ومـن علـم الـنصَّ  ن عليه ويف النظـر حقَّ يدالَّ

ــه، وال  ــل نفس ــن ِقبَ ــإنَّام ُأيت م ـــر ف ــن قصَّ ــه، وم ــكُّ في زال الش

ــة  ــي دالل ــر أن ينف ـــري يف النظ ــم التقص ــث مل يعل ــن حي ــب م جي

 .النصِّ  اخلربين عىلٰ 

ــر ــا ٰى أَال ت ــاال لن ــذّمي إذا ق ــي وال ــم : أنَّ الربمه ــت أعل لس

عون، ولــو  إعجـاز القـرآن، وال كونــه دلـيالً عــىلٰ  ة كــام تـدَّ النبـوَّ

ــان داال�  ــىلٰ  ك ــاحبكم  ع ــدق ص ــىلٰ  ص ــه  ع ــذهبون إلي ــا ت م

ــىلٰ  ــًا ع ــك معلوم ــون ذل ــب أن يك ــاألُمور  لوج ــم ب ــدِّ العل ح

ــا  ــدان وم ــاهرة والبل ــوادث الظ د احل ــدَّ ــة، وع ــائعة الذائع الش

ــا كلُّ  ٰى جمــر ٰى جــر ــك، كــان جوابن ــهذل ــول ل ــه أن نق ــا ل ــا : ن أمَّ

 وجـــود القـــرآن وورود التحـــّدي بـــه وقصـــور اخللـــق عـــىلٰ 

ــو م ــته فه ــلِّ معارض ــالعلم بك ــوم ك ــات،  عل ــن املعلوم ــاهر م ظ

ــا داللــة القـرآن عــىلٰ  اإلعجــاز  ألنَّ طريقـه النقــل والتـواتر، وأمَّ

ــن وّىفٰ  ــتدالل، فم ــر واالس ــه النظ ة فطريق ــوَّ ــه  والنب ــر حقَّ النظ

ـــر مل يعلمـه، وال جيــب تســاوي كـّل مــن علــم  علمـه ومــن قصَّ

ل يف العلـــم بالثـــاين لتباعـــد مـــا بيـــنهام وللفـــرق ا لـــذي األوَّ

 ذكرناه؟

ومثــل هــذا اجلـــواب بعينــه أجبنـــا املعــرتض يف أخبـــار 
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ــواردة  ــار ال ــور األخب ــني الســبب يف قص ــَق إالَّ تبي ، ومل يب الــنصِّ

دت الشـيعة اإلماميَّـة بنقلهـا عـىلٰ  سـبيل  بالنصِّ اجليلِّ التـي تفـرَّ

ــداد  ــة وأع ــن القبل ــة م ــائعة الذائع ــات الش ــن املعلوم ــواتر ع الت

 . الظهورالصلوات وما أشبه ذلك يف

ــت  ــاهرات ُنِقَل ــات الظ ــذه املعلوم ــك أنَّ ه ــبب يف ذل والس

ــم  ــان العل ــد، فك ــَذب جاح ــازع وال مك ــارض وال من ــري مع بغ

ــار ]] ١٧٨ص /[[ ــالء، وأخب ة واجل ــوَّ ــة يف الق ــًا الغاي ــا بالغ هب

ب هبـا خمـالف الشـيعة ويطعـن فيهـا ويعتقـد  النصِّ اجلـيلِّ ُيكـذِّ

ــا متخرِّ  ــاوأهنَّ ــف يتس ــة، وكي ــة مكذوب ــذا  ٰى ص ــع ه ــران م األم

االخـتالف الظــاهر بيـنهام، ولــو تسـاوت األســباب يف األمــرين 

مــا  لتســاويا يف العلــم وظهــوره، ولكــن األســباب خمتلفــة عــىلٰ 

 .اهبيَّنّ 

ا ما مضــ ا حكينـاه والسـتحال أيضـًا  ٰى وأمَّ مـن السـؤال ممـَّ

ــة كلِّ  ــن األُمَّ ــىلٰ م ــتمرار ع ــا االس ــيان  ه ــه وعص ــاره وكتامن إنك

ــول اهللا  ــل  رس ــل يف قت ــن قب ــاعوه م ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك في

األنفــس مــن  األبنــاء واآلبــاء يف كــذا وكــذا ممَّــا هــو أشــقُّ عــىلٰ 

طاعـة مـن نـصَّ عليــه، فهـذا الطعـن ال يليــق مـن األدلَّـة التــي 

ــاه إالَّ بالطريقــة األ ــة مــا أنكــرت بأذكرن رسهــا خــرية، ألنَّ األُمَّ

ــل  ــا، ب ــوك وال كتمومه ــدير وتب ــرب الغ ــها خ ــا وال بعض نقلومه

ــام يليــق لــو صــحَّ بــالنصِّ اجلــيلِّ الصـــريح،  حومها، وإنَّ وصــحَّ

ـة كلَّ  هـا مـا كتمـت هـذا وهو مع ذلـك غـري الزم فيـه، ألنَّ األُمَّ

الــذي ذكرنــاه وال أنكرتــه، وكيــف يكــون كـــذلك  الــنصَّ 

ــه  ــة تروي ــَرق األُمَّ ــن فِ ــرية م ــة كب ــي فرق ــة وه والشــيعة اإلماميَّ

ــىلٰ  ــه ع ــادي ب ــه وتن ــة رؤوس  وتنقل ــت األُمَّ ــو كان ــهاد، ول األش

 .ها كامتة له ملا وصل إلينا وال عرفناه وال نقلناهكلُّ 

ــل  أنَّ الشــيعة مل تنفــرد بنقــل هــذا الــنصِّ  عــىلٰ  الصـــريح، ب

ــوه يف كُ  ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــق ــه تُ ــنيفاهتم، إالَّ أنَّ بهم وتص

ـة مـن جهـة اآلحـاد ومـن جهـة الشـيعة عـىلٰ   وارد يف نقل العامَّ

ــامٌّ ط ــاد  ريــق التــواتر، فالنقــل ع ... وإن اختلــف يف تــواتر وآح

ا منكرة وكامتة عىلٰ  ٰى الدعو ة بأهنَّ  .األُمَّ

ــ ــا التعجُّ يف قتــل األبنــاء  ب مــن طــاعتهم لــه وأمَّ

واآلباء واألُمور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيام نـصَّ عليـه 

ــ ــو تعجُّ ــة، فه ــن اإلمام ــل أن م ــع، ألنَّ لقائ ــري موض ب يف غ

إنَّـام أطـاعوه يف قتـل النفـوس وبـذل األمـوال ملـا علمـوا : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ومل تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ومل يطعــه 

ــىلٰ  ــك ع ــاء ذل ع ــن ادِّ ــه ال يمك ــار  بعضــهم، فإنَّ ــيعهم يف أخب مج

ــه يمكــن دخــول الشــبهة منهــا واخلفــيُّ  هــا اجلــيلُّ الـنّص كلِّ  ، ألنَّ

ــىلٰ  ــراد، و ع ــر يف امل ــنعم النظ ــن مل ي ــُخي م ــقَّ  ٰى ف ــه احل ــ علي  ٰى حتَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــا ال ت ــة أهنَّ ــد يف األدلَّ ــا،  يعتق ــتفاد منه ــنصِّ وال يس ال

إمـام بعـده  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه مل يـنّص عـىلٰ 

ــد أنَّ يف  ــه يعتق ، ألنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو ال يطي فه

وخروجــًا عـن طاعتـه، وهــذا ال  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــايف ــول ين ــة الرس ــه يف طاع ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس  بذل

 ــام ــه إنَّ ــل املشــاقَّ ]] ١٧٩ص /[[، ألنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ  يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة لـه  ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إجيابـه عـىلٰ 

 .وال يدخل فيه

ــذه  ــق هب ــال للمتعلِّ ــّم يق ــةث ــذين : الطريق ــوم ال ــؤالء الق ه

م بـــذلوا يف طاعـــة رســـول اهللا  األمـــوال  مــدحتهم بـــأهنَّ

وقتلـــوا األقـــارب واألصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار واألوطـــال 

ــاقَّ  ــوا املش ل ــدين  وحتمَّ ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ه

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عّف ــثامن ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ـــراب والط ــوه الش ــًا ومنع ــب أّيام ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ع

وأحـد أصـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا  نسيب له 

 ])عليــه[ صــلوات اهللا(بــن أيب طالــب  أمــري املــؤمنني عــيلَّ 

ــارًة بالبصـــرة وُأخــر تــه ت ــه وخلعــوا عهــده وذمَّ  ٰى ونكثــوا بيعت

يف  مـــه بـــالنهروان مـــع علمهـــم بتقدُّ  ٰى ني وُأخـــربصـــفِّ 

ــدِّ  ــيِّ ال ــه س ــل وأنَّ ــان ين والفض ــلِّ لس ــدوح بك ــل واملم د األه

ــه  ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ــم ال ــلِّ أوان، وه ــل يف ك واملفضَّ

ــة،  ــن الوالي ــا م ــو دوهن ــا ه ــة وال مل ــلح لإلمام ــدكم ال يص عن

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــر إىلٰ  وأجلــؤوه إىلٰ   وخلعــوا احلس ــليم األم  تس

ومـن كـان ...   غريه، وهـم الـذين قتلـوا احلسـني بـن عـيلٍّ 

ــفِّ معــه ــن أهلــه عــىلٰ  يف الط ــش الوجــوه وأقبحهــا  م أفح

ــن  ــد ب ــايعوا يزي ــذين ب ــم ال ــًا، وه ــيالً وتقبيح ــا تنك وأظهره

إمـامتهم  معاوية ومن كان بعـده مـن بنـي مـروان وأمجعـوا عـىلٰ 

ـــرُّ  ــوب طــاعتهم والتص أحكــام تــدبريهم، ومل  ف عــىلٰ ووج

يعصمهم كـوهنم بالصـفات املـذكورة مـن قتـل النفـوس وبـذل 

ــائس يف طا ــج والنف ــه امله ــلِّ  عت ــواز ك ــن ج ــاه  م ــا ذكرن م

 .ما ذكرناه إالَّ دون كلِّ  عليهم، وما دفع النصِّ 

فــإن اعتــذر يف يشء مــن ذلــك بــدخول شــبهة ووقــوع 
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ـن كــان عــىلٰ  ـة وخــوف رضر ممـَّ احلــق  تقصــري ولــزوم تقيـَّ

وطلـب دنيـا وغـري ذلـك مـن  ٰى بـاع هـوومعتقدًا له باطنـًا أو اتِّ 

ــه بعي ــواب ل ــو ج ــة، فه ــذار املعروف ــذو األع ــنصِّ ح ــن ال ــه ع ن

 .النعل بالنعل

ــؤال ــه يف الس ــا قول ــدت ويُ : (وأمَّ ــة عق ــك أنَّ األُمَّ ــد ذل ؤكِّ

ــام إىلٰ  ــد إم ــام بع ــة إلم ــؤمنني  اإلمام ــري امل ــدت ألم  أن عق

مـا : ، فالـذي لنـا عليـه أن نقـول)وجـه االختيـار ذلك عـىلٰ  كلَّ 

ــيِّ  ــد النب ــام بع ــة إلم ــع األُمَّ ــد مجي ــىلٰ   عق ــار ع ــا  باالختي م

ــام عقــد أليب بكــر يف األصــل نفــر ألســباب معروفــة ٰى عــادَّ  ، وإنَّ

ــىلٰ  ــبعهم ع ــّم أت ــالف  ث ــد، وخ ــبهة والتقلي ــات للش ــك مجاع ذل

روا  أهـــل احلـــقِّ   عـــىلٰ ]] ١٨٠ص /[[يف هـــذا العقـــد وتـــأخَّ

يف ذلــك مــن األفعــال واألقــوال مــا هــو  ٰى البيعــة، وجــر

املختــارين والتفــاف النــاس ... معــروف منقــول، ثــّم آلــت قــو 

إظهــار  ٰى مــا اقتضـــ واجلمهــور إلــيهم إىلٰ  وا اجلــلُّ موانضــهبــم 

بــاألمر خوفــًا مــن الفتنــة واشــفاقًا  البيعــة والــرٰىض  أهــل احلــقِّ 

 ق الكلمــة وحقنــًا للــدماء، فــأظهروا املوافقــة ويف طــيِّ مــن تفــرُّ 

ــاب  ــك يف كت ــا ذل ــد رشحن ــة، وق ــوهبم املخالف ــايف(قل ، )الش

 .وأوضحناه وأوردنا فيه ما هو كالشمس وضوحاً 

ــه ــا قول د : وأمَّ ــدَّ ــب أن يتج ــة لوج ــنصِّ حقيق ــان لل ــو ك فل

ذكره ويسـتفيض مـن املنصـوص عليـه أمـره ويتفـاوض النـاس 

ــر ــد ُأخ ــارًة بع ــاء ت ــده الرؤس ــا يقص ــرة م ــن  ٰى يف دار اهلج م

ق فيهـا  اإلعراض عنـه ويف كـلِّ  مصــر مـن األمصـار التـي تفـرَّ

ــنصِّ  ــامعو ال ــه  س ــفاهًا من ــيلَّ . ش ــّم إنَّ ع ــن أيب ط ث ــب ب ال

  ...وعنـــد دخولـــه يف ٰى عـــن ذكـــره تـــارًة بعـــد ُأخـــر ،

أن يفصــح بــه وأالَّ يعتمــد ... ، فــال يشــري إليــه فضـالً ٰى الشـور

ذكـره والتـذكار بـه يعنـي الـنّص اجلـّيل دون مـا سـواه، بـل  عىلٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه عىلٰ 

أنَّ املـــانع ألمـــري املـــؤمنني : فـــاجلواب عـــن ذلـــك أمجـــع

ــهصــ( ـــرُّ  )لوات اهللا علي ــت مــن التص ــي ُجِعَل ف يف اإلمامــة الت

هــو املــانع بعينــه مــن املــذاكرة بــه  لــه وفيــه بعــد الرســول 

ــه  األمـر وحيــل  لــامَّ ُغِلـَب عــىلٰ  والتصــريح بوقوعـه، ألنَّ

ــىلٰ  ــوف ع ــة واخل ــت التقيَّ ــه، وأوجب ــه وبين ــدِّ  بين ــه ال ين وأهل

ــدَّ مــ الكــفَّ  ــة، فــال ب ن اإلعــراض عــن عــن املنازعــة واملحارب

عائه، ألنَّ املوجـب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنّـ ذكر النصِّ  ا وادِّ

ــن كُ  ة م ــدَّ ــع ع ــزال تُ يف مواض ــذي ال ي ــؤال ال ــذا الس ــا أنَّ ه بن

قونه مــن أضـعف ســؤال وأوضــحه  خصـومنا يــدلون بـه وُيشــقِّ

ـ مـا  مـا نـذهب إليـه وعـىلٰ  عـىلٰ  اسقوطًا، ألنَّ النصَّ إذا كان حق�

ــ عــن هــذا الســؤال يف ســؤاله فــال بــدَّ البتَّــة مــن ل يفرضــه التأمُّ

ــع مــا جــر ــدَّ أن يقــول هــذا الســائلٰى مجي ــه ال ب ــان : ، ألنَّ إذا ك

عون فـام بـال املنصـوص عليـه مل ينـازع يف  عىلٰ  االنصُّ حق�  مـا تـدَّ

ر به وحيتجُّ عـىلٰ  مـن عمـل بخالفـه بوقوعـه؟ ألنَّـه  األمر أو ُيذكِّ

ــه يقــول ٰى متـ مل  بــال أمــري املــؤمنني  مــا: مل يقــل ذلــك فكأنَّ

ـة اإلمامـة بـام مل يكـن إليـه وال ُنـصَّ بـه  ينازع ويطالب مـن األُمَّ

 ٰى عليه، وإذا وجب هذا الفـرض والتقـدير فـال بـدَّ مـع مـا جـر

ــنصِّ  ــب ال ــل بموج ــن العم ــدول ع ــن الع ه  م ــدِّ ــتامد لض واالع

وخالفــه مــن اإلمســاك عـــن املنازعــة واملحاربــة واملغالبـــة 

ــايض  ــة، ]] ١٨٢ ص... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء األم ــع ابت م

ــه  ٰى وأظهــر الســخط ملــا جــر ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــري ل

ــك  ــزاع وأمس ــع الن ــّم قط ــريه، ث ــَد لغ ــذي ُعِق ــاألمر ال ــقُّ ب أح

ة ومل خيــُل يف طـول أّيـام أيب بكــر وعمـر مـن كــالم  بحكـم التقيـَّ

ن تأملـُّخواصِّ  يلقيه إىلٰ  ، وقـد امً ًا وتظلُّـه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـمَّ

ــه  ــن كالم ــك م ــل ذل ــويلُّ  نق ــدوُّ  ال ــووالع ــّم ق ــذا  ٰى ، ث ه

ــه  ــنس من ــام  اجل ــن يف أّي ــر وعل ــثامن وزاد وظه ــام ع يف أّي

مـا زلـت مظلومـًا منـذ ُقـبَِض رسـول «: كان يقـول ٰى واليته حتَّ 

ـــمَّ «، و»اهللا  ـــىلٰ  الّله ـــك ع ـــتعيذ ب م  إّين اس ـــإهنَّ ـــريش ف ق

ض ، ومــا كــان خيطــب خطبــ»منعــوين احلجــر واملــدر ة إالَّ ُيعــرِّ

ح بشـــيء مــن هــذا اجلنــب، وكتــب األخبــار  فيهــا، بــل ُيصـــرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه األخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـاٍل مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي متنـع عـىلٰ 

  ٰاستحقاقه يدع األمر ومل يرش إىل. 

: ال للمعتزلـةاملعـرتض بـه فيقـ ثّم ُيقَلب هـذا السـؤال عـىلٰ 

أحـقُّ باإلمامـة مـن  بـن أيب طالـب  ن احلسن بن عـيلِّ الو ك

معاوية ملـا سـلَّم األمـر إليـه وملـا خلـع نفسـه منـه، ولوجـب أن 

ح  ـــرِّ ــوال أن ُيص ــلُّ األح ــه، وأق ــاذب علي ــر وجي ــازع يف األم ين

بأنَّ األمر لـه وفيـه وأنَّـه مغلـوب عليـه، وكـذلك كـان جيـب أن 

العلـم يف أّيـام واليـة يزيـد بـن معاويـة  وأهـل يفعل معتقد احلقِّ 

ة، وال يرتكـوا أن ينكـروا بـأقواهلم تلـك  ومن بعده مـن بنـي ُأميـَّ

ـــة، وأّي العقـــود  ـــات الباطل ـــدة والوالي ـــالوه يف  الفاس يشٍء ق

 .ذلك قيل هلم مثله فيام سألوا عنه

ا ما مضـ  يف الفصـل مـن أنَّـه كـان جيـب إذا كـان  ٰى فأمَّ
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أن يفعـل مثـل مـا فعلـه هـارون لــامَّ  ٰى بمنزلة هارون مـن موسـ

ــوم موســ بعبــادة العجــل مــن اإلنكــار والــوعظ  ٰى ضــلَّ ق

ن من املدافعة إىلٰ   .آخر الفصل والزجر ملا مل يتمكَّ

ــه ــاجلواب عن ــارون : ف ـــامَّ مل  أنَّ ه ــر ل ــظ وأنك ــام وع إنَّ

نفسـه وال ديـن، فمـن أيـن لكـم أنَّ أمـري  يكن عليه خوف عـىلٰ 

ائٍف مــن ذكــر ذلـك؟ ومــا أنكــرتم كــان غــري خـ املـؤمنني 

مـن خـالف  ٰى مـع مـا جـر أن يكون املعلـوم رضورًة بأنَّـه 

يف عقـد اإلمامـة ال بـدَّ مـن أن يكـون خائفـًا مـن  الرسول 

م عـىلٰ  إظهـار احلـقِّ  ه خمالفـة نبيِّــ واملواقفـة عليـه؟ ألنَّ مــن صـمَّ

وإطراح عهده ال ينجـع فيـه وعـظ وال ينفـع معـه إذكـار، وإنَّـام 

 .له غري نافع ألحدٍ  ن متكلِّفة ضارٌّ ذلك م

 .كفاية]] ١٨٣ص /[[ويف هذا 

*   *   * 

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

ـ لو كان خرب هـذا الـنصِّ : فإن قيل]] ٤٦٤ص [[ لوقـع  احق�

فيام تنقله اجلامعـات الكثـرية، أو قيـل   العلم الضـروري لوجوب

جـب أن يكـون العلـم بـه كـالعلم لو: من غـري ذكـر الضــرورة

 .ذلك ٰى جمر ٰى باهلجرة، وبدر، وحنني، والبلدان، وما جر

ا األخبار فقد بيَّنّـ: قلنا ا عنـد كالمنـا يف األخبـار مـن هـذا أمَّ

أنَّ العلـم احلاصـل عنــدها  الكتـاب أنَّـه ال دليـل ُيقَطـع بــه عـىلٰ 

ــدان ومــا أشــبهها أن يكــون  رضوري، بــل جيــوز يف العلــم بالبل

ا أنَّ يف األخبــار مــا بًا كــام جيــوز أن يكــون رضوريــًا، وبيَّنـّـمكتســ

أنَّ العلـم بــه عـن اكتســاب ال رضورة، كـاخلرب عــن  ُيقَطـع عــىلٰ 

، وإذا القــرآن وخــرب الــنصِّ اجلــيلِّ  ٰى ســو  معجــزات النبــيِّ 

ــيلِّ  ــالنصِّ اجل ــد ب ــرب الواح ة اخل ــحَّ ــم بص ــق العل ــان طري ــو  ك ه

ملخــالف بــه أنَّــه مل االســتدالل، فالســبب يف ارتفــاع علــم ا

ته، ودخلت عليه شبهة يف طريقه يستدّل عىلٰ   .صحَّ

ــق ]] ٤٦٥ص / [[ ــيام طري ــم ف ــاع العل ــب يف ارتف وال عج

ب مــن ذلــك يف علــم عَجــام يُ نَّــإالعلــم بــه االســتدالل، و

ــ ــا نُ إا االضــطرار، غــري أّن ــدان جــوِّ ذا كن ــم بالبل ز أن يكــون العل

 ٰى بمجــر تعــاىلٰ  اهللايفعــل  ومــا أشــبهها مــن احلــوادث رضوريــاً 

ــذي يُ  ــم ال ــأن العل ــن ش ــادة، وم ــالع ــد فَع ــادة عن ــار إل بالع خب

 جمـراهم، وإالَّ  ٰى مـن جـر خبـار كـلِّ إل مثلـه عنـد فعَ مجاعة أن يُ 

مــا عرفنــاه،  ك يف بلــدان زائــدة عــىلٰ التشــكُّ  ىلٰ إذلــك  ٰى أدّ 

 .وحوادث غري ما علمناه

روري ـارتفـاع العلـم الضـ ٰى ـفـام الـذي اقتضـ: ن قيل لنـاإف

ــالنصِّ  ــا يُ ب ــار م ــرب األخب ــون يف خم ــزون أن يك ــتم جتي ــ، وأن م عَل

 ؟رضورةً 

ــدَّ  ــا تق ــك م ــن ذل ــواب ع ــاب إمت واجل ــه يف ب ــارتنا إلي ش

ــار ــالم يف األخب ــ: الك ــن أنَّ ــون م ــع أن يك ــري ممتن ــاىلٰ اهللا ه غ  تع

روري عنــد خــرب ـالعــادة بــأن يفعــل العلــم الضــ ٰى أجــر

ــ ــات مت ــرب وردٍّ  ٰى اجلامع ــذيب للخ ــن تك ــوا م ــه  خل ــاد ل واعتق

ــاه مل يفعــل يء ممَّـــشــ ٰى جــر ٰى ومتــ ،لبطالنــه ونــزاع فيــه ا ذكرن

ــ ــم الض ــىلٰ . روريـالعل ــوف ع ــر موق ــر يف أم ــري منك ــذا غ  وه

روط مــا يقتضــيه ـاختيــار خمتــار وأن يعتــرب فيــه مــن الشــ

 كـلِّ  وقـوع موجبـه عـىلٰ  ٰى املصلحة، وليس بـأمر موجـب فرياعـ

يف أن مل جيـر فالسـبب  ن كـان العلـم بالبلـدان رضوريـاً إحال، فـ

 .جمراه ما ذكرناه اجليلِّ  العلم هبذا النصِّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــاه ول ــيام ذكرن ــن ف ــأنَّ : أن يطع ــة  ب ــذه الطريق ه

ــ ـــتقتض ــم الض ــاع العل ــبههاـي ارتف ــا أش ــدان وم . روري بالبل

ــ ألنَّ  ــهمَ السُّ ــذلك وتدفع ــذب ب ــ. ينية تك ــك أّن ــرف وذل ــا نع ا م

ــ ــطُّ  مينياً ُس ــا ق ــان وال رأين ــن ك ــا، وال م ــ وال ناظرن ــا باملُ د دَ قبلن

ــإهــذا املــذهب، و ىلٰ إ الطــوال منتســباً    ت هــذه املقالــة يفرَ ِكــام ذُ نَّ

ـــكُ ]] ٤٦٦ص / [[ ـــاالتتُ ـــبه واألوىلٰ . ب املق ـــؤالء  واألش ه

ــامع هــذه  القــوم خــالفوا يف صــفة العلــم احلاصــل عنــد س

ــار وادَّ  ــاألخب ــوا أنَّ ــنٌّ ع ــاه يف  ه ظ ــام قلن ــني ك ــم يق ــيس بعل ول

 .ت هذا الكالم عليهملَ قِ نُ  السوفسطائية، ثمّ 

ـإ ذا أجـريتم العلـم هبـذا الـنصِّ إ: فنقول  ٰى جمـر اذا كـان حق�

ــلِّ  ــأن ك ــن ش ــام، فم ــوادث العظ ــدان واحل ــم بالبل ــ العل يء ـش

ــعُ  ــه  مَ ِل ــيلُّ إوقوع ــم اجل ــذا العل ــع ه ــفتموه أن  ذا وق ــذي وص ال

ـــيُ  هـــذا الوجـــه مـــن الظهـــور  عـــىلٰ  ٰى ذا انتفـــإنتفـــاؤه ام عَل

صــلوات ( النبــيَّ  لــم نحـن وأنــتم أنَّ والوضـوح، فــام بالنــا ال نع

صــلوات (أمـري املـؤمنني  مل يــنّص عـىلٰ  )وسـالمه عليـه وآلـهاهللا 

ــهاهللا  ــباإل )علي ــم أنَّ ــام نعل ــة، ك ــىلٰ مام ــنّص ع ــرة  ه مل ي أيب هري

قبلـة ختـالف الكعبـة، وصـوم شـهر  ه مل يـنّص عـىلٰ نَّ أمامة، وباإل

ي الــذ وكيــف مل يعــّم العلــم بنفــي الــنصِّ  غــري شــهر رمضــان؟

ــيدَّ  دناها؟ مـور التــي عــدَّ ه بنفــي األُ عيـه اإلماميَّــة مجيــع مـن عمِّ

ــا يف الــنصِّ ـوكيــف مل يكــن علمكــم معشــ ــأنَّ ر خمالفين هــذا  ، ب

، وصـوم ٰى خـرأُ قبلـة  عـىلٰ  مل يكن كعلمكـم بنفـي الـنصِّ  النصَّ 

 شهر رمضان آخر يف اجلالء والظهور؟



 ٤٤٥  ..............................................................................................  وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــيُ أُ  عــىلٰ  الــنصُّ  ٰى نتفــذا جــاز أن يُ إو فــاؤه عــن م انتعلَ مــور ف

ــدَّ  ــرين، وال ح ــوم دون آخ ــها ق ــدٍّ  بعض ــور دون ح ــن الظه . م

العلــم بأحــدمها  أمــرين، فــيعمُّ  عــىلٰ  أن يقــع الــنصُّ  جــاز أيضــاً 

ن مل إن مل يعــّم العلــم بــاآلخر، ويظهــر العلــم بأحـــدمها وإو

 .يظهر العلم باآلخر

 أمـري املــؤمنني  عـىلٰ  ذا جعلـتم خمالفـة العلـم بــالنصِّ إو

ــ: بطالنــه، وقلــتم عــىلٰ  دلــيالً لعمــوم مــا ذكرنــاه   الــو كــان حق�

فافصــلوا بيــنكم . العلــم بســائر مــا وقــع عليــه الــنصُّ  ٰى لســاو

 عـىلٰ  مـن العلـم بانتفـاء الـنصِّ  ٰى عدَّ وبني من جعـل كـون مـا ُيـ

للعلــم بانتفــاء مجيــع  خمالفــاً  )عليــهاهللا صــلوات (أمــري املــؤمنني 

: ، وقــالة الــنصِّ صــحَّ  عــىلٰ  دلــيالً ]] ٤٦٧ص / [[  دناهمــا عــدَّ 

العلـم ببطالنـه العلـم بـبطالن سـائر مـا  ٰى لسـاو لو كان بـاطالً 

 .عنه النصُّ  ٰى انتف

ــيس بعــد هــذا الكــالم إالَّ  ــول بــأهنَّ ول م  أن يرتكبــوا الق

ــنصِّ  ــاء ال ــون رضورة انتف ــىلٰ  يعلم ــؤمنني  ع ــري امل ــلوات (أم ص

كــام يعلمــون انتفــاءه عــن أيب هريــرة، وكــام يعلمــون  )عليــهاهللا 

ــاء قبلــة ــة، فيقــابلهم  ٰى خــرأُ  انتف وحــوادث عظــام غــري معروف

بمثل ذلـك وال حيسـمها خالفهـم فيـه، كـام مل حيسـمهم خالفنـا 

ـــفـــيام ادَّ  قـــوا بـــني األمـــرين، فلـــيس فرِّ ه رضورة أو يُ عـــوا أنَّ

ق بمثلـه، ونعتــذر مـا ذكرنـاه أو مـا يمكننـا أن نتعلَّـ ىلٰ إيفزعـون 

 .لغريه بنظريه يف عدم مساواة العلم بالنصِّ 

   **   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــل]] ٥٤٩ص [[ ــو : فــإن قي ــل ــىلٰ ان األمــر ك ــوه  ع ــا قلتم م

 رةـيف الـدنيا البصـ أنَّ  مَ ِلـام عُ كـرضورًة،  كذلـ مَ ِلـلعُ  من الـنصِّ 

 .ك من البلدانغري ذلو

ــعَلــصــحيحًا لوجــب أن يُ  ن الــنصُّ كــلــو مل يو :قيــل ه مل م أنَّ

 رب مـنهام،كـرة بلـد أـالبصـو بـني بغـداد ه لـيسأنَّـ مَ لِ ام عُ كن، كي

ــ مَ ِلــعُ  كذلوكــ صــلوات ( أمــري املــؤمنني عــىلٰ مل يــنّص  ه أنَّ

ــه ــ )اهللا علي ــنّص ك ــىلٰ ام مل ي ــعبة، ع ــن ش ــرية ب ــم و املغ يف العل

 .بطالن ما قالوه عىلٰ بالفرق بني املوضعني دليل 

ة يف الُعـــدَّ (تـــاب كنّـــا يف أّنـــا قـــد بيَّ  عـــىلٰ ]] ٥٥٠ص /[[

 هــو الــذي اختــاره و -) تلخــيص الشــايف(و )صــول الفقــهأُ 

ــذخرية(يف  ــايف(و )ال ــواتر  أنَّ  -) الش ــرب املت ــىلٰ اخل ــني ع  :رضب

ـــ: أحـــدمها ون العلـــم بـــه كـــف يف خمـــربه، فيجـــوز أن ييتوقَّ

 هـــو أخبـــار البلـــدانو تســـابًا،كون اكـــجيـــوز أن يو رضورًة،

ه أنَّــ عــىلٰ ع قَطــيُ : اآلخــرو مــا جيــري جمرامهــا،و الوقــائعو

ان متـــواترًا، مثـــل كـــإن و ته،صـــحَّ  عـــىلٰ  دلٌّ تســـب مســـتكم

ـــيِّ  ـــي هـــي ســـو  معجـــزات النب ـــل و القـــرآن، ٰى الت مث

ــا ــي نروهي ــوص الت ــائلو النص ــإذا و .الفض ــك ــوص ممَّ ا ان النص

 .م رضورةً علَ م استدالالً مل جيب أن يُ علَ يُ 

كــون مـع تســليم أن ي - ه ال يمتنــعأنَّـ كرنـا هنــاكأّنــا ذ عـىلٰ 

ــ ــك االعلـم بمخــرب األخبــار رضوري� املــت كون مــا تكــأن ي - هلَّ

ـ أن و ثـر مـن أربعـة،كون رواتـه أكـم يراعـون أن يرشوطه؛ ألهنَّ

ــامَّ  ــربوا ع ــه رضورًة،خي ــأن يو  يعلمون ــون ك ــل  لُّ ك ــة حيص فرق

فرقـة مثلهـا، فـال  لِّ كـأن حيصـل عنـد  العلم عند خربها، فال بدَّ 

ون كـــأن ي: هـــوو رشط رابـــع، كون هنـــاكـــيمتنـــع أن ي

ال حيصــل هلــم  اعتقــاٍد ينافيــه، فحينئــذٍ  إىلٰ ا الســامعون مل يســبقو

ــــ ــــم الض ــــتَ ال يُ و رورّي،ـالعل ــــس ــــم  ؛ ألنَّ كبعد ذل العل

ــ روريَّ ـالضــ ــه إنَّ تابعــًا للمصــلحة، فــإذا جــاز أن  تعــاىلٰ ام يفعل

رشط  عــىلٰ روهــا جــاز أن يقــف كروط التــي ذـالشــ عــىلٰ يقــف 

اعتقـاٍد  يمنـع مـن توليـد  إىلٰ السـبق ك ور ذلـَكـنيـف يُ وك .زائد

ــَم،ا ــر العل ــإن و لنظ ــمك ــًا للعل ــر موجب ــع يف . ان النظ ــإذا من ف

 ؟فِلَم ال جيوز أن يمنع فيام طريقه العادة كاملوجبات ذل

ــزم  ــىلٰ وال يل ــ ع ــأن ت كذل ــه رضورة؛ ك ــة ب ــيعة عامل ون الش

ــ ون كــه ال يمتنــع أن ياعتقــاٍد ينافيــه؛ ألنَّــ إىلٰ ا ســبقت ألهنَّ

ــًا  ــم موقوف ــول العل ــىلٰ حص ــداعي  ع ــدعو ال ــا ال ي ــبق  إىلٰ م س

ــاٍد  ــبق،  إىلٰ اعتق ــابق أو مل يس ــه س ــبق إلي ــة، س ــه يف اجلمل خالف

ــيعة ــبق و فالش ــ إىلٰ إن مل تس ــريهم كذل ــه غ ــبقهم إلي ــد س  .فق

ــذلو ــداعي  كل ــدعوه ال ــدًا ال ي ــدان؛ ألّن أح ــاَر البل ــاَرَق أخب ف

ــوفِّ  إىلٰ  ــدواعي مت ــل ال ــدان، ب ــي البل ــاد نف ــث  إىلٰ رة اعتق البح

ــا]] ٥٥١ص /[[ ــل ذلــالتنفــري منهــو عنه شــمل  كا، فألج

 .من سمع األخبار لِّ كالعلم بالبلدان ل

ــكــ الــنصُّ  مَ  ُعِلــهــالَّ : فــإن قيــل  الصــلوات اخلمــس مَ ام ُعِل

مــن  كذلــ ٰى جمــر ٰى ومــا جــر اةكــالزو احلــجِّ و فــرض الصــومو

ــة ــور املعلوم ــإن مل تو األم ــدك ــَة رضورًة عن ــو م؟كن معلوم َم ـلِ

 افرتق األمران؟

ـ رَ ِكـمل حيصل العلم بـام ذُ : قيل كانـت ا يف السـؤال ألجـل أهنَّ

وقـع  الـنصَّ  ، بـل حصـل العلـم هبـا ألنَّ منصوصًة عليهـا فقـط

ــم ــور األعظ ــن اجلمه ــا م ــواد األو عليه ــر،كالس ــاف و ث  إىلٰ انض
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ال رصف و تامن يشء منهــاكــ إىلٰ مل يــدُع داٍع و العمــل هبــا، كذلــ

هبـا  رها؛ ألنَّ ـنشـ إىلٰ رت الـدواعي صارف عـن نقلهـا، بـل تـوفَّ 

؛ مفقــود يف أخبــار الــنصِّ  كذلــ لُّ وكــ ين،الــدِّ و ســالمقــوام اإل

ــ ــألنَّ ــه إنَّ ــل بحض ــع يف األص ــنقلهم ـام وق ــع ب ــة ينقط رة مجاع

ــ ــو ة،احلجَّ ــع بمحض ــد ـمل يق ــرض بع ــّم ع ــيم، ث ــع العظ ر اجلم

رصفـت عـن نقلـه، فَغُمـض و رهـعوارض منعت مـن نشـ كذل

 ٰى وجــر رضب مــن االســتدالل، إىلٰ احتــيج و طريــق العلــم بــه

كـام مل حيصـل العلـم هبـا و عليهـا ثـرية وقـع الـنصُّ كور مأُ  ٰى جمر

 .حصل بام قالوه

ــكالعلــم ب أنَّ  ٰى  تــرأَال  ــوك ة الصــلواتيفيَّ ة الطهــارات مل يفيَّ

 الـــذي حصـــل العلـــم بـــنفس الصـــالة احلـــدِّ  عـــىلٰ حيصـــل 

حصـــل  كذلوكــ .كالطهــارة؛ لوجــود االخــتالف يف ذلــو

ـــكاخلـــالف يف  ب مل حيصـــل يف نفـــس وجـــوو ،كة املناســـيفيَّ

ـــكاختلفـــوا يف  كذلوكـــ .احلـــجِّ  إن مل و ة قطـــع الســـارق،يفيَّ

صــفات اإلمــام  كذلوكــ .خيتلفــوا يف وجــوب قطعــه يف اجلملــة

ــم ــد اخلص ــارهو عن ــوب اختي ــوٌص و وج ــارين منص ــفة املخت ص

ت َمـلِ ام حصـل بـام قـالوه، بـل عُ كـمل حيصـل العلـم هبـا و عليها

 .برضب من االستدالل عندهم

ــ ــاب كا شــارممَّــ اكثــريٌة جــد�  كونظــائر ذل ــالوه يف ب ت مــا ق

ــا، الــنصِّ  ــكإن خالفتهــا يف و عليه ــميفيَّ ــ .ة العل ــم  كذلوك العل

ـــيِّ  القـــرآن  ٰى كثـــرية ســـومعجـــزات و  بمعجـــزات النب

ــة، ــا و معلوم ــم هب ــيس العل ــل ــل عُ ك ــالوه، ب ــام ق ــلِ العلم ب ت َم

وضــح و  غمــض طريــق هــذاامَّ ـلــو .رب مــن االســتداللـبضــ

 .ة العلميفيَّ كافرتقا يف  كطريق ذل

العلم كـــالعلـــم هبـــذه املعجـــزات  ٰى عدَّ ن أن ُيـــكـــوال يم

]] ٥٥٢ص /[[عدمـــه يف و بـــالقرآن لوجـــود اخلـــالف فيهـــا

ــرآن؛ ألنَّ  ــالقرآن، الق ــم ب ــق يف العل ــالم يواف ــالف اإلس ــن خ  م

ــةو ــاملعجزات الباقي ــم ب ــالفوا يف العل ــا،و إن خ ــدوا بطالهن  اعتق

ر كـام أنالنّظـ مجاعة مـن املسـلمني اعتقـدوا نفيهـا؛ ألنَّ  كذلوك

ــر ــقاق القم ــاد،و انش ــه اآلح ــال طريق ــن متوك ق ــري م ــي لِّ كث م

هــذه املعجــزات معلومــٌة باإلمجــاع  روا أنَّ كــغــريهم ذو املعتزلــة

رب مــن ـكوهنــا معلومــًة بضــ كمل يبطــل ذلــو ال بــالتواتر،

 .االستدالل

مـا يمنـع مـن  ه عـرض يف الـنصِّ زعمـتم أنَّـ مَ ـلِـ: فإن قيـل

ــو نقلــه ــن التظــاهر ب ــرصف الصــارف ع ــم  ٰى ه، حتَّ خفــي العل

ــإنَّ  ــه؟ ف ــم غــري مســلَّ كمــن ٰى هــذه دعــو ب ــمة؛ ألهنَّ ــىلٰ ة ا مبنيَّ  ع

 .كممذهب

 عنـد املخــالفني،و  مـا هــو معلـوم عنــدناإالَّ  ٰى عدَّ ال ُيــ: قيـل

 ٰى  تـرأَال . وهنـا صـارفًة عـن التظـاهر بـهكام يـدفع املخـالف إنَّ و

 عـــىلٰ الرياســـات انعقـــدت  أنَّ ] املخـــالف[الـــذي يقولـــه  أنَّ 

 ذيبكــلقــي رواتــه بالتو اعتقــد بطالنــه،و الف الــنصِّ خــ

ــني،و ــاذ�  التهج ــه ش ــد ل ــل املعتق ــة، اوجع ــن اجلامع ــًا ع  خارج

 الـدهور، بـل يعتقـد املخـالف أنَّ و مضـت األزمنـة كذلـ وعـىلٰ 

ــت  ــحابة أمجع ــىلٰ الص ــه، ع ــو بطالن ــذأهنَّ ــالً كم مل ي ال و روه أص

ــوه ــا يو .عرف ــم ــك ــال ش ــورته ف ــذه ص ــ أنَّ  كَّ ون ه ــع ذل  كمجي

 مل يبــَق و رار بــه،ـاالستسـ إىلٰ  عٍ ودا ارف عــن التظـاهر بنقلــه،صـ

 فــيام عورضــنا بــه، بــل املخــالف لنــا يعتقــد أنَّ  كيشء مــن ذلــ

 مــا هــو إالَّ  كمل يفعلــوا يف ذلــو دناه وقــع موقعــه،مجيــع مــا عــدَّ 

الشـيعة، فبـان الفـرق بـني مـا تقولـه  عـىلٰ هـذا زيـادة و واجب،

 .األمرين

ذه الطريقـة توجـب سـائر مـا هـ إنَّ : وليس ألحـد أن يقـول

إن و بــه قــوم دون قــوم، رضورًة أن خيــتصَّ  مــن دينــه  مَ ِلـعُ 

 .وهذا باطل ته،يف معرفة نبوَّ  لُّ كال كاشرت

 ٰى فيـه مـا جـر ٰى كـان جـائزًا لـو جـرما قالوه قد  ؛ أنَّ كوذل

لقـاء رواتـه و الشـبهةو االعتقـاد إىلٰ ، مـن السـبق يف باب الـنصِّ 

 عـىلٰ فـال جيـوز  كم بارتفـاع مجيـع ذلـا مـع العلـذيب، فأمَّ كبالت

 .حالٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ــ: فــإن قــال]] ٦٠ص [[ ، ونقلكــم لــه الــو كــان الــنصُّ حق�

متَّصالً، ووقوعـه يف األصـل ظـاهرًا، لوجـب أن يقـع العلـم بـه 

  حــدِّ وقوعــه بــنصِّ النبــيِّ  لكــلِّ مــن ســمع األخبــار عــىلٰ 

صـيام شـهر رمضـان، ومـا أشـبهها  نَّ الكعبـة قبلـة، وعـىلٰ أ عىلٰ 

ــول  ــوب حص ــري يف وج ــاهرة، وجي ــادات الظ ــان العب ــن أرك م

ــر ــه جم ــم ب ــأمريه  ٰى العل ــن  ت ــد ب ــة وخال ــن حارث ــد ب زي

ــد، إىلٰ  ــه وقضــاته الولي ــاه مــن والت ــن ذكرن ــا .  غــري م ويف علمن

 وبـني هـذه األُمـور يف بـاب العلـم دليـل عـىلٰ  بالفرق بني النصِّ 

ة النقل وسالمتها  .لفرق بينه وبينها يف صحَّ

ــه ــل ل ــ: قي ــنصُّ حق� ــب إذا كــان ال ــيس جي ــه ال ــرب عن ، واملخ

مـا كـان هبـذه  كـلِّ  ٰى صادقًا، واخلرب بـه متـواترًا، أن جيـري جمـر
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فيـه، ألّنــا وإن كنّــا  الصـفة يف عمــوم العلــم بـه وارتفــاع الشــكِّ 

ة وســال عــاملني بمســاواة الــنصِّ  مة النقــل ملــا ذكرنــاه يف الصــحَّ

ــا  ــائر م ــق يف س ــا مل يتَّف ــه م ــق في ــد اتَّف ــنصَّ ق ــا أنَّ ال ــد علمن فق

الكعبــة وإجيــاب صــوم شــهر رمضــان  عــىلٰ  نّصــوه، ألنَّ الــنصَّ 

ــا مل  ــالن ممَّ ــأمري ف ــتقبل داوت ــاض وال مس ــدًا يف م ــدُع أح  إىلٰ  عٍ ي

ــىلٰ  ــة ع ــدت رئاس ــه، وال انعق ــه، وال  كتامن ]] ٦١ص /[[إبطال

،   و فرعــه بالتكــذيب، أو لقــي بالتبــديعقوبــل راٍو لــه يف أصــله أ

ـبل سـلَّم لـه مجيـع النـاس عـاملهم وجـاهلهم، ملِّـ ،  يهميهم وذمِّ

ولـيس . فيـه شـكٍّ  فاتَّضح لذلك طريق العلـم بـه، وارتفـع كـلُّ 

دناه اتَّفـق فيـه، وعـورض هذه حـال الـنصِّ  ، فـإنَّ مجيـع مـا عـدَّ

يــب مــا يقتضـــي الر فــاق بعضــه عــىلٰ ويف اتِّ . يف أصــله وفرعــه

تســليمه  ق الشــبهة ويمنــع مــن مســاواة مــا اجتمــع عــىلٰ وتطــرُّ 

م  .وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

ــاع  ــائل وارتف ــره الس ــام ذك ــني ب ــول اليق ــنيِّ أنَّ حص ــا ُيب وممَّ

ــوره يف  ــه، أو ظه ته يف نفس ــحَّ ــل ص ــن ألج ــه مل يك ــكوك عن الش

ــة بــه عــىلٰ  : مــا ذكــروه أصــله، أو عمــوم فرضــه، أو لــزوم احلجَّ

كــذلك لوجــب حصــول اليقــني وزوال الشــبهة يف أنَّـه لــو كــان 

ـة بـه،  ٰى كلِّ مـا جـر جمـراه يف وقـوع الـنصِّ عليـه، ولـزوم احلجَّ

ولـو كــان ذلـك واجبــًا لكـان علمنــا . وعمـوم فرضـه وظهــوره

ــجِّ  ــفات احل ــالة وص ــة الص ــاة إىلٰ  بكيفي ــدود الزك ــا  وح ــري م غ

ــىلٰ  ــوص ع ــادات املنص ــن العب ــاه م ــىلٰ  ذكرن ــا ع ــدِّ  أحكامه ح

حـدِّ علمنـا  وجوهبـا، وعـىلٰ  يف اجلملـة عـىلٰ  وع الـنصِّ علمنا بوق

د من أحـوال النبـيِّ  الظـاهرة  )عليـه وآلـه السـالم( بسائر ما ُيعدَّ

ــهورة ــه املش ــه وغزوات ــه وهجرت ت ــه وحجَّ ــأمري ُأمرائ ــامَّ . (كت ) فل

ــ]] ٦٢ص /[[كــان العلــم بســائر هــذه األُمــور  ال طريــق  اعام�

لعلـم بحـدود العبـادات للشكِّ عليـه وال جمـال للشـبهة فيـه، وا

ــ ــا خاص� ــة أحكامه ــا أو كيفي ــي ذكرناه ــل االت ــه أه ــد تنازع ، ق

ــلُّ  ــدت ك ــاذبوه، واعتق ــم وجت ــالف  العل ــذهبًا خي ــه م ــة في فرق

ــك يف ذلــك بطريقــة يــر ، وكــلُّ ٰى مــذهب األُخــر أنَّ  ٰى مــن متسَّ

ة هدته إليهـا، وأنَّ الشـبهة رصفـت خمالفيـه عنهـا،  ) بطـل(احلجَّ

ــرتك يف  ــا اش ــون م ــرض أو أن يك ــوم الغ ــنص أو عم ــوع ال وق

ـة، جيـب اشـرتاكه يف حصـول العلـم وزوال الشـكِّ  ، لزوم احلجَّ

 .وثبت أنَّ االعتبار الذي اعتربناه هو الواجب

ــنصِّ  ــوع ال ــدفع وق ــدًا أن ي ــن أح ــيس يمك ــىلٰ  ول رشوط  ع

ــبيل إىلٰ  ــه ال س ــا، ألنَّ ــادات وكيفياهت ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــع م  مجي

فـام يوجـب بيـان . امهـا وكيفيـة فعلهـاامتثاهلا إالَّ بعد بيـان أحك

ــىلٰ  ــا ع ــها ووجوهب ــا، ألنَّ  فرض ــان أحكامه ــب بي ــة يوج اجلمل

ارتفــاع أحــد البيــانني خمــلٌّ باالمتثــال، وألنَّ كثــريًا مــن أحكــام 

دناه ال طريـق لالجتهـاد فيـه، بـل املرجـع يف العلـم بـه إىلٰ   ما عدَّ

ـــوص ـــول. النص ـــه أن يق ـــذه : وال يمكن ـــام ه ـــان أحك إنَّ بي

اختالفـه، ومل يقـع  ادات وقع يف األصـل خمتلفـًا، فنُِقـَل عـىلٰ العب

مًا، ألنَّ هـذا  العلم بطريقة واحـدة فيـه، كـام وقـع بـام ذكـر مقـدَّ

ــذَكر يف  ــام ُي ــه، وإنَّ ــف في ــا اختل ــع م ــال يف مجي ــن أن يق ال يمك

ــال  ــريه ف ــَر يف غ ــًا، وإن ُذِك ــع خمتلف ــه وق األذان وأنَّ أذان مؤّذني

ــون ــن أن يك ــدَّ م ــا ]] ٦٣ ص/[[  ب ــري، أو ممَّ ــه التخي ــا طريق ممَّ

يســوغ فيــه اخــتالف العمــل، وكــلُّ ذلــك غــري دافــع للكــالم، 

ــىلٰ  ــل ع ــع يف األص ــا وق ــان بياهن ــام إن ك ــذه األحك ــدٍّ  ألنَّ ه ح

ــان  ــزوم، وإن ك ــاهر الل ــوم ظ ــا الزم للق ــاالعرتاض هب ــد ف واح

يف كـلِّ  وقع خمتلفـًا إلباحـة أو ختيـري أو غريمهـا فلـيس هـذا أوىلٰ 

ــا  ــهم ــنا ب ــد . عارض ــم واح ــه حك ــون يف مجلت ــي أن يك ويكف

 .هةخيالف ما ذكروه يف أنَّ معارضتنا تكون متوجِّ 

ثــّم لــو ســلَّمنا وقــوع اجلميــع خمتلفــًا، لكــان الكــالم أيضــًا 

ــول ــا نق ــًا، ألّن ــه عــىلٰ : الزم ــم وقوع ــب أن ُيعَل ــه  كــان جي الوج

ا  الذي وقع عليه مـن االخـتالف كـام علمنـا سـائر مـا ذكـروه ممـَّ

ره و ــه ال فــرق بــني أن يظهــر بيــان احلكــم وُيكــرِّ قــع متَّفقــًا، ألنَّ

ــه يف ــم بحال ــًا، يف أنَّ العل ره خمتلف ــني أن يظهــره وُيكــرِّ   متَّفقــًا وب

وهــذا . فــاق جيــب حصــولهاالخــتالف واالتِّ ]] ٦٤ص /[[

، ووقوعــه ٰى مثنــ ٰى يوجــب أن نكــون عــاملني بوقــوع األذان مثنــ

 مـن مواضـع خمتلفـة، إىلٰ  قطـع يـد السـارق ، وبأنَّـه ٰى فراد

 الــنصِّ عــىلٰ  مجيــع مــا وقــع االخــتالف فيــه، وكــان مرجعــه إىلٰ 

ــ ــة، ونصِّ ــوب األذان يف اجلمل ــا بوج ــدِّ علمن ــىلٰ ح ــة،  ه ع الكعب

، ويف عـــدم العلـــم بأحـــد األمـــرين  وصـــيام الشـــهر املعـــنيَّ

ودخـول الشـبهة فيــه وحصـوله يف اآلخـر وانتفائهــا عنـه داللــة 

ة قولنا عىلٰ   .صحَّ

سـلَّمنا هلـم مـا ال يزالـون يقولونـه عنـد هـذه املعارضـة ولو 

ــاس  ــتالف الن ــع اخ ــا ووق ــم إليه ــي أرشت ــام الت ــن أنَّ األحك م

نـصٌّ فيهـا وال  )عليـه وآلـه السـالم(فيها، مل يكن مـن الرسـول 

ـــه إىلٰ  ت ـــا ُأمَّ ـــل فيه ـــام وكَّ ـــا، وإنَّ ـــف عليه ـــتدالل  توقي االس

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــاد، وإن كنّ ــدَّ واالجته ــام تق ــاده ب ــا فس ــان معن  ٰى م لك

ــاه مــن  ــة مــا ذكرن ــه، ألنَّ مــن مجل كالمنــا هــذا أيضــًا مــبطالً ل
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، فإنَّـه كـان عهـد الرسـول  األحكام ما علمنا حدوثـه عـىلٰ 

ــه  ــه  من ــا بأنَّ ــوص، كعلمن ــل خمص ــه فع ــان  في ــد ك ق

ـــفر  ـــحابه يف الس ـــني أص ـــات ب ـــن األوق ـــري م ـــر يف كث يتطهَّ

ــؤذِّن ــاهدونه، وي ــث يش ــم حي ــّيل هب ـــر، وُيص ــم يف  واحلض هل

ــع  ــد قط ــاهرًا، وق ــًا ظ ــات أذان ــس دفع ــة مخ ــوم والليل  الي

بعــض الســـّراق، فهــب أنَّ لالجتهــاد جمــاالً يف تفصــيل أحكــام 

عليـه وآلـه (العبادات وحدودها، مـا بالنـا ال نعلـم صـفة فعلـه 

ملـا ذكرنـاه مـن صـالة وطهـارة وأذان وقطـع؟ وكيـف  )السـالم

ة مـن نقـل ذلـك عـىلٰ  انـت مل تنقلـه؟ أو وجهـه إن ك ذهبت األُمَّ

ــر ــل؟ وأالَّ ج ــان نق ــه إن ك ــن علم ــت ع ــف ذهب ــا  ٰى كي علمن

دناه مـن أفعالـه جمـر علمنــا  ٰى بصـفة طهارتـه وصـالته ومـا عـدَّ

ه يف اجلملة عىلٰ   الصالة والطهور وغريمها؟ بنصِّ

ممَّـــا   إنَّ مـــا فعلـــه النبـــيُّ : ولـــيس ألحـــٍد أن يقـــول

ــة  ــوت الرواي ــتالف يف ثب ــه ال اخ ــوه وروي عن ــام ذكرمت ــه، وإنَّ ب

 إىلٰ ]] ٦٥ص /[[ذهــب املختلفــون مــع اعــرتافهم بصــفة فعلــه 

ـــ ـــات أو لُط ـــل آي ق مـــن رُ جـــواز خـــالف مـــا فعلـــه، لتأوي

ــول  ــدهم أنَّ الرس ــّح عن ــه مل يص ــتدالل، ألنَّ ــه (االس ــه وآل علي

حظــر أن يفعــل يف هــذه العبــادات خــالف فعلــه كــام  )الســالم

ــ ــوع فعل ــا، وألنَّ وق ــه منه ــا فعل ــفة م ــدهم ص ــحَّ عن ــىلٰ ص  ه ع

باعـه يف تلـك الصـفة، صـواب اتِّ  بعض الصفات إنَّـام يـدلُّ عـىلٰ 

وجـه  جـواز إيقاعـه عـىلٰ  عـىلٰ  ٰى وال يمنع من قيـام داللـة ُأخـر

ــر ــه. آخ ــة يف طهارت ــه الرواي ــذي وردت ب ــرجلني : وال ــل ال َغس

ـــه ـــرأس ال بعض ـــع ال ـــح مجي ـــحهام، ومس ـــع . ال مس ويف قط

ــه قطعــه مــن الرســغ: الســارق يف هــذا عنــه ولــيس خيــالف .  أنَّ

  ٰــىل ــح ع ــواز املس ــالف يف ج ــن خ ــبعض  م ــرجلني وب ال

الــرأس، وقطــع الســارق مــن األصــابع أو املنكــب مــن الوجــه 

ــا نعلــم  الــذي ذكرنــاه، ألنَّ هــذا مــن قائلــه هنايــة املكــابرة، ألّن

رضورًة أنَّ مـن خــالف يف مســح مجيــع الــرأس مــن الشــيعة ويف 

. السـارقَغسل الـرجلني بـدالً مـن مسـحهام وخـالف يف قطـع 

ح الروايــة عــن النبـيِّ  عليــه وآلــه ( ومـن اخلــوارج مــن ال ُيصـحِّ

ــه  )الســالم فعــل شــيئًا مــن  بخــالف مذهبــه وال ُيســلِّم أنَّ

 .الوجه الذي ذهب هو دون خمالفه إليه ذلك إالَّ عىلٰ 

ع مـن  م هـذا عاقـل وهـو يعلـم أنَّ الشـيعة ُتبـدِّ وكيف يتوهَّ

إنَّ َغســـل  :مســـح مجيـــع رأســـه أو َغســـل رجليـــه، وتقـــول

وال صــالة ]] ٦٦ص /[[الــرجلني ال ُجيــزي عــن مســحهام، 

ملن اسـتعمل الَغسـل بـدالً مـن املسـح؟ وكـذلك ال صـالة ملـن 

ـــه ـــتمُّ إالَّ ب ـــرض ال ي ـــه، معتقـــدًا أنَّ الف ـــع رأس .  مســـح مجي

ــيَّ : وعنــدهم يف رجليــه إالَّ املســح  مل يســتعمل قــطُّ   أنَّ النب

ــل ــارق إالَّ  دون الَغس ــع الس ــث ]] ٦٩ص /[[ ، وال قط ــن حي م

 . يقتيض مذهبهم قطعه

ــذلك ]] ٧٠ص /[[ ــة ب ــون الرواي ــاز أن تك ــإذا ج ــد، ف وبع

ــيِّ  ــن النب ــاهرة ع ــا   ظ ــيعة فيه ــالف الش ــع خ ــة م مستفيض

صـحيحًا واخلـرب هبـا  نهم ببطالهنـا، جـاز أن يكـون الـنصُّ وتديُّ 

ــ ــه احق� ــل يف خــالف  وأّي . مــع خــالف مــن خــالف في يشٍء قي

ــم ب ــذف هل ــن ق ــيعة م ــول الش ــوم أو دخ ــع املعل ــابرة، ودف املك

ــنصِّ  ــالفهم يف ال ــه ملخ ــيعة مثل ــول الش ــن أن تق ــبهة، أمك . الش

  إنَّ الروايــة بخــالف: وكــان هلــم أن يقولــوا أيضــًا إذا قيــل هلــم

ــك  ــم ذل ــن عل ــتم ع ــنَّكم ذهب ــح وغــريه، ولك مــذهبكم يف املس

ــبهة ــذا، ومل : للش ــا يف ه ــبهة علين ــدخل الش ــن أن ت ــف أمك كي

ــم ب ــدخل يف العل ــىلٰ ت ــوء ع ــفة  الوض ــا ص ــة، وأالَّ علمن اجلمل

ــه  )عليــه وآلــه الســالم(وضــوئه  وموضــع قطعــه، كــام علمنــا أنَّ

ــه الســالم( ــه وآل ــاز أن خيتلــف  )علي ــع؟ وإن ج ــأ وقط توضَّ

سـائر مـا ُذِكـَر مـن  هذان العلامن جاز أن خيـالف العلـم بـالنصِّ 

 .الكعبة، وغريها عىلٰ  تأمري األُمراء، والنصِّ 

ــو ــه أن يق ــيس ل ــيِّ : لول ــن النب ــنصَّ م ــه ( إنَّ ال ــه وآل علي

أحكـــام مـــا ذكرمتـــوه مـــن  وإن كـــان واقعـــًا عـــىلٰ  )الســالم

ــاهرًا  ــه ظ ــك من ــع ذل ــم يق ــدودها، فل ــيل ح ــادات وتفص العب

عليـه وآلـه (بحضـرة مجيع أصـحابه، بـل اخـتصَّ بمعرفـة بيانـه 

ــذا  )الســالم ــيس ه ــة، ول ــام آحــاد ومجاعــات قليل هلــذه األحك

، أل ــنصِّ ــذهبكم يف ال ــة، م ــع األُمَّ ــوره جلمي عون ظه ــدَّ ــم ت نَّك

نعلــم وجــوب حــدود هــذه العبــادات علينــا ورشوطهــا ) ألّنــا(

مـن شــهد  حــدِّ لزومهـا ووجوهبـا عـىلٰ  ولـزوم العمـل هبـا عـىلٰ 

عليـه وآلــه (، فــال بـدَّ أن يقـع بيانـه )عليـه وآلـه السـالم( النبـيَّ 

حــدٍّ ينقطــع بــه عــذر احلــارضين  هلــا يف األصــل عــىلٰ  )الســالم

ـــره وال ــهد عص ــن ش ــائبني وم ـــره  غ ــق بعص ــن مل يلح وم

ــامٌّ  ــف ع ــد، ألنَّ التكلي ــن بع ــأيت م ــن ي ــؤالء، ومل  ممَّ ــلِّ ه يف ك

ــة أو  نوجــب وقــوع بيانــه ملــا ذكرنــاه بحضـــرة مجيــع األُمَّ

ــىلٰ  ــع ع ــه أن يق ــذي نوجب ــل ال ــرهم، ب ــه أكث ]] ٧١ص /[[  وج

ـة وينقطـع العـذر وقـد يقـع كـذلك وإن اخـتصَّ . تقوم به احلجَّ

ةبح  .ضوره بعض األُمَّ
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ـة واجبــًا فقـد سـاو وإذا كـان ظهـوره عــىلٰ  مــا  ٰى وجـه احلجَّ

ــذهب إىلٰ  ، ألّنــا ال ن ــنصِّ ــه يف ال عليــه وآلــه ( أنَّ النبــيَّ  نقول

ــالم ــىلٰ  )الس ــصَّ ع ــؤمنني  ن ــري امل ــنصَّ  أم ــيلَّ  ال ــذي  اجل ال

ــة، بــل  علــم حــارضوه مــراده منــه رضورًة بحضـــرة مجيــع األُمَّ

ـة بنقلـهأنَّـ: الذي نـذهب إليـه ن تقـوم احلجَّ . ه وقـع بمشـهد ممـَّ

دناه ) فإن( مل جيب عنـد املخـالف حصـول العلـم بكيفيـة مـا عـدَّ

حــدِّ حصــوله بوجوهبــا ولــزوم العبــادة هبــا  مـن العبــادات عــىلٰ 

ــة،  ــة األُمَّ ـــرة مجاع ــع بحض ــا مل يق ــان كيفيته ــة أنَّ بي ــن جه م

ــذلك( ــىلٰ ) فك ــالنصِّ ع ــم ب ــوع العل ــب وق ــه  ال جي ــدِّ وقوع ح

مل  الكعبــة، ألنَّ الــنصَّ  عــىلٰ  جيــاب الصــالة يف اجلملــة والــنصِّ بإ

ــن  ـــرة م ــًا بحض ــان واقع ــة، وإن ك ــة األُمَّ ـــرة مجاع ــع بحض يق

ة به من مجاعتهم  .تقوم احلجَّ

إنَّ الــنصَّ خيــالف أحكــام العبــادات، : ولــيس لــه أن يقــول

ــامٌّ  ــه ع ــروض ألنَّ فرض ــف، وف ــلِّ مكلَّ ــدخلها   لك ــادات ي العب

 .االختصاص

ــا بأرسهــا تســقط يف كثــري مــن األحــوال وعنــد رضوب أل هنَّ

ــاع  ــالنصِّ وارتف ــاكم عمــوم العلــم ب ــام ألزمن مــن األعــذار، وإنَّ

ــىلٰ  ــوله ع ــه وحص ــبهة عن ــه الش ــوم فرض ـــرورة لعم ــدِّ الض . ح

فمعارضــتكم بــام ذكرمتــوه مــن أحكــام العبــادات غــري الزمــة، 

ــض  ــقوطه يف بع ــادات أو س ــن العب ــَر م ــا ُذِك ــوص م ألنَّ خص

ــه عــامٌّ األحــ مــن وجــه آخــر،  وال بالعــذر، غــري مــدفوع، إالَّ أنَّ

. ألنَّ للصــالة والطهــارة مــن العمــوم مــا لــيس للزكــاة واحلــجِّ 

ــوص بحســب  ولــيس فيهــا إالَّ مــا يدخلــه العمــوم واخلص

وجــه  اإلضـافات، والعلـم بـالنصِّ قـد يدخلـه اخلصـوص عـىلٰ 

من الوجـوه، ألنَّـه قـد يسـقط مـع فقـد العقـل أو نقصـانه عـن 

ــل بــه إىلٰ ا   ولــو مل يدخلــه اخلصــوص. معرفتــه حلــدِّ الــذي يتوصَّ

ــــرعية، ]] ٧٢ص /[[ ـــادات الش ـــائر العب ـــالف س ـــة وخ مجل

ــه كــان جيــب أن يعــمَّ العلــم  هــًا أيضــًا، ألنَّ لكــان كالمنــا متوجِّ

ـــادات  بحـــدود الصـــالة والطهـــارة ومـــا أشـــبهها مـــن العب

ــ ــا حتَّ ــل هب ــه العم ــها فلزم ــه فرض ــن عمَّ ــع م ــا مجي  ٰى وكيفيته

يشرتك مجيع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـالة يف العلـم بـام 

ــول  ــان الرس ــن بي ــع م ــام  وق ــام، ك ــه هل ــفة فعل ــيهام وص ف

وقــد علمنــا خــالف . اجلملــة بوجـوهبام اشـرتكوا يف العلــم عــىلٰ 

 .هذا

ــىلٰ  ــن  ع ــمَّ م ــد ع ــالة ق ــارة والص ــوب الطه ــم بوج أنَّ العل

نـه فـرض لزمته هذه العبادات ومـن مل تلزمـه، ألنَّ مـن سـقط ع

ــم  ــه يعل ــذر فإنَّ ــن الع ـــرب م ــالة لض ــرض الص ــارة أو ف الطه

ــن الرســول  ــه مــن دي ــادتني علي ــىلٰ  وجــوب هــاتني العب  ع

ومل ُخيِرجـه سـقوط فرضـهام . حدِّ علمـه بسـائر األُمـور الظـاهرة

وهـذا يوجـب أنَّ عمـوم العلـم غـري . عنه عن عموم علمهـام لـه

يف هـذا البـاب تابع لعمـوم الفـرض، وُيبطِّـل اعتبـار مـن اعتـرب 

ــنصِّ  ــني ال ق ب ــرَّ ــرض، وف ــوم الف ــذلك،  عم ــادات ب ــني العب وب

ــا نقــول حينئــذٍ  ــق معارضــتنا، ألّن إذا كــان العلــم بعمــوم : وُحيقِّ

ــ لكــلِّ مــن لزمــه  افــرض الطهــارة والصــالة ومــا أشــبهها عام�

ــم  ــاألعم العل ــه، ف ــن مل يلزم ــام وم ــه فعله ــن لزم ــام وم فعله

، مــن لزمتــه ومــن مل بوجــوب هــذه العبــادات أيضــًا وأحكامهــا

 .تلزمه

العلــم بوجــوب العبــادات التــي  إنَّــام عــمَّ : فــإن قيــل

ذكرمتوها ملن سقط عنه فعلهـا بالعـذر ومـن مل يسـقط عنـه، مـن 

جهة أنَّ من سـقط عنـه فـرض العمـل هبـا مل يسـقط عنـه فـرض 

ـــم ـــذرًا يف . العل ـــون ع ـــل ال يك ـــالل بالعم ـــذره يف اإلخ وع

 .اإلخالل بالعلم

ــا ــق إذ: قلن ــد حل ــا يف فق ــادات وأحكامه ــذه العب ــم هب ًا العل

اإلمـام، وبطـل فـرقهم بـني العلـم هبـا وبـني  العموم بالنصِّ عىلٰ 

ــوم ــوص والعم ــام باخلص ــم باإلم ــارض إالَّ . العل ــن مل نع ونح

وإذا وقــع االعــرتاف بــأنَّ . بوجــوب العلــم ال بوجــوب العمــل

ـــادات عـــام وإن ســـقط العمـــل هبـــا يف بعـــض  العلـــم بالعب

 .ل النصِّ عليهااألحوال صحَّ مح

ــل]] ٧٣ص /[[ ــإن قي ــن : ف ــع م ــيام يمن ــذكرون ف ــراكم ت ن

حــدِّ وقوعـه بــاألُمور الظـاهرة التــي  وقـوع العلـم بــالنصِّ عـىلٰ 

ـ  أسـبابًا مبنيَّـة عـىلٰ  األزمناكم وجوب مسـاواته هلـا لـو كـان حق�

ــولكم ــنصِّ كق ــذهبكم يف ال ــور : م ــه اجلمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال

ـــي  ـــذيب ورم ـــه بالتك ـــي راوي ـــدت ولق ـــليل، وانعق بالتض

متموه يف صـــدر  بطالنــه، إىلٰ  الرئاســات عــىلٰ  ســائر مــا قــدَّ

ة الـنصِّ . كالمكم ، وهذا غري مسـلَّم لكـم، ألنَّـه كالتـابع لصـحَّ

 فكيف يصحُّ أن جتعلوه عذرًا يف ارتفاع العلم به؟

قد غلطـت علينـا غلطـًا ظـاهرًا، ألّنـا مل نـذكر يف مجلـة : قلنا

ــ ــباب املانع ــن األس ــا م ــالنصِّ جوابن ــم ب ــول العل ــن حص ة م

ــام اخلــالف يف  وزوال الريـب فيــه إالَّ مــا هــو معلـوم مســلَّم، وإنَّ

بوقـوع العلـم بـه  كونـه سـببًا ومانعـًا مـن العلـم بـالنصِّ وخمـال� 



 وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (نون حرف ال .............................................................................................. ٤٥٠

ـــىلٰ  ـــىلٰ  ع ـــه ع ـــذكور، أو يف وقوع ـــدِّ امل ـــواب  احل ـــة الص جه

ــول  ــد الرس ــل بع ــالف يف أنَّ العم ــه ال خ ــوب، ألنَّ  والوج

ـة، بخـالف الـنصِّ وقع مـن أكثـر ا والرئاسـة املنعقـدة ملـن . ألُمَّ

ـة عــىلٰ   ردِّ الــنصِّ  انعقــدت لــه يف تلــك احلــال كانــت مبنيـَّ

عـــاه وأظهـــر التـــديُّ  ن بـــه يف مســـتقبل وإبطالـــه، وأنَّ مـــن ادَّ

ــتمكُّ  ــد ال ــوال عن ــًا، األح بًا مهجن ــذِّ ــان مك ــاره ك ــن إظه ن م

ــه مل يتَّفــق منــذ وقــ بــه ألــف، وأنَّ قه واحــد وُيكذِّ  ع الــنصُّ ُيصــدِّ

ــة أو أمســكت عــن  وإىلٰ  زماننــا هــذا وقــت واحــد ســلَّمته األُمَّ

ب  تكــذيب راويــه أو كــان املســلِّم أو املمســك أكثــر مــن املكــذِّ

ونحـن نعلـم أنَّـه مل يتَّفـق فـيام عورضـنا بـه مـن العلـم . واملنازع

ــالنصِّ عــىلٰ  ــر ب ــة ومــا ج ــل  ٰى الكعب جمراهــا يشء مــن ذلــك، ب

ــور ــذه األُم ــس ه ــه عك ــل في ــليم  احلاص ــن التس ــدادها م وأض

ــرع ــل والف ــل يف األص ــوع العم ــديق ووق ــتامع والتص . واالج

ــري إىلٰ  دناه أو يش ــدَّ ــا ع ــيئًا ممَّ ــدفع ش ــدًا أن ي ــن أح ــيس يمك  ول

ره أحـد نِكـال يُ  خـالف فيـه، ألنَّ وقـوع العمـل بخـالف الـنصِّ 

ــار  ــل األخب ــتلط بأه ــن اخ ــد ممَّ ــيعة، وال أح ــالفي الش ــن خم م

ـــةمــن اخلـــارجني عـــ]] ٧٤ص /[[ وخمـــالفو الشـــيعة . ن امللَّ

 إنَّ العمــل بخــالف الــنصِّ : يزيــدون يف ذلــك علــيهم ويقولــون

ـم مـا فعلـوا مـن العمـل بخالفـه إالَّ  ـة، وأهنَّ وقع من مجيـع األُمَّ

: قـول الشـيعة وهـذا زيـادة عـىلٰ . الواجب الذي هلم أن يفعلـوه

ــىلٰ  ــيعة ع ـــرت الش ــام اقتص ــه وإنَّ ــل بخالف ــر عم ــر  إنَّ األكث ذك

ة  األكثــر ملــا صــحَّ عنــدها مــن اعتقــاد مجاعــة مــن القــوم صــحَّ

واملخـالف للشـيعة أيضـًا معـرتف . والعمـل عليـه باطنـاً  النصِّ 

وأظهـر القـول بـه يف مجيـع األزمـان كـان  الـنصَّ  ٰى بأنَّ من ادَّعـ

بًا، مرميـ� إنَّ : وإن كـان يقـول. بالبدعـة، وخـالف اجلامعـة امكذِّ

ــه، فك ــع موقع ــذيب واق ــه والتك ــني ل ــالف يف التهج ــه ال خ أنَّ

ــام يرجــع اخلــالف إىلٰ  ــاه، وإنَّ وقوعــه صــوابًا  حصــول مــا ذكرن

 .جهة اخلطأ والقبيح وواجبًا أو عىلٰ 

ــة : ولــيس هلــم أن يقولــوا رمتــوه مــن عمــل األُمَّ إنَّ الــذي قرَّ

عـدم  وإظهـارهم مـا يقتضــي إبطالـه، دالٌّ عـىلٰ  بخالف الـنصِّ 

ــالــنصِّ  ــه لــو كــان حق� ــة بخالفــه، ملــا جــاز أن  ا، ألنَّ تعمــل األُمَّ

ــام وقــع . هــذا عــدول عــن الســؤال الــذي أجبنــا عنــه) ألنَّ ( وإنَّ

ــ لــو كــان الــنصُّ : اجلــواب عــن قــوهلم العلــم بــه  ٰى لســاو احق�

ا الفــرق بــني وإذا بيَّنـّـ. الكعبــة ومــا أشــبهها العلـم بــالنصِّ عــىلٰ 

ــم أن  ــن هل ــني مل يك ــاوي العلم ــن تس ــع م ــا يمن ــرين، وم األم

ن مــا ســألوا عنــه وال معنــاه ســؤال يعــدلوا إىلٰ  . آخــر، مل يتضــمَّ

وسيأيت اجلواب عن هـذه الشـبهة ومـا ماثلهـا فـيام بعـد إن شـاء 

 .اهللا

 مل يـنّص عـىلٰ   مـا بـال العلـم بـأنَّ النبـيَّ : ثّم يقـال هلـم

ــؤمنني  ــ أمــري امل ع ــن ادَّ ــذب م ــة، وك ــري  ٰى باإلمام ــك غ ذل

ــه مل يــنّص باإلمامــ حاصــل عــىلٰ   ة عــىلٰ حــدِّ حصــول العلــم بأنَّ

قبلـة ختـالف  أيب هريرة، أو املغرية بن شـعبة، وأنَّـه مل يـنّص عـىلٰ 

ومـا بـال . جهة الكعبة، وصـوم شـهر آخـر غـري شـهر رمضـان

ـه  العلم بنفي الـنصِّ  عتـه الشـيعة مل يعـّم مجيـع مـن عمَّ الـذي ادَّ

دناها وعنــدكم أنَّ انتفــاء الــنصِّ   العلــم بنفــي األُمــور التــي عــدَّ

ــة وا ــع بمنزل ــن اجلمي ــدة، ع ــي) وإذا(ح ــاز أن ينتف ص /[[  ج

عـن أمـرين فـيُعَلم انتفـاءه عـن أحـدمها قـوم دون  النصُّ ]] ٧٥

العلــم بانتفائــه مجيــع مــن  وال يعــمُّ . حــدٍّ دون حــدٍّ  قــوم وعــىلٰ 

ــه العلــم بانتفــاء اآلخــر،   عــىلٰ  أيضــًا أن يقــع الــنصُّ ) جــاز(عمَّ

ــيعمُّ  ــم بأحــدمها وال يعــمُّ  أمــرين ف ــ العل ــاآلخر، ويق ــم ب ع العل

) وإذا. (وجــه ال يقـع العلـم بـاآلخر عليــه العلـم بأحـدمها عـىلٰ 

ــىلٰ  ــالنصِّ ع ــم ب ــون العل ــتم ك ــؤمنني  جعل ــري امل ــًا  أم خمالف

لـو : بطالنـه وقلـتم للعلم بام ذكرمتوه من النصـوص دلـيالً عـىلٰ 

ــ ــنصُّ  ٰى لســاو اكــان حق� ــع ال عليــه،  العلــم بســائر مــا وق

ــلوا( ع) فانفص ــدَّ ــا ُي ــون م ــل ك ــن جع ــن ٰى ممَّ ــاء  م ــم بانتف العل

ــي  الــنصِّ  ــاه مــن النصــوص الت ــًا للعلــم بانتفــاء مــا ذكرن خمالف

خـالف الكعبـة  أيب هريـرة، وعـىلٰ  علمنا انتفاءهـا كـالنصِّ عـىلٰ 

ة الـنصِّ  دليالً عىلٰ  العلـم  ٰى لـو كـان بـاطالً لسـاو: ، وقـالصحَّ

 .عنه ببطالنه العلم ببطالن سائر ما انتفي النصُّ 

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــب وإن ك ــيس جي ــنصُّ ل ــه  ان ال عي ــذي تدَّ ال

 مـن علـم انتفـاء غـريه عـىلٰ  الشيعة منتفيـًا أن يعلـم انتفـاءه كـلُّ 

ــان  ــن، وإن ك ــيام مل يك ــب ف ــري واج ــذا غ ــد، ألنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .واجبًا فيام كان ووقع من النصوص

ن عكـس القضـيَّة وقـال: قلنا هلـم لـيس جيـب : انفصـلوا ممـَّ

ــ إذا كــان الــنصُّ  عيــه الشــيعة حق� مــن  أن يعلمــه كــلُّ  االــذي تدَّ

، حـدٍّ واحــدٍ  غـريه مــن األُمـور الظـاهرة عـىلٰ  عـىلٰ  علـم الـنصِّ 

 .ألنَّ هذا ال جيب يف كلِّ ما كان وإن كان واجبًا فيام مل يكن

عونـه  العلـم بانتفـاء الـنصِّ : فنحن نقول: فإن قالوا الـذي تدَّ

دمتو عىلٰ  كالعلم بانتفاء النصِّ  . هأيب هريرة باإلمامة وسائر مـا عـدَّ

ع ع ٰى وحال من ادَّ  .اآلخر ٰى أحدمها كحال من ادَّ
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ــل هلــم ــا معكــم إىلٰ  هــذا احلــدِّ  إذا بلغــتم إىلٰ : قي ــه،  بلغن مثل

ــم ــا لك ــنصِّ : وقلن ــوت ال ــم بثب ــه يف  إنَّ العل ــذهب إلي ــذي ن ال

ـــه ـــكوك عن ـــه وزوال الش ـــني ب ـــول اليق ]] ٧٦ص /[[  حص

الكعبــة، وتــأمري زيــد  وهبــت مــن دفعــه، كــالعلم بــالنصِّ عــىلٰ 

عــ. خالــدو عــ ٰى وحــال مــن ادَّ  ٰى خالفــه أو دفعــه كحــال مــن ادَّ

 .عليها الكعبة، أو دفع النصِّ  عىلٰ  خالف النصِّ 

 كيف يقال هذا فيام خيالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

وكيـف يصـحُّ مـا قلتمـوه فـيام خيـالف فيـه أمثالنـا : قيل هلم

وفينــا الكثــرة التــي ال يصــحُّ عليهــا دفــع مثــل مــا ذكرمتــوه مــع 

ــديُّ عل ــم بت ــاده إىلٰ مك ــه باعتق ــه رضورًة، وتقّرب ــا بمذهب  ن أكثرن

ــه  ــزَّ (ربِّ ــلَّ وع ــوم )ج ــا للق ــص منه ــة ال خمل ــذه املعارض ، وه

نه السؤال الدافعني للنصِّ واملعتمدين عىلٰ   .ما تضمَّ

ا يعارضـون بـه أيضـاً  التـي هــي   معجـزات النبـيِّ : وممـَّ

ـا صـحيحة، ولـيس طريـق ٰى سو العلـم  القرآن، وقـد علمنـا أهنَّ

ومل . هبــا مثــل طريــق العلــم بالقبلــة وتــأمري خالــد وغــري ذلــك

 .بطالهنا يكن ذلك داللة عىلٰ 

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــرة : ول ــلمني وكث ــرة املس ــوم كث معل

وذلـك . الناقلني هلذه املعجـزات، ومـن دفـع ذلـك كـان مكـابراً 

ــة يعلــم رضورًة كثــرة املســلمني يف هــذه  ــه كــام أنَّ خمــالف امللَّ أنَّ

ـــا ـــرهتم األزم ـــكَّ يف كث ـــحُّ أن يش ـــا، وال يص ـــا وااله ن وم

يف ذلـك مكـابرًا،  مـن أظهـر الشـكَّ  ّنـا نعـدُّ إ ٰى وانتشارهم، حتـَّ

ـــىلٰ  ـــنصِّ ع ـــالفون يف ال ـــذلك املخ ـــؤمنني  فك ـــري امل  أم

ــنصَّ  ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون رضورة كث ــذا  يعلم يف ه

صــال نقلهــم وكثــرة وا يف اتِّ وإنَّــام يصــحُّ أن يشــكُّ . الزمــان

ــن  ــال م ــذه احل ــة يف ه ــالفو امللَّ ــكَّ خم ــام ش ــل ك ــلفهم يف النق س

 .املعجزات

عـ فيـه املكـابرة  ٰى فقد صـحَّ بـام ذكرنـاه أنَّ املوضـع الـذي ادَّ

ــىلٰ  ــنصِّ  ع ــل ال ــه يف نق ــا مثل ــالف لن ــي  املخ ــه ونف ــرة ناقلي وكث

ع ــدَّ ــه أن ُت ــذي ال يمكن ــع ال ــام ال  ٰى املوض ـــرورة، ك ــه الض في

ـــات ـــا يف إثب ـــا ادِّعاؤه ـــلفنا واتِّ  يمكنن ـــاهلمس ـــه أن . ص ولزم

ـــة عليـــه وانقطـــاع نقـــل  ٰى ينفصـــل مـــن دعـــو خمـــالف امللَّ

ــن األوقــات،  ــتقبل م ــر يف املس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ املعج

ــة يف ذلــك إالَّ بعينهــا  ن املخــالف مــن إيــراد حجَّ ــه ال يــتمكَّ فإنَّ

ــا]] ٧٧ص /[[ ــه يف نقلن ــيام طعــن ب ــه ف ــا علي ــة لن . كانــت حجَّ

ــ ــن أن ُي ــيس يمك عول ــزات ٰى دَّ ــذه املعج ـــروري هب ــم الض   العل

القرآن مع كثـرة مـن خيـالف فيهـا مـن طوائـف أهـل  ٰى التي سو

امللـل، ثـّم مـن مجاعــة مـن املسـلمني، فإّنــا نعلـم أنَّ مجاعـة مــن 

ــزات ــذه املعج ــن ه ــريًا م ــوا كث ــد نف ــني ق ــا . املتكلِّم ــيس م ول

عونــه مــن حصــول العلــم بظهــور ذكرهــا يف زمــن الرســول  يدَّ

 ـــًا وال ويف ال ـــوم أيض ـــن الصـــحابة بمعل ل م صـــدر األوَّ

لـو كـان : مسلَّم، ألنَّ من خالف املسـلمني ينكـر ذلـك، ويقـول

يف الزمـان الـذي أرشتـم إليـه مـن ذكـر هـذه املعجـزات،  ٰى جر

ومـن خيـالف مـن . لوجب أن ينقلها أسـالفنا كـام نقلـوا سـواها

املســلمني يف معجــزات بأعياهنــا ينكــر أيضــًا ظهــور ذلــك فــيام 

ــدَّ  ــذا . متق ـــرورة يف ه ــاء الض ع ــالن ادِّ ــذلك بط ــح ب ــد وض فق

 .الباب

عونـه صـحيحًا لوجـب  لـو كـان الـنصُّ : فإن قيـل الـذي تدَّ

ــيِّ  ة النب ــوَّ ــطرارًا ملــن عــرف نب ــه اض ، وال  أن يقــع العلــم ب

جيوز أن يشـكَّ فيـه كـام ُعِلـَم سـائر مـا جيـري جمـراه مـن الـنصِّ 

صــوم شــهر أعــداد الصــلوات وعــدد ركعاهتــا، ووجــوب  عــىلٰ 

ــر، إىلٰ  ــريم اخلم ــان، وحت ــك رمض ــري ذل ــنصُّ . غ ــان ال ــو ك فل

دناه يف حصول العلم به ٰى جمر ٰى صحيحًا جلر  .ما عدَّ

ــ: قيــل هلــم ، قــد بيَّنّ ا فــيام ســلف مــا نــذهب إليــه يف الــنصِّ

ــن  ــمعه م ــن مل يس ــه مل ــراد من ــه وامل ــم ب ــق العل ــا أنَّ طري وذكرن

ن مــن هــو االســتدالل دون االضــطرار، وإن كــا الرســول 

ولـيس نقطــع يف يشء مــن . مــراده إىلٰ  امضـطر�  سـمعه منــه 

ز أن  األخبار عـىلٰ  حصـول العلـم الضــروري عنـده، ألّنـا ُنجـوِّ

يكون العلـم بإجيـاب الصـالة وحتـريم اخلمـر وسـائر مـا ذكرتـه 

ــىلٰ  ــًا ع ــًا واقع ــدان أيض ــم بالبل ــتدالل  والعل ــن االس رضب م

ــ قريــب، وأن ال يكــون مــن فعــل اهللا تعــاىلٰ  ]] ٧٨ص /[[ا، فين

ــه،  ــور يف طريق ــذه األُم ــم هب ــه العل ــكُّ يف مفارقت ــا ال نش وإن كنّ

ــوم  ــن العل ــه لغــريه م ــبهات في ــول الشــكوك والش ــاع دخ وامتن

ــرتاض  ــاع اع ــراه، ألنَّ امتن ــري جم ــي ال جت ــار الت ــرب األخب بمخ

يف بعـض العلـوم لـيس جيـب أن يكـون  الشبهة ودخـول الشـكِّ 

 .اىلٰ أنَّه من فعل اهللا تع داللًة عىلٰ 

ــه هــل العلــم بالبلــدان ومــا  ولنــا يف هــذا البــاب يعنــي يف أنَّ

ــر ــبهها رضوري أم ال؟ نظ ــر . أش ــال نظ ، ف ــالنصِّ ــم ب ــا العل فأمَّ

 .لنا يف أنَّ العلم به اآلن من طريق االستدالل واالكتساب

أّنـا لـو ختطَّينـا اخلـالف يف هـذا املوضـع وسـلَّمنا لـه أنَّ  عىلٰ 

بِــَم : رضوري ألمكـن أن نقـول لـهالعلـم بالبلـدان ومـا ماثلهــا 
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ــن  ــه م ــا ذكرت ــوم وم ــالة والص ــاب الص ــون إجي ــدفع أن يك ت

ـــام علمـــه كـــلُّ  تـــه  العبـــادات إنَّ ة نبوَّ  مـــن علـــم صـــحَّ

ــكُّ  ــع ش ــّح أن يق ــطرارًا، ومل يص ــدًا مل  اض ــل أنَّ أح ــن ِقبَ ــه م في

ــون  ــات، وأن يك ــن األوق ــت م ــذيب ورد يف وق ــه بتك يعرتض

ا يصـحُّ أن ُيع َلـم املـراد منـه اضـطرارًا، ولـو سـلم خرب النّص ممـَّ

ــبقهم إىلٰ  ــه وس ــات ب ــذيب اجلامع ــن تك ــة  م ــادات الباطل االعتق

فيه، فلامَّ مل يسـلم مـن ذلـك مل يقـع العلـم بـه رضورًة، كـام وقـع 

دته؟  بسائر ما عدَّ

ولــيس يمكنــه أن حييــل هــذا اإللــزام أو يســتبعده، ألنَّ 

مـن فعـل العلم الضـروري عنـد خـرب املخـربين إذا كـان عنـده 

ــاىلٰ  ــأن  اهللا تع ــه ب ــادة في ــري الع ــاز أن جت ــادة، ج ــًا بالع أو متعّلق

اعتقــاد  يفعلـه إذا مل يقــع تكـذيب مــن اجلامعــات بـه، وســبق إىلٰ 

وقع ذلك مل يفعلـه، كـام جـاز أن يفعلـه عنـد خـرب  ٰى فساده، ومت

ــطّرين إىلٰ  ــرب املض ــد خ ــدد، وعن ــدد دون ع ــه  ع ــربوا عن ــا أخ م

 .نيدون املستدلِّ 

ــه أ ــيس ل ــولول ــم : ن يق ــود العل ــرب يف وج ــان املعت ــو ك ل

الضـــروري بمخــرب األخبــار وارتفاعــه بالتكــذيب، لوجــب أن 

]] ٧٩ص /[[  يء مــن خمــربات األخبــار، ألنَّ ـال يقــع علــم بشــ

ب باجلميع  . السمنية تكذِّ

إنَّـام ُيـؤثِّر تكـذيب مـن علـم وجـوده، وُعـِرَف : ألّنا نقول له

ــم ــَر س ــن مل ن ــن العقــالء، ونح ــه م ــمع تكذيب ــام نس نيًا قــّط، وإنَّ

 .بذكرهم خرباً 

إنَّـــه ال معتـــرب يف ارتفـــاع العلـــم : ويمكـــن أن يقـــال

ــات  ــردِّ اجلامع ــل ب ــني، ب ــد واالثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــذيبها ــه إىلٰ . وتك ــع في ــان املرج ــذا إذا ك ــا  وه ــا م زن ــادة جوَّ الع

 .ذكرناه فيه، ومل يستبعد

ــول ــه أن يق ــيس ل ــًا يف : ول ــديق رشط ــو كــان التص ة ل ــحَّ ص

ــة أو  وقــوع العلــم، مل خيــُل التصــديق مــن أن يكــون عــن معرف

فـإن كـان عنهـا مل ختـُل املعرفـة مـن أن تكـون . عن غـري معرفـة

ــا  ــريه ممَّ ــرب أو بغ ــذا اخل ــة هب ــاهدة وواقع ــن مش ــل ع إذا مل حتص

 ٰى فــإن كانــت حاصــلة يف هــذا اخلــرب أو ممَّــا جــر. جيــري جمــراه

ــرب ة اخل ــحَّ ــم ص ــحَّ أن ُيعَل ــد ص ــراه فق ــديق جم ــع تص ، وإن مل يق

م عــن  ٰى وإذا جــاز هــذا فــيهم جــاز يف غــريهم، واســتغن. متقــدِّ

 .م التصديقتقدُّ 

إّنــا مل ُنلزمــك كــون التصــديق رشطــًا يف وقــوع : ألّنــا نقــول

ــام ألزمنــاك أن يكــون تكــذيب اجلامعــة بــاخلرب مانعــًا  العلــم، وإنَّ

ــذيب  ــذا التك ــاع ه ـــروري، وارتف ــم الض ــول العل ــن حص م

حًا لوج  .له ٰى وده، فالتشاغل بالتصديق ال معنمصحِّ

: أحــد شــيئني فاســدين ؤّدي إىلٰ كالمكــم هــذا ُيــ: فــإن قيــل

عوا عىلٰ : أحدمها ، وهـذا  أن تدَّ خمالفيكم علم االضـطرار بـالنصِّ

معلوم بطالنه، ألّنا نعلم يف أنفسنا خالفه، وأنتم أيضًا تعلمون أّنا 

ـم متـ: أو أن تقولـوا. ال نعلمه باالضطرار  مل يعلمـوا الـنصَّ  ٰى إهنَّ

ة إنَّام تلزمهم به إذا عرفـوه،  ينبغي أن يكونوا معذورين، ألنَّ احلجَّ

ا مع ارتفاع العلم جيب أن يسقط ذمُّ  وهـذا أيضـًا . هم ولومهمفأمَّ

 .فاسد عندكم وضدٌّ ملذهبكم

ـــه]] ٨٠ص /[[ ـــل ل ـــ: قي ـــم قـــد بيَّنّ عي عل ـــدَّ ـــا ال ن ا أّن

ــ ــنا وال ألح ــالنصِّ ال ألنفس ــطرار ب ــا، وال االض ــن خمالفين د م

عــ ذلــك، إالَّ أّنــا نــتكلَّم  ٰى نعــرف أيضــًا أحــدًا مــن أصــحابنا ادَّ

 .ذلك ما يلزم من ذهب إىلٰ  عىلٰ 

ــوهلم ــا ق ــذورين إذا مل : فأمَّ ــون مع ــي أن نك ــان ينبغ ــه ك إنَّ

ــا  نعــرف الــنصَّ  ــام ألزمن ــا إنَّ رضورًة، فباطــل ال شــبهة فيــه، ألّن

ــالنصِّ  ـــروري عــنهم ب ــىلٰ  أن يرتفــع العلــم الض ــانوا  ع وجــه ك

هم املانعني أنفسهم منـه، وهـم مـع كـوهنم مـانعني مـن وقوعـه 

نون من إزالة املنـع واخلـروج عـامَّ ارتفـع مـن أجلـه العلـم متمكِّ 

ــبق إىلٰ  ــبهة، أو الس ــن الش ــالنصِّ م ــرب  ب ــرّد للخ ــاد، أو ال االعتق

ــذيب ــم . والتك ــم العل ــع هل ــك فوق ــارقوا ذل ــاؤوا لف ــو ش ول

ـــروري ــىلٰ . الض ــب ع ــف جي ــذورين؟  فكي ــوا مع ــذا أن يكون ه

وهل إقامة العذر هلـم وهـذه حـاهلم إالَّ كإقامـة العـذر ملـن نظـر 

ـا بتقليــد أو بشــبهة،  يف الـدليل؟ وقــد سـبق إىلٰ  اعتقــاد فاســد إمَّ

فامتنع عليه لذلك حصـول العلـم مـن جهـة الـدليل، فلـامَّ كـان 

من هذه حالـه غـري معـذور، وإن كـان ال يصـحُّ حصـول العلـم 

نـًا مـن إزالـة مـا منـع  له من جهة الـدليل مـن حيـث كـان متمكِّ

من حصول العلـم بـالنظر يف الـدليل ومفارقتـه، فكـذلك حـال 

وإن مل  أنَّ الــذمَّ  مــن يقــع لــه العلــم بــالنصِّ مــن املخــالفني عــىلٰ 

منـه، وهـو  يلحقهم من هـذا الوجـه، فهنـا وجـه يلحقهـم الـذمُّ 

ـــ ــم الض ــن العل ــهم م ــانعي أنفس ــانوا كامل ــم وإن ك روري أهنَّ

، بـأن نظـروا يف أحـوال إصـابة العلـم االسـتدالىلٰ  قـادرون عـىلٰ 

ــتدلُّ  ــالنصِّ ويس ــربة ب ــىلٰ املخ ــادقني وا ع ــوهنم ص ــان . ك وإذا ك

ـه  هذا طريقًا إىلٰ  نـون منـه زال عـذرهم وتوجَّ العلـم وهـم متمكِّ

 .إليهم الذمُّ 
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ــل ــإن قي زوا يف : ف ــوِّ ــيكم أن ُجت ــب عل ــة توج ــذه الطريق ه

ضــرورًة ملـن خيـتصُّ بـه قـوم دون  نـه سائر ما ُيعَلم مـن دي

ــل وال  ــك باط ــه، وذل ت ــة نبوَّ ــلُّ يف معرف ــرتك الك ــوم، وإن اش ق

ــع العلــم ألجــل الشــبهة، ألنَّ العلــم الضــ روري ـجيــوز أن يمن

ــام تقــع فــيام طريقــه الــدليل دون  يــدفع الشــبهة، وألنَّ الشــبهة إنَّ

 .ما طريقه االضطرار

ــل]] ٨١ص /[[ ــتبه: قي ــوز أن يش ــان جي ــد ك ــا  ق ــائر م س

ــتصُّ  ــه وخي ت ــم بنبوَّ ــع العل ــه، م ــن دين ــوم م ــن املعل ــوه م ذكرمت

يف الـنصِّ مـن  ٰى فيـه مـا جـر ٰى بالعلم به قوم دون قوم، لـو جـر

ــبق إىلٰ  ــاد أو الشــبهة الس ــا قــوهلم. االعتق ــم يزيــل : فأمَّ العل

ه مزيلهـا أّنـ ،  فمـن أيـن أنَّـه ال بـدَّ  وقـع ٰى الشبهة، فال شكَّ يف أنَّ

ـــ ـــًا  ٰى أن حيصـــل حتَّ ـــا ارتفاعهـــا رشط ـــد جعلن يزيلهـــا؟ وق

ــاه إىلٰ  ــانع، ورددن ــوهلا كامل ــبهة  وحص ــل أنَّ الش ــادة، ومل ُينَق الع

ـا ختـتصُّ األدلَّـة، بـل ال يمتنـع : تقع يف الضـرورة، فيقال لنـا إهنَّ

ــد إىلٰ  ــه  أن يســبق قــوم لشــبهة أو تقلي ــا يــرد ب اعتقــاد بطــالن م

ــا قــد فرضــنا أنَّ  اخلــرب، فــال يقــع بــه العلــم الضـــروري إذا كنّ

ــه،  ة وقوع ــحَّ ــه رشط يف ص ــاد بطالن ــذيب، واعتق ــاع التك ارتف

ــو : وقــوهلم ــه ل ل يف أنَّ ــه كــاألوَّ ــاد ب ــزول االعتق ــه جيــب أن ي إنَّ

ــه ــزال ب ــع ل ــال . وق ــت احل ــع، إذا كان ــاه أن ال يق ــذي ألزمن وال

 .هذه

ــل ــإن قي ــيَّ : ف ــوز أنَّ النب ــف جي ــىلٰ   كي ــصَّ ع ــري  ن أم

ين، ثــّم ال يظهــر ة مــن أعظــم الــدِّ مــع أنَّ اإلمامــ املــؤمنني 

ظهورًا يقـع العلـم بـه، مـع أنَّ مـا هـو دونـه يف الرتبـة قـد ُنِقـَل 

وجـه مـن الوجـوه؟ ولـو جـاز أن  وُعِلَم ومل يقع فيـه ريـب عـىلٰ 

ال ُينَقــل أعظــم األُمــور وُينَقــل مــا هــو دونــه يف الرتبــة جلــاز أن 

ــع ــرب أس ــا خ فون ـــرة وُيعرِّ ــل البص ــن أه ــة م ــا مجاع ــرد علين  ارت

فونــا بــدخول القرامطــة إليهــا األمتعــة عــىلٰ  . تفاصــيلها وال ُيعرِّ

وكــذلك يــرد علينــا مجاعــة مــن اجلــامع فيُخِربونــا بتفصــيل مــا 

ــاك ــة كانــت هن ــة عظيم ــوع فتن ــا بوق ــام، وال ُخيِربون ــرأه اإلم . ق

ــنصِّ  ــر ال ــان أم ــاالً ك ــك حم ــلُّ ذل ــان ك ــه يف  وإذا ك ــًا ب الحق

 .البطالن

جيـب إذا قـدمت مجاعـة مـن الـذي : يقال لـه]] ٨٣ص /[[

ــؤ، فأخربونــا عــن أســعار  البصـــرة ال جيــوز علــيهم التواط

ــوال ــا أح ــة ومل ُخيِربون ــي   األمتع ــه ال داع ــا أنَّ ــة، وعلمن القرامط

كـتامن دخـول القرامطـة، وال صـارف هلـم عـن اإلخبـار  هلم إىلٰ 

ــدخلوها ــم مل ي ـــرط أهنَّ ــم هبــذا الش ــع . بحــاهلم، أن ُيعَل ــا م فأمَّ

الكــتامن، وصــوارف عــن اإلظهــار،  ل دواع إىلٰ التجــويز حلصــو

فـال جيـب القطـع، بـل ال يمتنـع أن ُخيِربونـا باألسـعار وبـام هــو 

ــة ــا بالقرامط ــعار وال ُخيِربون ــن األس ــاالً م ــذلك . أدون ح وك

ــد  ــع أن تعتق ــامع، إذ ال يمتن ــا مــن اجل ــواردين علين القــول يف ال

ن رة ألُمـور ظهـرت مـن سـلطاـهذه اجلامعة الـواردة مـن البصـ

ــ ــه مت خمــرب عــن أحــوال القرامطــة رضب  عثــر عــىلٰ  ٰى بغــداد أنَّ

ــل بــه، أو تكـون بــني هــذه اجلامعـة وبــني مجاعــة مــن  عنقـه ونكَّ

ــ ــم مت ــدون أهنَّ ــاربات، فيعتق ــامالت ومض ــداد مع ــار بغ  ٰى ّجت

ــًا   أنــذروهم ــدخول القرامطــة البصـــرة كــان ذلــك ســببًا داعي ب

لهـا يف صـحبتهم االمتنـاع مـن دفـع جتـاراهتم إلـيهم ومح هلم إىلٰ 

ونحـن نعلـم . إشفاقا عليهـًا وخوفـًا مـن امتـداد األيـدي إليهـا

ــم متــ ر يف نفوســهم مل جيــز  ٰى أهنَّ اعتقــدوا أحــد مــا ذكرنــاه وتقــرَّ

ــ ــة البص ــدخول القرامط ــربوا ب ــغري ـأن خي ــارهم بص ــع إخب رة م

 .احلوادث

إنَّ هــذه اجلامعــة التــي ذكرنــا حاهلــا : ولــيس هلــم أن يقولــوا

ــه إذا خافـت مــن أن  ُختـِرب بــدخول القرامطـة مــن السـلطان، فإنَّ

ــوم ــا ق ــاف منه ــدَّ أن خي ــب ]] ٨٤ص /[[  ال ب ــك، ويطل فتمس

ــّم ال يلبــث أمــرهم أن يظهــر، وحــال  آخــر الســالمة فتُخــِرب، ث

ألنَّ ذلــك إذا صــحَّ مل . القرامطــة يف دخــوهلم البصـــرة أن ُيعَلــم

اخلــوف طريقتنــا، ألنَّ  يكـن قادحــًا يف قولنـا، وال معرتضــًا عـىلٰ 

ــام انكــتم معــه اخلــرب مــا دام اخلــوف قــائًام، الســيّام إذا مل  الً ربَّ أوَّ

 ين، أو داع إىلٰ اخلــرب داع مــن دواعــي الــدِّ  حيمــل املخــربين عــىلٰ 

ــر ة جم ــدنيا جيــري يف القــوَّ ــدِّ  ٰى ال ــنهم داعــي ال ين، وإذا أخــرب م

ــىلٰ  ــاره إالَّ ع ــون إخب ــال يك ــدواعي، ف ة ال ــوَّ ــرب لق ــا  خم ــي م أخف

اخلطــر  هـذا إذا محــل نفسـه عــىلٰ . وجـوه وأســرتهايكـون مــن ال

 .وركوب الرضر

، ألنَّ الدواعي التي دعت إىلٰ  كتامنـه  ومثل هذا بعينه يف النصِّ

ة، بل اختصَّ قوم بالنقل وآخرون بالكتامن ومـن . مل تعّم مجيع األُمَّ

ة دواعي الدِّ  . جهة اخلفـاء واملسـاترة ين عىلٰ نقل فإنَّام وقع نقله بقوَّ

إنَّ السـلطان : علم أنَّه ال يمكن أحدًا من خمالفينا أن يقولونحن ن

ف من ذكر خرب القرامطة، فإنَّ من نقل خـربهم مـع هـذا  ٰى مت خوَّ

النقل، تغليبًا للسالمة وطمعـًا يف النجـاة،  اخلوف ومحل نفسه عىلٰ 

فإنَّ نقله يقع ظاهرًا مكشوفًا كام يقع نقله لسائر مـا ال خـوف فيـه 

 .من جهة السلطان
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عـاه أبــو  فقـد ثبـت عـىلٰ  كـلِّ حـاٍل مـا أردنـاه، وبطـل مـا ادَّ

ــم ــىلٰ   هاش ـــرة ع ــة البص ــول القرامط ــتامن دخ ــتحالة ك ــن اس  م

ــمَّ  ــوز أن يع ــتامن ال جي َم أنَّ الك ــلِّ ــه إذا ُس ــرية، ألنَّ ــة الكث  اجلامع

رنــاه  مجيــع اجلامعــات الــواردة، بــل ال بــدَّ أن خيــرب مــنهم بــام قرَّ

 ٰى إلخبـار مـن هـذه اجلامعـة، حتـَّخمرب، فليس بواجـب أن يقـع ا

ــ ــا  ٰى ال يبق ــوز عليه ــي جي ــرية الت ــة اليس ــتامن إالَّ يف الطائف الك

ي بعكــس هـذا، ألنَّ اخلــرب إذا وقــع ـالتواطـؤ، بــل العـادة تقضــ

ــالفون ــذين خي ــاد ال ــن اآلح ــع إالَّ م ــيس يق ــهم، فل ــن بعض   م

ــع ]] ٨٥ص /[[ ــون الطم ــب، ويغلب ــون العواق ــزم ويطرح اجل

امن مــع ثبــوت اخلــوف هــو األعــّم الواجــب والكــت. يف النجــاة

 .وهذا معلوم بالعادة رضورةً . يف اجلامعة

زوا دخـول القرامطـة : فإن قيـل مـا ذكرمتـوه يوجـب أن ُجيـوِّ

أهـل  وجه ظاهر جلميع أهلها، وإن انكتم ذلك عـىلٰ  البصـرة عىلٰ 

بغداد مجلة مع امتـداد الزمـان، بـأن يتَّفـق جلميـع الـواردين مـن 

 .الكتامن أمثال ما وصفتموه اعي إىلٰ البرصة من الدو

ــا ــادة : قلن ــوازه الع ــهد بج ــرًا تش ــا أم زن ــب إذا جوَّ ــيس جي ل

ته التعــارف أن نلتــزم مــا يســتحيل فــيهام، ألّنــا  ويقضـــي بصــحَّ

حصــول الكــتامن  ٰى نعلــم أنَّ اخلــوف مــن الســلطان وإن اقتضـــ

من اجلامعـة واجلامعـات الـواردة، فلـيس جيـوز أن يسـتمرَّ ذلـك 

ال خيـرب منهـا نفـر، وإن قـلَّ عـددهم،  ٰى مجاعـة تـرد، حتـَّيف كلِّ 

ثـّم . السـبيل التـي ذكرناهـا يف تغليـب السـالمة مع اخلوف عـىلٰ 

بعـده فلـيس يصـحُّ أن تسـتمرَّ  ذلك إذا جاز وعـمَّ اجلامعـة عـىلٰ 

أســباب اخلــوف مــع امتــداد الزمــان، بــل ال بــدَّ مــن أن ترتفــع 

ــر ا ــزوال أم ــا ب ــعف إمَّ ــوف أو يض ــي اخل ــذي دواع ــلطان ال لس

ــعف ــه أو لض ــوف من ــان اخل ــاه. ك ــا ذكرن ــنيِّ م ــأنَّ : ُيب ــا ب علمن

الناس يف أّيـام السـلطان القـاهر الـذي ختـاف سـطوته، وجـرت 

ـــة يف  ـــاره واملبالغ ـــاء أرساره وأخب ـــالتحّرز مـــن إفش ـــه ب عادت

ــىلٰ  ــدم ع ــن يق ــاب م ــكُّ  عق ــد يش ــه ق ــار خمالفت ــريًا يف أخب ون كث

ــن ه ــيهم م ــري عل ــا جي ــه، وم ــا بعوثــه وجيوش ــل وم ــة وقت زيم

أشبههام، وال يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد مـن اجلهـة التـي ذلـك 

ــىلٰ  ــة ع ــانوا مجاع ــا وإن ك ــيش فيه ــة  اجل ــوع اهلزيم ــاء وق انتف

زون أن يكــون . بــاجليش أو مــا أشــبهها مــن املكــروه ــوِّ وُجي

ــوف مــن  ــة اخل ــو لعلَّ ــام ه ــن اخلــرب إنَّ ــاك الــواردين ع إمس

ــدَّ أن ين ــر ال ب ــري أنَّ األم ــلطان، غ ــىلٰ الس ــف ع ــن  كش ــام م األّي

 .بعض الوجوه التي ذكرناها

ـا إذا كـان مـا  هذا إذا كـان الـداعي إىلٰ  الكـتامن اخلـوف، فأمَّ

م مـــن إشـــفاق بعضـــهم مـــن أن ُخيـــِربوا ]] ٨٦ص /[[  تقـــدَّ

ــة  ــليم األمتع ــن تس ــاؤهم م ــع رشك ــة، فيمتن ــدخول القرامط ب

إلــيهم فهــو أبعــد مــن االســتمرار، ألنَّ هــذا الغــرض وإن 

زنـــاه  ـــواردة، فمحـــال أن يكـــون جوَّ يف بعـــض اجلامعـــات ال

حاصـالً لكـلِّ وارد مــن البصــرة لعلمنـا بــأنَّ أكثـر مـن يــرد ال 

 .جتارة له، فال بدَّ أن يظهر ذلك ممَّن ال غرض له يف الكتامن

أنَّ من أعـرض عـن ذكـر دخـول القرامطـة مـن التّجـار  عىلٰ 

ز أن يطمــع يف اســتمرار اســت ــاه ال ُجيــوِّ تار للغــرض الــذي ذكرن

ــون أنَّ  ــم يعلم ــداد وه ــل بغ ــن أه ــه م ــن رشكائ ــوهلم ع دخ

ــ ــاءهم مت ــول  ٰى رشك ــوا دخ ــواردين، علم ــن ال ــريهم م ــوا غ لق

ـــذلك،  ـــام جيعلـــون الكـــتامن ل القرامطـــة مـــن جهـــتهم، وإنَّ

ــ ــًا لتعجُّ ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــن واإلع ــلَّمون م ــا يتس ل م

واقفهـم الشــركاء بعـد أن يعرفـوا مـا  ٰى ومتـ. جهتهم وحتصـيله

نــوا،  كتمــوه مــن جهــة غــريهم، جــاز أن يكــذبوا بــذلك إن متكَّ

ــوا ــا: أو يقول ــد خروجن ــان بع ــوهلم ك ــلَّ دخ ــور . لع ــذه ُأم وه

حســب األطــامع  عــىلٰ  ٰى جتــوز يف أحــوال، وُمتتَنــع يف ُأخــر

ومـن سـرب العـادات علـم أنَّ الشــيء قـد . والظنون والـدواعي

ــد متا ــا ُيبعِّ ــاهر م ــه يف الظ ــة، ويف أمثال ــده اجلامع ــتمُّ ويقص ــه ي م

مـن األمـرين مـن  واحـدٍ  وقصد العقالء لـه، ملـا خيـتصُّ بـه كـلُّ 

 .األسباب الباعثة والصارفة

*   *   * 

عيتمــوه  لــو كــان الــنصُّ : فــإن قيــل]] ١٤١ص [[ الــذي ادَّ

ــه  ــر أنَّ ــأيب بك ــميتهم ب ــَل تس ــام ُنِق ــل ك ــب أن ُينَق صــحيحًا لوج

منّــا أمــري : (، وكــام ُنِقــَل قــول األنصــارخليفــة رســول اهللا 

ــريو ــنكم أم ــني )م ــديث احلس ــن ح ــل م ــام نق ــه ، وك ، وأنَّ

، »انـزل عـن منـرب أيب«: املنـرب فقـال أيب بكر وهـو عـىلٰ  ذهب إىلٰ 

  يف أمــر فــدك، مــن فاطمـة ]] ١٤٢ص /[[  وُنِقـَل مــا كـان

ــؤمنني  والــزبري وغريمهــا مــن  ومــا كــان مــن أمــري امل

 املتـأّخرين عــن البيعــة ومــا كـان مــن أيب ســفيان، وقولــه ألمــري

ــؤمنني  ــيكم : (امل ــيل عل ــاف أن ي ــد من ــي عب ــا بن ــيتم ي أرض

ــىلٰ  ــا ع ــك فألمألهنَّ ــدك ُأبايع ــدد ي ــيم، ُأم ــيالً  ت ــيل خ أيب فض

 ).ورجالً 

وبــني مــا  الفـرق بــني نقــل الـنصِّ : قيـل لــه]] ١٤٣ص /[[

دمتوه ــدَّ ــنصِّ : ع ــل ال ــىلٰ  أنَّ يف نق ــهادة ع ــه  ش ــل بخالف ــن عم م
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ــيس يف نقــل مــبالضــالل واخلــالف للرســول   ٰى ا جــر، ول

ــلَّ  ــك، ألنَّ ك ــن ذل ــد يشء م ــالف يف العق ــات واخل ــن املنازع  م

ــر ــًا ج ــًا أو خالف ــا كالم ــن خمالفين ــه  ٰى مــن نقــل م نقــل انقطاع

ا ُذِكـَر مـا . وحصول الرضا بـه والتسـليم ولـيس يف نقـل يشء ممـَّ

ــداعي إىلٰ  ، فكيــف يلــزم أن يكــون ال كــتامن األمــرين  يف الــنصِّ

 واحدًا؟

ــا تســمية أيب بكــر بـــ ، وقــول )خليفــة رســول اهللا ( فأمَّ

، ، فهـو مطـابق لكـتامن الـنصِّ )منّا أمري ومـنكم أمـري: (األنصار

 .تأويله وختريج وجهه فال حاجة بنا إىلٰ 

ا مـا ُنِقـَل مـن حـديث احلسـني  ، فلـيس ينقلـه مـن وأمَّ

 .خمالفينا من ينقل

ــا تــأخُّ ]] ١٤٤ص /[[ ر عــن البيعــة، وكــالم وأمَّ ر مــن تــأخَّ

إنَّـه : ، فـأكثرهم بـل مجـيعهم يكـذب بـه، ويقـولمن تكلَّم فيهـا

 .ممَّا صنعته الشيعة

ــا إىلٰ  ــع خمالفون ــَل  وإن رج ــرب وُنِق ــذا اخل ــورد ه ــا ورد م م

ن ادَّعـوا فقـده مـن تظلـم أمـري املـؤمنني  كنقله، وجدوا كثريًا ممـَّ

م  إّين اســـتعديك عـــىلٰ  الّلهـــمَّ «: ، كقولـــه قـــريش، فـــإهنَّ

ـــي ـــي، ومنعـــوين إرث ـــة  قولـــه ، و»ظلمـــوين حّق يف رواي

ــر ــمَّ «: ٰى ُأخ ــىلٰ  الّله ــتعديك ع ــوين  إّين اس م ظلم ــإهنَّ ــريش، ف ق

مل أزل مظلومــًا منــذ ُقــبَِض «: ، وقولــه »احلجــر واملــدر

 غـري مـا ذكرنـاه مـن الروايـات عنــه  ، إىلٰ »رسـول اهللا 

ــته  ــي ذكــر مجــيعهم يطــول، وهــي  Óوعــن شــيعته وخاصَّ الت

 .بتُ موجودة يف الكُ 

ــم أن يقو ــيس هل ــواول ــة، : ل ــري معروف ــات غ ــذه الرواي إنَّ ه

عائهــا  ا أنَّ الشــيعة، ألّنــا قــد بيَّنـّـ]] ١٤٥ص /[[وإنَّـام ينفــرد بادِّ

وكـان غرضـنا إسـقاط . جيـري جمراهـا اخلرب عـن احلسـني 

 كيف ُنِقَل كذا ومل ُينَقل كذا؟: قوهلم

إنَّ مجيـع مـا رأيتمـوه لـيس فيـه : وليس هلم أيضـًا أن يقولـوا

بـالنصِّ عليـه، وقـد يمكـن أن  املـؤمنني  تصـريح من أمـري

ـه أحـقُّ  مـا كـان يعتقـده  مه مصــروفًا إىلٰ يكون تظلُّ  مـن أنَّ

بالتقـديم فيـه، وقـد كـان يعتقـد أيضـًا فيـه مجاعـة  باألمر وأوىلٰ 

ذلــك، ألنَّ ظــاهر األقــوال املرويَّــة يقتضـــي خــالف هــذا 

ــد ــل ال. التأويــل الفاس ــد مــن أه ــه أح ــة ألنَّ الظلــم ال ُيطِلق لغ

إالَّ يف الغصــب للحقــوق  الســيّام مثــل أمــري املــؤمنني 

ريح بــذكر منــع اإلرث ـذلــك التصــ الواجبــة، فــإذا انضــاف إىلٰ 

ــىلٰ  ــّق ع ــل  واحل ــاد تأوي ــبهة يف فس ــَق ش ــتعداء مل تب ــة االس جه

 .املخالف

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / االقتصاد فيام يتعلَّق باالعتقاد

ــل]] ٣٢٩ص [[ ــإن قي ــ: ف ــنصُّ ل ــذا ال ــان ه ــحيحًا  و ك ص

ـــيِّ  ته رضورًة كـــام ُعِلَمـــت هجـــرة النب ـــَم صـــحَّ  إىلٰ   لُعِل

ــ ة وبلــد الــروم وغــري ذلــك املدينــة، وكــام ُعِلــَم أنَّ يف الــدنيا مكَّ

 .من أخبار البلدان

د األخبـار عنـدنا رضورًة، بـل هـو : قلنا لـيس العلـم بمجـرَّ

ــه مشــكوك ف يــه، 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 ـــرور باالس ــًا بالض ــن معلوم ة إذا 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 ــ ب ــه واش ــرض يف نقل ــه ع ــك، ألنَّ ــالف ذل تهاره بخ

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

ــجَّ  ــس واحل ــلوات اخلم ــان  إىلٰ  الص ــهر رمض ــوم ش ــة وص الكعب

وغـــري ذلـــك مـــن أركـــان الشــــرائع؟ ألنَّ األســـباب التـــي 

ــلم عر ــادات فس ــن العب ــرض يف يشء م ــة مل تع ــت يف اإلمام ض

نقله فحصل العلم به، ولــامَّ عـرض مـا قلنـاه يف الـنصِّ غمـض 

 .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  ـــمتض ـــالٌّ نه وإن اعتق ـــه ض ـــه أنَّ ـــوا  د يف ناقل 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
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أنَّ  ٰى أَال تـر. وليس العلم هبا كـالعلم بـام ذكـروه مـن العبـادات

ذلـك  وكونـه مـن قـريش كـلُّ   اإلمـام وعـدد العاقـدينصفات 

، 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

بـني املنصوصـات عليهـا يف الشـــرع  ٰى الشــريعة؟ فكيـف ُيسـوّ 

ــىلٰ  ــتال ع ــور بعــض؟ اخ ــوض بعضــها وظه ف طرقهــا 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  عيــتم بعينــه،  إذا ادَّ عــوا مثــل مــا ادَّ ألصــحاهبام، وادَّ

 ؟)بيننا وبني هؤالء(الفرق وإالَّ فام 

ــا ــؤالء: (قلن ــني ه ــا وب ــرق بينن ــون ) الف ــيعة معروف أنَّ الش

ــاهرة  ــاالت ظ ــنَّفة ومق ــب مص ــم كت ــريون وهل ــم كث وعلامؤه

وال عبّاسـيًا،  وليس كـذلك البكريـة، ألّنـا مل نشـاهد بكريـًا قـطُّ 

إمامــة أيب بكـر، بـل نريــد  ولسـنا نعنـي بالبكريــة مـن ذهـب إىلٰ 

عــ عليــه، وأيضــًا هــذه حكايــة عــن بعــض مــن  الــنصَّ  ٰ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

شــيعة يف كــان منصوصــًا عليــه كــام تقولــه ال: 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 ــون  أنَّ م ــام أن يك ــن رشط اإلم أنَّ م

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 

ــه  عـىلٰ  ــام مل يكونــا منصــوص علـيهام، فــروي عــن أيب بكــر أنَّ أهنَّ

ـ: األنصار يـوم السـقيفة قـال لـامَّ احتجَّ عىلٰ  ة مـن قـريش، األئمَّ

ــالو ــه لق ــًا علي ــان منصوص ــو ك ــأين : ل ، 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 ، ولـيس يـدَّ ٰى تكـون البليـة العظمـ  جحدوه وكـان

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

الخ، ولو كان ...  فلستأقيلوين: قوله]] ٣٣٣ص /[[  :ومنها

 .منهم  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

ولــو  ُأمــدد يــدك ُأبايعــك،: قــول عمــر أليب عبيــدة: 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 

 .) ترك من هو خري منّي يعني رسول اهللا

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 . وجـه فيـها الما يتعلَّق بـه العبّاسـية قـد بيَّنّـ  وكذلك

ــاس ــه وقــال  دعــا أمــري املــؤمنني إىلٰ ]] ٣٣٤ص /[[   العبّ مبايعت

ــايع عــمُّ رســول اهللا : مــدد يــدك ُأبايعــك فيقــول النــاسا: لــه ب

 ـ فـال خيتلـف عليـك اثنـان، ولـو كـان منصوصـًا   هابن عمِّ

 .عليه ملا قال ذلك

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــ لــو كــان هــذا الــنصُّ : وقــول املخــالف]] ١٨٤ص [[ ا حق�

ــالة  ــالعلم بالص ــه ك ــم ب ــان العل ــيام ]] ١٨٥ص /[[لك والص

ـــام ـــات ال  باطـــل، ألنَّ  - واحلـــوادث العظ ـــم باملنصوص العل

 .سباب املعرتضاتيمتنع اختالفه الختالف األ

ــالنصِّ  ــم ب ــة العل ــبب يف خمالف ــروه  والس ــام ذك ــم ب  نَّ أللعل
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ــنصَّ  ــلُ  ال ــُق ــديُّ وا روات ــديع وت ــذيب والتب ــر األُ أن ه بالتك ــكث ة مَّ

 ورهبــةً  خالفــه، وكتمــه بعــض مــن ســمعه رغبــةً  بالعمــل عــىلٰ 

، ولـيس يشء مـن ذلـك يف روايـة مـا ومنافسـةً  وحسـداً  وعداوةً 

 .بالنصِّ به للعلم فلذلك فارق العلم  ،ذكروه

يف املعجـزات  لقـدح يف الـنصِّ  ذلك لو قدح يف النصِّ  نَّ أ عىلٰ 

رعيات التي مل يساو العلم هبا ـالقرآن ويف سائر الش ٰى التي هي سو

 .للعلم بام ذكروه، وقد علمنا خالف ذلك

 عــىلٰ  ذا جعلــتم خمالفــة العلــم بــالنصِّ إ: ا نقــول هلــمّنــأ عــىلٰ 

ــؤمنني أ ــري امل ــيالً  م ــوه دل ــام ذكرمت ــم ب ــىلٰ  للعل ــه،  ع بطالن

ص /[[للعلـــم  فـــاجعلوا خمالفـــة العلـــم بانتفائـــه عنـــه 

ذا إته، وصــحَّ  عــىلٰ  ، دلــيالً يب هريــرة مــثالً أ ائـه عــىلٰ بانتف]] ١٨٦

 امعــن شــيئني مــع اخــتالف العلــم بانتفــائه جــاز انتفــاء الــنصِّ 

 .امشيئني مع اختالف العلم بثبوهت ن يثبت عىلٰ أجاز 

*   *   *  

  ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

 عــيلٍّ  عـىلٰ  لــو نـصَّ (: قولـه يف الوجـه الثالـث]] ٢٣٧ص [[

  ُّهــو : قلنــا ،)ر كتامنــه بيــنهمولتعــذَّ  مشــهوراً  لكــان الــنص

، بــل مــن الــبعض، مشــهور بيــنهم، فــالكتامن لــيس مــن الكــلِّ 

ال يكـون أظهـر   عليـه الـنصَّ  أنَّ  ر، عـىلٰ وذلك غـري متعـذِّ 

 يــوم وليلــة مخــس مــّرات عــىلٰ  ر يف كــلِّ مــن األذان املتكــرِّ 

ــؤر ــن اخل ــه م ــع في ــد وق ــهاد، وق ــا أخفــوس األش  ٰى الف م

  .تهشهرته، ورفع الثقة بكيفيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــا]] ٣١٥ص [[ ــالنصِّ : قلن ــن القــول ب ــو مل يك ــحيحاً  ول  ص

ــ مَ ِلــ، كــام عُ نفيــه رضورةً  مَ ِلــلعُ  رة ـه لــيس بــني بغــداد والبصــأنَّ

ــ مَ ِلــبلــد أكــرب مــنهام، وكــام عُ  مقــداد وال  نّص عــىلٰ مل يــ ه أنَّ

أيب هريـرة، ويف الفـرق بـني املوضـعني دليـل  أنـس وال عـىلٰ  عىلٰ 

 .بطالن ما قالوه عىلٰ 

، م رضورةً عَلـيُ  هل متـواترنَقـمـا يُ  كـلَّ  م أنَّ فغري مسـلَّ  ،وبعد

ــحيح أنَّ  ــل الص ــه يُ  ب ــبعض ــاباً عَل ــول  م اكتس ــزات الرس كمعج

 لـم ف يف صـفة العالقـرآن، وبعضـه يتوقَّـ ٰى التي هـي سـو

ــاً  ــون رضوري ــوز أن يك ــه، فيج ــابياً  ب ــون اكتس ــوز أن يك  ،وجي

إذا كـان كـذلك فـال جيـب يف  .كمخرب أخبـار البلـدان والوقـائع

ــأن يُ  الــنصِّ   روري بــه ال يــدلُّ ـ، وفقــد العلــم الضــم رضورةً عَل

قـون بـني بعـض فرِّ كيـف تُ : أن يقـول وليس ألحـدٍ  .بطالنه عىلٰ 

 لفـرق؟ وذلـك أنَّ هـذا ا األخبار وبـني الـبعض؟ وكيـف يصـحُّ 

ــذهب إىلٰ  ــن ي ــواترة رضوريٌّ  أنَّ  م ــار املت ــرب األخب ــم بمخ  العل

وا ِرب ، نحـو كـون رواتـه أكثـر مـن أربعـة، وأن ُخيـيراعي رشوطاً 

ـــه رضورةً عـــامَّ  فرقـــة تســـاوهيم يف  ، وأن يكـــون كـــلُّ  يعملون

، وأن تكـون الشـبهة ه حيصـل العلـم بخـربهم أيضـاً نَّـإالعدد، ف

ــنهم فــيام ينقلو ــهزائلــة ع ــه ويروون ــه  .ن ــع أن يكــون في وال يمتن

ا ال يـدعو الـداعي وهـو أن ال يكـون املخـرب عنـه ممـَّ ،رشط آخر

فمهـام كـان مـن مجلـة مـا  ]]٣١٦ص [[ / سبق اعتقاد نفيـه، إىلٰ 

ال خيلــق  تعــاىلٰ اهللا  نَّ إاعتقــاد نفيــه، فــ يـدعو الــداعي ألقــوام إىلٰ 

 إىلٰ  أقوامـاً  ا قـد دعـاباإلمامـة ممـَّ روري بـه، والـنصُّ ـالعلم الض

اعتقاد نفيـه، وكـذلك املعجـزات التـي هـي مثـل حنـني اجلـذع 

، فلــذلك ٰى ـوكــالم الــذراع املشــوّي املســموم، وتســبيح احلصــ

ــ ــم الض ــل العل ـــمل حيص ــل ـروري بش ــك، وإن حص ــن ذل يء م

ا ال يـدعو ذلـك ممـَّ بمخرب األخبـار عـن البلـدان والوقـائع، ألنَّ 

 تســليم القــول بــأنَّ  ىلٰ هــذا عــ .اعتقــاد نفيــه ألحــد الــداعي إىلٰ 

 .العلم بمخرب أخبار البلدان والوقائع رضوريٌّ 

كام  ،باإلمامة مري املؤمنني أ عىلٰ  النصُّ  مَ لِ  عُ هالَّ : فإن قيل

والزكـاة  الصلوات اخلمس وفرض الصوم واحلجِّ  عىلٰ  النصُّ  مَ لِ عُ 

مـور املعلومـة وإن مل تكـن معلومـة ذلك مـن األُ  ٰى جمر ٰى وما جر

 افرتق األمران؟ مَ ـندكم؟ ولِ باضطرار ع

الـذي  احلـدِّ  يف السـؤال مل حيصـل عـىلٰ  رَ ِكـالعلـم بـام ذُ : قلنا

ـ يلـزم يف  ٰى عليهـا فقـط حتـَّ ا كانـت منصوصـاً حصل بسـببه أهنَّ

ــه أن يُ  كــلِّ  ــمنصــوص علي ــل ألنَّ عَل عليهــا  الــنصَّ  م كــذلك، ب

الغفـري والسـواد األعظـم،  ر اجلمـع الكثـري واجلـمِّ ـوقع بمحض

كتامهنــا  إىلٰ  داعٍ  ألحــدٍ  ذلــك العمــل هبــا، ومل يــدعُ  إىلٰ  وانضــاف

نقلهــا  وال رصف صــارف عــن نقلهــا، بــل قويــت الــدواعي إىلٰ 

ذلــك مفقــود يف أخبــار  وكــلُّ  .رها، إذ هبــا قــوام اإلســالمـونشـ

رة مجــع ينقطــع ـه وإن وقــع يف األصــل بحضــ، ألنَّــالــنصِّ 

ــ ــإة، فبــنقلهم العــذر وتثبــت بــه احلجَّ  رة اجلــمِّ ـه مل يقــع بحضــنَّ

ــم ــواد األعظ ــري والس ــوارض  .الغف ــك ع ــد ذل ــرض بع ــّم ع ث

ره، فغمـض طريـق ـوموانع منعت مـن نقلـه ورصفـت عـن نشـ

 .رضب من االستدالل العلم به، واحتيج فيه إىلٰ 

مـور وقـع مـن األُ  كثـرياً  ونظائر ذلك كثرية، إذ من املعلوم أنَّ 

ورد أُ لم بـام حصول الع حدِّ  عليها ومل حيصل العلم هبا، عىلٰ  النصُّ 
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العلــم بكيفيــة الصــلوات والطهــارات  أنَّ  ٰى  تــرأَال  .يف الســؤال

 ؟صول هذه العباداتأُ حصول العلم ب حدِّ  واملناسك مل حيصل عىلٰ 

 .صول هذه العبـادات ووقـع يف كيفياهتـاأُ وهلذا مل يقع اخلالف يف 

القـول يف كيفيـة قطـع السـارق وأصـل  ]]٣١٧ص [[ /  وكذلك

عند اخلصم صفات اإلمام ووجـوب اختيـاره  نَّ إقطعه، وكذلك ف

ها منصـوص عليـه وإن مل حيصـل وصفة اجلمع الذين خيتارونه كلُّ 

 العلم به كام حصل بـام ذكـروه يف السـؤال، وكـذا للرسـول 

 .القرآن، وليس العلم هبا كالعلم بام أوردوه ٰى معجزات كثرية سو

ــل ــ: فــإن قي ــع وصــوارف عــن قــد ذكــرتم أنَّ ه عــرض موان

ــ ــل ال ــىلٰ  نصِّ نق ــة ع ــؤمنني  باإلمام ــري امل ــأم ــتم  مَ ، فِل قل

 ذلك؟ وما تلك املوانع والصوارف؟

م وجودهــا، وكــذلك كوهنــا موانــع عَلــتلــك املوانــع يُ : قلنــا

العلـم بالبلـدان والوقـائع،  حـدِّ  عـىلٰ  وصوارف عن نقل الـنصِّ 

مـن املعلـوم الـذي  وريـب، وذلـك ألنَّ  بحيث ال يدخلها شـكٌّ 

ــكٌّ  ــه ش ــىلٰ  أنَّ  ال يدخل ــدت ع ــات انعق ــنصِّ  الرئاس ــالف ال ، خ

 ت عـــىلٰ ، وردَّ واجلامعــات اعتقـــدت بطـــالن القـــول بـــالنصِّ 

عـن اجلامعـة،  خارجـاً  ابتها وجعلت املعتقـد لـه شـاذ� رواية وكذَّ 

ـــىلٰ  ـــدهور ع ـــة وال ـــت األزمن ـــدت أنَّ  ومض ـــك، واعتق  ذل

ــىلٰ  ــت ع ــحابة أمجع ــ الص ــه، وأهنَّ ــالً بطالن ــذكروه أص وال  م مل ي

ــكَّ  ــوه، وال ش ــبهة يف أنَّ  عرف ــن  وال ش ــارف ع ــك ص ــع ذل مجي

يء مــن ـفــق شــرار بــه، ومل يتَّ ـاالستســ إىلٰ  التظــاهر بنقلــه، وداعٍ 

 .ذلك فيام عارضنا به املخالف، فظهر الفرق بني املوضعني

م مـن عَلـطريقتكم هـذه توجـب جتـويز سـائر مـا يُ : فإن قيل

ــه  ــتصَّ  رضورةً  دين ــرتك  أن خي ــوم، وإن اش ــوم دون ق ــه ق ب

 .ته، وهذا باطليف معرفة نبوَّ  الكلُّ 

ــا ــ: قلن ــزم إنَّ ــان يل ــرأام ك ــو ج ــر ٰى ن ل ــا ج ــنصِّ  ٰى فيه  يف ال

ــبق إىلٰ  ــن الس ــة، م ــه  باإلمام ــبهة في ــول الش ــه ودخ ــاد نفي اعتق

ـ ا مـع العلـم بارتفـاع مجيـع ذلـك وتلّقي رواهتـا بالتكـذيب، فأمَّ

 .عن سائر ما ذكروه فال يلزم ما قالوه

*   *   * 

ا أ:  

/ )جوابات املسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (سائل رال

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ 

بنـا يف كتابنـا ]] ٣٣٨ص [[ وغـريه مـا ) الشـايف(وقد كنّـا رتَّ

وأحــوال ســـامعيه  جيــب اعــتامده يف قســـمة أحــوال الـــنصِّ 

: رضبــني عــىلٰ  إنَّ الــنصَّ : وقلنــا. أو الباطــل فيــه ومعتقــد احلــقِّ 

 . وموصوف باخلفيِّ ، موسوم باجليلِّ 

ا اجليلُّ  باإلمامـة،  فهو الذي ُيستفاد من ظاهر لفظه النصُّ : وأمَّ

، »هذا خليفتي من بعدي«: )السالم]] ٣٣٩ص /[[عليه (كقوله 

أنَّ  اجلـيلِّ  ٰى ولـيس معنـ. »بإمرة املـؤمنني  عيلٍّ  سلِّموا عىلٰ «و

ناه  . املراد منه معلوم رضورًة، بل ما فرسَّ

ي ــمَّ ــذي س ــذا ال ــيلَّ (ناه وه ــبهة يف ) اجل ــول الش ــن دخ يمك

خليفتـي مـن «املراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثامن، ومل يرد بعد الوفاة بال فصل» بعدي

ائي عليــه بّــاجلُ  وهـذا التأويــل هــو الـذي طعــن بــه أبـو عــيلٍّ 

ــه أراد خليفتــي يف أهــيل ال يف : وقــال قــوم. مــع تســليم اخلــرب إنَّ

تيمجيع أُ   . مَّ

ــه  ــؤمنني، أنَّ ــارة امل ــليم بإم ــرب التس ــال يف خ ــن أن يق ويمك

] هينَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه املنزلــة لــه بعــد عــثامن، كــام هيينــا 

ــويصُّ  ــيَّ  ال ــال الوص ـــي يف ح ــت تقتض ــة، وإن كان ــذه املرتب ة هب

ـــرُّ  ــمّ التص ــتقبله، وُيس ــوال مس ــي�  ٰى ف يف أح ــال وص وإن  ايف احل

 . احلالف يف هذه مل يكن له الترصُّ 

ــنصُّ  ــا ال ــيُّ  وأمَّ ــه : اخلف ــة لفظ ــيس يف رصحي ــذي ل ــو ال فه

باإلمامـة، وإنَّـام ذلـك يف فحـواه ومعنـاه، كخـرب الغـدير،  النصُّ 

ـ  ني مـن الرسـول عـىلٰ وخرب تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النصَّ

 .، وجاهل بهعامل بمراده : رضبني

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ ت( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

وورود  يف إبطال ما ُدفَِع به ثبوت الـنصِّ : فصل ]]٦٥ص /[[

 :السمع به

أمــري املــؤمنني  نــصَّ عــىلٰ   الــذي نــذهب إليــه أنَّ النبــيَّ 

  ٰـــىل ـــده، ودلَّ ع ـــة بع ـــه  باإلمام ـــرض طاعت ـــوب ف وج

ــف، وينقســم الــنصُّ   عنــدنا يف األصــل إىلٰ  ولزومهــا لكــلِّ مكلَّ

ويــدخل فيــه القــول،  الفعــل أحــدمها يرجــع إىلٰ : قســمني

 .القول دون الفعل واآلخر إىلٰ 

ا النصُّ   بالفعل والقول، فهو مـا دلَّـت عليـه أفعالـه  فأمَّ

ـ وأقواله املبيِّنة ألمري املـؤمنني  ـة، الدالَّ  ة عـىلٰ مـن مجيـع األُمَّ

استحقاقه من التعظيم واإلجالل واالختصاص بام مل يكن حاصالً 

دة نساء العـاملني ابنتـه احه سيِّ بنفسه، وإنك لغريه، كموآخاته 

 وأنَّه مل يولِّ عليه أحدًا من الصحابة، وال ندبه ألمر أو بعثـه ،
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م فيه، وأنَّه مل ينقم عليـه مـن  يف جيش إالَّ كان هو الوايل عليه املقدَّ

ة شـيئًا، وال أنكـر منـه ]] ٦٦ص /[[طول  الصحبة وتراخي املـدَّ

ه فعالً، وال استبطاه يف صغري من األُمو ر وال كبري مع كثرة ما توجَّ

ـا تصــرحيًا أو  إىلٰ  منه  مجاعـة مـن أصـحابه مـن العتـب، إمَّ

 مـع احلـقِّ  عـيلٌّ «، و»منّي وأنـا منـه عيلٌّ «: فيه تلوحيًا، وقوله 

خلقك إليك يأكل معي من  ائتني بأحّب  الّلهمَّ «، و»مع عيلٍّ  واحلقُّ 

ألقوال الظاهرة التي غري ما ذكرناه من األفعال وا ، إىلٰ »هذا الطائر

، وذكر مجيعها يطـول، وإنَّـام شـهدت وال عدوٌّ  ال خيالف فيها ويلٌّ 

أنَّـه  اإلمامة، ونبَّهت عـىلٰ  هذه األفعال واألقوال باستحقاقه 

ــىلٰ  أوىلٰ  ــت ع ــا إذا دلَّ ــل أهنَّ ــن ِقبَ ــول م ــام الرس ــيم  بمق التعظ

ة األسـباب إىلٰ  أرشف  واالختصاص الشديد، فقد كشفت عن قوَّ

ين مكانـًا فهـو يف الـدِّ  لواليات، ألنَّ من كان أهبر فضالً، وأعـىلٰ ا

التعظــيم، وألنَّ العــادة فــيمن  بالتقــديم وأقــرب وســيلًة إىلٰ  أوىلٰ 

ل لعظيمها أن ُيصنَع به وُينبَّه عليه  ح لشـريف الواليات وُيؤهَّ ُيرشَّ

 .ببعض ما قصصناه

كانت آكد من إنَّ داللة الفعل ربَّام : وقد قال قوم من أصحابنا

داللة القول، وأبعد من الشبهة، ألنَّ القول يدخله املجاز، وحيتمل 

 .رضوبًا من التأويالت ال حيتملها الفعل

ــنصُّ ]] ٦٧ص /[[ ــا ال ــم إىلٰ  فأمَّ ــل ينقس ــالقول دون الفع  ب

 :قسمني

ــه  مــا علــم ســامعوه مــن الرســول : أحــدمها مــراده من

ــرا ــه وامل ــم ثبوت ــا اآلن نعل ــطرار، وإن كنّ ــتدالالً، باض ــه اس د من

الــذي يف ظــاهره ولفظــه الصـــريح باإلمامــة  وهــو الــنصُّ 

ــة، وُيســّميه أصــحابنا ــنصَّ : واخلالف : ، كقولــه اجلــيلَّ  ال

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «، و»بـإمرة املـؤمنني عـيلٍّ  موا عـىلٰ سلِّ «

 .»بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

ــر ــم اآلخ ــىلٰ : والقس ــع ع ــول  ال نقط ــن الرس ــامعيه م أنَّ س

 وا الــنصَّ باإلمامــة منــه اضــطرارًا، وال يمتنــع عنــدنا علمــ

أن يكونــوا علمــوه اســتدالالً مــن حيــث اعتبــار داللــة اللفــظ، 

 .وما حيسن أن يكون املراد أو ال حيسن

ا نحن فـال نعلـم ثبوتـه واملـراد بـه إالَّ اسـتدالالً، كقولـه  فأمَّ

 :»ــة هــارون مــن موســ ــي بمنزل ــيَّ  ٰى أنــت منّ ــه ال نب  إالَّ أنَّ

ــواله فعــيلٌّ «، و»ديبعــ ـــرب »مــواله مــن كنــت م ، وهــذا الض

 .اخلفيَّ  النصَّ : من النصِّ هو الذي ُيسّميه أصحابنا

 :رضبني إىلٰ  ٰى بالقول ينقسم قسمة ُأخر ثّم النصُّ 

ــة ]] ٦٨ص /[[ ــيعة اإلماميَّ ــه الش د بنقل ــرَّ ــه تف ـــرب من فض

ــن  ــه م ــه في ــام علي ــن ب ــن مل يفط ــض م ــان بع ــة، وإن ك خاصَّ

املوســوم  شــيئًا منــه، وهــو الــنصُّ  ٰى قــد رو أصــحاب احلــديث

 .باجليلِّ 

ــع  ــاه مجي ــبي، وتلّق ــيعي والناص ــر رواه الش والضـــرب اآلخ

ــىلٰ  ــالقبول ع ــة ب ــل  األُمَّ ــد حيف ــنهم أح ــه م ــا، ومل يدفع اختالفه

ــه  ــوا يف تأويل ــد اختلف ــانوا ق ــًا، وإن ك ــه خالف ــدُّ مثل ــه ُيَع بدفع

ــنصُّ  ــو ال ــه، وه ــراد ب ــاد امل ــاينوا يف اعتق ــاخلفيِّ امل وتب ــوم ب  وس

 .الذي ذكرناه ثانياً 

ــىلٰ  ــة ع ـــرع يف الدالل ــن اآلن نش ــيلِّ  ونح ــنصِّ اجل ــه ال ، ألنَّ

ــذا  ــاب يف ه ــاحب الكت ــالم ص ــه، وك ــحابنا ب د أص ــرَّ ــذي تف ال

 .الفصل كأنَّه مقصور عليه

ـــة فســـيجيء الكـــالم يف تأويلهـــا  ـــا النصـــوص الباقي فأمَّ

 . تعاىلٰ وإبطال ما جرح املخالفون فيها فيام بعد بعون اهللا

*   *   * 

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

ــ]] ٨٢ص [[ ــا يف الــنصِّ أنَّ الــنصَّ قــد بيَّنّ ــداء كالمن ا يف ابت

 رضبـني، منـه مـا يـدلُّ بلفظـه ورصحيـه عـىلٰ  عىلٰ   من النبيِّ 

اإلمامة، ومنه مـا يـدلُّ فعـالً كـان أو قـوالً عليهـا بضــرٍب مـن 

مـن قـول  إنَّ كـلَّ أمـر وقـع منـه : لتنزيل، وقلناالرتتيب وا

ــدلُّ عــىلٰ  ــ أو فعــل ي ــري املــؤمنني متيُّ ــن  ز أم ــه م واختصاص

هلـم، ]] ٨٣ص /[[الرتب العاليـة، واملنـازل السـامية بـام لـيس 

عظــم  عـىلٰ  الــنصِّ باإلمامـة مـن حيــث كـان داال�  فهـو دالٌّ عـىلٰ 

ة الفضــل، واإلمامــة هــي أعــىلٰ  ين بعــد ل الــدِّ منــاز املنزلــة وقــوَّ

ة، فمن كـان أفضـل يف الـدِّ  ين، وأعظـم قـدرًا فيـه، وأثبـت النبوَّ

ــو أوىلٰ  ــه، فه ــدمًا يف منازل ــىلٰ  ق ــن دلَّ ع ــان م ــا، وك ــك يف  هب ذل

إمامته، وُيبـنيِّ ذلـك أنَّ بعـض امللـوك لـو تـابع  حاله قد دلَّ عىلٰ 

ــض  ــدلُّ يف بع ــره وواليتــه ي ــال طــول عم ــوال وأفع ــني أق ب

ديد، واختصــاص وكيــد، وقــرب منــه فضــل شــ أصــحابه عــىلٰ 

ـــد ذوي  ـــك عن ـــان ذل ـــة، لك ــــرة واملخالص ة والنص ـــودَّ يف امل

ـحًا لـه هلـؤالء عـىلٰ  املنـازل بعــده،  العـادات هبـذه األفعـال مرشِّ

ــام كانــت داللــة  وكالــدالِّ عــىلٰ  اســتحقاقه ألفضــل الرتــب، وربَّ

مـن داللـة األقـوال، ألنَّ األقـوال يـدخلها  ٰى هذه األفعـال أقـو

 .الذي ال يدخل هذه األفعالاملجاز 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ـــ ]]١٨٢ص [[  عـــىلٰ  رب الثـــاين مـــن الـــنصِّ ـا الضـــوأمَّ

ــ ــان األئمَّ ــيلُّ  ،ة أعي 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 اهللا فمــن 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 ــه  ،والص ــدخول علي وال

 ،ةخـــوَّ واألُ  ،واملناجـــاة ،واملباهلـــة ،ومحـــل الرايـــة ،بغـــري إذن

ومـا اقـرتن  ،ركه فيـه أحـدـورفع املجلـس بـام مل يشـ ،والقيام له

  .ة لهاألقوال من األفعال املختصَّ  هبذه

*   *   * 

بـن أيب  فقوله لعيلِّ : ةنَّ من السُّ  اجليلُّ  ا النصُّ وأمَّ  ]]١٩٢ص [[

 . »أنت اخلليفة من بعدي«: )لوات اهللا عليهامص(طالب 

ـــام ـــيّ «:  ويف مق ـــي ووص ـــت أخ ـــي أن ـــري ووارث ي ووزي

  .»واخلليفة من بعدي

عليــه بــإمرة  وأمــره ألصــحابه يف غــري مقــام بالتســليم

 .املؤمنني

والفــــاروق  ،يق األكــــربأنــــت الصــــدِّ «  :ويف مقامــــات

ــم ــر ،األعظ ــورين األزه ــؤمنني ،وذو الن ــوب امل ــال  ،ويعس وامل

 .»يعسوب الظلمة

ــ ــوال بص ــذه األق ـــوه ــتخالفه علي� ــدة اس   ارحيها مفي

ة مـا صـحَّ  فيجـب القطـع هلـا عـىلٰ  ،إمامتـه ة عـىلٰ ودالَّ  ،تهمَّ أُ  عىلٰ 

 .نذهب إليه

 *  *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــوص ]] ٥٣٩ص [[  أحــدمها نــصُّ : رضبــني عــىلٰ والنص

 .ةنَّ السُّ  اآلخر نصُّ و القرآن،

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ـــيِّ ]] ٤٥ص [[ ـــواردة مـــن النب ـــا النصـــوص ال   وأمَّ

 :رضبني فعىلٰ 

: واآلخــر. خل فيــه القـولمـن جهــة الفعـل، ويـد: أحـدمها

 .من جهة القول دون الفعل

ل ، كــلُّ مــا دلَّ مــن أفعالــه وأقوالــه : فالقســم األوَّ

ــؤمنني  ــري امل ــة ألم ــ املبيِّن ــة، الدالَّ ــع األُمَّ ــن مجي ــىلٰ م  ة ع

وقــد . وجــه يقتضـــي بينونتــه مــن غــريه تعظيمــه وتبجيلــه عــىلٰ 

 .ا ذلك يف باب التفضيل مستوىفٰ بيَّنّ 

ــ ــحابنا م ــىلٰ ويف أص ــل ع ــنصَّ بالفع م ال ــدَّ ــريه، ألنَّ  ن ق غ

 .األفعال ال يدخلها املجاز ورضوب التأويالت

ا النصُّ   :رضبني بالقول دون الفعل، فعىلٰ  وأمَّ

ــدمها ــول : أح ــن الرس ــامعوه م ــم س ــا عل ــه (م ــه وآل علي

ــالم ــه اآلن  )الس ــم ثبوت ــا ال نعل ــطرار، وإن كنّ ــه باض ــراده من م

ـــه إالَّ باالســـتدالل، وهـــو ـــذي يُ  الـــنصُّ  واملـــراد ب ســـّميه ال

ـــحابنا ـــيلَّ ( :أص ـــه)اجل ـــىلٰ «: ، كقول ـــلِّموا ع ـــيلٍّ  س ـــإمرة  ع ب

ــؤمنني ــه «، و»امل ــمعوا ل ــدي فاس ــن بع ــيكم م ــي ف ــذا خليفت ه

 .»وأطيعوا

عليـه (أنَّ سامعيه مـن الرسـول  ال ُيقَطع عىلٰ : والقسم اآلخر

علموا املراد منه اضطرارًا، وجيـوز أن ]] ٤٦ص /[[  )وآله السالم

ا نحن فنقطع عىلٰ . علموا استدالالً يكونوا  أّنـا ال نعلـم املـراد  فأمَّ

، مثل )اجليلَّ  النصَّ ( :اسّميه أصحابنوهو الذي يُ . منه إالَّ استدالالً 

أنت منّـي بمنزلـة هـارون «، و»مواله من كنت مواله فعيلٌّ «: قوله

 .»ٰى من موس

 :رضبني عىلٰ  ٰى ينقسم قسمة ُأخر ثّم النصُّ 

ــدمها د بن: أح ــرَّ ــتف ــيعة اإلماميَّ ــه الش ــقل ــان ة خاصَّ ة، وإن ك

وجـه نقـل أخبـار اآلحـاد،  يف أصحاب احلـديث مـن رواه عـىلٰ 

 .اجليلُّ  وهو النصُّ 

ــر ــة : واآلخ ــع األُمَّ ــاه مجي ــالف، وتلق ــف واملخ ــه املؤال نقل

ــىلٰ  ــالقبول ع ــد  ب ــدم أح ــذاهبهم، ومل يق ــم وم ــتالف آرائه اخ

ــدُّ بقولــه،  مــنهم عــىلٰ  وإن اختلفــوا يف جحــده وإنكــاره ممَّــن ُيعتَ

 .الذي ذكرناه اخلفيُّ  تأويله واملراد منه، وهو النصُّ 

الً بالداللـة عــىلٰ  ــب الـنصِّ اجلــيلِّ  ونحـن نبتــدئ أوَّ ، ثـّم ُنعقِّ

 .ذلك بالنصِّ اآلخر إن شاء اهللا

*   *   * 



 ٤٦١  ................................................................................................  أقسام النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

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

 . قول وفعل: رضبني عىلٰ  والنصُّ ]] ٤٨ص [[

ــالقول]] ٤٩ص /[[ ــول اهللا : ف ــول رس ــيلٌّ «: ق ــذا ع  ه

 ،»غ عنـّـيتـي، وقـايض دينــي، واملبلِّـمَّ أُ  وزيـري، وخليفتـي عــىلٰ 

 . يف أشباه ذلك

ــ ــ بــه  فكفعلــه  :ا الفعــلوأمَّ رسايــاه  ه عــىلٰ ه والَّ أنَّ

مجيــع أصــحاب  ه عــىلٰ ، بــل والَّ عليــه أحــداً  وجيوشــه، ومل يــولِّ 

 . هم حتت رايتهجيوشه وسريَّ 

ــن ]] ٥٠ص /[[ ــرو ب ــة عم ــت راي ــار حت ــن س ــن كم ومل يك

 .سامة بن زيد وزيد بن ثابت وغريهموأُ   العاص

ــحاب ــم أص ــد عل ــول   وق ــ اهللا رس ــرياً أنَّ ــان أم يف  ه ك

 .ر عليهحياته غري مؤمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين احلميص سديد الدِّ )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

 عـىلٰ  دة عن النبـيِّ االستدالل بالنصوص الوار[ ]]٣١٠ص [[

 :] إمامة أمري املؤمنني

ــ ــيِّ وأمَّ ــن النب ــواردة ع ــوص ال ــتدالل بالنص ،  ا االس

آخـر، وهـو  الـذي ال حيتمـل تـأويالً  منهـا الـنصَّ  فقد ذكرنـا أنَّ 

، فنبـدأ بتحريــره وبيانـه، ثـّم نردفــه اجلـيلِّ  ف بــالنصِّ عـرَ الـذي يُ 

 :لة ونقولبالنصوص املؤوَّ 

مــع كثرهتــا وانتشــارها يف الــبالد الشــيعة  يف أنَّ  ال شــكَّ 

ــاً  ــت وروت خلف ــا نقل ــتالف مهمه ــا واخ ــاين آرائه ــن  وتب ع

ــلف إىلٰ  ــالنبيِّ أن اتَّ  س ــل ب ــ  ص ــصَّ أنَّ ــه باإلمامــة  ه ن علي

أنــت أخــي ووزيــري «: قامــه مقامــه بــال فصــل، نحــو قولــهأو

ــيّ  ــديووص ــن بع ــي م ــ»ي وخليفت ــك ، وروت أنَّ ــه ذل ــال ل ه ق

 .ومواقفمواضع  ]]٣١١ص [[ / ويف مراراً 

ــدار ــوم ال ــا ي ــ ،فمنه ــوأنَّ ــاىلٰ امَّ ـه ل ــه تع ــزل قول ــِذْر :  ن
ْ
ن
َ
َوأ

ــَر�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
 األ

َ
ك

َ
ــَ�ت ــعراء[ �َعِش ــيُّ  ]٢١٤: الش ــع النب   مج

 لــب يف دار ووعظهــم وأنــذرهم ودعــاهم إىلٰ بنــي عبــد املطَّ 

ــال ــّم ق ــه، ث ــىلٰ «: دين ــؤازرين ع ــن ي ــي  م ــن أخ ــر يك ــذا األم ه

فقـــام أمـــري  ،»؟عـــديي ووزيـــري وخليفتـــي مـــن بووصـــيّ 

ــؤمنني  ــال امل ــوم وق ــني الق ــن ب ــا «: م ــىلٰ أُ أن ــذا  وازرك ع ه

ر القــول، فقــام إليــه أمــري ، وكــرَّ  فأجلســه النبــيُّ  ،»األمــر

ــاً  ــه األُ  املــؤمنني ثاني ــال مثــل مقالت ــيُّ وىلٰ وق   ، فأجلســه النب

ــاً  ــاً ، وكــرَّ ثاني ــه  ٰى خــرأُ ة ، فقــام إليــه كــرَّ ر قولــه ثالث وأعــاد قول

ــاألوَّ  ــيُّ ل، فق ــه النب ــيّ أُ «:  ال ل ــي ووص ــت أخ ــس فأن ي جل

ــي مــن بعــدي ومــا روتــه الشــيعة يف ذلــك  ،»ووزيــري وخليفت

 .، وإن تفاوتت ألفاظهٰى فق املعنمتَّ 

ــ ــو إمَّ ــال خيل ــاذبني، ف ــيام رووه أو ك ــادقني ف ــوا ص ا أن يكون

ريح ـالصـ فإن كـانوا صـادقني فقـد ثبـت مـا أردنـاه مـن الـنصِّ 

ــا ــانوا ك ــة، وإن ك ــه باإلمام ــُل علي ــد  ذبني مل خي ــن أح ــاهلم م ح

ـ: مورأُ   فـق هلـم هـذا الكـذب، فـذكروه تبخيتـاً ا أن يكونـوا اتَّ إمَّ

ــونُ  ــ َل ِق ــه إمَّ ــوا علي ــنهم، أو تواطئ ــع أو ع ــاالجتامع يف موض ا ب

ــة ــلة واملكاتب ــىلٰ  ،باملراس ــم ع ــ أو مجعه ــامع ممَّ ــك ج ــري ذل ا جي

ــر ــة،  ٰى جم ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــذه و اتَّ أالتواط ــض ه ــق بع ف

ــو ــدالوج ــ ٰى ه يف إح ــيِّ رَ الِف ــني النب ــا وب ــة بينن ، أو  ق الناقل

 .ثّم انترش اخلرب وظهر كان األصل فيهم واحداً 

ــإذا بيَّ  ــف ــربهم نّ ــون خ ــل ك ــع بط ــوه أمج ــذه الوج ــاد ه ا فس

 ، المتنـاع خلـوِّ  كونـه صـدقاً تعـنيَّ  ، وإذا بطـل كونـه كـذباً كذباً 

 .اخلرب من الكذب والصدق مجيعاً 

ل ال لوجـه مـن نَقـصـدق يقـال ويُ ألـيس اخلـرب ال: فإن قيـل

ـــوه ـــذه الوج ـــ ،ه ـــذب  ]]٣١٢ص [[ /  مَ فِل ـــوز يف الك ال جي

 مثله؟

 ون بـه صـدقاً ِرب علم املخـربين بكـون مـا يقولونـه وُخيـ: قلنا

ــدعوهم إىلٰ  ــثهم  ي ــك يف بع ــيهم ذل ــه، فيكف ــار ب ــه واإلخب قول

ــ ــذب، ف ــذلك الك ــيس ك ــه، ول ــذباً  نَّ إعلي ــه ك ــم بكون  علمه

 فـال بـدَّ  وتبخيتـاً  فاقـاً مل يقـع مـنهم اتِّ فـإذا  .رفهم عن قولـهـيص

يــدعوهم إليــه وجيمعهــم جــامع عليــه، وذلــك اجلــامع  عٍ مـن دا

 .ال خيلو من الوجوه التي ذكرناها

ه مل يثبـت يف نقـل نـوا أنَّـفـأبطلوا هـذه الوجـوه وبيِّ : فإن قيل

 .استداللكم هذا اخلرب يشء منها ليتمَّ 

ــا ــ: قلن ــؤالء اجلأمَّ ــن ه ــرب م ــذا اخل ــوع ه ــري اتِّ ا وق ــاً امه  فاق

أّنـا نعلـم  ٰى  تـرأَال . من غري تواطـؤ، فالعـادة مانعـة منـه وتبخيتاً 

ــتحالة أن يتَّ  ــيدة اس ــوارد يف قص ــريين الت ــة كث ــعراء مجاع ــق لش ف

 واحــد وقافيــة واحــدة ورويٍّ  ٰى واحــدة ووزن واحــد ومعنــ

ــد ــىلٰ  ؟واح ــتحيل ع ــذا يس ــرأي أن  وك ــل ال ــيم كأه ــع عظ مج

ــاً  فاقــاً اتِّ  ٰى اللفــظ واملعنــفــق مــوا بكــالم واحــد متَّ يتكلَّ  . وتبخيت

ــىلٰ  ــتامعهم ع ــتحالة اج ــذا اس ــري ه ــد  ونظ ــام واح ــاول طع تن

ــيِّ  ــزيٍّ  والتزي ــدٍ  ب ــاً  واح ــىلٰ  تبخيت ــم ع ــامع جيمعه ــري ج ــن غ  م

ــك ــذه األُ  .ذل ــتحالة ه ــت اس ــث وإذا كان ــن حي ــاهرة م ــور ظ م
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الـذي  نقـل الـنصِّ  العادة كـان اجـتامع الشـيعة مـع كثرهتـا عـىلٰ 

مـن غـري تواطـؤ وجـامع يف االسـتحالة  وتبخيتـاً  فاقـاً وصفناه اتِّ 

 .مورمن حيث العادة كهذه األُ 

ـــ ـــواً وأمَّ ـــاجتامع بعضـــهم إىلٰ  ا وقوعـــه تواطئ بعـــض أو  ب

ــاً  ــبطالن أيض ــاهر ال ــلة، فظ ــة واملراس ــد  باملكاتب ــرهتم وتباع لكث

ـــبالد  ـــيعة يف ال ـــب الش ـــتحيل أن يكات ـــن املس ـــارهم، إذ م دي

يء بعينـــه، ـشــ وا عـــىلٰ فقــبعـــض ويتَّ  املتباعــدة بعضــهم إىلٰ 

ــ وكيــف يصــحُّ   قطــر مــن األرض مجعــاً  م يف كــلِّ ذلــك مــع أهنَّ

ــيامً  ــار إالَّ عظ ــن يف األقط ــون م ــ، ال يعرف ــنهم، فأمَّ ــاد م ا  اآلح

واجلامعـــات الـــذين هـــذا حـــاهلم  ؟البـــاقون فـــال يعرفـــوهنم

 .يستحيل فـيهم االجـتامع يف موضـع واملكاتبـة واملراسـلة أيضـاً 

 وتقــديراً  فرضــاً  صــحيحاً  ]]٣١٣ ص[[ /  ثــّم ولــو كــان ذلــك

ــوا عليــه يف أقــرب  لواجــب أن يظهــر تواطــؤهم عــىلٰ  مــا تواطئ

مـور التـي ذلـك مـن األُ  ٰى ما جيـري جمـر ة، ألنَّ زمان وأرسع مدَّ 

وقـد  .ٰى مـن أن يظهـر وال خيفـ ه ال بـدَّ نَّـإيتواطأ الناس عليهـا، ف

ــوَّ  ــالم يف النب ــدنا يف الك ــيِّ أنش ــزات النب ــا يف معج ــد كالمن  ة عن

 :التي هي ما عدا القرآن ما قاله القائل

ـــرئورسُّ  ـــني ام ـــان ب ـــا ك    ك م

ــــة غــــري اخلفــــي ورسُّ     الثالث

ــ ــروأمَّ ــري جم ــا جي ــ ٰى ا م ــؤ ممَّ ــىلٰ التواط ــوع ع ــع اجلم  ا جيم

يء واحـــد كالرغبـــة يف النفـــع العاجـــل، والرهبـــة مـــن ـشـــ

لـه  يعـمـن ادُّ  ، ألنَّ فمنفـي عـن الـنصِّ  أيضـاً  ،رر العاجلـالض

 اف سـطوته فيـدعو اخلـوف منـه إىلٰ يكن له سـلطان ُختـ مل النصُّ 

ــنصِّ  ــال ال ــوفِّ  افتع ــت مت ــوارف كان ــل الص ــه، ب ــل ل ــن نق رة ع

ـــــفضـــائله ونشــــ كتامهنــــا  ة إىلٰ ر مناقبــــه، والـــدواعي قويَّ

ــ ــا ونش ــن نقله ــراض ع ــاً  .رهاـواإلع ــه دني ــان ل ــون  وال ك فيك

ولـو كـان األمـران  .لـه وضـع الـنصِّ  إىلٰ  الطمع يف نيلهـا داعيـاً 

ــاً ح ــا جــاز أن يكــون ذلــك داعي ــه مل ــرب  إىلٰ  اصــلني ل افتعــال خ

ام كـان جيـوز أن نَّـإو . من جهة التواطـؤ الـذي أبطلنـاهبعينه، إالَّ 

ـ يكون األمران داعيـني إىلٰ  ا وضـع فضـيلة مـا لـه يف اجلملـة، فأمَّ

ومجيـع مـا . صـيغة خمصوصـة فغـري جـائز يء بعينـه عـىلٰ ـشـ ىلٰ إ

فقــوا أن يكــون قــد اتَّ  طـل أيضــاً ذكرنـاه يف الطبقــة التــي تلينــا يب

ــيِّ  ــني النب ــا وب ــي بينن ــات الت ــض الطبق ــ  يف بع ــن ـش يء م

ــ ذلــك، ألنَّ  م هــؤالء النــاقلني إلينــا كــام نقلــوا اخلــرب ذكــروا أهنَّ

أخذوه عـن أمثـاهلم يف الكثـرة واسـتحالة التواطـؤ علـيهم، فلـو 

ــ م أخــذوا اخلــرب عــن أمثــاهلم يف جــاز أن يكونــوا كــاذبني يف أهنَّ

 .نا بطالن ذلكة جاز أن يكونوا يف نفس اخلرب، وقد بيَّ الكثر

ــل ــإن قي ــتدالل،  :ف ــة االس ــواترين طريق ــفة املت ــوهنم بص ك

ـ م بصـفة فال يمتنع دخول شـبهة علـيهم يف ذلـك، فيعتقـدوا أهنَّ

ـــواترين و ـــإاملت ـــوا أهنَّ ـــذلك، فينقل ـــوا ك ـــفة ن مل يكون م بص

 .املتواترين بحسب اعتقادهم

ال جيـوز علـيهم  اة بلغت يف الكثرة حـد� اجلامع العلم بأنَّ : قلنا

فـق كـذب خمصـوص مـنهم متَّ  ]]٣١٤ص [[ /  التواطؤ، ووقوع

اعتبـار العـادة، فـال  ٰى ا حيصل بأدنممَّ  وتبخيتاً  فاقاً اتِّ  ٰى اللفظ واملعن

 هام تـدخل فـيام طريقـنَّـإر دخـول الشـبهة فيـه، إذ الشـبهة تصوَّ يُ 

ره بخـالف مـا قـدَّ  الداللة، وليس هذا من ذلك القبيـل، فـاألمر

ـأنَّ  وعىلٰ  .السائل  طة بيننـا وبـني النبـيِّ ه إن مل تكن الطبقات املتوسِّ

  ُإلينـا  َل قِ مثل الطبقة التي تلينا يف الكثرة، وكان األصل فيام ن

افتعله أو مجاعة قلييل العدد، بحيث جيـوز علـيهم  من اخلرب واحداً 

، فاقاً واتِّ  هم تبخيتاً من ٰى فق اللفظ واملعنالتواطؤ ووقوع الكذب املتَّ 

م الوقـت الـذي عَلـلوجب أن يُ  ،ر وشاع واستفاض نقلهـثّم انتش

وجـه ال يشـتبه  ث املفتعل له من هـو عـىلٰ املحدِ  ث فيه، وأنَّ حدِ أُ 

القـول  أنَّ  ٰى  تـرأَال  .العقـالء السـامعني لألخبـار األمر فيه عـىلٰ 

نزلـة بـني ذلـك، والقـول بامل مَ ِلـ كان يف الصـّفني عُ امَّ ـبالتحكيم ل

 مَ لِ  كان األصل فيه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد عُ امَّ ـاملنزلتني ل

، تعـاىلٰ اهللا ، وكذلك مذهب أيب اهلذيل يف تناهي مقـدورات أيضاً 

مـي اإلسـالم ه عامل بعلم هو هو، وكذا قول النّظـام مـن متكلِّ وأنَّ 

بانقسام اجلزء، وكذلك مـذهب جهـم يف اجلـرب وحـدوث علمـه 

ذلك، وكـذا مـذهب ابـن كـالب  مَ لِ  حدث من جهته عُ امَّ ـل تعاىلٰ 

ذلـك ومل  مَ ِلـ حدث من جهتهام عُ امَّ ـم الصفات لدَ واألشعري يف قِ 

وكـذلك مـذاهب أيب حنيفـة والشـافعي ومالـك  ،يشّك فيه أحد

 كان من جهتهم عرف امَّ ـوغريهم من الفقهاء املشهورين يف الفقه ل

فلو كـان  ؟وافق واملخالفبه امل مجيع ذلك من سمع األخبار، وأقرَّ 

 َف رِ الذي ذكرناه من إحداث واحد أو مجع قليل لُعـ القول بالنصِّ 

 .أحد عىلٰ  مثل ذلك ومل خيَف 

ــل ــإن قي ــالفيكم: ف ــض خم ــال بع ــد ق ــيس ق ــذي  إنَّ : أل ال

ــه  ــإأحدث ــن نَّ ــك اب ــد ذل ــه بع ــم، وتابع ــن احلك ــام ب ــو هش ام ه

 الوّراق؟ ٰى وأبو عيس يالراوند

ذلـك  مَ ِلـمـا قالـه ذلـك املفـرتي، لعُ  لو كان األمر عـىلٰ : قلنا

ذلـك ملـا حسـن منـاظرة مـن  مَ ِلـنظائره، ولـو عُ  مَ لِ كام عُ  رضورةً 
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ــادَّ  ــالنبيِّ اتِّ  ٰى ع ــاله ب ــن ص ــام ال حيس ــاظرة  ]]٣١٥ص [[ /  ك من

ــم أنَّ  ــن زع ــدَّ  م ــالتحكيم تق ــول ب ــوارج، وأنَّ الق ــان اخل  م زم

ــزلتني وتســمية الــذاهبني إليــه  ــة القــول باملنزلــة بــني املن باملعتزل

ــد، وأنَّ  ــة  ســبق زمــان واصــل بــن عطــاء وعمــر وبــن عبي مقال

ــاري تعــاىلٰ ـجهــم يف اجلــرب الصــ ــم للب ــدوث العل ــد  ريح وح ق

غريهـا مـن نظائرهـا، ويف الفـرق بـني املوضـعني  كانت قبلـه إىلٰ 

 .بطالن ما قاله املفرتي دليل عىلٰ 

ــل ــنصُّ : فــإن قي ــري  ريح باإلمامــة عــىلٰ ـالصــ لــو كــان ال أم

 مَ ِلــ، كــام عُ رضورةً  مَ ِلــعونــه لعُ مــا تدَّ  عــىلٰ  واقعــاً   املــؤمنني

 .يف الدنيا برصة وبغداد وغريمها من البالد أنَّ  رضورةً 

*   *   * 

  ):هـ٨٢٦ت ( املقداد السيوري/ اللوامع اإلهليَّة

مـن  ال بدَّ : والكيسانية اإلماميَّةوقال أصحابنا ]] ٣٢٣ص [[

 .النصِّ 

أو القيام والـدعوة،  اخلفيِّ  النصِّ والزيدية واجلارودية اكتفوا ب

 .اجليلِّ  وأصحابنا أوجبوا النصَّ 

*   *   * 

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

ــع ]]٢٩٨ص /[[ ــاب التاس ــنصِّ  :الب ــاء يف ال ــيام ج ــه  ف علي

 : م عليهاملستلزم إلبطال إمامة املتقدِّ  من رسول اهللا 

ة املالزمـة لشـدَّ  ،ويندرج فيـه شــيء مـن كـالم اهللا سـبحانه

ــنهام ــامن ،بي ــو قس ــي :وه ــيل وخف ــاجليلُّ  ،ج ــل ف ــه   مث : قول

هـذا خليفتـي علـيكم اسـمعوا لـه  ،موا عليه بإمرة املـؤمننيسلِّ «

 مَ ِلـام عُ بَّـورُ  .واملنزلـة ،مثـل حـديث الغـدير واخلفـيُّ ، »وأطيعوا

 وموافقــة املخــالف عــىلٰ  ،مدلولــه باالســتدالل املوجــب لليقــني

ـألُ ي اوتلّقـ ،نقله نـذكر منهـا  ،مـور كثـريةوهـو أُ  ،ة لـه بقبولـهمَّ

ــ ،الً مــن طريــق اخلصــم أوَّ  ،نبــذة يســرية  ،ةليكــون ألــزم للحجَّ

ــ وأثبــت للــنفس عــىلٰ  وســيأيت بعــدها  ،وفيــه نصــوص ،ةاملحجَّ

 .فصول

 : فالنصوص

ــا ــامع األُ  :منه ــري يف ج ــن األث ــه اب ــا أخرج ــولم ــال ،ص  :ق

ــيُّ  :قــال ،وأخرجــه الرتمــذي ــ رحــم«:  قــال النب  ،ااهللا علي�

ــمَّ اللّ  ــقَّ  ه ــث دار أدر احل ــه حي ــو ، »مع ــة  وه ــن بيع دار ع

 .لنيد املرَس بدعوة سيِّ  نة للحقِّ ئفتكون مبا ،ل بيقنياألوَّ 

 ال يلـزم مـن الـدعاء وقـوع املـدعوِّ  :أن يقـول وليس ألحـدٍ 

 . الغـويِّ و ال يقـول بـذلك إالَّ  ، دعـاء النبـيِّ  للـزوم ردِّ  .به

ــ ــدعو إ ه وألنَّ ــه يف الــدعاءالَّ ال ي ــاإلذن ل ــاىلٰ  ، ب ــه تع : لقول

َهو
ْ
ِطُق َعِن ا�

ْ
ن
َ
 .]٣: النجم[ � ىٰ َوما �

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (األحسائي / )٣ج (جميل مرآة املنجي 

ـ: قال]] ١١٤٠ص [[ مـن صـاحب الواليـة  ا قـويلٌّ وهـو إمَّ

ــة ـنبويَّــ - الثابت ــق النقــل  - ةة كانــت أو إماميـَّ حاصــل بطري

ــورّي  ــواتر الرض ــب  املت ــار مرات ــاد باعتب ــتفيض أو اآلح أو املس

منهـا مفيـد للعلـم باعتبـار  واحـدٍ  نقله وأسـباب وقوعـه، وكـلُّ 

وقوعه، سواء كانـت داللتـه باعتبـار مفهومـه مـن غـري احتيـاج 

ــ ٰى خــريشء إليــه أو باعتبــار انضــامم مقّدمــة أُ  ضــمِّ  إىلٰ  ا إليــه إمَّ

 .ةة أو نقليَّ عقليَّ 

 :]آلحاداخلرب املتواتر واملستفيض وا[

املتــواتر هــو اخلــرب املنقــول عــن مجاعــة يفيــد قــوهلم : أقــول

ــن  ــار أم ــم باعتب ــىلٰ ]] ١١٤١ص /[[العل ــاهتم ع ــنفس مواط  ال

ــكِّ  ــًا برفــع الش ــارهم،  الكــذب آمن ــدق إخب ــنفس يف ص ــن ال ع

  أنَّ يف إفادتـه اليقـني واجلـزم عنـد مـن وصـل إليـه، إالَّ  وال شكَّ 

ذهن شــبهة توجــب الــ رشط إفادتــه اليقــني أن ال تســبق إىلٰ 

 .اعتقاد نقيض موجبه

ــ ــة وأمَّ ــن مجاع ــول ع ــرب املنق ــو اخل ــتفيض فه ــاخم ا املس يت

ــوله إذا مل  ــه ووص ــار وقوع ــم باعتب ــه العل ــم وإفادت ــوهلم العل ق

 .بَه املانعة من قبولهتسبق الشُّ 

ــ ا اآلحـــاد فهـــي أخبـــار ال تبلـــغ العلـــم وال متامخـــة وأمَّ

ـ عنـد العلـم  ام تفيـد الظـنَّ نَّـا إوإفادهتا ال عند املنقول إليـه؛ ألهنَّ

ـ ق باعتقـاد عدالتـه املوجبـة لـه منـع بصدق املخرب باعتبـار التحقُّ

ه السـامع هلـا الناقـل؛ ألنَّـ دهـي مفيـدة عنـ! نعم. د الكذبتعمُّ 

املشـافه لـه باخلطـاب، فهـو ُمـدان بوجـوب  من صاحب الـنصِّ 

ـ : قولـه ٰى ا علـم بالنسـبة إليـه، فهـذا معنـالعمل بمقتضاها؛ ألهنَّ

وإن  )منهــا مفيــد للعلــم باعتبــار وقوعــه يف نفــس األمــر وكــلٌّ (

ــ ة إفادهتــا للعلــم باعتبــار املنقــول إليــه، فــاعرف اختلفــت كيفيَّ

 .لذلك وتأمَّ 

 :]هو خلق املعجزة الفعيلُّ  النصُّ [

ــال ــ: ق ــيلٌّ وإمَّ ــ ا فع ــزة دالَّ ــق معج ــو خل ــىلٰ ه ــدقه يف  ة ع ص

ـيـد ة قولـه باعتبـار ظهورهـا عـىلٰ دعواه موجبة لصـحَّ  ن ال ه عمَّ

الســوء وال تعــرتض العقــول  فيــه ظـنَّ  نُّ هم يف عيبتــه وال ُيَظــتَّ ُيـ
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ــالء إىلٰ  ــاء العق ــل التج ــه؛ ليحص ــه يف أفعال ــدق  علي ــزم بص اجل

ــن  ــاه ]] ١١٤٢ص /[[م ــواه وإن أب ــب دع ــببه وعقي ــر بس ظه

. من أبـاه لعنـاد أو إنكـار أمـر رضورّي لغـرض مـن األغـراض

الكـامل الـذي بـه  ٰى ـلـيس مقتضـ إيـراد مـا ٰى ة تأبوالعناية اإلهليَّ 

ــاع  ــه دون إيق ــريات في ــامالت واخل ــار الك ــود وإظه ــام الوج نظ

ــ ــألضــداده؛ فإهنَّ مــا  ا أعــدام عــىلٰ ا نقــائض الوجــود؛ ألجــل أهنَّ

ــ ــري والش ــوال اخل ــان أح ــن بي ــلف م ــة إىلٰ  .رِّ ـس ــوت احلاج  وثب

 ظـاهر ال ل بـنيِّ ز الوجـودّي بعـد ثبـوت األصـل األوَّ هذا املميـِّ

ــاج إىلٰ  ــه حيت ــان علي ــة بره ــ. إقام ــد حتقُّ ــذلك فعن ــل ب ق العق

ــا  األصــل يلتجــئ إىلٰ  ثبــوت هــذا الفــرع ويوجــب حصــوله؛ مل

ــ ــة الذاتيَّ ــن املالزم ــنهام م ــدمها وحتقُّ بي ــوت أح ــاع ثب ــه ة وامتن ق

تـدقيق فكــر وال   ظـاهر ال حيتــاج إىلٰ بـدون اآلخـر، وذلــك بـنيِّ 

ذي عقــل ســليم ونظــر مســتقيم  تعميــق نظــر، بــل يفهمــه كــلُّ 

 .لتأمُّ  ٰى ينساق إليه ذهنه بأدنو

*   *   * 

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / املسائل العكربية

إذا  :قــال الســائل :رـاملســألة السادســة عشــ ]]٦٣ص [[

ــحَّ  ــنصُّ  ص ــد  ال ــار ق ــت األنص ــريه وكان ــدير وغ ــديث الغ بح

ــه ــك وعرفت ــمعت ذل ــت إىلٰ  ،س ــف دع ــها فكي ــا  ؟أنفس أتراه

سـعد بـن عبـادة أم عانـدت  عـىلٰ  أنسيت ذلـك حـني اجتمعـت

ــه ــ ؟في ــاهلم ل ــا ب ــاً امَّ ـوم ــر خارج ــنهم إىلٰ   رأوا األم ــريش مل  ع ق

صــاحبه  وا األمــر إىلٰ ويظهــروا مــا أبطنــوه ويــردُّ  يــذعنوا بــاحلقِّ 

 ؟واالحتجاج به منه بذكر النصِّ  ويمنعوا قريشاً 

ــواب  ــق -واجل ــاهللا التوفي ــنَس  أنَّ  :- وب ــار مل ت ــك  األنص ذل

ــنصَّ  ــاهوال جه ال ــت معن ــ ،ل ــىلٰ وإنَّ ــدمت ع ــر  ام أق ــب األم طل

غـري  ظـور عـىلٰ ارتكـاب حم واالستبداد به كام يقـدم املسـلم عـىلٰ 

وشـــهوات  ،ذلـــك تـــدعوه إىلٰ  عٍ االســـتحالل لـــه لـــدوا

ــذّ  ــ ،اتواســتعجال الل ــأمُّ وحمبَّ ــدنيا والرئاســاتة الت وال  ،ر يف ال

 .فيه للرشع وال معانداً  يكون بفعله ذلك ناسياً 

ــل ــ :فص ــالنصِّ ا فأمَّ ــرار ب ــركهم اإلق ــر  ت ــروج األم ــد خ عن

 :فذلك ألسباب اقتضته ،عنهم

ــن بعــد :أحــدها ــه م ــالنصِّ  ،طمعهــم يف نيل  فلــو اعرتفــوا ب

 .أليسوا من الظفر به مع حصوله يف املنصوص عليه

ــ :الثــاين روا ضــالهلم فــيام ســبق مــنهم ظِهــم كرهــوا أن يُ أهنَّ

 .لذلك فأمسكوا عن اإلقرار باحلقِّ  ،عاء األمرمن ادِّ 

ــث]] ٦٤ص /[[ ــ :الثال ــالنصِّ أهنَّ ــرار ب ــدوا يف اإلق  م اعتق

ــدعوة إىلٰ  ــاطلهم يف ال ــه  ظهــور ب ــا يرجون أنفســهم مــع قــرب م

 صـاحبه وال يكونـون حينئـذٍ  من إخـراج األمـر عـن قـريش إىلٰ 

 أن إالَّ  هــمَّ اللّ  ،يف االعــرتاف بــالنصِّ  صــحيحاً  قــد نــالوا غرضــاً 

ــدوا هللا  ــزَّ (يري ــمه ع ــيس كــلُّ  ،)اس ــدٍ  ول ــر واح ــوع يف  ٰى ي الرج

ــلِّ  ــالٍ  ك ــاىلٰ  إىلٰ  ح ــ ،اهللا تع ــروإنَّ ــه  ٰى ام ي ــع عن ــن ترتف ــك م ذل

ــدنيا ــي ال ــار ،دواع ــن األنص ــة م ــن طائف ــة ع ــن مرتفع  ،ومل تك

 .واإلنكار ما كانوا عليه من دفع النصِّ  فكذلك قاموا عىلٰ 

 األنصــار مل تــدعوا إىلٰ  إنَّ  :وقــد قــال بعــض الشــيعة :فصــل

ـاألُ  ر عـىلٰ أنفسها لتتـأمَّ  ام دعـوا وإنَّـ ،ة وتقـوم يف مقـام اخلالفـةمَّ

ــدَّ  إىلٰ  ــدبري م ــر والت ــالنبيِّ األم ــؤمنني ب ــري امل ــغل أم  ، ة ش

وهــذا هــو  ،وفــراغ قلبــه للنظــر يف أمــر اإلمــرة مــن املصــيبة بــه

ــ: (لقــوهلم ،الظــاهر مــن دعــواهم ومل  ،)ا أمــري ومــنكم أمــريمنّ

ــوا ــ: (يقول ــن األئمَّ ــاءنح ــ ،ة واخللف ــةوال منّ ــام ا خليف  ،وال إم

ــة أو ــنكم خليف ــام]] ٦٥ص /[[ وم ــذا يُ  ،)إم ــقِ وه ــؤال س ط س

 .ع عليه من الكالمالسائل وما فرَّ 

ــل ــاً  :فص ــال أيض ــيعة وق ــض الش ــد  إنَّ  :بع ــع عن ــذي من ال

ـ فوت األمـر هلـم مـن اإلقـرار بـالنصِّ  م كـانوا والشـهادة بـه أهنَّ

ــنييف أوَّ  ــدين غرض ــة قاص ــبهم الرئاس ــرهم وطل ــدمها  :ل أم أح

 فلــامَّ  ،والثــاين حــوزه دون قــريش ،ن املنصــوص عليــهإزالتــه عــ

ــنهم  ــع م ــم يق ــر فل ــم اآلخ ــل هل ــني حص ــد الغرض ــاهتم أح ف

ملناقضـــته أحـــد الغرضـــني املـــذكورين  ،االعـــرتاف بـــالنصِّ 

واجلوابـــان  .بـــل مــن العقـــالء ،ومناقضــة الغـــرض اآلخــر

مناه يف اجلــواب عــن طلــبهم الن أشــبه باألصــل الــذي قــدَّ األوَّ 

ــد ذوي العقــول والــدِّ  وحاً وأقــرب وضــ ،األمــر ــيهام  ،ينعن وإل

ني وإن كانــا مســقطَ  ،ل دون اآلخــرينعــوِّ أذهــب وعلــيهام أُ 

 . حالٍ  كلِّ  العرتاض اخلصوم عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / اإلفصاح يف اإلمامة 

 فــإذا كـان أمـري املــؤمنني : فـإن قـال قائـل]] ٣٨ص [[

ــاس  النبــيِّ ]] ٣٩ص /[[ هــو اإلمــام بعــد  ،دون ســائر الن

ــو بكــر وعمــر وعــثامنتقــدَّ  وجــهٍ  أّي  فعــىلٰ  ــه أب ــوا وادَّ  ،م علي ع

 ؟حالٍ  كلِّ  هبا عىلٰ  م أحقُّ وأظهروا أهنَّ  ،اإلمامة دونه

عــن  وجــه الــدفع لــه  لقــد كــان ذلــك عــىلٰ : قيــل لــه
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ــ ــتحقِّ  ،هحقِّ ــه يف مس ــالف علي ــتحيل  ،هواخل ــك بمس ــيس ذل ول

ــ ــمةممَّ ــه العص ــت عن ــان  ،ن ارتفع ــىلٰ وإن ك ــر ع ــاهر األم  يف ظ

 .أحسن الصفات

وهــم وجــوه  ،يناهن ســمَّ فكيــف جيــوز ذلــك ممَّــ: فــإن قــال

 ؟اإلسالم واملهاجرين والسابقني إىلٰ  ، أصحاب النبيِّ 

ـ: قيل لـه ا وجـوه الصـحابة ورؤسـاء املهـاجرين وأعيـان أمَّ

 الربهــان فهــو أمــري اإليــامن بواضــح الــدليل وبـنيِّ  السـابقني إىلٰ 

ــيلُّ  ــؤمنني ع ــول اهللا  امل ــو رس ــب أخ ــن أيب طال ــره  ب ووزي

ــارصه ووصــيُّ  ــيِّ ون ــمُّ  ،د األوصــياءه وس  رســول اهللا  وع

د الشــهداء لــب أســد اهللا وأســد رســوله ســيِّ محــزة بــن عبــد املطَّ 

ــيهم( ــن عــمِّ  ،)رضــوان اهللا عل ــول اهللا  واب ــن  رس ــر ب جعف

ــ ــب الطيّ ــان أيب طال ــة يف اجلن ــع املالئك ــمِّ ، ار م ــن ع  واب

ــول اهللا  ــاً أ رس ــد املطَّ  يض ــن عب ــارث ب ــن احل ــدة ب ــب عبي ل

وخرجــوا يف  ،اإليــامن يت إىلٰ الــذين ســبقوا مــن ســمَّ ، 

ــيِّ  ــاة النب ــان  مواس ــديار واألوط ــن ال ــاأو ،ع ــيهم  ثن اهللا عل

وأبلــوا دون أصــحابه يف اجلهــاد وبــارزوا  ،يف حمكــم القــرآن

وأقـــاموا  ،وقتلـــوا األبطــال ،وكـــافحوا الشــجعان ،األقــران

 .دوا اإلسالموشيَّ  ،ينعمود الدِّ 

ــمّ ]] ٤٠ص /[[ ــيهم ث ــي تل ــة الت ــ ،الطبق ــّام كخبَّ ر اب وع

ــة وأيب ذرٍّ  ــن حارث ــد ب ــداد وزي ــاد  ،واملق ــرائهم يف االجته ونظ

ــالص هللا ولرســوله  ــبالء واإلخ ــر وال ــه (وحســن األث ــه وآل علي

 .واإلعالن يف الرسِّ  )السالم

عيــت الفضــل هلــم منا لــك دعــواك ملــن ادَّ فلــو ســلَّ  ،وبعــد

ــىلٰ  ــا ع ــتمتنَّ  م ــ ،ي ــع ممَّ ــاهمل يمن ــ ،ا ذكرن ــم ألنَّ ــب هل ه ال يوج

وال يرفـع عـنهم جـواز الغلـط والسـهو  ،العصمة مـن الضـالل

 .د العنادوال حييل منهم تعمُّ  ،والنسيان

ــرة و ــحبة واهلج ــاؤهم يف الص ــنع رشك ــا ص ــت م ــد رأي ق

 أمــري املــؤمنني  اإلســالم حـني رجــع األمـر إىلٰ  والسـبق إىلٰ 

فنكــث بيعتــه طلحــة  ،م واالجــتامعباختيــار اجلمهــور مــنه

وطلحـة نظـري  ،الطـوع واإليثـار وقـد كانـا بايعـاه عـىلٰ  ،والزبري

وفارقـه سـعد بـن  ،حـالٍ  كـلِّ  مـنهام عـىلٰ  والزبري أجـّل  ،أيب بكر

وأرشف منــه يف  ،مــن أيب بكــر وهــو أقــدم إســالماً  ،اصأيب وّقــ

مـن الثالثـة يف  وأحسـن آثـاراً  ،وأكـرم منـه يف احلسـب ،النسب

 .داجلها

ــ وتبعــه عــىلٰ  ــه حمّم ــن فراقــه وخذالن ــن مســلمة وهــو م د ب

آثـارهم يف ذلـك وزاد عليهـا بإظهـار  ٰى واقتفـ ،رؤسـاء األنصـار

ــبّ  ــس ــه حّس ــرباءة من ــن  ،انه وال ــة م ــحبة مانع ــت الص ــو كان فل

ــاه ــن ذكرن ــت م ــالل ملنع ــة ،الض ــن أيب ]] ٤١ص /[[ ومعاوي ب

ولـه مـن الصـحبة والسـبق مـا  ،األشـعري ٰى سفيان وأبـا موسـ

ـــُجي  ال ـــؤمنني  ،لَه ـــري امل ـــداوهتم ألم ـــتم ع ـــد علم  وق

رسـول  وهـو ابـن عـمِّ  ،والقنـوت عليـه ،وإظهارهم الرباءة منـه

 .أيب بكر وعمر وعثامن وأمريه عىلٰ  ،اهللا 

ــاً  ــحبة أيض ــت الص ــو كان ــ ول ــن اخلط ــة م ــدِّ  أمانع ين يف ال

وهـو صـاحب رسـول  ،واآلثام لكانت مانعـة ملالـك بـن نـويرة

ومـن تبعـه مـن وجـوه املسـلمني مـن  ،الصـدقات عىلٰ  اهللا 

 .ة عن اإلسالمالردَّ 

 بـــن عمـــران  ٰى ولكانـــت صـــحبة الســـامري ملوســـ

ــ ــ ،ه منــه ومنزلتــهوعظــم حملِّ اذ العجــل متنعــه مــن الضــالل باختِّ

ــاهللا ـوالشــ ــاً ، رك ب ــ عــىلٰ  والســتحال أيض  ٰى أصــحاب موس

وقـد شـاهدوا اآليـات  ،امئة ألـف إنسـانوهـم سـتّ  اهللا  نبيِّ 

 نـــات أن جيتمعـــوا عـــىلٰ ج والبيِّ َجـــوعرفـــوا احلُ  ،تواملعجـــزا

وبــاينوا خليفتــه وهــو  ،بـني أظهــرهم هم وهــو حــيٌّ خـالف نبــيِّ 

ــ ــم وُحي ــدعوهم ويعظه ــالفذِّ ي ــن اخل ــذِ ويُ  ،رهم م ــال ن رهم ف

عبـادة العجـل مـن  ويعكفـون عـىلٰ  ،يشء مـن قولـه يصغون إىلٰ 

 .دون اهللا 

معصـــومني مـــن   ٰى أصـــحاب عيســـ ولكـــان أيضـــاً 

 ،وا رشعــهوغــريَّ  ،بــل فــارقوا أمــره ،ومل يكونــوا كــذلك ،ةالــردَّ 

ــوادَّ  ــأمرهم بعبادتــهعــوا عليــه أنَّ ــ ،ه كــان ي مــع اهللا  اذه إهلــاً واختِّ

ــ تعــاىلٰ  العنــاد مــن غــري  عــىلٰ  وإقــداماً  ،للكفــر والضــالل داً تعمُّ

 .شبهة وال سهو وال نسيان

*   *   * 

ـــال]] ٤٩ص /[[ ـــإن ق ـــد رو: ف ـــيس ق ـــحاب  ٰى أل أص

ـ  النبـيِّ عن   احلديث خـري القـرون القـرن الـذي «: ه قـالأنَّ

 .» ثم الذين يلونه ،أنا فيه

ــال  ــاىلٰ  إنَّ «: وق ــىلٰ اطَّ  اهللا تع ــع ع ــدر ل ــل ب ــال ،أه  :فق

 .» اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 .» م اقتديتم اهتديتمأصحايب كالنجوم بأّهي «: وقال 

ــحُّ  ــف يص ــحابه  فكي ــرتف أص ــث أن يق ــذه األحادي ــع ه م

 ؟الذنوب والكبائر املوبقات أو يقيموا عىلٰ  ،تئاالسيِّ 

ــه ــل ل ــاد: قي ــث آح ــذه أحادي ــ ،ه ــطربة الطُّ ــي مض ق رُ وه
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ومـا كـان هبـذه  ،واخللـل ظـاهر يف معانيهـا والفسـاد ،واإلسـناد

 ج اهللا تعـــاىلٰ َجـــوال يقابـــل ُح  ،الصــورة مل يعـــارض اإلمجـــاع

ــ ،ناتــه الواضــحاتوبيِّ  ه قــد عارضــها مــن األخبــار التــي مــع أنَّ

ص /[[  ورواهــا الثقــات ،بالصــحيح مــن اإلســناد جــاءت

نقلهـا الفريقــان مــن  وأطبــق عــىلٰ  ،عنـد أصــحاب اآلثـار]] ٥٠

مـا ضـمن خـالف مـا انطـوت  ،فـاقاالتِّ  الشيعة والناصـبة عـىلٰ 

 .البيان عليه فأبطلها عىلٰ 

ــ   مــا روي عــن النبــيِّ : فمنهــا ن نَ ُســ لتتــبعنَّ «: ه قــالأنَّ

لـو دخلـوا يف  ٰى بـذراع حتـَّ اً بشـرب وذراعـ من كان قـبلكم شـرباً 

ــبٍّ  ــر ض ــوهمالتَّ  جح ــالوا ،»بعتم ــول اهللا :فق ــا رس ــود  ،ي اليه

 .»!؟ فمن إذن«: قال ؟ٰى والنصار

ــال  ــ وق ــذي ُت ــه ال ــهوّيف يف مرض ــتن «:  في ــت الف أقبل

ــم ــل املظل ــع اللي ــا أوَّ  ،كقط ــع آخره ــايتب ــرة رشٌّ  ،هل ــن  اآلخ م

 .» وىلٰ األُ 

ــال  ــ وق ــحابهيف حجَّ ــوداع ألص ــاءكم   وإنَّ َال أ«: ة ال دم

وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا يف 

 ،غ الشـاهد مـنكم الغائـببلِّـليُ أَال  ،شهركم هذا يف بلـدكم هـذا

رب بعضـــكم ـيضـــ ،اراً ّفـــون بعـــدي كُ كم ترتـــدُّ  ألعـــرفنَّ أَال 

 .»  قد شهدت وغبتم إّين أَال  ،رقاب بعض

هللا ا كـــم حمشـــورون إىلٰ إنَّ «: ألصـــحابه أيضـــاً  وقـــال 

ــاىلٰ  ــوم تع ــراة]] ٥١ص /[[  ي ــاة ع ــة حف ــ ،القيام ــيُ وإنَّ جاء ه س

ــي فيُ مَّ برجــال مــن أُ  ــت ــأقول ،ذ هبــم ذات الشــاملؤَخ ــا ربِّ  :ف  ي

ــال ،أصــحايب ــ :فيق ــدثوا بعــدكإنَّ ــدري مــا أح ــ ،ك ال ت م مل إهنَّ

 .» أعقاهبم منذ فارقتهم ين عىلٰ يزالوا مرتدِّ 

بكـم  رَّ إذ ُمـ احلـوض بينـا أنـا عـىلٰ  ،ا الناسأهيُّ «: وقال 

ـأَال  :نــاديكمفأُ  ،قرُ ق بكــم الطُّـفتفـرَّ  ،زمـراً   ،الطريــق وا إىلٰ  هلمُّ

ــادٍ  ــاديني من ــي فين ــن ورائ ــ :م ــدَّ إهنَّ ــدكم ب ــأقول ،لوا بع  أَال  :ف

 .» سحقاً أَال  ،سحقاً 

رحــم رســول اهللا  إنَّ  :مــا بــال أقــوام يقولــون«: وقــال 

  ٰــىل ــة، ب ــوم القيام ــع ي ــي مل إنَّ  -واهللا  - ال تنف ــولة رمح وص

ـــرة ـــدنيا واآلخ ـــ -وإّين  ،يف ال ـــاس أهيُّ ـــىلٰ  -ا الن ـــرطكم ع  ف

ــوض ــنكم ،احل ــل م ــال الرج ــتم ق ــإذا جئ ــا  :ف ــول اهللا أن ــا رس ي

ـ :فـأقول ،أنـا فـالن بـن فـالن :وقـال اآلخـر ،فالن بن فالن ا أمَّ

كم أحــدثتم بعــدي فارتــددتم ولكــنَّ  ،النســب فقــد عرفتــه

 .» ٰى القهقر

أنــا لفتنــة بعضــكم «: الوقــد ذكــر عنــده الــدّج  وقــال 

  .»الي لفتنة الدّج أخوف منّ 

من أصحايب من ال يراين بعـد  إنَّ «: وقال ]] ٥٢ص /[[

  .»أن يفارقني

ــا ــول رشحه ــذا اجلــنس يط ــن ه ــا يف  ،يف أحاديــث م وأمره

ــه إىلٰ  ــاج في ــديث أشــهر مــن أن حيت ــد أصــحاب احل  الكتــب عن

 ِت ولــو مل يــأ ،شــاهد بــام ذكرنــاه كتــاب اهللا  أنَّ  عــىلٰ  ،برهــان

 .يف بيان ما وصفناه ٰى حديث فيه لكف
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 .ومتييزهم باألعامل
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 .رشحناه

ــا إىلٰ  ــو ذهبن ــات  ول ــن آي ــاب م ــذا الب ــا يف ه ــاء م استقص

ــار عــن رســول اهللا  ،القــرآن ــهـالنتشــ واألخب  ،ر القــول في

 .وطال به الكتاب

ــك ــن مال ــة  دخــل رســول اهللا : ويف قــول أنــس ب املدين
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يشء،  أظلـم منهــا كــلُّ  يشء، فلــامَّ مــات  اء منهــا كـلُّ فأضـ

ــيِّ  ــن النب ــنا ع ــا نفض ــ  وم ــه حتَّ ــن يف دفن ــدي ونح  ٰى األي

 .اهالقوم بام بيَّنّ  شاهد عدل عىلٰ  ،أنكرنا قلوبنا

ــ ــع أّن ــائل املتعلِّــم ــذا الس ــار الشــواذِّ ا نقــول هل  ق باألخب

ــدَّ  ــهاملتناقضــة مــا ق ــا أنَّ  ،منا حكايت ــول  وأثبتن اهللا أصــحاب رس

 ــــ ــــذين تومهَّ ــــال ــــذنوبت أهنَّ ــــارفون ال وال  ،م ال يق

ــذين حصــ ،ئاتيكتســبون الســيِّ  ـــهــم ال ــن عّف  ،انروا عــثامن ب

ــالردَّ  ــه ب ــهدوا علي ــالموش ــن اإلس ــة  ،ة ع ــن إمام ــوه ع وخلع

ــام ــىلٰ ]] ٥٤ص /[[،  األن ــه ع ــفكوا دم ــتحالل وس ــم  ،اس وه

 ،يــامنبعــد العهــود واأل الــذين نكثــوا بيعــة أمــري املــؤمنني 

ــفكوا دمــاء أهــل اإلســالمـربوه بالبصــوحــا وهــم  ،رة وس

ـــدِّ  ،القاســـطون بالشـــام ين ومـــنهم رؤســـاء املارقـــة عـــن ال

غـزاهم إمـام  ٰى ومـن قبـل منـع مجهـورهم الزكـاة حتـَّ ،واإليامن

ة والكفـر وحكـم علـيهم بـالردَّ  ،ذرارهيـم ٰى وسـب ،عدل عندكم

 .والضالل

 ،الصـواب م فـيام قصصـناه مـن أمـرهم عـىلٰ فإن زعمت أهنَّ 

 وإن حكمـــت علـــيهم أو عـــىلٰ  ،هبـــذا املقـــال فكفـــاك خزيـــاً 

ونقضــت  ،وارتكــاب اآلثــام بطلــت أحاديثــك أبعضــهم باخلطــ

 .نته من االعتاللما بيَّ 

ــاً  ــه أيض ــال ل ــا  :ويق ــت م ــذين روي ــحابة ال ــؤالء الص وه

ك مـنهم التسـمية هلـم بصـحبة وغـرَّ  ،رويت فـيهم مـن األخبـار

ــيِّ  ــل  ، النب ــلهم أه ــابرهم وأفاض ــان أك ــدروك ــذين  ،ب ال

هــم الــذين نطــق  ،اهللا قطــع هلــم املغفــرة والرضــوان زعمــت أنَّ 

ــاد ــراهتهم للجه ــرآن بك ــيِّ  ،الق ــادلتهم للنب ــه  وجم  ،يف ترك

وزهــدهم  ،ورغبــتهم يف الــدنيا ،رهـهم بأنفســهم مــن نصــوضــنُّ 

ــواب ــلَّ  ،يف الث ــال ج ــمه فق ــْن : اس  ِم
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ــيِّ  زجــرهم اهللا تعــاىلٰ  ثــمّ  ــم امَّ ـلــ ،هم عــن شــقاق نب  عل

ورضب هلـم  ،اهتم وأمـرهم بالطاعـة واإلخـالصنيـَّ من خبـث

 ،فــيام أنبــأ بــه مــن بــواطن أخبــارهم ورسائــرهم األمثــال

د علـيهم وعـدَّ  ،رهم مـن الفتنـة بارتكـاهبم قبـائح األعـاملوحذَّ 

ــه ــامل ،نعم ــن األع ــه م ــاهم إلي ــيام دع ــوه ف ــكروه ويطيع  ،ليش

ــ ــة هللا جلَّ ــن اخليان ــاب م ــذرهم العق ــهوأن ــوله  ،ت عظمت ولرس
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ـوال

ْ
�
َ
أ

ٌر َعِظيٌم 
ْ
ج

َ
هُ أ دَ

ْ
 اَهللا ِعن

�
ن

َ
 ].٢٨ - ٢٠: األنفال[ �َوأ

ــ ــا أكَّ ــذا م ــل ه ــن قبي ــرب يف وم ــرض الص ــن ف ــيهم م ده عل

ــاد ــ ،اجله ــىلٰ وتوعُّ ــب ع ــة دهم بالغض ــن  ،اهلزيم ــم م ــا عل مل

ــائرهم ــعف بص ــوا إىلٰ  ،ض ــم يلتفت ــده فل ــ ،وعي ــلموا نبيَّ ه وأس

  ٰه يف مقام بعد مقامعدوِّ  إىل. 

ــبحانه ــال س  : فق
ً
ــة ــتُْم فِئَ ِقي

َ
ــوا إِذا ل

ُ
ــَن آَمن ي ِ

�
َها ا� ـ� ــ ي

َ
ــا أ ي

 
َ
ـــون ِلُح

ْ
ف
ُ
ـــْم �

ُ
�

�
َعل

َ
 ل

ً
ـــ�ا ِث

َ
ـــُروا اَهللا ك

ُ
ك

ْ
�ُتُوا َواذ

ْ
ـــاث

َ
 �ف

 ].٤٥: األنفال[

 
ً
فــا

ْ
ــُروا زَح

َ
ف

َ
يــَن � ِ

�
ِقيــتُُم ا�

َ
ــوا إِذا ل يــَن آَمنُ ِ

�
َها ا� ـ� يــ

َ
يــا أ

 
�
َول

ُ
ال ت

َ
بـاَر ف

ْ
د
َ ْ
ُم األ

ُ
  �وه

ً
فـا  ُمتََحر�

�
بُـَرُه إِال

ُ
ِهْم يَْوَمئِـٍذ د

�
َوَمـْن يُـَو�

 إِ�ٰ 
ً
ا ْو ُمتََحـ��

َ
واُه  ِلِقتـاٍل أ

ْ
َضـٍب ِمـَن اِهللا َوَمـأ

َ
 بـاَء بِغ

ْ
ـد

َ
ق

َ
فِئَـٍة �

َمِصُ� 
ْ
َس ا�

ْ
ُم َو�ِ�

�
 ].١٦و ١٥: األنفال[ �َجَهن

ـ هذا وقد أخرب جـلَّ  مـن  ر بـدراً ـة مـن حضـاسـمه عـن عامَّ

ــ ،القــوم ــاةوحمبَّ ــوفهم مــن املــامت ،تهم للحي ــورهم  ،وخ وحض

ــائم واألمــوال ذلــك املكــان طمعــاً  ــ ،يف الغن م مل يكــن هلــم وأهنَّ

يـا :  فقـال تعـاىلٰ  .رة اإلسـالمـة يف نصنيَّ 
ْ
ن َوةِ ا��

ْ
ُعـد

ْ
ْم بِال

ـتُ
ْ
�
َ
 أ

ْ
إِذ

ــو
ْ

ص
ُ
ق
ْ
َوةِ ال

ْ
ُعــد

ْ
ــْم بِال

ُ
مْ  ىٰ وَه

ُ
�

ْ
 ِمــن

َ
ل

َ
ْســف

َ
ــُب أ

ْ
ك ــْو  َوا�ر�

َ
َو�
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ِضــ
ْ
ِميعــاِد َولِ�ــْن ِ�َق

ْ
ــتُْم ِ� ا�

ْ
ف
َ
تَل

ْ
خ

َ
ْم ال

ُ
�
ْ
ــد واَع

َ
 ـت

ً
ــرا

ْ
�
َ
َي اُهللا أ

ـ�ٰ 
ْ َ
ـْن بَ��نَـٍة َو�

َ
� 

َ
ك

َ
ل
َ
 َمْن ه

َ
ِلك

ْ
 ِ�َه

ً
ُعوال

ْ
 َمف

َ
ـْن  �ن

َ
� � َ

َمـْن �

 اهللاَ 
�
ــٍة َو�ِن ــيٌم ]] ٥٧ص /[[ بَ��نَ ــِميٌع َعِل َس

َ
ُهُم  ��

َ
ــِر��  يُ

ْ
إِذ

 
َ

تُْم  اُهللا ِ� َمناِ�ك
ْ
َنـاَز� تُْم َو�َ

ْ
ِشـل

َ
ف
َ
 ل

ً
ِثـ�ا

َ
ُهـْم ك

َ
راك

َ
ـْو أ

َ
 َو�

ً
ِليال

َ
ق

ــُدوِر  ــُه َعِلــيٌم بِــذاِت ا�ص�
�
َم إِن

�
ــِر َولِ�ــن� اَهللا َســل

ْ
�

َ ْ
 �ِ� األ

 ].٤٣و ٤٢: األنفال[

ـــاهنم ـــوم بأعي ـــال يف الق ـــيُّ  ،وق ـــرهم نب ـــد أم  هم وق

ــاخلروج إىلٰ  ــدر ب ــه ،ب ــاقلوا عن ــ ،فتث ــهواحتجُّ ــوه ود ،وا علي افع

 :عن اخلروج معه

 ٰ
َ

ــَر إِ�
َ
ــْم ت

َ
�
َ
ــوا  أ ِ�يُم

َ
ْم َوأ

ُ
ــِديَ� يْ

َ
ــوا أ

�
ف

ُ
ــْم ك ُه

َ
� 

َ
ــل ــَن ِ�ي ي ِ

�
ا�

ــٌق  ِر�
َ
 إِذا ف

ُ
ِقتــال

ْ
ــيِْهُم ال

َ
ــَب َعل ِت

ُ
ــا ك م�

َ
ل
َ
�َة ف ــز� ــوا ا�

ُ
ــالَة َوآت ا�ص�

وا 
ُ
ــا�  َوق

ً
ــيَة

ْ
ش

َ
 خ

�
ــد

َ
ش

َ
ْو أ

َ
ــيَِة اِهللا أ

ْ
ش

َ
خ

َ
ــاَس ك  ا��

َ
ــْون

َ
ش

ْ َ
ُهْم �

ْ
ــن ِم

نـا إِ�ٰ َر�� 
َ
ْرت

�
خ

َ
ـْو ال أ

َ
� 

َ
ِقتـال

ْ
يْنَـا ال

َ
تَبْـَت َعل

َ
ِر�ـٍب  نا �َِم ك

َ
َجـٍل ق

َ
أ

ـ�ٰ 
�
ٌ �َِمـِن ات ـ�ْ

َ
ِخـَرةُ خ

ْ
 َواآل

ٌ
ِليـل

َ
يا ق

ْ
ن  ا��

ُ
 َمتاع

ْ
ل

ُ
  ق

َ
ُمـون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
َوال �

 
ً
ــيال ِت

َ
ــتُْم ِ�  �ف

ْ
ن
ُ
ــْو ك

َ
ــوْتُ َو� َم

ْ
ُم ا�

ُ
�

ْ
ِر�

ْ
ــد ــوا يُ

ُ
ون

ُ
�

َ
ــا ت نَم

ْ
�
َ
أ

ةٍ 
ي�دَ

َ
 ].٧٨و ٧٧: النساء[اآلية  ... بُُروٍج ُ�ش

 :من الرأي ما كان ٰى فيهم وقد كان هلم يف األرس وقال تعاىلٰ 

 
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ـــون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
ـــِ�� أ َ�ِ 

َ
ٰ  ىٰ مـــا �ن ِخَن ِ�  َحـــ��

ْ
ـــث

ُ
�

ِخـــَرةَ َواُهللا 
ْ

يـــا َواُهللا يُِر�ـــدُ اآل
ْ
ن  ا��

َ
 َعـــَرض

َ
ون ِر�ـــدُ

ُ
رِض ت

َ ْ
األ

ـْو ال ِكتـابٌ  �َعِز�ٌز َحِكـيٌم 
َ
ْم ِ�يمـا  �

ُ
ـ� َمس�

َ
ِمـَن اِهللا َسـبََق �

ْم َعذابٌ َعِظيٌم 
ُ
�
ْ
ذ

َ
خ

َ
 ].٦٨و ٦٧: األنفال[ �أ

ــالنصِّ  ــبحانه ب ــأخرب س ــ ف ــل أهنَّ ــل التأوي ــذي ال حيتم م ال

 ،اآلجلــة وآثــروا العاجلــة عــىلٰ  ،أرادوا الــدنيا دون اآلخــرة

ــ ــوالوتعمَّ ــا ل ــيان م ــن العص ــم ]] ٥٨ص /[[ دوا م ــابق عل س

 .ل هلم العقابلعجَّ  ،اهللا وكتابه

وهـزيمتهم  ،دُحـمـن نبـأهم يف يـوم أُ  فـيام قـصَّ  وقال تعـاىلٰ 

 : وتسليم النبيِّ  ،ركنيـمن املش

 ٰ
َ

� 
َ
ــُوون

ْ
ل
َ
 َوال ت

َ
ــِعُدون

ْ
ص

ُ
 ت

ْ
ْم  إِذ

ُ
ُعو�

ْ
ــد  يَ

ُ
ــول ــٍد َوا�ر�ُس َح

َ
أ

 ٰ
َ

ــوا �
ُ
َزن

ْ َ
ــيْال �

َ
ــم� ِلك

َ
ــا بِغ م�

َ
ْم �

ُ
ــابَ� ث

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
ــرا�

ْ
خ

ُ
ــا  ِ� أ م

ْم َوال
ُ
�

َ
  فات

َ
ـون

ُ
َمل

ْ
ع
َ
ِبـٌ� بِمـا �

َ
ْم َواُهللا خ

ُ
صـابَ�

َ
آل [ � مـا أ

 . ]١٥٣: عمران

ــ )اسـمه جــلَّ (وقـال  وا األدبــار وقــد ولُّـ ،تهم بحنـنييف قصَّ

 ،أحـــد غـــري أمـــري املـــؤمنني   مـــع النبـــيِّ  ومل يبـــَق 

وسـبعة مـن بنـي هاشـم لـيس ، لـب اس بن عبد املطَّ والعبّ 

 :معهم غريهم من الناس

ـــِن َو�َـــْوَم ُحنَـــ
ْ
غ
ُ
ـــْم �

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
�

ُ
ت َ ـــ�ْ

َ
ْم ك

ُ
�

ْ
َجبَـــت

ْ
ع

َ
 أ

ْ
ٍ إِذ

ْ
�

ــم� 
ُ
ــْت � ــا رَُحبَ  بِم

ُ
رض

َ ْ
ُم األ

ُ
ــيْ�

َ
ْت َعل

َ
ــاق  وَض

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ْم ش

ُ
�

ْ
ــن

َ
�

بِِر�َن 
ْ
ــد ــتُْم ُم ْ ٰ  �َو��

َ
تَُه �

َ
ــِكي�  اُهللا َس

َ
ــَزل

ْ
ن
َ
ــم� أ

ُ
�  ٰ

َ َ
ــوِ�ِ َو�  رَُس

ِمِن�َ 
ْ
ـــؤ ُم

ْ
ـــة[ ... ا� ـــؤ، ]٢٦و ٢٥: التوب ـــري امل ـــي أم منني يعن

 والصابرين معه من بني هاشم دون سائر املنهزمني. 

بـني  وهـو حـيٌّ   وقال سـبحانه يف نكـثهم عهـود النبـيِّ 

 :أظهرهم موجود

 َو 
َ
بـاَر َو�ن

ْ
د
َ ْ
 األ

َ
ـون

�
 ال يَُول

ُ
بْـل

َ
ُدوا اَهللا ِمـْن �

َ
وا �ه

ُ
 �ن

ْ
د

َ
ق
َ
ل

دُ 
ْ
ه

َ
 ]] ٥٩ص /[[ �

ً
 ].١٥: األحزاب[ �اِهللا َ�ْسُؤال

مـا كـان يصـنعه كثـري  ،مـن سـمع األخبـار وقد سـمع كـلُّ 

والــوحي ينــزل عليــه  ،بــني أظهــرهم حــيٌّ   والنبــيُّ  ،مــنهم

ــاد ــف واإليع ــم والتعني ــالتوبيخ هل ــن  ،ب ــك ع ــرهم ذل وال يزج

 :أمثال ما ارتكبوه من اآلثام

املنــرب  كـان خيطــب عـىلٰ   النبــيَّ  أنَّ   مـا روي فمـن ذلــك

 ،لـت مـن الشـامإذ جـاءت عـري لقـريش قـد أقب ،يف يوم اجلمعة

ــ ــن يض ــا م ــدفِّ ـومعه ــفر رب بال ــره  ،ويص ــا حظ ــتعمل م ويس

ــ ،املنــرب عــىلٰ  قــائامً   فرتكــوا النبــيَّ  ،اإلســالم ــه وانفضُّ وا عن

 يف ســامع موعظــة النبــيِّ  وزهــداً  ،فيــه رغبــةً  ،اللهـو واللعــب إىلٰ 

، وما يتلوه عليهم من القرآن. 

ــأنزل اهللا  ــيهم ف وْ : ف
َ
ــاَرةً أ ْوا ِ�

َ
ــوا  َو�ِذا َرأ

�
ض

َ
ف
ْ
 ا�

ً
ــوا

ْ
ه
َ
�

ـِو َوِمـَن 
ْ
ه
�
ٌ ِمـَن ا�ل ـ�ْ

َ
ـدَ اِهللا خ

ْ
 مـا ِعن

ْ
ـل

ُ
 ق

ً
ـوَك قائِمـا

ُ
َر�

َ
ْها َوت

َ
إِ�

اِزِ��َ  ُ ا�ر� ْ�
َ
 ].١١: اجلمعة[ � ا��جاَرةِ َواُهللا خ

  إذ أقبـل رجـل ، هبـمصـّيل ذات يـوم يُ  وكان رسـول اهللا 

بئـر  فوقـع يف ،ره سوء يريد املسـجد للصـالةـببص]] ٦٠ص /[[

ومل  ،وقطعـوا الصـالة ،وا بـهؤكانت هناك فضحكوا منه واسـتهز

: قـال ، م النبـيُّ  سلَّ فلامَّ  ، وال هابوا النبيَّ  ،روا الدينيوقّ 

 .»من ضحك فليعد وضوءه والصالة«

ــ تــأخَّ امَّ ـولــ ل يف غــزوة بنــي رت عائشــة وصــفوان بــن املعطَّ

ــطلق ــوا إىلٰ  ،املص ــفوان أرسع ــا بص ــالفجو ،رميه ــذفوها ب  ،روق

 .وارتكبوا يف ذلك البهتان

 ،وكــان مــنهم يف ليلــة العقبــة مــن التنفــري لناقتــه 

 .واالجتهاد يف رميه عنها وقتله بذلك ما كان

ــمّ  ــه  ث ــذبون علي ــوا يك ــ مل يزال ــار حتَّ ــه  ٰى يف األخب بلغ

ــك ــال،  ذل ــرت الكذّ «: فق ــيلَّ كث ــة ع ــ ،اب ــاكم عنّ ــام أت ــن ف ي م

 .» القرآن حديث فاعرضوه عىلٰ 
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ــد ــو مل ي ــىلٰ  ّل فل ــدين ع ــاوهنم بال ــ ،هت ــتخفافهم بش رع ـواس

ــيِّ  ــإالَّ  ،هم نب ــ أهنَّ ــد تلقُّ ــانوا ق ــالم م ك ــام اإلس ــه أحك وا عن

وا بجميعهــا ؤمــن بيــنهم جــا  ٰى ـ مضــفلــامَّ  ،فــاقاالتِّ  عــىلٰ 

ــىلٰ  ــتالف ع ــة االخ ــ ،غاي ــه  ٰى لكف ــح ب ــاهلم ووض ــور ح يف ظه

ــان ــرهم وب ــاً  ،أم ــك طرف ــن ذل ــا م ــد ذكرن ــف وق ص /[[ فكي

وإن عــدلنا عــن ذكــر  ،ر بــه أهــل االعتبــارـصــيستب]] ٦١

 :لالختصار األكثر إيثاراً 

ن يقـيم ممـَّ ،بـاإليامن  ا من كـان مـنهم يظـاهر النبـيَّ فأمَّ 

ــالة ــه الص ــ ،مع ــاةوُي ــويُ  ،ؤيت الزك ــبيل اهللانِف ــ ،ق يف س ر ـوحيض

فقــد نطــق بــذكره القــرآن  ،ويباطنــه بــالكفر والعــدوان ،اجلهــاد

 .فاقكام نطق بذكر من ظهر منه الن
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وجعلــوا جمالســهم  ، وقــال فــيهم وقــد أحــاطوا بــالنبيِّ 

 :املؤمنني ليلبسوا بذلك عىلٰ  ،منه عن يمينه وشامله
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ويف الغنـــائم  ،منصوصــاً  وجعــل هلــم يف الصـــدقة ســهامً 

ــزءاً  ــاً  ج ــدَّ  ،مفروض ــن ع ــان م ــرآن ،دناهوك ــه الق ــا في  ،وتلون

ــار ــه األخب ــا يف أحوال ــحابة ،وروين ــة الص ــن مجل ــانوا م ــد ك  ،ق

ــ ،ن شــملهم اســم الصــحبةوممَّــ  النبــيِّ  االعتــزاء إىلٰ  ق إىلٰ ويتحقَّ

  ٰل والنفـــاق والعمـــد والضـــال أطبقـــاهتم يف اخلطـــ عـــىل

ــاه ــا رشحن ــب م ــ ،بحس ــل يتعلَّ ــذكر فه ــذا ب ــد ه ــل بع ق عاق

ـــحبة ـــيِّ  ،الص ـــاهدة النب ـــىلٰ   ومش ـــع ع ـــل  يف القط فع

ــواب ــد ،الص ــمة والتأيي ــذلك العص ــب ب ــل يوج ــإالَّ  ،وه ه  بأنَّ

 !؟ خمذول مصدود عن البيان

ــ :فــإن قــال قائــل :فصــل ]]٦٥ص /[[ ه قــد لســنا نــدفع أنَّ

أهــل النفــاق  طوائــف مــن كــان يف وقــت رســول اهللا 

ــالم ــترتون باإلس ــ وأنَّ  ،يس ــره مطوي� ــان أم ــن ك ــنهم م ــن  ام ع

ه نبيـَّ فـه اهللا تعـاىلٰ ومـنهم مـن فضـحه الـوحي وعرَّ  ، النبيِّ 

،  ًــ وال نــدفع أيضــا ه قــد وقــع مــن مجاعــة مــن الصــحابة أنَّ

ــهواً  ــك س ــار ذل ــواب األخي ــن الص ــن  ،ع ــة م ــأ يف اهلزيم وخط

ــاد ــابرته يف اجله ــيهم مص ــرض عل ــذي ف ــ ،ال ــاىلٰ  إنَّ ف ــد  اهللا تع ق

 .عفا عنهم بام أنزله يف ذلك من القرآن

بعهم مـن ومـن اتَّـ ،ا ندفعكم عـن ختطئـة أهـل السـقيفةلكنّ 

ــائل ــوابق والفض ــل الس ــول اهللا  ،أه ــه رس ــع ل ــن قط  وم

ــه بالصــواب ،بالســالمة ــ ،وحكــم ل ــه أنَّ ه مــن أهــل وأخــرب عن

وطلحـــة  ، كـــأيب بكـــر وعمـــر وعـــثامن وعـــيلٍّ  ،اجلنـــان

ــزبري  ــوال ــن أيب وّق ــعد ب ــل  ،اصوس ــن نفي ــد ب ــن زي ــعيد ب وس

ــرّ  ــن اجل ــدة ب ــري وأيب عبي ــوف الزه ــن ع ــرمحن ب ــد ال  ،احوعب

ــذين ــال  ال ــيُّ ]] ٦٦ص [[/  ق ــيهم  النب ــ«: ف ــن ـعش رة م

ومـن  ،مـا جـاء بـه الثابـت يف األخبـار عـىلٰ ، »ةأصحايب يف اجلنـَّ
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ــائل ــواب ،قــارهبم يف الفض ــتحقاق الث ــاثلهم يف اس ــب  ،وم فيج

دون  ،اخلصـــوص كـــالم يف هـــؤالء القـــوم عـــىلٰ أن يكـــون ال

 .العموم يف األتباع واألصحاب

ــ: قيــل هلــم ة مــن لــو كــان ســؤالكم فــيام ســلف عــن خاصَّ

ــا عنــه بحســب ذلــك  ،اإلطــالق متمــوه عــىلٰ عمَّ  لصــدر جوابن

ــىلٰ  ــراد ع  ،قــتم باالســم الشــاملكم تعلَّ لكــنَّ  ،التمييــز واإلف

ـــحبة واالتِّ  ـــمية بالص ـــتحقاق التس ـــاغرترتم باس ـــف ـــىلٰ ب  اع ع

فأوضــحنا لكـم عــن غلطكـم فــيام ظننتمـوه منــه بــام  ،اإلطـالق

 .ها واألسبابالوجوه كلِّ  ال يستطاع دفعه عىلٰ 

واعتمــدتم  ،وإذا كنــتم اآلن قــد رغبــتم عــن ذلــك الســؤال

ـــ ـــوص دون كافَّـــ ن ذكرمتـــوه عـــىلٰ يف املســـألة عمَّ ة اخلص

ـــحاب ـــم أُ  ،األص ـــقط أعظ ـــد س ـــالمفق ـــولكم يف الك  ،ص

بـــاع واملشـــاهدة وســـامع الـــوحي تِّ وخرجـــت الصـــحبة واال

ــرآن ــاة ،والق ــاء الزك ــالة وإيت ــة الص ــاد  ،وإقام ــاق واجله واإلنف

 ،وســقط االحتجـاج يف اجلملــة ،مـن إجيـاب الرمحــة والرضـوان

وبــام  ،ة عــن اإلسـالم بــذلكبالعصـمة مــن كبـائر اآلثــام والـردَّ 

ــيِّ  ــن النب ــوه ع ــار  رويتم ــن األخب ــَق  ،م ــيمن  ومل يب ــم ف لك

ــديتتولُّ  ــه وت ــه إالَّ ون ــنَّ نون بإمامت ــبية  الظ ]] ٦٧ص /[[ والعص

ــال ــاد ،للرج ــد يف االعتق ــىلٰ  ،والتقلي ــتامد ع ــري  واالع ــا جي م

ـــر ـــات ٰى جم ـــامر واخلراف ـــىلٰ  ،األس ـــت ع ـــا ال يثب ـــرب  وم الس

ــان ــىلٰ  ،واالمتح ــنقفكم ع ــن  وس ــورده م ــيام ن ــك ف ــة ذل حقيق

 .إن شاء اهللا تعاىلٰ  ،الكالم

ــل ــىلٰ  :فص ــاب  أنَّ  وع ــاه يف ب ــذي تلون ــار  ،ٰى األرسال وإخب

ــدنيا اهللا تعــاىلٰ  ــه لعــرض ال ــري ب ــه  ،عــن إرادة املش وحكمــه علي

ـلـوال مـا رفـع عـن أُ  ،باستحقاق تعجيل العقـاب ة رسـول اهللا مَّ

 ــك ــن ذل ــ ،م ــتحقِّ وأخَّ ــنهم إىلٰ ر للمس ــآب ني م ــوم امل  ،ي

ــا بكــر ومــن شــاركه يف نيَّ  خلــصَّ  ــهأب ــه في ــه وإرادت ــ ،ت ــو ألنَّ ه ه

ـاإلمجـاع مـن األُ  شـار عـىلٰ بـام أ ٰى املشري يف األرس  ،فـاقة واالتِّ مَّ

ــىلٰ  ــائل ع ــوابق والفض ــمته الس ــام عص ــا ادَّ  ف ــن م ــه م ــوه ل عيتم

ــه ــار بعاقبت ــوه  ،األخب ــان حســب مــا اختلقتم ــه باجلن والقطــع ل

ـــ، مـــن الغلـــط يف ديـــن اهللا  وإيثـــار  ،د ملعصـــية اهللاوالتعمُّ

وقــع مــن ذلــك مــا  ٰى حتَّــ ،ثــواب اهللا تعــاىلٰ  عاجــل الــدنيا عــىلٰ 

 ،وأخـرب ألجلـه عـن اسـتحقاقه لعقابـه ،بان اهللا به عن رسيرتـهأ

ــزبري  ــة وال ــثامن وطلح ــر وع ــو وعم ــعد ووه ــرمحن وس ــد ال عب

 ،دُحـاح يف مجلـة مـن اهنـزم يـوم أُ وسعيد وأبـو عبيـدة بـن اجلـرّ 

ـــ ـــن اهللا وتوجَّ وحلقهـــم التـــوبيخ ، ه إلـــيهم الوعيـــد م

ص [/[  مـا اكتسـبوه بـذلك مـن اآلثـام يف قولـه والتعنيف عـىلٰ 

ٰ : تعــاىلٰ ]] ٦٨
َ
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 ةبــال اخــتالف بــني نقلــ ،وكــذلك كانــت حالــه يــوم حنــني

وكــان أبــو بكــر  ، ومل يثبــت أحــد مــنهم مــع النبــيِّ  ،اآلثـار

ــاس ــرة الن ــوم كث ــك الي ــه يف ذل ــذي أعجبت ــو ال ــال ،ه ــن  :فق ل

ــ مــن  ومــن وّىلٰ  ،ل املنهــزمنيكــان أوَّ  ثــمّ  .ةنغلــب اليــوم مــن قلَّ

ــدبر ْم :  فقــال اهللا تعــاىلٰ  ،القــوم ال
ُ
�

ْ
ــت َجبَ

ْ
ع

َ
 أ

ْ
ٍ إِذ

ْ
ــ� ــْوَم ُحنَ َو�َ

ُم 
ُ
ــيْ�

َ
ْت َعل

َ
ــاق  وَض

ً
ئا

ْ
ــ�

َ
ْم ش

ُ
�

ْ
ــن

َ
ــِن �

ْ
غ
ُ
ــْم �

َ
ل
َ
ْم ف

ُ
�

ُ
ت َ ــ�ْ

َ
ك

بِِر�َن 
ْ
ــد ــتُْم ُم ْ ــم� َو��

ُ
ــْت �  بِمــا رَُحبَ

ُ
رض

َ ْ
ــة[ �األ ، ]٢٥: التوب

ـمـ فاختصَّ  وشـارك  ،غـريه ه إىلٰ ن التـوبيخ بـه ملقالـه بـام مل يتوجَّ

 .نقض العهد وامليثاق عىلٰ  الباقني يف الذمِّ 

وقد كان منه ومن صـاحبه يـوم خيـرب مـا مل خيتلـف فيـه مـن 

ره املســلمون بعــد ـل حــرب حضــوتلــك أوَّ  ،أهـل العلــم اثنــان

 ،بالعقــد مــع قــرب العهــد فلــم يفيــا هللا تعــاىلٰ  ،بيعــة الرضــوان

 ،هنــزامأقــبح مــا يكــون مــن اال عــىلٰ  رايــة رســول اهللا  اوردّ 

ــ ــالفرار وصــفهام رســول اهللا  ٰى حتَّ ــ ،ب ة وأخــرجهام مــن حمبَّ

ـ اهللا  ألمــري املــؤمنني  همقالــ ٰى بفحــو ة رســوله وحمبـَّ

 ، ُّالرايـة  عطـنيَّ ألُ «: عليـه اخلطـاب حيـث يقـول ومـا يـدل

غـري  اراً كـرّ  ،ورسـولهُ  ه اهللاُبـُّوُحيِ  ،هورسـولَ  اهللاَ بُّ ُحيِـ رجـالً  غداً 

ــرّ  ــ ،ارف ــع حتَّ ــىلٰ  ٰى ال يرج ــتح اهللا ع ــه يف ــري » يدي ــا أم فأعطاه

  .املؤمنني 

ــ يف  أمــري املــؤمنني  ٰى ة ســوهــذا وقــد دخــل القــوم كافَّ

ــاىلٰ  ــه تع ــْن وَ ]] ٦٩ص : /[[ قول وا اَهللا ِم
ُ
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ــ ــا تعلَّ فأمَّ ــاىلٰ ا م ــه تع ــنهم يف قول ــو ع ــه يف العف ــوا ب  :  ق
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ــران ــف، ]١٥٥: عم ــفإنَّ ــدلُّ  ،ه طري ــىلٰ  ي ــم ع ــعف  ،جهله وض

ـ ،عقـوهلم قـوا بـه مـن السـوابق التــي م رامـوا بــام تعلَّ وذلـك أهنَّ

ـ عـن  والقضـايا واألخبـار عـن العواقـب دفعـاً  ،تهمزعموا ألئمَّ

أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  يف دفـع الـنصِّ  أواخلطـ ،إضافة الظلم إلـيهم

،  ِّــي ــد النب ــه بع ــد حقوق ــيهم  ، وجح ــب عل ــام جل ب



 ٤٧١  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

واحلكــم علــيهم  ،التخطئــة هلــم يف حيــاة الرســول إجيــاب 

ـ ،وارتكـاب كبـائر الـذنوب ،بنقض العهود إلـيهم  ه الـذمِّ وتوجُّ

ــك والوعيــد ــن أجــل ذل ــب احليــل يف  ثــمّ  ،م ــتغلوا بطل اش

ــك ــن ذل ــهم م ــ ،ختليص ــيام ال ومتحُّ ــنهم ف ــو ع ــوه العف ل وج

ــ وعــىلٰ  ،اهللا تعــاىلٰ  يمكــنهم دفاعــه مــن خالفهــم عــىلٰ   ه نبيِّ

ــني ــو ب ــرهم وه ــيط  ،أظه ــذا التخل ــن ه ــاهم ع ــان أغن ــا ك وم

 ومل حتملهــم العصـبية عــىلٰ  ،ر لــو سـلكوا طريــق الرشـادوالتهـوُّ 

 .لهم يف العنادوتدخُّ  ،طهمتورُّ 

العفـــو مـــن اهللا ســـبحانه قـــد  وبعـــد فـــإنَّ ]] ٧٠ص /[[

وقـد يكـون عـن اآلجـل مـن  ،يكون عن العاجـل مـن العقـاب

ه ولـيس يف اآليـة أنَّـ ،إذا شـاء وقد يكـون عـنهام مجيعـاً  ،العذاب

 ،ه يعفـو عـنهم يف يـوم املـآبوال أنَّـ ،حـالٍ  كـلِّ  عفا عـنهم عـىلٰ 

ــدلُّ  ــا ي ــل ظاهره ــىلٰ  ب ــتقبل ع ــايض دون املس ــويُ  ،امل ــه ؤيِّ ده قول
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وإن عفـا فقـد  ،حـالٍ  ه ال يكـون العفـو يف كـلِّ فقد ثبـت أنَّـ

مـا  العفـو عـىلٰ  ٰى أن يكـون معنـ فـإذن ال بـدَّ  ،عفا عـن السـؤال

ــل ــل دون اآلج ــن العاج ــدنيا ع ــاه يف ال ــبحانه  ،قلن ــا س ــام عف ك

وقـد  ،ٰى ملـا كـان مـنهم مـن الـرأي يف األرس ،عنهم يف يـوم بـدر

ــ ــه مــن دفــع العقــاب عــن أُ ه لــوال مــا ســبق يف كتابــأخــرب أنَّ ة مَّ

ـــرك معـــاجلتهم بـــالنقامت د حمّمـــ ـــ ،وت ـــه ملسَّ  هم من

ــيم ــاصٍّ  ،عــذاب عظ ــن خ ــو ع ــون العف ــوم دون  أو يك ــن الق م

 . لتناقض القرآنوإالَّ  ،العموم

ــىلٰ  ــذكورين أّي  وع ــن امل ــو ع ــت العف ــوجهني ثب ــد  ،ال فق

 خرج األمر عـن يـد خصـومنا يف بـراءة سـاحة مـن يـذهبون إىلٰ 

ــه وت ــهإمامت ــة ل ــه والوالي ــ ،عظيم ــألنَّ ــدعوه ال تتميَّ  إالَّ  ٰى ز ال

وذلــك غــري  ، مــا تلونــاه يف العفــووال دليــل للقــوم إالَّ  ،بــدليل

ــري والتمييــز بخروجــه عــن ]] ٧١ص /[[  موجــب بنفســه التغي

 .حالٍ  كلِّ  وعن الوقوع عىلٰ  ،االستيعاب

ــ عــىلٰ  ــلَّ أّن ــو س ــىلٰ ا ل ــو عــنهم ع ــ منا هلــم العف ــا  ،وهمــا متنُّ مل

 ، اكتسـبوه مـن بعـد مـن الـذنوبذلـك هلـم العفـو عـامَّ  أوجب

ـــىلٰ  وال دلَّ  ـــات ع ـــن األوق ـــتقبل م ـــيام يس ـــمتهم ف وال  ،عص

ــبهات ــايص والش ــد يف املع ــن العم ــروجهم ع ــه  ،خ ــأين وج ف

 !؟ة هلم فيام اعتمدوه لوال ضعف الرأي واليقنياحلجَّ 

*   *   * 

/ )جوابات املسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض لسيِّ ا

 عـىلٰ  ة جحـد القـوم الـنصَّ علَّ [: املسألة الثامنة]] ٣٣٢ص [[

 :]أمري املؤمنني 

] اســتبعاد: ظ[بعــاد إفــيام أورده عنــد الســؤال لــه مــن 

ــدوا ــذين جح ــوم ال ــيان الق ــوم عص ــنصَّ  اخلص ــع  ال ــه، م في

ــ. األنفــس منــه عــىلٰ  مــة فــيام هــو أشــّق طــاعتهم املتقدِّ  ه وذاك أنَّ

ـــر( ـــهاهللا مدَّ  سح ـــال) ت ـــ: ق ـــوأمَّ ـــاعتهم ا التعجُّ ـــن ط ب م

 .باءاألبناء واآل يف قتل  للنبيِّ 

ــ ــل أن يقــول ب يف غــري موضــعه، ألنَّ فهــو تعجُّ ــ: لقائ م إهنَّ

قتــل النفــوس وبــذل األمــوال ملــا علمــوا  أطــاعوه مــن قبــل يف

شـبهة فيـه ومل يطعـه  وجوب طاعتـه علـيهم، ومل يـدخل علـيهم

ــ ــهم فإنَّ ــن بعض ــىلٰ ادِّ ه ال يمك ــك ع ــاء ذل ــق ع ــيعهم يف طري  مج

ــار الــنصِّ  ــه وإن اخت ــيهم في ــبهة عل ــدخول الش ــار: ظ[، ل ] أخب

مـن  يمكـن دخـول الشـبهة عـىلٰ  منهـا واخلفـيِّ  ها اجليلِّ كلِّ  النصِّ 

ــ ــا وخيف ــراد هب ــر يف امل ــن النظ ــقُّ  ٰى يمع ــه احل ــ علي ــد  ٰى حتَّ يعتق

 . وال يستفاد منها النصِّ  عىلٰ  ا ال تدلُّ بالشبهة أهنَّ 

ــ]] ٣٣٣ص /[[ ــه الشــبهة فاعتقــد أنَّ ه مل ومــن دخلــت علي

، عي إمامتـه بـالنصِّ مـن يـدَّ  إمام بعـده، فهـو ال يطيـع عىلٰ  ينّص 

ــ وخــروج عــن  يف طاعتــه معصــية للرســول  ه يعتقــد أنَّ ألنَّ

 . طاعته

ــه يف طاعــة  ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه نفس ــايف بذل ــذا ال ين وه

ه فيه ملا اعتقد أنَّ  املشاقَّ ل ام يبذل ذلك ويتحمَّ ه إنَّ ، ألنَّ الرسول

 ه معصية له فهو بحكـم إجيابـه عـىلٰ إذا اعتقد أنَّ  اطاعة له عليه فأمَّ 

 . وال يدخل فيه نفسه طاعة الرسول يمتنع منه

 أنَّ  عـىلٰ  مفهـوم هـذا الكـالم يـدلُّ  إنَّ : فام جـواب مـن قـال

ــذه ــن ه ــد م ــنصَّ  اجلح ــدت ال ــي جح ــة الت ــع إالَّ  الفرق  مل يق

 . عنادبالشبهة دون ال

ــدلُّ  ــذا ي ــىلٰ  وه ــان  أنَّ  ع ــت بعرف ــن انقطع ــذارهم مل تك أع

ــراد النــاقص   وغرضــه، وهــذا ال يكــون إالَّ ] النــاصِّ : ظ[م

 .فهامهمإب هلم يف التقصري من املخاطِ 

 مل يرد بخـرب تبـوك والغـدير ه أنَّ  ا قد استدللنا عىلٰ وإذا كنّ 

ــّص  لــنصَّ ا إالَّ  ــا ، وال ر]ســامعهام: ظ[ ســامعها ونحــن مل نخ أين

دة لبيانه، حة ملراده مولِّ موضِّ  هبا] قرهنام: ظ[هبام اإلشارات التي قرَّ 

 . من سمعه ورآه ذلك عىلٰ  ٰى  خيفأالَّ  ٰى فأحر
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 فيـه عـىلٰ  فيبعـد أخفـاء مـراده أيضـاً  أيضـاً  اجلـيلُّ  ا النصُّ فأمَّ 

 . م ذكرهبعده فيام تقدَّ  عىلٰ  زيد مستمعيه بعداً 

ــوننَّ  ــذا ليك ــر هك ــن األم ــئن مل يك ــري يف اإل ول ــام التقص فه

ــاً  ــىلٰ  راجع ــيِّ  ع ــد نزَّ  النب ــك، ألنَّ ، وق ــن ذل ــه اهللا ع ــا  ه م

ــراد املــتكلِّ  ــتبه م ــه فيــهيش ســامعيه  عــىلٰ ]] ٣٣٤ص /[[ م ب

 . جيوزون حدٍّ  اشتباه تبلغ هبم إىلٰ 

ــ ــ ٰى ه متــمــع أنَّ ــدنا عــىلٰ  القــول الــدالَّ  ف أنَّ اعتقــد مكلَّ  عن

ــ اإلمامــة، والالحــق دخلها احــتامل وال جمــاز ة التــي ال يــباألدلَّ

ــىلٰ  دالٌّ  ــياً  ع ــان عاص ــك، ك ــول ذل ــه   للرس ــع ختصيص م

ــ ــار املؤكِّ ــه، دون مــنبمشــاهدة اآلث أن  صــفته هــذه، إىلٰ  دة لبيان

ــدِّ  ــن ح ــرج ع ــة يف يشاملكلَّ  خي ــه املالم ــقط عن ــني، ويس ــن ء ف م

وهــو فيــه واجــب، ولــيس  ين أقــرب، بــل ذلــك أوىلٰ مــور الــدِّ أُ 

 . هكذا القوم عندنا

ـإالَّ  ٰى قـفال يب  عصـوا بعـد البيـان عنـاداً  م قـد فهمـوا ثـمّ  أهنَّ

 . وتركاً 

ــظ  ــدة لف ــن فائ ــاه م ــد عرفن ــا ق ــذا م ــنصِّ (ه ــان ) ال يف لس

منهــا  ،واإلبانــة، ولــذلك شــواهد ه اإلظهــارالعــرب، وأنَّــ

مـن مجلـة  إذا أباهنـا بالسـري وأبرزهـا) قلوصـه قد نـصَّ ( :قوهلم

 . رهإذا أبانه وأظه )فالن مذهبه نصَّ (اإلبل، و

 :وقول امرئ القيس

ــاحش ــيس بف ــريم ل ــد ال ــد كجي    وجي

ـــــته وال بمعطَّـــــل  ـــــي نصَّ   إذا ه

سـبيل اإلظهـار  ه القول املنبـئ عـن املقـول فيـه عـىلٰ ثبت أنَّ ف

 . واإلبانة

رؤســـاء جاحـــدي  وقـــد اشـــتهرت مـــذاهب الطائفـــة أنَّ 

سـمعوه جاحـدين لـه، النطـوائهم يف حيـاة  مل يزالوا منـذ النصِّ 

م عــنهم بـــأهنَّ  أخــرب اهللا  ٰى حتَّـــ النفــاق ىلٰ عــ  النبــيِّ 

 .يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم

ــا إىلٰ  وأّي  ــة بن ــ حاج ــم أهنَّ ــليم للخص ــن التس ــاعوه م م أط

بالشـبهة،  نفـاق بـدنيا، وعصـوا يف الـنصِّ اإل ده مـنقبل فيام عـدَّ 

ن مــن ومــع الــتمكُّ  يف مــذهبنا وهــو ال يناســبها مــا قــد اســتمرَّ 

مـا يطـابق  هـون بحسـن ظاهرهـا عـىلٰ موِّ ي يُ جهل األفعـال التـ

ــ اهللا تعــاىلٰ  ألنَّ  ذلــك ــد أخــرب أنَّ ــل إنفــاقهم، إذ كــانوا ق ه ال يقب

ــ ــرب أهنَّ ــارهني، وأخ ــه ك ــالة إالَّ  ميفعلون ــأتون الص ــم ال ي  وه

 . كساىلٰ 

ــ]] ٣٣٥ص /[[ ــول دالَّ ــىلٰ والعق ــروج اتِّ  أنَّ  ة ع ــه يف اخل باع

ــن ــد يمك ــاهنم ق ــه وأوط ــن وطن ــ ع ــون ملعن ــوي،  ٰى أن يك دني

ــ ــ عــىلٰ  م قــد علمــوا أو رأوا أمــارات تــدلُّ وأهنَّ ســيظهر  ه أنَّ

ــىلٰ  ــوّىلٰ  ع ــرب وت ــىلٰ  الع ــه ع ــاتَّ  دولت ــدول، ف ــالال  بعوه يف ح

ــ ــدُّ رّ ـالض ــوا بالتق ــباء، ليحظ ــذكر والص ــيت: ظ[ م يف ال  ]الص

ــرّ ـمنــه يف حــال الســ واحلـظِّ  مــرادهم،  لون بــذلك إىلٰ اء، ويتوصَّ

 .أنفسهم مع أمنهم به عند ظهوره عىلٰ 

ــ والســابقني  يف رؤســاء جاحــدي الــنصِّ  ه مســتقرٌّ وهــذا كلُّ

ــدين إىلٰ  ــقيفة واملتعاق ــىلٰ  الس ــا ع ــا وقبله ــقِّ  فيه ــة احل ــن  إزال م

 جحــدوا الــنصَّ  أن يكونــوا أهلـه، ومــن ســواهم فــيمكن أيضــاً 

، ٰى صـحايب سـمع أو رأ ، بـل ذلـك الواجـب يف كـلِّ عناداً  أيضاً 

 .وىلٰ ة اجلاهلية األُ ه محيَّ الدنيا وحلقت ومال بعد ذلك إىلٰ 

ــ واألفعــال التــي عــدَّ  ز هبــا مــا اســتبعده وجــوَّ  م فعلوهــاأهنَّ

ــداد: ظ[اخلصــم، مثــل ارتــدادهم  ــدِّ  مــن ارتــدَّ ] ارت ين، عــن ال

، وقتــل الزكــاة، وقتــل عــثامن، وقتــل أمــري املــؤمنني  ومنــع

ــني  ــن احلس ــع احلس ــ ، وخل ــري متوجِّ ــه، غ ــن قبل ه م

ــا إىلٰ  ءيش ــاء منه ــ رؤس ــنصِّ جاح ــاهر دي ال ــرباءهتم يف الظ ، ل

 . منها

القــوم غــري خملصــني  أنَّ  عــىلٰ  وإن كــان الــدليل عنــدنا قــائامً 

 . حني لسبيلهمن تبعات ذلك، لكوهنم فاحتني لطريقة موضِّ 

مثـل  مـثلهم وعـىلٰ  عـىلٰ  دخول الشـبهة يف الـنصِّ  فقد بان أنَّ 

نـا مـن طلحـة والـزبري مل يكو غري جائزة، ألنَّ  أيضاً  طلحة والزبري

 .عليهام معه مراده ٰى خيف حدٍّ  عىلٰ   الشأن عن النبيِّ 

ــو ــن س ــبهة إذن بم ــؤالء أوىلٰ  ٰى فالش ــا  ، وأوىلٰ ه ــاس هب الن

ـــمعه ـــرق س ـــن مل يط ـــنصَّ ]] ٣٣٦ص /[[ م ـــمع ال ، وال س

 . املعارضة فيه

ــنصِّ  عــىلٰ  اجلــواب مشــتمالً  ومل أرَ   تقســيم اجلاحــدين لل

ا بحسـن ظاهرهـا ه اخلصـم هبـالتـي نـزَّ  وسعي تسـليم األفعـال

ــم ــاء، وه ــن الرؤس ــدرت ع ــون ص ــن أن يك ــديِّ  ع ــا مت نون هب

تســليم  خــالص هللا ســبحانه، بــل عــىلٰ قــون فيهــا اإلمتحقِّ 

طــاعتهم فيهــا، الرتفــاع الشــبهة عــنهم يف طاعــة الرســول 

ــنصِّ  ــياهنم يف ال ــبهةوعص ــدخول الش ــرث  ، ل ــه، وي ــيهم في عل

ــه فــيام اعتمــدت عليــه،   ومــااســتزادة البيــان منــه، ومعرفــة رأي

 . شاء اهللا تعاىلٰ  إن أواله بذلك مثاباً 

ــم أنَّ ا :اجلــواب  أمــري املــؤمنني  عــىلٰ  جحــد الــنصِّ  عل



 ٤٧٣  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

وهــو مـذهب أصـحاب املوافـاة منّــا  -عنـدنا كفـر، والصـحيح 

أنَّـه مل يـؤمن بـاهللا  كفـره، قطعنـا عـىلٰ  أنَّ من علمنا موتـه عـىلٰ  -

ــرف اهللا ــال، ومل يع ــن األفع ــه يف يشء م ــني، وال أطاع ــة ع  طرف

وأنَّ الـذي يظهـره مـن املعـارف . وال عـرف رسـوله  تعـاىلٰ 

الكفـر إنَّـام هـو نفـاق وإظهـار  أو الطاعات من علمنا موتـه عـىلٰ 

 . ملا يف الباطن بخالفه

ز يف املــؤمن وِّ املوافــاة، وُجيــ ويف أصــحابنا مــن ال يــذهب إىلٰ 

ــر ــىلٰ  أن يكف ــوت ع ــؤمن  ويم ــافر أن ي ــاز يف الك ــام ج ــره، ك كف

 . يامنهإ ويموت عىلٰ 

ته يف صــحَّ  ل، وقــد دللنــا عــىلٰ واملــذهب الصــحيح هــو األوَّ 

 ).  الذخرية(الوعيد، ويف كتاب  عىلٰ  كالمنا املفرد

، احلقيقـة مـن جحـد الـنصَّ  هذه اجلملة ما أطـاع عـىلٰ  وعىلٰ 

ــىلٰ  ــات ع ــوده وم ــيَّ  جح ــ ءيف يش  النب ــياء، وإنَّ ــن األش ام م

 . ظهار الطاعة نفاقاً إكان 

 مـن عمـل بخـالف الـنصِّ  كـلَّ  إنَّ : ولوليس يمكـن أن نقـ

كــان يف  )وآلــه]] ٣٣٧ص /[[ اهللا عليــه صــّىلٰ ( بعــد النبــيِّ 

 يف مــن عمــل بخــالف غــري عــارف بــه، ألنَّ  منافقــاً  امــه أيّ 

 .وتاب من القول بخالف النصِّ  احلقِّ  من عاد إىلٰ  النصِّ 

جحـوده هـو  جحـده، فمـن مـات عـىلٰ  وفيهم من مات عىلٰ 

ومـن مل . يـامنإلـه طاعـة وال  ه مل يكـن قـطُّ أنَّـ الذي نقطـع عـىلٰ 

 . بذلك فيه ذلك ال يمكن أن نقول يمت عىلٰ 

ـــ ـــذي حك ـــا ال ـــا  ٰى وقولن ـــا: ظ[عنه ـــمِّ ] عنّ  ن أنَّ املتض

ــ جاحــدي الــنصِّ  يف قتــل النفــوس، ملــا   ام أطــاعوا النبــيَّ إنَّ

مل  علــيهم مــراده بــالنصِّ   اشــتبهامَّ ـذلــك واجــب، ولــ علمــوا أنَّ 

 الـنصِّ  مـن جحـد أنَّ  عـىلٰ  ب أن يكـون حممـوالً جيـ. يطيعوه فيه

ــداءاً  ــمّ ابت ــاءً  ، ث ــده انته ــ اعتق ــىلٰ  َض بِ وُق ــذي  ع ــو ال ــاده، ه اعتق

ــل ــ أطــاع يف قت ومل : ظ[لــع ه طاعــة، ومل يطَّ النفــوس، للعلــم بأنَّ

عليــه، ومــن  للجهــل بحالــه ودخــول الشــبهة يف الــنصِّ ] يطــع

 . أن مات جحوده إىلٰ  عىلٰ  واستمرَّ  جحد النصَّ 

ــ ــنَّــإ :قولنــا ٰى ان معنــك ــاع يف قتــل الــنفس وحتمَّ ل ه أط

ة والعلـم كـام أظهـر التصـديق بـالنبوَّ  ه أظهـر الطاعـة، أنَّـاملشاقِّ 

ــحَّ  ــداً بص ــذلك معتق ــن ك ــر ،تها وإن مل يك الطاعــة يف  ومل يظه

كـام أظهرهـا يف غـريه بجهلـه بـه ودخـول الشـبهة عليـه،  النّص 

 . التحقيق هلذه الثالثة وهذا هو

ـ ٰى والذي جر م لـو كـانوا مل يعرفـوا يف أثنـاء املسـألة مـن أهنَّ

دخلـت علـيهم، لكـانوا معـذورين غـري ملـومني،  لشبهة النّص 

ــان التقصــري عائــداً  ــىلٰ  لك مهــم مــراده، فهِ مل يُ   النبــيِّ  ع

ــ ــام أكَّ ــك ب ــد ذل ــنوتأكي ــديد م ــد ش ــه بع ــ د ب ــواب، نَ ُس ن الص

 .ط هذه الصناعةواعرتاض ال يعرتض بمثله من توسَّ 

ــمــ ألنَّ  ــ ر فــيام نصــب اهللا تعــاىلٰ ـن قصَّ ة إذا عليــه مــن األدلَّ

ــه ٰى ـنظــر فــيام أفضــ العلــم دخلــت  نظــره إىلٰ ]] ٣٣٨ص /[[ ب

، يكـون اعتقـد الباطـل وعـدل عـن احلـقِّ  ٰى عليه الشبهات، حتـَّ

ــاً  ــق إىلٰ . غــري معــذور ملوم ــف ال يكــون كــذلك ولــه طري  وكي

ــه العلــم، عــدل ــاللوم  ؟بتقصــريه عن ــه[ف ــ ال عــىلٰ ] علي ب ناص

 . الدليل

ــ ــد يقتض ــول الفاس ــذا الق ــلَّ  ي أنَّ ـوه ــاىلٰ  ك ــاهللا تع ــافر ب  ك

ــه ــفاته وعدل ــل بص ــاكٌّ  وجاه ــه، وش ــوَّ  وحكمت ــه يف نب ة أنبيائ

ــداً  ــوم عائ ــون الل ــوم، ويك ــري مل ــذور غ ــه، مع ــىلٰ  وكتب ــن  ع م

ــ ــذه األدلَّ ــب ه ــبِّ نص ــبهة يف ة املش ــع الش ــوز أن تق ــي جي هة الت

 . مدلوهلا

هــا ي أن تكــون املعــارف كلُّ ـوهــذه الطريقــة الفاســدة تقتضــ

ــة، وإالَّ  ــبهةرضوري ــمتطرِّ   فالش ــوم عمَّ ــة، والل ــن ق ــب ع ن ذه

 . موضوعاً  جانباً  احلقِّ 

ــاىلٰ  ــب اهللا تع ــىلٰ  وإذا نص ــؤمنني  ع ــري امل ــة أم ــن  إمام م

معرفتـه ومعرفـة صـدق  مـا نصـبه عـىلٰ  ٰى جيـري جمـر ة مـااألدلَّ 

 . وأحسن به، فقد أنصفتُ ة كُ رسله وصحَّ 

ــ ــارف كلِّ  ا الوإذا كنّ ــالفني يف املع ــب املخ ــا إىلٰ ننس ــاد  ه العن

: ظ[مـــنهم آالشـــبهة  إنَّ : ونقـــول رضورةً  ودفــع مـــا علمـــوه

ــنهم ــاحلقِّ ] م ــم ب ــوم وال يف جهله ــة الل ــومهم غاي ــدهم،  ونل نع

 .هبذه املثابة فغري منكر أن يكون دافعو النصِّ 

ــاىلٰ  ــد اهللا تع ــن تأكي ــد م ــنصِّ  ويري ــق إىلٰ  لل ــه  والطري معرفت

ــ ــر ممَّ ــه اهللاأكث ــاىلٰ  ا فعل ــه  تع ــه وحكمت ــه وعدل ــق معرفت يف طري

 . وصدق رسله وسائر املعارف

وغــريه مـا جيـب اعــتامده ) الشـايف(بنــا يف كتابنـا ا رتَّ وقـد كنّـ

ــوال ــمة أح ــنصِّ  يف قس ــقِّ  ال ــد احل ــامعيه ومعتق ــوال س أو  وأح

، موســوم بــاجليلِّ : رضبــني عــىلٰ  الــنصَّ  إنَّ : وقلنــا. الباطــل فيــه

 . وموصوف باخلفيِّ 

ــ ــنصُّ فهــو الــذي يُ : ا اجلــيلُّ وأمَّ  ســتفاد مــن ظــاهر لفظــه ال

ـــه  ـــة، كقول ـــه(باإلمام ـــالم]] ٣٣٩ص /[[ علي ـــذا « :)الس ه

ـــي مـــن بعـــدي ـــ  عـــيلٍّ  موا عـــىلٰ ســـلِّ «و ،»خليفت  مرةإب



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٤٧٤

ــ. »املــؤمنني ــيس معن ــوم رضورةً  أنَّ  اجلــيلِّ  ٰى ول ــه معل ــراد من ، امل

 . ناهبل ما فرسَّ 

ــمَّ  ــذي س ــذا ال ــيلَّ (يناه وه ــبهة يف ) اجل ــول الش ــن دخ يمك

خليفتـي مـن «ـ ه أراد بـاملراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـ

 .فصل بعد عثامن، ومل يرد بعد الوفاة بال» بعدي

ائي عليــه بّــاجلُ  وهـذا التأويــل هــو الـذي طعــن بــه أبـو عــيلٍّ 

ــ: وقــال قــوم. مــع تســليم اخلــرب ه أراد خليفتــي يف أهــيل ال يف إنَّ

 . تيمَّ مجيع أُ 

ــن  ــؤمننيويمك ــارة امل ــليم بإم ــرب التس ــال يف خ ــإ :أن يق ه نَّ

 ]أهينَّــ: ظ[هيينــا املنزلــة لــه بعــد عــثامن، كــام  أراد حصــول هــذه

ــويصُّ  ــيَّ  ال ــال الوص ــة، وإنيف ح ــذه املرتب ــ ة هب ــت تقتض ي ـكان

ــ ــتقبله، ويُ رُّ ـالتص ــوال مس ــمّ ف يف أح ــي�  ٰى س ــال وص وإن  ايف احل

 .ف يف هذه احلالله الترصُّ  مل يكن

ــ ــنصُّ ا اوأمَّ ــيُّ  ل ــه : اخلف ــة لفظ ــيس يف رصحي ــذي ل ــو ال فه

ذلـك يف فحـواه ومعنـاه، كخـرب الغـدير،  امباإلمامـة، وإنَّـ النصُّ 

ـ وخرب تبوك، والـذين سـمعوا هـذين  ني مـن الرسـول عـىلٰ النصَّ

 . ، وجاهل بهعامل بمراده : رضبني

ــوا كلُّ  ــن أن يكون ــراده يمك ــاملون بم ــذلك فالع ــاملني ب ــم ع ه

ـــ اســـتدالالً  : ظ[ وجيـــوز أن يكـــون بعضـــهم عـــىلٰ . لوبالتأمُّ

خطابـه بيانـه  إىلٰ  مـن شـاهد احلـال وقصـد الرسـول ] علم

 . ومراده رضورةً 

ـــمّ ]] ٣٤٠ص /[[ ـــامل إنَّ  ث ـــؤالء الع ـــىلٰ ه ـــني ني ع : رضب

ــم واتَّ  ــام عل ــل ب ــن عم ــنهم م ــون فم ــم املؤمن ــم، وه ــا فه ــع م ب

ه غـري عـامل ومل يعمـل بـام علـم، ومنهم من أظهـر أنَّـ. قوناملتحقِّ 

 . ون املبطلونوهم الضالُّ 

ــ ــيس معن ــا ٰى ول ــم( :قولن ــ) عل ــة  ه أنَّ ــب الطاع واج

ــتحقٌّ  ــة، ألنَّ  مس ــوز أن يُ  لإلمام ــك ال جي ــذل ــطُّ عَل ــو  م ق ــن ه م

 . م ذكرهما تقدَّ  ة عىلٰ وبالنبوَّ  جاهل باهللا تعاىلٰ 

ــ ــاوإنَّ ــم( :ام قولن ــ) عل ــتدلَّ أنَّ ــطرَّ  ه اس ــيَّ  أنَّ  إىلٰ  أو اض  النب

 ــد ــول  قص ــذلك الق ــنصُّ  إىلٰ ب ــه وال ــاب إمامت ــه،  إجي علي

 . ه إمامبأنَّ  وليس العلم بذلك علامً 

ــ كـلَّ  أنَّ  ٰى  تـرأَال   النبــيَّ  أنَّ  ة يعلـم رضورةً خمــالف لنـا يف امللَّ

  ٰإجيــاب صــلوات وعبــادات، ولــيس ذلــك علــامً  قصــد إىل 

 . إجياهبا ٰى عادَّ  عياً مدَّ  العبادات، بل بأنَّ  منه بوجوب هذه

ــ ــاهلونفأمَّ ــاذوا  فعــىلٰ : ا اجل ــذين انف ــم ال ــم واحــد، وه قس

الباطـل، وعـدلوا عــن  لشـبهة إىلٰ  أيـن مـا مل يكــن] انقـادوا: ظ[

لغايـة الـوزر  ونعـن طريقـه، وهـم بـذلك مسـتحقُّ  ضالالً  احلقِّ 

 .واللوم

ولسنا ندري ما الذي محـل مـن لـج مـن بعـض أصـحابنا يف 

هــم كــانوا معانــدين مل كلَّ  جاحــدي الــنصِّ  أنَّ  القطــع عــىلٰ 

غـري هـذا القـاطع  مـن غـري فكـر مـن ،بشـبهة عدلوا عن احلـقِّ ي

 . فيام يثمره هذا القول من الفساد

ــنُّ  ــىلٰ  أنَّ  ونظ ــل ع ــذي مح ــرين ال ــد أم ــك أح ــ: ذل ا أن إمَّ

لشــبهة دخلــت عليــه  عــن احلــقِّ  ضــلَّ  مــن يكونــوا اعتقــدوا أنَّ 

 للــذمِّ  املســتحقَّ  للعقــاب، وأنَّ  معــذور غــري ملــوم وال مســتحقٌّ 

 .و الذي عدل عنه مع العلملعقاب هوا

ـ  لوجــب أن ذلــك، وإالَّ  ن ظــنَّ وهــذه غفلــة شــديدة ممـَّ

بالشـــبهة يف ]] ٣٤١ص /[[ يكـــون مـــن ذهـــب عـــن احلـــقِّ 

رف ـه مـا علـم مـا انصـ، ألنَّـة معـذوراً التوحيد والعـدل والنبـوَّ 

 . بالشبهة الداخلة عليه] إالَّ [عنه 

ـــدوا أنَّ  ـــوا اعتق ـــر أن يكون ـــنصِّ  واألمـــر اآلخ  جحـــد ال

مــن  وأوفــر عقابــاً  بــه أعظــم وزراً  والعمــل بخالفــه مــع العلــم

 . عليه عقاب الذي مل يعمل به جلهله ودخول الشبهة

ــط شــديد، ألنَّ  وهــذا أيضــاً  ــرف الــنصَّ  غل ــل  مــن ع وعم

ذنـب واحــد، وهـو العمـل بخــالف  ام يعاقــب عـىلٰ بخالفـه، إنَّـ

 . جهله به ما وجب عليه منه، وال يعاقب عىلٰ 

جهلـه بـه  عمـل بخالفـه يعاقـب عـىلٰ  مّ ثـ ومن جهل النصَّ 

ــاب ــه، فعق ــه بخالف ــنصِّ  وعمل ــالفني يف ال ــ املخ ــانوا إنَّ ام إذا ك

ــدليل ــام ال ــع قي ــبهة، م ــه بالش ــل ب ــن العم ــدلوا ع ــاح  ع وإيض

 . اوذم�  وأوفر لوماً  الطريق، أعظم عقاباً 

 أيب عــيلٍّ  ٰى  جمــرمــا ذكرنــاه إالَّ  ومــا جيــري الــذاهب إىلٰ 

ــاجلُ  ــبّ ــانائي، ألنَّ ــ ه ك ــع  أنَّ  ذهب إىلٰ ي ــوز أن يق ــاء ال جي األنبي

 .ا معايصمنهم املعايص مع العلم بأهنَّ 

ـ عـىلٰ  وحيتمل معصـية آدم   ه ظـنَّ ا وقعـت منـه، ألنَّـأهنَّ

ه منهـي يتناول عني الشـجرة ال جنسـها، ولـو علـم أنَّـ املنهي أنَّ 

 .املعصية عن اجلنس ملا يقدم عىلٰ 

ــ: فقلنــا أليب عــيلٍّ  ــهإنَّ ــزِّ : ظ[ ك قصــدت أن تنزي ــيَّ ] هُتن  النب

 ـ عن اإلقـدام ا معصـية، فأضـفت باملعصـية مـع العلـم بأهنَّ

ــاق  ــية يتقي ــذه معص ــيتني، وه ــه معص ــذا[إلي ــية يف  إىلٰ ] ك معص

هــام أكثــر مــن عقــاب معصــية التنـاول يف عقــاب معصــيتني وذمّ 
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ــ ــواحــدة، وقلَّ مــذهب ويركــب  ل يــذهب بصــاحبها كــلَّ ة التأمُّ

 .مركب مع كلِّ 

ــذي مضــ ــظ يف ٰى ـوال ــار اشــتقاق لف ــألة يف اعتب  خــالل املس

اإلظهـار، واالسـتدالل عليـه ]] ٣٤٢ص /[[ ه مـنوأنَّ ) النصِّ (

غـري . الشـبهة ينـايف دخـول ـيءاإلظهار للش بالبيت وغريه، وأنَّ 

 ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه، مـن صحيح، ألنَّ 

 .العلم به شاء سلك ووصل إىلٰ 

ــال ــ: يق ــصَّ إنَّ ــد ن ــه ه ق ــاز  علي ــر وإن ج ــتظهر وأظه واس

 .النظر] عن: خ ل[ عىلٰ  دخول الشبهة يف املقرصِّ 

 قد نصَّ  اهللا تعاىلٰ  إنَّ  :لقوله] بنا نقوله احق� : ظ[عقابنا  ٰى  ترأَال 

بْصاُر  :)وعزَّ  جلَّ (باألبصار، بقوله  ٰى ره ال يُ أنَّ  عىلٰ 
َ ْ
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ْ
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ُ
 ومع ذلـك فقـد دخلـت، ]١٠٣: األنعام[ وَه

 .القائلني بالرؤية عىلٰ  الشبهة يف هذا النصِّ 

ــ ــعري إىلٰ  ٰى حتَّ ــب األش ــىلٰ  أنَّ  ذه ــل ع ــة دلي ــذه اآلي ــ ه ه أنَّ

ـ ٰى ريُ  تعاىلٰ  ، اباألبصار، ومل ختـرج هـذه اآليـة مـن أن تكـون نص�

النظـر فيهـا، وال يمكـن  مـن مل يمعـن وإن اشتبه األمر فيها عـىلٰ 

 . فهاميف اإل وقع منه تعاىلٰ  تقصرياً  إنَّ  :أن يقول أحداً 

 يف كتابــه عــىلٰ  قــد نــصَّ  اهللا تعــاىلٰ  إنَّ : نــاوكــذلك نقــول كلُّ 

ــح ــوب مس ــبهة  وج ــلها، والش ــارة دون غس ــل يف الطه األرج

ــ مــع ذلــك داخلــة عــىلٰ  اآليــة  اعتقــدوا أنَّ  ٰى مجيــع خمالفينــا، حتَّ

يكـون  توجب الغسـل دون املسـح، ومل خيـرج مـع ذلـك مـن أن

ـ ، املســح، وال كــانوا معــذورين يف العــدول عــن احلــقِّ  عــىلٰ  انص�

 . اشتبه عليهم األمر فيه من حيث

كثـري مـن األحكـام  عـىلٰ  قـد نـصَّ  اهللا تعـاىلٰ : وكذلك نقول

ـــذهبنا ـــة مل ـــب  املطابق ـــه، وإن ذه ـــح خطاب ـــه ورصي يف كتاب

ص /[[للشـــبهة،  املبطلـــون يف هـــذه النصـــوص عـــن احلـــقِّ 

ــن كو]] ٣٤٣ ــوص م ــرج النص ــاً ومل خت ــا نصوص ــان هن ، وال ك

 . من خالف معذوراً 

تبـاع أل ظهـار دافعـي الـنصِّ إ يف املسـألة مـن أنَّ  ٰى ـوما مضـ

ــ الرســول  ــإنَّ ل بــذلك ام كــان لألغــراض الدنيويــة والتوصُّ

مـن غـرض، وإذا مل جيـز أن  حينئـذٍ  ال بـدَّ  هإليها، فال شبهة يف أنَّـ

ا قـد ّنـ أإالَّ . دنيـوي  غـرضيكون هلم غـرض دينـي، فلـيس إالَّ 

 ، بـل يف الـداخلنيدافـع للـنصِّ  ذلك غري واجـب يف كـلِّ  ا أنَّ نّ بيَّ 

 . دفعه الذين قبضوا عىلٰ 

 أن يكــون يف اجلامعــة مــن علــم مــراد النبــيِّ  ر أيضــاً نِكــومل نُ 

  ِّــا مــن القطــع ، لكنّــرضورةً  بكالمــه يف حــال الــنص ا منعن

 .أن تكون كذلك ها ال بدَّ كلَّ  اجلامعة ذلك، وأنَّ  عىلٰ 

ن جيـوز كغريمهـا ممـَّ ا طلحة والـزبري فهـام يف دفـع الـنصِّ مَّ فأ

للشــبهة، كــام جيــوز أن يكــون دفعــه مــع العلــم  أن يكــون دفعــه

ر ر كـام يتعـذَّ ذلـك فـيهام يتعـذَّ  ، والقطـع عـىلٰ  بمراد النبـيِّ 

 .يف غريمها

علمهام بـه ومكـابرهتام فيـه مـا أنكـراه مـن  والذي يقطع عىلٰ 

ــه  ــ بيعت ــة، ودعوامه ــباإلمام ــنهام ا أهنَّ ــرهني وبي ــا مك ام كان

ر دخـول الشـبهة يف موضـع تعـذَّ  ولـيس إذا. عليه يف حـرهبام لـه

 .ر يف غريهتعذَّ 

يثـار ببسـطه ملـا رأينـا اإل وهذا كالمنا أطلناه، وبعضـه كـاٍف 

 .اوتفصيله تام�  وحتقيقه

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ )/خ(جوابات املسائل الطرابلسيَّة 

ـــ]] ١٧٨ص [[ ــا مض ــا م ــاه  ٰى وأمَّ ــا حكين ــؤال ممَّ ــن الس م

ــة كلِّ  ــن األُمَّ ــًا م ــتحال أيض ــىلٰ والس ــتمرار ع ــا االس ــاره  ه إنك

ــول اهللا  ــيان رس ــه وعص ــاعوه  وكتامن ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك في

ا هـو أشـقُّ عـىلٰ   من قبل يف قتل األبنـاء واآلبـاء يف كـذا وكـذا ممـَّ

يليـق مـن األنفس مـن طاعـة مـن نـصَّ عليـه، فهـذا الطعـن ال 

ــة مــا  ــة األخــرية، ألنَّ األُمَّ ــي ذكرنــاه إالَّ بالطريق ــة الت األدلَّ

ـــوك وال  ـــدير وتب ـــرب الغ ـــها خ ـــا وال بعض ـــرت بارسه أنك

ــحَّ  ــو ص ــق ل ــام يلي حومها، وإنَّ ــحَّ ــا وص ــل نقلومه ــا، ب كتمومه

ــه، ألنَّ  بــالنصِّ اجلــيلِّ الصـــريح، وهــو مــع ذلــك غــري الزم في

ـة كلَّ  الــذي ذكرنــاه وال أنكرتــه،  هــا مــا كتمــت هـذا الــنصَّ األُمَّ

وكيف يكون كـذلك والشـيعة اإلماميَّـة وهـي فرقـة كبـرية مـن 

ــه عــىلٰ  ــادي ب ــه وتن ــه وتنقل ــة تروي ــَرق األُمَّ ــهاد،  فِ رؤوس األش

ة كلُّ  هـا كامتـة لـه ملـا وصـل إلينـا وال عرفنـاه وال ولو كانت األُمَّ

 .نقلناه

ــل الصـــريح أنَّ الشــيعة مل تنفــرد بنقــل هــذا الــنصِّ  عــىلٰ  ، ب

ــوه يف كُ  ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــق ــه تُ ــنيفاهتم، إالَّ أنَّ بهم وتص

ـة مـن جهـة اآلحـاد ومـن جهـة الشـيعة عـىلٰ   وارد يف نقل العامَّ

ــامٌّ  ــاد  طريــق التــواتر، فالنقــل ع ... وإن اختلــف يف تــواتر وآح

ا منكرة وكامتة عىلٰ  ٰى الدعو ة بأهنَّ  .األُمَّ

ــ ــا التعجُّ يف قتــل األبنــاء  ب مــن طــاعتهم لــه وأمَّ

واآلباء واألُمور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيام نـصَّ عليـه 
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ــ ــو تعجُّ ــة، فه ــن اإلمام ــل أن م ــع، ألنَّ لقائ ــري موض ب يف غ

إنَّـام أطـاعوه يف قتـل النفـوس وبـذل األمـوال ملـا علمـوا : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ومل تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ومل يطعــه 

ــن  ــه ال يمك ــىلٰ بعضــهم، فإنَّ ــك ع ــاء ذل ع ــار  ادِّ ــيعهم يف أخب مج

ــه يمكــن دخــول الشــبهة منهــا واخلفــيِّ  هــا اجلــيلِّ كلِّ  الـنصِّ  ، ألنَّ

ــىلٰ  ــ ع ــراد، وخيف ــر يف امل ــنعم النظ ــن مل ي ــقُّ  ٰى م ــه احل ــ علي  ٰى حتَّ

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــا ال ت ــة أهنَّ ــد يف األدلَّ ــا،  يعتق ــتفاد منه ــنصِّ وال يس ال

إمـام بعـده  عـىلٰ  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه مل يـنّص 

ــد أنَّ يف  ــه يعتق ، ألنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو ال يطي فه

وخروجــًا عـن طاعتـه، وهــذا ال  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــول  ــة الرس ــه يف طاع ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس ــايف بذل ين

 ــام ــه إنَّ ــل املشــاقَّ ]] ١٧٩ص /[[، ألنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ  يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه لـه  فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إجيابـه عـىلٰ 

 .وال يدخل فيه

ــة ــذه الطريق ــق هب ــال للمتعلِّ ــّم يق ــذين : ث ــوم ال ــؤالء الق ه

م بـــذلوا يف طاعـــة رســـول اهللا  األمـــوال  مــدحتهم بـــأهنَّ

وقتلـــوا األقـــارب واألصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار واألوطـــال 

ــدِّ وحتمَّ  ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ــاّق ه ــوا املش ين ل

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عّف ــثامن ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ــب  ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ـــراب والطع ــوه الش ــًا ومنع أّيام

وأحـد أصـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا  نسيب له 

]) عليــه[صــلوات اهللا (بــن أيب طالــب  أمــري املــؤمنني عــيلَّ 

ــارًة بالبصـــرة وُأخــرون تــه ت ــه وخلعــوا عهــده وذمَّ  ٰى كثــوا بيعت

يف  مـــه بـــالنهروان مـــع علمهـــم بتقدُّ  ٰى ني وُأخـــربصـــفِّ 

ــدِّ  ــيِّ ال ــه س ــل وأنَّ ــان ين والفض ــلِّ لس ــدوح بك ــل واملم د األه

ــه  ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ــم ال ــلِّ أوان، وه ــل يف ك واملفضَّ

ــن  ــا م ــو دوهن ــا ه ــة وال مل ــلح لإلمام ــدكم ال يص ــة، عن الوالي

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــر إىلٰ  وأجلــؤوه إىلٰ   وخلعــوا احلس ــليم األم  تس

ومـن كـان ...   غريه، وهـم الـذين قتلـوا احلسـني بـن عـيلٍّ 

ــن أهلــه عــىلٰ  ــفِّ معــه م ــش الوجــوه وأقبحهــا  يف الط أفح

ــن  ــد ب ــايعوا يزي ــذين ب ــم ال ــًا، وه ــيالً وتقبيح ــا تنك وأظهره

إمـامتهم  معاوية ومن كان بعـده مـن بنـي مـروان وأمجعـوا عـىلٰ 

ـــرُّ  ــوب طــاعتهم والتص أحكــام تــدبريهم، ومل  ف عــىلٰ ووج

يعصمهم كـوهنم بالصـفات املـذكورة مـن قتـل النفـوس وبـذل 

ــه  ــائس يف طاعت ــج والنف ــلِّ  امله ــواز ك ــن ج ــاه  م ــا ذكرن م

 .ما ذكرناه إالَّ دون كلِّ  عليهم، وما دفع النصِّ 

فــإن اعتــذر يف يشء مــن ذلــك بــدخول شــبهة ووقــوع 

ـن كــان عــىلٰ تقصــري ولــزو ـة وخــوف رضر ممـَّ  احلــقِّ  م تقيـَّ

وطلـب دنيـا وغـري ذلـك مـن  ٰى بـاع هـوومعتقدًا له باطنـًا أو اتِّ 

ــذو  ــنصِّ ح ــن ال ــه ع ــه بعين ــواب ل ــو ج ــة، فه ــذار املعروف األع

 .النعل بالنعل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

مــا جــرت  أنَّ  عــىلٰ (: قــال صــاحب الكتــاب]] ١٢٥ص [[

يف  عــاء هــذا الــنصِّ مــن ادِّ  عليــه أحــوال الصــحابة يمنــع

ــ ،األصــل ــحيحاً ألنَّ ــ ه لــو كــان ص ــف  ام جيــوز أنلكــان إنَّ خيتل

ر التـابعني أو بعـد ذلـك، ـن جـاز ذلـك يف عصـإحال النقل فيه 

ــ ــ ا يففأمَّ ــب أن ـعص ــان جي ــك، وك ــائز ذل ــري ج ــحابة فغ ر الص

ــاً  ــون معلوم ــذلك ل يك ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــت األُ جلم ــور كان م

الـذي جـرت عليـه،  احلـدِّ  التي جرت يف اإلمامـة ال جتـري عـىلٰ 

ــطرِّ  ــوا مض ــب أن يكون ــان جي ــل ك ــة ين إىلٰ ب ــة إمام ــري  معرف أم

ــطرارهم إىلٰ  ــؤمنني كاض ــوم  أنَّ  امل ــة، وص ــر واجب ــالة الظه ص

البيـت واجـب، ولـو كـان كـذلك  واجـب، وحـجَّ  شهر رمضان

مـة واملنازعـة فيهـا مـن مواقـف اإلما ما قد ثبـت عـنهم ما صحَّ 

بمنزلـة مـا  رٍ باضـطرا ا نعلـم بطالنـهغري ذلـك، وهـذا يف أّنـ إىلٰ 

 ا ال نعلــم يف اإلمامــة مــاا كــام نعلــم أّنــألّنــ ،نعلمــه مــن أنفســنا

ــوه باضــطراادَّ  ــك مــن حــال رٍ ع ــد خالفــه نعلــم ذل ، ونعتق

ــ ــحابة، وأهنَّ ــن  مالص ــك، وال يمك ــالف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ك

ــك إالَّ  ــد ذل ــيعهبع ــبة مج ــ م إىلٰ  نس ــاق، وأهنَّ ــداد والنف م االرت

ــ ،فيــه الكـالم ا ال حيــلُّ أن خيــالفوا، وذلـك ممَّــ لـذلك صــحَّ  ه ألنَّ

ــوءات، وإنَّــ ــبه القادحــة يف النب ــق الش ــاه املالحــدة طري ام ألق

ـــذين ـــة، ألنَّ  ال ـــريقتهم معروف ـــول  ط ـــاص الرس  اختص

ــدَّ  بأكــابر ــن  ٰى عالصــحابة، ومــن ي ــواتر م ــم اإلمامــة، ومــا ت هل

ــ ــه هل ــه، إىلٰ تعظيم ــن  م وإكرام ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــري ذل غ

رك ـز فـيهم الشـوِّ وغـريه، فمـن ُجيـ اخلرب يف أمـري املـؤمنني 

ــإنَّ  ــىلٰ والنفــاق ف ــل وإذا تعلَّ ، الرســول  ام طعــن ع ــوا يف مث ق

ــ ص [[/ م، ألنَّ ا تقــدَّ ة صــار الكــالم فيــه أعظــم ممَّــذلــك بالتقيَّ

ــ ]]١٢٦ ــويز التقيَّ ــىلٰ جت ــول  ة ع ــيام الرس ــكل ف ــه ؤدّ  يُ يش ي

ــن اهللا ــاىلٰ  ع ــن ال نُ تع ــوِّ ، ونح ــج ــه التقيَّ ــو ز علي ــك، ول ة يف ذل
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ــا لكنّــجوَّ  ــوِّ ام نُ ا إنَّــزن ــدج األمــارات الظــاهرة، وعنــد  ز عن

 )....ذلك ا مع سالمة احلال فغري جائزاإلكراه، فأمَّ 

الــذي يــذهب إليــه أصــحابنا وهــو الــذي أشــار : يقــال لــه

): نصـافاال(ـ عـروف بـيف كتابـه امل ابـن قبـة  إليه أبو جعفـر

ــد أنَّ ( ــاس بع ــول اهللا  الن ــأرسهم  رس ــني ب ــوا دافع مل يكون

ام بـادر روري بـه، وإنَّــبخالفـه مـع علمهـم الضـ وعاملني للنصِّ 

طلــب  إىلٰ  رســول اهللا  َض بِ  ُقــامَّ ـقــوم مــن األنصــار لــ

صــلت حــاهلم رؤســائهم بيــنهم، واتَّ  اإلمامــة، واختلفــت كلمــة

ــة  الســقيفة عــاملني عــىلٰ  ابجامعــة مــن املهــاجرين، فقصــدو إزال

ــداعي هلــم إىلٰ  ه، واالســتبداد بــه، وكــاناألمــر عــن مســتحقِّ   ال

ــتمكُّ  ــتهم يف عاجــل الرئاســة، وال ــة رغب  ن مــن احلــلِّ ذلــك غلب

ــاف إىلٰ  ــد، وانض ــة  والعق ــس مجاع ــان يف نف ــا ك ــداعي م ــذا ال ه

ـــد ـــن احلس ـــنهم م ـــؤمنني  ]]١٢٧ص [[/ م ـــري امل  ألم

ــل مــن  ــائهم وأقــارهبم، ولتقدُّ والعــداوة لــه لقتــل مــن قت مــه آب

ــي مل  ــاهرة، الت ــب الب ــاهرة، واملناق ــائل الظ ــه بالفض واختصاص

بعـداوة،  ببعضـها مـن حسـد وغبطـة، وقصـدٍ  اخـتصَّ  مـن خيُل 

نــس تشــاغل بنــي هاشــم حــاولوه بعــض األُ  نســهم بــتامم مــاوأُ 

ــيبتهم وعكــوفهم عــىلٰ  ــز بمص روا ـفحضــ، هم نبــيِّ  جتهي

مـا هـو  ٰى وجـر األنصـار ا عـىلٰ السقيفة ونازعوا يف األمـر وقـوو

النــاس فعلهــم وهــم مــن وجــوه الصــحابة  ٰى  رأفلــامَّ  ،مــذكور

م أكثـرهم بمثلـه وتـدخل الشـبهة بفعلـه تـوهَّ  حيسـن الظـنَّ  نممَّ 

مـا أقـدموا عليـه  بـاألمر وال أقـدموا فيـه عـىلٰ  سوام مل يتلبَّ ال أهنَّ 

ة، زه، فــدخلت علــيهم الشــبهوِّ غ هلــم ذلــك وُجيــســوِّ يُ  رٍ  بعــذإالَّ 

ــر يف ــوا النظ ــهم، ومل ينعم ــتحكمت يف نفوس ــوا حلِّ  واس ــا فامل ه

 والثــابتون عليــه موا هلــم، وبقــي العـارفون بــاحلقِّ مـيلهم، وســلَّ 

م بعـض ووقـع نني مـن إظهـار مـا يف نفوسـهم، فـتكلَّ غري متمكِّ 

ــن ــنهم م ــمّ  م ــة، ث ــه الرواي ــت ب ــد أت ــا ق ــزاع م ــد  الن ــادوا عن ع

التســليم مــع إبطــان  مســاك وإظهــارواإل الكــفِّ  رورة إىلٰ ـالضــ

 نقــل مــا علمــوه هـؤالء إالَّ  ، ومل يكــن يف وســعاالعتقـاد للحــقِّ 

نفوسـهم  أخالفهـم ومـن يأمنونـه عـىلٰ  إىلٰ  وسمعوه مـن الـنصِّ 

 .)فنقلوه، وتواتر اخلرب به عنهم

ــو جعفــر   وجــه دخــول الشــبهة عــىلٰ  نَّ أ(: وقــد ذكــر أب

ــ القــوم : قولــهيف   ســمعوا الروايــة عــن الرســول امَّ ـم لــأهنَّ

ــة« ــريش األئمَّ ــن ق ــ» م ــار، وأنَّ  وا أنَّ ظنُّ ــة االختي ــك إباح  ذل

ــامِّ  ــول الع ــذا الق ــذ هب ــاصِّ  أوىلٰ  األخ ــالقول اخل ــذ ب ــن األخ  م

 الـــنصَّ  إنَّ (: وقـــال  ،)املســـموع يف يـــوم الغـــدير وغـــريه

ــىلٰ  ــم ع ــمني ينقس ــصٌّ  :قس ــ ن ــع بحض ــةـوق ــحابة قليل  رة الص

ص [[/. الكثــريرة اخللــق ـاآلخــر وقــع بحضــ العــدد، والــنّص ّ ُ

ــ ]]١٢٨ ــنصُّ فأمَّ ــ ا ال ــع بحض ــذي وق ــة ـال ــة القليل رة اجلامع

ـ. كتامنـه، وجيـوز نسـيانه العدد فـيمكن الـذي وقـع  ا الـنصُّ وأمَّ

هـم كـانوا ام كـان يـوم الغـدير، وكلُّ رة العـدد الكثـري، فـإنَّ ـبحض

ــه  ــرين لكالم ــ ذاك ــري أهنَّ ــغ ــه بتأوي ــوا عن ــدٍ  لٍ م ذهب  فاس

ــ ــيهامَّ ـم لــألهنَّ ــ دخلــت عل ــالم  وا أنَّ م الشــبهة تومهَّ لــذلك الك

ــاً  ــل رضب ــن التأوي ــة،  م ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع جي

 .)إماماً  واختلفت الكلمة، أن خيتاروا

ا يف صــدر كالمنــا يف هــذا هــذه ألفاظــه بعينهــا وإن كنّــ

 كالمـه وكثـري مـن ألفاظـه، ومل نـأِت  ٰى إيراد معنـ يناالفصل توخَّ 

ه يمكـن مـع قـة حسـنة غـري أنَّـطري وجهـه، وهـذه باجلميع عىلٰ 

ــل أن ــحابة والتنزي ــوال الص ــيم ألح ــذا التقس ــرِّ ال نُ  ه ــني ف ق ب

الواقـــع يف يـــوم الغـــدير يف الوقـــوع  والـــنصِّ  اجلـــيلِّ  الـــنصِّ 

ــه بــني النّصــ ٰى ســوّ ويُ  ،األكثــر رةـبحضــ ــرة الســامعني ل ني وكث

أسـمع  هـذا أن يكـون النبـيُّ  عـىلٰ  ه ال يمتنـعألنَّ  ،والشاهدين له

 امَّ ـه لـالغـدير، غـري أنَّـ سـائر مـن أسـمعه خـرب يـوم جليلَّ ا النصَّ 

مـا  وقعت الفتنـة واختلفـت الكلمـة مـن املهـاجرين واألنصـار

ــع  ــها ورألوق ــا بعض ــي ذكرن ــباب الت ــل واألس ــاس  ٰى لعل الن

ـ صنيعهم اعتقد  ني والـذكر هلـام أنَّ كثـري مـنهم مـع العلـم بالنصَّ

علــوا ذلــك ألحــدهم مل يف القــوم الــذين ركبــوا األمــر وعقــدوه

ر إلــيهم، وقــول منــه تــأخَّ  خــاصٌّ   بعهــد مــن الرســول إالَّ 

ه علـيهم أنَّـ وكـان كالناسـخ لـه، وذهـب  علموه مـن الـنصِّ عامَّ 

الظــاهر الــذي عرفــوه ملــا  لــو كــان يف ذلــك عهــد ينــايف الــنصَّ 

ــ جــاز أن ه النســخ يف مثلــه ال يقــع ألنَّــ ، وأنَّ ايكــون خاص�

ــداء ــب للب ــذا إىلٰ  ،موج ــري ه ــوه  ]]١٢٩ص [[/ غ ــن الوج م

 مـن مل ا ال يشـتبه عـىلٰ املبطلة هلذه الشـبهة، ولـيس مـا ذكرنـاه ممـَّ

بــل ال  ،فيــه احلــقَّ  يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ 

بثاقــب النظــر الصــحيح، وإذا جــاز أن يــدخل  ل إليــه إالَّ وَصــيُ 

: الـذي هــو القـول العـامَّ  أنَّ  يعتقــدوا ٰى القـوم الشـبهة حتـَّ عـىلٰ 

ــريش إنَّ « ــن ق ــة م ــه أوىلٰ » األئمَّ ــل علي ــأن يعم ــول  ب ــن الق م

 الواقع يف يوم الغـدير مـع علمهـم بـاملراد مـن خـرب يـوم اخلاصِّ 

أن يكونـوا قـد علمـوا املـراد بـه إن مل يكـن  م ال بـدَّ الغدير، ألهنَّ 

طريـق الـدليل، إذ كـانوا مـن أهـل اللغـة ومـن ال  رضورة فمـن
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يف داللتــه عليهــا،  ٰى بنــيرجـع إليهــا ويُ  جيـوز أن يشــتبه عليــه مــا

نــاه الوجــه الــذي بيَّ  فــدخول الشــبهة علــيهم فــيام ذكرنــاه وعــىلٰ 

 فكـان حـال القـوم ينقسـم يف هـذا الوجـه أيضـاً  ،أجوز وأقرب

ـــة املتقدِّ  إىلٰ  ـــد إىلٰ  ،مـــةاألقســـام الثالث  فيكـــون بعضـــهم قص

ــي  الكــتامن واخلــالف مــع العلــم وزوال الشــبهة لألغــراض الت

ــت عل ــض دخل ــا، وبع ــبهةذكرناه ــه الش ــي  ي ــة الت ــن اجله م

 لـه ونقـل مـا علمـه مبطنـاً  احلـقِّ  مت وبعض آخر أقـام عـىلٰ تقدَّ 

ــ عــىلٰ  مــن الــنصِّ  ن مــن النقــل عليــه، ولــيس الوجــه الــذي متكَّ

ــدٍ  ــول ألح ــدَّ : أن يق ــا ق ــان م ــو ك ــحيحاً ل ــب أن  رمتوه ص لوج

 مجلـة بفعـل األكـابر الـنصَّ  ينقل الذين دخلـت علـيهم الشـبهة

مـن العمـل  الشـبهة املانعـة هلـم ألنَّ  ،مجلـةً  وال يعدلوا عن ذكره

ـ ،بموجبه غري مقتضية للعـدول عـن نقلـه  امَّ ـم عنـدكم لـكـام أهنَّ

 ٰى جمـراه حتـَّ ٰى علـيهم املـراد بخـرب يـوم الغـدير ومـا جـر اشتبه

ــ ــبهة أنَّ ــدوا بالش ــرياعتق ــت ه غ ــنصِّ  ضٍ مق ــيهم  لل ــب عل مل يوج

ــ ن يعــدلوا ممتنــع أ ه غــريذلــك عــدوهلم عــن نقلــه وروايتــه، ألنَّ

 عن نقلـه بالشـبهة كـام عـدلوا عـن العمـل بـه وعملـوا بخالفـه

القـوم الـذين أحسـنوا  م إذا كـانوا قـد اعتقـدوا أنَّ بالشبهة، ألهنَّ 

إلـيهم أو رشط أو مـا  دٍ  بعهـيقـع مـنهم مـا وقـع إالَّ  هبم مل الظنَّ 

ــر ٰى جــر ــد والشــ ٰى جم ــوِّ يُ  رطـالعه ــل س ــد بط ــا فعلــوه، فق غ م

ــار ــرب، وص ــم اخل ــدهم حك ــ عن ــدة يفممَّ ــرب  ا ال فائ ــه، وخ نقل

ــنصِّ  ــارق لل ــدير مف ــيلِّ  الغ ــ ،اجل ــه ألنَّ ــيهم إجياب ــتبه عل ه إذا اش

ــه للفضــيلة ]]١٣٠ص [[/ للــنصِّ  ــري مشــتبه إجياب ــون  ،فغ فيك

ــه ــه ملكــان فائدت ــ عــىلٰ  ،نقلهــم ل ــذين  م إذاأهنَّ وجــدوا القــوم ال

عـن ذكـر  بفعلهم قويت الشـبهة، ووقـع االغـرتار، قـد أرضبـوا

ظ بــه، وتناســوه ووجــدوا مــن عــداهم مــن والــتلفُّ  صِّ هــذا الــن

ــل ــقِّ  أه ــ احل ــوه للتقيَّ ــد أخف ــه ق ــاهر بنقل ــن التظ ــدلوا ع ة، وع

يف خــرب الغــدير ومــا ماثلــه فقــد صــار  وذكــره، ومل جيــدوا هــذا

ــبهة أُ  ــذا ش ــره ــل ٰى خ ــن نق ــدول ع ــنصِّ  يف الع ــيلِّ  ال دون  اجل

ــدها أنَّ  ــدوا عن ــوز أن يعتق ــدير، وجي ــوم الغ ــع يف ي ــ الواق  رهذك

ــ غـري جــائز كــام أنَّ  مــا  ٰى جمــر رٍ ه جــاالعمــل بــه غــري جــائز، وأنَّ

ــنُ  ــه َخ ِس ــاب، وأّي  حكم ــن الكت ــه م ــذين  ولفظ ــريقني الل الط

ــول ــوم ودخ ــال الق ــلكنامها يف ح ــىلٰ  س ــبهة ع ــهم يف  الش بعض

ــ ــاً النصَّ ــحَّ  ني مع ــدمها ص ــد أو يف أح ــت، فق ــا  وثب ــه م ــقط ب س

 ن نسـبةألزمناه صـاحب الكتـاب، وقصـد التشـنيع بـه علينـا مـ

 .االرتداد والنفاق وعناد الرسول  مجيعهم إىلٰ 

مـا  عـىلٰ  ة للـنصِّ إذا كان األمـر يف كـتامن أهـل امللَّـ: فإن قيل

جمـراهم مـن  ٰى ومـن جـر ٰى  نقلـه اليهـود والنصـارفـأالَّ  ذكـرتم

ــ طوائــف أهــل اخلــالف مجيــع الــدواعي  ة، وقــد علمنــا أنَّ للملَّ

ـــأهـــل  املوجبـــة لألغـــراض التـــي ذكرمتوهـــا يف ة عـــنهم امللَّ

ــ الظــاهرة  م قــد نقلــوا مــن أحــوال الرســول مرتفعــة، وأهنَّ

ــأمريه األُ  ــكت ــداء إىلٰ  ه عــىلٰ مــراء ونّص ــه لألع ــام، وحروب  األحك

كحالـه والـداعي  عنـدكم يف الظهـور ذلك مـا حـال الـنصِّ  غري

ــم دا إىلٰ  ــه هل ــنصِّ  إىلٰ  عٍ نقل ــل ال ــع أنَّ  نق ــنصِّ  م ــ لل ــاهرة مزيَّ ة ظ

مـن النـاس مـن العمـل  ٰى قلـوه مـع مـا جـرم إذا نعندهم، ألهنَّ 

ــ ــم حجَّ ــه هل ــت في ــه كان ــىلٰ بخالف ــل اإل ة ع ــالمأه ــحة  س واض

هم، وأقــدموا ومعــرية ظــاهرة مــن حيــث خــالفوا فيــه عهــد نبــيِّ 

ــىلٰ  ــوا إ ]]١٣١ص [[/ ع ــوز أن يمتنع ــيس جي ــره، ول ــراح أم ط

رين يف تلـــك املتـــأمِّ  للخـــوف مـــن اجلـــيلِّ  مـــن نقـــل الـــنصِّ 

ــ ــو كــااألحــوال، ألهنَّ ــه، م ل ــل يمــنعهم من ــوفهم مــن النق ن خ

ــذاهبهم  ــل م ــن نق ــوا م ــب أن يمتنع ــان جي ــه لك ــع نظام ويقط

ـــة ـــاهتم املخالف ـــ وديان ـــذاهب أئمَّ ـــلمني وم ـــرأي املس تهم، ل

ــه ــا يكره ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع ــن  ويع ــنهم م ــلمون م املس

ــول  ــذيب للرس ــم والتك ــالف هل ــا متحَّ  إىلٰ  اخل ــائر م ــوه س ل

أن  أضـعف مـنهام، فكـامومـا هـو  من الطعون كاهلجـاء والسـبِّ 

دناه وجــب أن ال يمنــع مــن مل يمنــع اخلــوف مــن مجيــع مــا عــدَّ 

 .كانت له حقيقة لو نقل النصِّ 

 املكـانوا إنَّـ سالم النصَّ لو نقل من ذكرته من خمالفي اإل: قلنا

مـور البديعـة ينقلونه للوجه الذي مل ينقلوا احلوادث العجيبة واألُ 

اخلـوف اليسـري  ة مثل هذا أنَّ الظاهرة، ومعلوم فيام كان سبب نقل

 العدول عنه، وليس حيمل نفسـه عامـل عـىلٰ  يـيمنع منه، ويقتض

ام كـان ، وربَّ ٰى هذا املجر ٰى بالنفس فيام جر رر واخلطارـل الضحتمُّ 

 الـديانات فضـالً  نقل مـا يرجـع إىلٰ  النقطاع اخلوف الشديد سبباً 

ع ه قـد ضـيَّ عـن نقلـه أنَّـ ما ال يرجع إليها وال يعتقد املعرض عىلٰ 

وإشـاعاته  الـنصِّ  ، وإذا كان يف نقل، وأمهل واجباً بإعراضه فرضاً 

ة القوم باالنسالخ عن الـدِّ  وتداوله شهادة عىلٰ  ين، واملخالفـة أئمَّ

ض اليهـود هبم، ففي تعرُّ  تابع هلم، ومقتدٍ  كلِّ  وعىلٰ  للرسول 

تهم، ونقـض لعهـدهم، ولـيس ينشـط لذمَّ  ة هلم فسٌخ وأهل الذمَّ 

ال  ء مع بقاء عقوهلم أن يسفكوا دماءهم ويبيحوا حريمهم بامهؤال

هم ، ولـيس يف تعبـري املسـلمني بخالفهـم لنبـيِّ جيدي عليهم نفعـاً 

من النفع هلم ما يفي ببعض  )عليه وآله ]]١٣٢ص [[/ اهللا صىلٰ (
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يشـبه هـذا مـا ينقلونـه مـن  ف من جهـتهم، والرر واملتخوِّ ـالض

مجيــع ذلــك ال  ســالم، ألنَّ اإلديانــاهتم ومــذاهبهم وطعــوهنم يف 

جتـر  تهم عليه انعقدت، وملذمَّ  ألنَّ  ،خوف عليهم من املسلمني فيه

 أهل الذمم إظهار مور املسلمني بأن حيظر عىلٰ عادة أحد من والة أُ 

وا مذاهبهم، وإن كرهها، وقد كانت عـاداهتم جاريـة بـأن ال يقـرُّ 

تظلـيم أو مـؤمن ب من مسـلم أو طعـن عـىلٰ  غضٍّ  منهم عىلٰ  أحداً 

تهم، فكيف هلم ت عليه ذمَّ يقتضيه دينهم واستقرَّ  تكفري خارج عامَّ 

اخلـوف  مـراء، وألنَّ اخللفاء وتظليم األُ  عىلٰ  الطعن إذا جتاوزوا إىلٰ 

 مذاهبهم ودياناهتم، ويف نقل النصِّ  لو كان عليهم فيام ينقلونه من

ر ذكرنا لوجب العدول عن ذك ومل يفرتق األمران من حيث واحداً 

ة ما لـيس ين من القوَّ الدِّ  لداعي ألنَّ  ،ينق بالدِّ دون ما يتعلَّ  النصِّ 

 .غريه ل يفتحمَّ ل فيه ما ال يُ تحمَّ لغريه، وقد جيوز أن يُ 

ــ  ين إىلٰ بــل كــان جيــب أن يكونــوا مضــطرِّ (: ا قولــهفأمَّ

مـا قـد ثبـت عـنهم  كان ذلك كـذلك ملـا صـحَّ  ولو معرفة النصِّ 

ــفهــذا إ ،)مــن مواقــف اإلمامــة  وال يصــحُّ  يقــال فــيام يتنــاىفٰ  امنَّ

ــه عــىلٰ  ــد كــان جيــب أن يُ  ثبوت ــنيِّ االجــتامع، وق وجــه  أّي   مــنب

ــنصَّ  ــون ال ــانوا يعلم ــب إذا ك ــة  جي ــر اإلمام ــوا يف أم أن ال يقف

ــك ــف تل ــد بيَّ  ،املوق ــوق ــ ا أنَّ نّ ــدفع الض ــيعهم مل ي رورة يف ـمج

ـ عـىلٰ  وال عمـل بخالفـه الـنصِّ  ـ ،دجهـة التعمُّ  م ينقســمونوأهنَّ

ــا، وإذا إىلٰ  ــي ذكرناه ــة الت ــام الثالث ــا  األقس ــذي أجزن ــان ال ك

ــ ــه تعمُّ ــنصِّ علي ــتامن لل ــ د الك ــه وتعمُّ ــم ب ــع العل ــلم  د العم

 الـنصَّ  إنَّ : أن يقـال خالفـه مجاعـة قليلـة العـدد، فكيـف يصـحُّ 

ال :  أن يقـالإالَّ  ومل يبـَق  ٰى جير مـن القـوم مـا جـر مل الو كان حق� 

أن تعمـل بخـالف مـا تعلمـه، وتـدفع  اجلامعـة القليلـة جيوز عىلٰ 

ت َفـرِ ا إذا قيـل عُ ة، وهـذا ممـَّما تعرفـه لـبعض األغـراض القويَّـ

ص [[/ خصــومنا ال يمنعــون مــا ذكرنــاه يف صــورة قائلــه، فــإنَّ 

اجلامعــة القليلــة وإن منعــوه يف اجلامعــات الكثــرية التــي  ]]١٣٣

مــن مل  نــة، فكــلُّ بصــفات معيَّ  وختــتصُّ  خمصــوص حــدٍّ  تبلــغ إىلٰ 

عصــمته مــن داللــة يــؤمن  ٰى ثبــت عصــمته، أو مــا جيــري جمــري

ــه، وال ــائز علي ــو ج ــه فه ــاه من ــا ذكرن ــل م ــوع مث ــانع  مــن وق م

ــتمكَّ ـيقتضــ ــد جــرت العــادات التــي ال ي ن ي امتناعــه منــه، وق

دفعهــا بعمــل اجلامعــات بخــالف مــا نعلمــه لــبعض  أحــد مــن

ــاب  األغــراض وكــتامن مــا نعرفــه ملثــل ذلــك، وقــد نطــق الكت

مـا : عـن أهـل الكتـاب خمـرباً  اهللا تعـاىلٰ بمثله قـال 
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واألخبــار مــا وقــع  وقــد علمنــا مــن جهــة القــرآن أيضــاً  ،]١٤

ــادة  عنــد دعــاء الســامري هلــم إىلٰ  ٰى قــوم موســ مــن ضــالل عب

قولـه مـع قـرب عهـدهم  ومـال إىلٰ  بـه العجل، وكثرة مـن اغـرتَّ 

جـه جَ أسـامعهم مـن بيانـه وُح  عـىلٰ  روكثـرة مـا تكـرَّ  هم بنبيِّ 

ــي يقتضــ ــال ي الشــبهة بنفــيي مجيعهــا تــوقّ ـالت ه تشــبيه عــن ربِّ

  ٰى بعبــادة العجــل مـن قــوم موســ مــن ضـلَّ  ، ولعــلَّ تعـاىلٰ 

ــ ــة ل ــانوا يف املدين ــذين ك ــلمني ال ــع املس ــن مجي ــر م ــانوا أكث  امَّ ـك

وإذا جـــاز الضـــالل والعـــدول عـــن ، الرســـول  َض بِ ُقـــ

ــ املعلــوم عــىلٰ  ــمــن األُ  هأنَّ ــو عــىلٰ َم ــة أُ  م فه ــمجاعــة مــن مجل  ةٍ مَّ

ــ عنــد أجــوز، والــذي يقولــه املخــالفون ة احتجاجنــا بقصَّ

 ام كـانلعبـادة العجـل إنَّـ ٰى ضـالل قـوم موسـ السامري مـن أنَّ 

ــىلٰ  ــبهة ال ع ــ للش ــق التعمُّ ــنصِّ طري ــولكم يف ال ــاد، وق  د والعن

ــذا ــالف ه ــ ،خي ــاً  هألنَّ ــان معلوم ــه  ك ــدلوا عن ــدكم فع ــم عن هل

وا القــوم الــذين ضــلُّ  وعملــوا بخالفــه غــري صــحيح، ألنَّ 

ـبالسامري قد كانوا مـن أُ  جـه جَ سـمع ُح  نوممـَّ  ٰى ة موسـمَّ

ــن وبيِّ  ــه ونح ــدعو إلي ــا كــان ي ــه، وم ــه، وعــرف رشعــه ودين نات

ــم ــ أنَّ  ]]١٣٤ص [[/ نعل ــن موس ــن دي ــوم م ــي  ٰى املعل ــم نف هل

ــه ــن خالق ــبيه ع ــ ،التش ــاهم إىلٰ وأنَّ ــادة ه دع ــبه  عب ــن ال يش م

 هـــا، وإذا كـــانوا عـــارفني هبـــذا مـــن دينـــهاألجســـام وال حيلُّ 

وا  مــن حيــث شــكُّ م شــبهة فيــه إالَّ فلــيس تــدخل علــيه رضورةً 

ــدوا أنَّ يف نبوَّ  ــه، واعتق ــحيح، ومل  ت ــيس بص ــه ل ــاهم إلي ــا دع م

ة يف نبـوَّ  ن أظهـر الشـكَّ بالسـامري ممـَّ وايكن القـوم الـذين ضـلُّ 

ــ ــ  ٰى موس ــنهم أهنَّ ــاهر ع ــل الظ ــه، ب ــن دين ــروج ع م واخل

ــ ــه متمسِّ هلــم  ريعته، وهلــذا قــالـكني بشــكــانوا مــع عبــادهتم ل

ــامري ــو�ٰ  :الس ــْم َو�ُِ� ُ�
ُ
ــذا إِ�ُه� ــه[ ه ــرياً  ،]٨٨: ط  مش

 مــع ضــالهلم بالعجــل وعبــادهتم لــه، إالَّ  العجـل، فلــم يبــَق  إىلٰ 

 .األغراض العمل بخالف املعلوم لبعض

كـان جيـب أن ال جيـري مـنهم يف اإلمامـة مـا : (قولـه أنَّ  عىلٰ 

ــ) ٰى جــر بــالقوم، ولــيس حلســن  حيمــل عليــه حســن الظــنِّ  امإنَّ

ة صــحَّ  لنـا عـىلٰ ا قــد دلَّ العلـم، وإذا كنّـ ل حيـث يقــعجمـا الظـنِّ 

لـدفعها بـام يرجـع فيـه  ٰى ي العلـم فـال معنــة تقتضـبأدلَّـ النصِّ 

ــنِّ  إىلٰ  ــن الظ ــىلٰ حس ــ أنَّ  ، ع ــا يقتض ــع م ــنِّ ـمجي ــن الظ  ي حس

ــنصِّ  ــدافعني لل ــالقوم ال ــه  ب ــوص علي ــام املنص ــائمني مق والق
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 ــن ــيِّ  م ــحبة للنب ــل   الص ــد حص ــل ق ــور الفض وظه

عـن الضـالل، والعمـل  أكثـره، ومل يكـن ذلـك نافيـاً  هم أولغري

طلحــة والــزبري مــع  أنَّ  ٰى  تــربــه، أَال  مــع العلــم بخــالف احلــقِّ 

ين قــد صــحبتهام وكثــرة فضــلهام يف الظــاهر، ومقامــاهتام يف الــدِّ 

ــؤمنني  ــري امل ــا أم ــرهني بايع ــري مك ــائعني غ ــمّ  ط ــادا  ث ع

 ه أنصــارهنــاكثني لبيعتــه جملبــني عليــه ضــاربني لوجهــه ووجــو

أن  محلهــام خطؤمهــا القبــيح عــىلٰ  بالســيف، ثــمّ  ]]١٣٥ص [[/

منــه،  يءاملشــاركة يف دم عــثامن مــا هــو بــر مــن نســبا إليــه 

ــبِّ  ــا مس ــهومه ــد ،بان في ــة وق ــذه عائش ــت إىلٰ  وه ــحبة  مجع الص

ـــول  ـــوحي  االختصـــاص وااللتصـــاق بالرس وســـامع ال

ــرِّ  ــا، واملتك ــازل يف بيته ــىلٰ الن ــا  ر ع ــع منه ــد وق ــمعها ق ــنس  م

مـع علمهـا بفضـله، وكثـرة سـوابقه،  حرب أمري املـؤمنني 

تعظـيم وتبجيـل مـا شـاركت فيـه  كـلِّ  وروايتها فيه ما يزيد عـىلٰ 

 .وزادت عليهام طلحة والزبري

د بـن مسـلمة ممتنعـان مـن اص وحمّمـوهذا سعد بـن أيب وّقـ

ــه  ــلِّ  بيعت ــاء ك ــع انتف ــذ م ــام رٍ ع ــام هل ــن أن يق ــذا  .يمك وه

ــن ال ــة وعمــرو ب ــحبتهام أيضــاً معاوي ــر عــاص مــع ص ــد ج  ٰى ق

ــه  مــن حــرب أمــري املــؤمنني  مــنهام وإظهــار عداوتــه ولعن

ــوت الصــلوات ــهرته تغنــي عــن ذكــره وهــم  يف قن ومــا ش

حــريب وســلمك  حربــك يـا عــيلُّ «: يقــول  يسـمعون النبــيَّ 

ــلمي ــه ،»س ــمَّ اللّ «: وقول ــن وااله ه ــاداه، وال م ــن ع ــاد م  ،وع

 مــع عــيلٌّ «: وقولـه ،»واخــذل مـن خذلــه ،رهـر مــن نصــوانصـ

ــقُّ  احلــقِّ  ]]١٣٦ص [[/ ــيلٍّ  واحل ــثام دار مــع ع ــدور حي  وإىلٰ  ،»ي

هنايــة  عــىلٰ  واألفعــال التــي تــدلُّ  غــري مــا ذكرنــاه مــن األقــوال

أحواهلـا أن  م، وأقـّل كـرام، وغايـة الفضـل والتقـدُّ عظام واإلاإل

ي املنـع مــن حربـه ولعنـه، ومظاهرتــه بالعـداوة، ونحــن ـيقتضـ

وعـدل عـن  عـن احلـقِّ  ن ضـلَّ فـيمن ذكرنـاه ممـَّه لـيس نعلم أنَّ 

 مـن كانـت لـه صـحبة وظـاهر فضـل، إن مل يسـاو فيـه ه إالَّ نِ نَ َس 

إزالتــه  والتواطــؤ عــىلٰ  إلــيهم بــدفع الــنصِّ  القــوم الــذين يشــار

ا فـرق مـا بـني الفضـلني ممـَّ ه فهو مقارب له، ولـيسعن مستحقِّ 

ال جيـوز  هـؤالء مـن الضـالل والعنـاد مـا ي أن جيوز عـىلٰ ـيقتض

مجيـع مـن ذكـرتم  نَّ إ :ولئـك، ولـيس للمخـالف أن يقـولأُ  عىلٰ 

ـ حارب أمري املـؤمنني  نممَّ  اخلطـأ  ام تـمَّ وقعـد عـن بيعتـه إنَّ

ـ عليه بالشبهة غفلـة  عـىلٰ  هـذا مـن قائلـه يـدلُّ  ألنَّ  ،ددون التعمُّ

دناه، القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ  ة علم بحـالشديدة، وقلَّ 

والـزبري مـع بيعـتهام لـه  طلحـة أن تـدخل عـىلٰ  شبهة يصحُّ  وأّي 

  ًوعلمهــام باختصاصــه  وإيثــاراً  طوعــا  مــن الفضــائل

ـة والسوابق والعلوم بام يزيـد عـىلٰ   أضـعافاً  مـا حيتـاج إليـه األئمَّ

ربا وجهـــه بالســـيف، ـينكثــا بيعتـــه، ويضــ ٰى مضــاعفة حتَّـــ

، وهــذه حــال َك فِ دمــاء املســلمني بســببهام مــا ُســ ك مــنســفَ ويُ 

عليهـا يف قتالـه، وخلـع طاعتـه،  يف امتنـاع دخـول شـبهةعائشة 

 رٍ عـذ وأّي  ،براءتـه منـه أحـدٍ  ومطالبته بام قد علمت وعلـم كـلُّ 

ــ ــن أيب وّق ــعد ب ــه، لس ــن بيعت ــاع ع ــلمة يف االمتن ــن مس اص واب

وقــد بايعــا مــن مل يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودينــه وزهــده مــا 

هــذا وقــد شــاهدا النــاس قــد اجتمعــوا عليــه ، ظهــر منــه 

 فلـم يبـَق  ،منيالثالثـة املتقـدِّ  اجتمعـوا عـىلٰ  ضوا بإمامتـه كـامور

ــق ــبهة طري ــىلٰ  ،للش ــتبه ع ــف يش ــة  ]]١٣٧ص [[/ وكي معاوي

ــامن رضورةً  ــا يعل ــه ومه ــه ولعن ــر حرب ــياعهام أم ــرو وأش  وعم

مــا يمنـع مــن  مــن ديـن املســلمني والرسـول  مسـلم وكـلُّ 

مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه، ورضـا املسـلمني  ذلك فيـه، مـع

ــ ــدخلب ــاز أن ت ــىلٰ  ه، وإن ج ــبهة ع ــ الش ــع أّن ــاه م ــن ذكرن ا ال م

ــاً  ــدخوهلا وجه ــرف ل ــوزنَّ ف ،نع ــدخل ليج ــىلٰ  أن ت ــبهة ع  الش

 أمـري املـؤمنني وعقـد األمـر عـىلٰ  مجيع من عمل بخـالف الـنصِّ 

ــ لغــريه وعــدل عــن ذكــر الــنصِّ  يكــون مجيــع مــن  ٰى ونقلــه حتَّ

ــه ــا ال فصــل ف ، بالشــبهةإالَّ  فعــل ذلــك مل يفعل ــه وال وهــذا م ي

 .حميص عنه

مـن هـذا الكتـاب مـا يمكـن أن  ٰى ـا ذكرنـا فـيام مضـوقد كنّ 

إذا جـاز أن : حيـث قلنـا لصـاحب الكتـاب ،هاهنـا ض بـهعارَ يُ 

 صـفات اإلمـام التـي مـن مجلتهـا أن قـد بـنيَّ   يكون النبـيُّ 

ر ـحضــ العاقــدين لإلمامــة، ثــمّ  يكــون مــن قــريش، وصــفات

 جــاز فيــه، فــأالَّ  األنصــار مــع ذلــك طــالبني لألمــر ومنــازعني

 مــن طلــب األمــر مــن املهــاجرين أن يطلبــوه مــع علــيهم وعــىلٰ 

 للوجه الذي له طلبت األمر األنصار؟ علمهم بالنصِّ 

ـــنـّــوبيَّ   عـــىلٰ  األنصـــار مل تســـمع الـــنصَّ  إنَّ  :ه إن قـــالا أنَّ

ــ صــفات اإلمــام  م مــن أهــل احلــلِّ وصــفات العاقــدين مــع أهنَّ

 .ماماإل ن قد خوطب بإمامةوالعقد وممَّ 

ــه ــل ل ــاً : قي ــأجز أيض ــنصُّ  ف ــون ال ــوم  أن يك ــمعه الق مل يس

ــتبدُّ  ــذين اس ــىلٰ  واال ــالؤا ع ــاخلالف ومت ــد جرِّ  ب ــيهم، وق ــا إل ه

ن أن نـذكر يف هــذا ، ونــتمكَّ ٰى ـأشـبعنا هـذه املعارضــة فـيام مضـ

بـالقوم، حيـث  حسـن الظـنِّ  عـىلٰ  املوضع مقابلة لكالمـه املبنـّي 
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ــول ــنصِّ (: يق ــه يف ال ــا يقولون ــان م ــو ك ــ ل ــذا احق� ــوا ك ــا فعل  مل

 ).وكذا

ــا تدَّ : فيقــال لــه صــفات  عــىلٰ  عيــه مــن الــنصِّ ولــو كــان م

ـــام ـــ ]]١٣٨ص [[/ اإلم ـــدين حق� ـــر اوالعاق ـــا ج ـــن  ٰى مل م

 .من املنازعة ٰى األنصار ما جر

بمنزلـة مـا  رٍ ا نعلـم بطالنـه باضـطراوهـذا يف أّنـ(: ا قولهفأمَّ 

 اإلمامــة مــا ا ال نعلــم يفا كــام نعلــم أّنــألّنــ ،أنفســنا نعلمــه مــن

ــوه باضــطراادَّ  ــدرٍ ع ــك مــن حــال  ، ونعتق خالفــه نعلــم ذل

ــ ،فطريــف )الصــحابة كــان يعتقــده  العلــم بــام ه ال ســبيل إىلٰ ألنَّ

ــاً  ــوم باطن ــنصِّ  الق ــدلُّ يف ال ــا ي ــر م ــوهنم ، وأكث ــاهلم ك ــه ح  علي

ذلــك غــري معلــوم، ولــو  ٰى مظهــرين العتقــاد خالفــه ومــا ســو

ــره ــا ذك ــان م ــاً  ك ــطرا معلوم ــه وأل رٍ باض ــب أن ل ــحابه لوج ص

فيـه طريـق  ٰى عدَّ يمكـن أن ُيـ ه لـيستعلمه الشيعة كعلمهـم بأنَّـ

املخــالفني وبــني  ذلــك مــن ٰى عــ، وال فصــل بــني مــن ادَّ خيــتصُّ 

ــن ادَّ  ــم ــ ٰى ع ــيعة أنَّ ــن الش ــم رضورةً م ــانوا أنَّ  ه يعل ــوم ك  الق

ــنصَّ  ــدون ال ويعلمونــه، وإن كــانوا عــاملني يف الظــاهر  يعتق

نسـان مـن نفسـه مـا يعلمـه لمـه اإليشـبه مـا يع بخالفه، ولـيس

يفصـل  ثـمّ  ،رضورةً  ـيءللشـ ه جيـد نفسـه معتقـداً من غريه ألنَّـ

ــداً  ــون معتق ــني أن يك ــني أن ال ب ــذاهب وب ــبعض امل ــون  ل يك

ــه إىلٰ  ــبيل ل ــذلك، وال س ــم أنَّ  ك ــبعض  أن يعل ــد ل ــريه معتق غ

رشوط، وبــأن يظهــر القــول باملــذهب منــه يف   عــىلٰ إالَّ  املــذاهب

ــ مَ ِلــأحــوال قــد عُ  ــاد إظهــاره إالَّ  داعــي يــدعو إىلٰ  ه الأنَّ  االعتق

يمكــن رصف اإلظهــار ٍر أمــ انتفــاء كــلِّ  ن ويقطــع عــىلٰ والتــديُّ 

 عليهــا األحــوال ا لــه خصــائص ورشائــط تــدلُّ وهــذا ممَّــ ،إليــه

عي العلـم باعتقـاد غائـب ال ومشاهدهتا، فكيـف يمكـن أن يـدَّ 

ره مــن هــذه الطريقــة، وجيــوز أن يكــون مــا أظهــ ســبيل فيــه إىلٰ 

ــراض ــباب وأغ ــاد ألس ــديُّ  االعتق ــت للت ــرية ليس ــىلٰ كث  أنَّ  ن، ع

ــ ــا أهنَّ ــذهب خمالفين ــن م ــوم م ــوناملعل ــىلٰ  م ال يقطع ــواطن  ع ب

ــحابة إالَّ  ــاهره، الص ــه لظ ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم  ف

ـــ زون أن يكونـــوا مبطنـــني خلـــالف مـــا هـــم لـــه وِّ ُجيـــ موأهنَّ

والقطــع  الــنصِّ باعتقــادهم يف  عي العلــممظهــرون، فكيــف يــدَّ 

ــىلٰ  ــلِّ  ع ــواهلم يف الك ــريه، وأح ــه دون غ ــاطنهم في ــاوية،  ب متس

كإظهــارهم  إظهــارهم العتقــاد خــالف الــنصِّ  ونحـن نعلــم أنَّ 

ــع ــا  ]]١٣٩ص [[/ مجي ــارهم مل ــل إظه ــذاهبهم، ب ــاهتم وم ديان

آكــد وأظهــر، فتجــويز خمالفــة بــاطنهم  عــدا االعتقــاد يف الــنصِّ 

ــويزه  ــرين كتج ــد األم ــاهرهم يف أح ــريف األُ لظ ــىلٰ  ،ٰى خ  أنَّ  ع

 عي للعلــم ببــاطن الصــحابة يف هــذا الوجــه ال جيــد فصــالً املــدَّ 

العلـم مـن احلشـوية وأصـحاب احلـديث  ٰى عـادَّ  بينه وبـني مـن

ــن ــي م ــن بق ــاطن م ــ بب ــابعني يف عفَّ ــحابة والت ــة الص ة معاوي

بأحكامــه بعــد مــوت  واعتقــاد إمامتــه وتصــويبه، والرضــا

ــيلٍّ  ــن ع ــن ب ــ احلس ــكه مل ي، فإنَّ ــد يف تل ــوال إالَّ  وج  األح

  كـامإّين : ملا ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـول صـاحب الكتـاب مظهراً 

ي اعتقـاد إمامـة معاويـة وتصـويبه يف أحكامـه، ـأعلم مـن نفسـ

مجاعــة املســلمني، ووجــوه الصــحابة  أنَّ  إىلٰ  مضــطرٌّ  فهكــذا أنــا

أرشنـا إليهـا كـانوا معتقـدين ملثـل  والتابعني، يف األحـوال التـي

مـن هـذه املعارضـة،  س جيد صـاحب الكتـاب مهربـاً ذلك، ولي

ــ ــه فصــالً  ـيءق بشــوال يتعلَّ ــهإالَّ  جيعل ــه بمثل ــا أن نقابل   ويمكنن

 .عاهفيام ادَّ 

ــ ــول ا تعلُّ فأمَّ ــإكرام الرس ــه ب ــم،  ق ــه هل ــوم وتعظيم للق

ــه، ألنَّ  وأنَّ  ــا إلي ــيام ذهبن ــؤثِّر ف ــامَّ ال ُي ــواتر، فم ــذلك مت ــرب ب اخل

ــيم و ــن التعظ ــا روي م ــع م ــرام مجي ــحَّ  -اإلك ــيس  -إذا ص فل

ـا أن  يقتضـي أكثـر مـن حسـن الظـاهر وسـالمته يف احلـال، فأمَّ

م، وإذا ينفـي مــا يقــع مــنهم يف املسـتقبل مــن قبــيح فغــري متــوهَّ 

 ام وقـع بعـد الرسـول والعمـل بخالفـه إنَّـ كان دفع الـنصِّ 

 فكيف يكون مدحه يف حياته هلم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟

ــ: فــإن قــال كــرام واملــدح واإلعظــام يمنــع اإل ام عنيــت إنَّ إنَّ

 .النفاق يف تلك احلال من وقوع

ــه ]]١٤٠ص [[/ ــل ل ــام وقــع مــنهم مــن : قي ــيس جيــب ب ل

 نفــاق، ألنَّ  عــىلٰ  الرســول  أن يكونــوا يف حيــاة دفــع الــنصِّ 

كفـر مـن فاعلـه مـن ال يمنـع  دفـع الـنصِّ  أنَّ  فيمن يقطـع عـىلٰ 

ـاإل جهـة من وقوعه بعد اإليامن الواقـع عـىلٰ  ا مـن خـالص، فأمَّ

 إىلٰ  ماً متقـدِّ  ه حيتـاج يف منـع وقـوع اإليـامناملوافـاة فإنَّـ ذهب إىلٰ 

ــكفــراً  أن يثبــت لــه كــون دفــع الــنصِّ  ــة ، وأنَّ ه خيــرج عــن منزل

فاعلـه فـارق الـدنيا  ت أنَّ ثبِـيُ  ويلحـق بمنزلـة الكفـر ثـمّ  الفسق

ــه ــ ،علي ــه إن مل يُ ألنَّ ــهثبِ ــىلٰ  ت ل ــع ع ــك مل يمتن ــه  ذل ــدُّ مذهب م تق

الرسـول غـري عـامل  أن يكـون ه غـري ممتنـع عقـالً أنَّـ عىلٰ  ،اإليامن

 فيكـون مدحـه هلـم ببواطن أصـحابه ورسائـرهم مـن خـري ورشٍّ 

ــىلٰ  ــ ع ــوارد بأنَّ ــمع ال ــذر بالس ــع الع ــاهر، وإذا انقط  ه الظ

ــال كــان ــواطن بعضــهم أمكــن أن يق ــ: يعــرف ب ــم  ه إنَّ عل

عظـيم ملــن علــم يف حــال مل يكــن منـه بعــدها مــدح وال ت بـذلك



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٤٨٢

ويمكـن أن  ،بعينهـا غـري مقطـوع عليهـا احلـال سوء باطنه، فـإنَّ 

 .بزمان يسري ذلك قبل وفاته  إنَّ : يقال

خبـث  مـن علـم  ه غري ممتنع أن يمدح النبيُّ إنَّ : وقد قيل

علمـه  مـع ه ين، كـام أنَّـوالـدِّ  للحـقِّ  باطنه إذا كـان مظهـراً 

 ه قد كان جيري عليهم أحكامباملنافقني ومتييزه هلم من مجلة أصحاب

 فيام نطق به الكتاب من منها إالَّ  ءاملؤمنني، وال خيالف بينهم يف يش

قـربه وإجـراء  أحـدهم عنـد موتـه والقيـام عـىلٰ  الصالة عىلٰ  ترك

علـيهم، ودعـاؤهم يف مجلـتهم رضب مـن املـدح  أحكام املؤمنني

 .لجاز األوَّ  فلئن جاز هذا ،والتعظيم

 مل يكــن يعــرف  النبــيَّ  إنَّ : ولــيس يمكــن أن يقــال

ــافقني بأعيــاهنم ــهد بأنَّــ ألنَّ  ،املن قــد كــان  ه القــرآن يش

ـــرفهم ـــاىلٰ  ]]١٤١ص [[/، يع ـــال اهللا تع ٰ َوال : ق
َ
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ــ ــحيح أن تتوجَّ ــيس بص ــه ول ــارة ه إلي ــذه العب ــيهم إالَّ  ه  ف
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ــد[ كــان يعــرفهم،   هريح بأنَّـــويف هــذا تصــ ،]٣٠: حمّم

 .رهما ذكرناه واضح ملن يتدبَّ  وكلُّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال(: ق ــإن ق ــة  إنَّ : واف ــق اإلمام طري

 ز عـىلٰ جـوِّ ا نُ النقـل انقطـع بـالكتامن ألّنـ ذكرناه فـإنَّ  وإن كان ما

ـ نَّ أا نّـقـد بيَّ : قيـل لـه. يكتمـوا اخللق العظيم أن ة ال تقـوم احلجَّ

ــلحةإالَّ  ــه، واملص ــذا الوج ــن ه ــلألُ   م ــ تُ ة أالَّ مَّ ــة إالَّ عَل  م اإلمام

ف مـن املكلِّـ ةألمـر يرجـع إليـه حكمـ من هذا الوجه، فـال بـدَّ 

 فلـو جـاز الكـتامن بالعـادة عـىلٰ  ،ا يقطـع هـذا النقـلأن يمنع ممـَّ

فكيـف  ،ه مل يقـعع فـيام هـذا حالـه أنَّـقَطـذكرمتوه لوجب أن يُ  ما

ــك ــتامن يف ذل ــحُّ  والك ــحُّ  ال يص ــام ال يص ــائر األُ  ك مــور يف س

أوجــب كوننــا معــذورين  ذلــك إن صــحَّ  وبعــد، فــإنَّ . الظـاهرة

ـ بـل يوجـب أنَّ مناه، مـا قـدَّ  عىلٰ  ة كـام مل تقـم علينـا مل تقـم احلجَّ

 )....عليهم

ـئَ سـمـا مل تُ  السـؤال عـىلٰ  َت يْـنَ قد بَ : يقال له ك إن ل عنـه، ألنَّ

انقطاعـه مـن مجيـع  بانقطاع النقل مـن أجـل الكـتامن إىلٰ  أرشت

ـــاألُ  ـــمَّ ـــ ٰى ة، حتَّ يوجـــد يف طائفـــة مـــن  ]]١٤٢ص [[/ ه ملأنَّ

ــ ،طوائفهــا ــا يُ فهــذا ممَّ ــعَل ــوهَّ ا ال نــذهب إليــه، وكيــف يُ م أّن  مت

، ونلــزمهم خصــومنا بنقلنــا للــنصِّ  ونحــن نحــاجُّ  ،علينــا مثلــه

ــأمَّ  ــتدلُّ  لوهأن يت ــىلٰ ويس ــحَّ  وا ع ــنصِّ ص ــن ال ــوا م ــا  ته ليعلم م

ــاه؟ وإن أردت أنَّ  ــل علمن ــض األُ  نق ــبع ــل مَّ ــن أج ــع م ة انقط

ــن  ــدوهلم ع ــالفهم وع ــتامن أس ــنصِّ إك ــاء ال ــيس  لق ــيهم، فل إل

ــب إذا أردت  ــة املكلِّــجي  ف مــن انقطــاعهــذا أن متنــع حكم

ــل ــ ،النق ــألنَّ ــذا الض ــع ه ــل ـه إذا انقط ــل مل تبط ــن النق رب م

ام جيـب أن متنـع احلكمـة مـن فـني، وإنَّـاملكلَّ  مجاعـة ة به عىلٰ احلجَّ 

 .ةالذي تزول معه احلجَّ  لالوجه األوَّ  انقطاع النقل عىلٰ 

فـق ا مـا اتَّ صـوهلفـق يف أُ مـور الظـاهرة فلـو اتَّ ا كـتامن األُ فأمَّ 

ــنصِّ  ــا  يف ال ــدفان خربه ــا وان ــام كتامهن ــامعون يف مت ــع ط وطم

 ،لكانــت احلــال واحــدة يف الــنصِّ  ٰى جــر لــبعض الــدواعي كــام

ــ فــإنَّ  ــام احلجَّ ــ ة والعــذر للمخــالفقي ــه يف وســقوط احلجَّ ة عن

ـ ا أنَّ نّـم بطالنـه، وبيَّ فقـد تقـدَّ  باب الـنصِّ   قائمـة عـىلٰ  ة بـهاحلجَّ

 .ملن جهله ه ال عذراجلميع وأنَّ 

ــاب وقــد ذكــر شــيخنا أبــو هاشــم يف (: قــال صــاحب الكت

ــذه ــالن ه ــه أو  بط ــا بلفظ ــن نورده ــنة نح ــة حس ــة مجل الطريق

 ٰى عـام ادَّ م مـن اإلماميَّـة إنَّـتقـدَّ  مـن إنَّ : بقريـب مـن لفظـه قـال

ــنصَّ  ــي تعلَّ  ال ــار الت ــباألخب ــا ممَّ ــوا هب ــقق ــه طري ــر،  ا طريق النظ

هم قــوم مل يكــن مــنهم ث بعــدوتــدخل يف مثلــه الشــبهة، وحــدَّ 

ــديُّ  يف ــول ت ــذا الق ــه ــةن، وإنَّ ــدهم املغالب ــان قص  ورأوا أنَّ  ،ام ك

ـ عوا عنـه ال يقنـع فـادَّ  قهم هبـذه األخبـارتعلُّ  ه أخـذ بيـد أنَّ

ــؤمنني  ــري امل ــه أم ــال ل ــدي«: وق ــن بع ــام م ــت اإلم  ،»أن

ــوادَّ  ــوا أنَّ ــنع ــع ع ــك مج ــل ذل ــد  ]]١٤٣ص [[/ ه نق ــع ق مج

ــل إىلٰ  ــغ إىلٰ  حص ــيِّ ا أن يبل ــ[،  لنب ــدوأنَّ ــوُ  ه ق ــك  دَ ِج يف ذل

ـ عـوا عـىلٰ ادَّ  ٰى حتـَّ ]النقل رشط التـواتر يعلمـون  مخمـالفيهم أهنَّ

ــحَّ  ــطراص ــوهلم باض ــة  ٍر،ة ق ــالفيهم املعارض ــذا ملخ ــوا هب وطرق

ــمثــل أن يــدَّ  ،أصــل هلــا مور البــأُ  ــواتر يف أنَّ أخــذ  ه عوا الت

ــد أيب ــال بي ــر فق ــدي«: بك ــامكم بع ــذا إم ــك إىلٰ  ،»ه ــري ذل ، غ

خمـــالفيهم عــن املوضـــوعات  وخــرج الكــالم بيـــنهم وبــني

عـــن  الكـــالم أعنـــي هـــم وخمـــالفيهم إىلٰ  وخرجـــوا مجيعـــاً [

ــتكلَّ  ]املوضــوعات ــىلٰ التــي ن ــذيب  ٰى عــأن ادَّ  مثلهــا، إىلٰ  م ع تك

 .)...للبعض البعض

ــه ــال ل ــد دلَّ : يق ــىلٰ ق ــا ع ــيعة  لن ــلف الش ــات س يف  إثب

ــنصِّ  ــيلِّ  ال ــاهم بااجل ــن رم ــول م ــا ق ــرب ، وأبطلن ــه وق بتداع

 اجلــيلِّ  العلــم بــاملراد مــن هــذا الــنصِّ  طريــق ا أنَّ نّــإحداثــه، وبيَّ 

ــاً  ــول  أيض ــان الرس ــن زم ــاب ع ــن غ ــتدالل دون  مل االس

 .نفسه النصِّ  إثبات االضطرار، وكذلك الطريق إىلٰ 
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 ،»بعـدي أنت اإلمام«: ا اللفظ الذي حكيته من قوله فأمَّ 

 إثباهتا عىلٰ  ا نستدلُّ لة يف أنّ فحكمه عندنا حكم سائر األلفاظ املنقو

عـاء االضـطرار ا بادِّ من يـومي منّـ املراد هبا، ولسنا نعلم إىلٰ  وعىلٰ 

مني من أصحابنا املتقدِّ  ة قوله، فام نعرف أحداً صحَّ  إىلٰ  خمالفيه عىلٰ 

ذلـك، وهـذا ابـن الراونـدي وهـو الـذي  ٰى عادَّ  رين واملتأخِّ 

عائه مل يسـلك ادِّ  ه مل يسبق إىلٰ أنَّ جهته ابتدأ، و من النصَّ  عون أنَّ تدَّ 

 طريقـة إالَّ  القـول بـالنصِّ  ]]١٤٤ص [[/ رةـيف كتابه عنـد نصـ

ة يعلمون صحَّ  مخمالفيه أهنَّ  عىلٰ  ٰى عرورة، وال ادَّ ـالدليل دون الض

 .قوله باضطرار

ــ ــإ(: ا قولــه يف احلكايــة عــن صــاحبه أيب هاشــمفأمَّ م هنَّ

لك اعـرتاف منـه بـإيراد فـذ ،)املعارضـة بكـذا طرقوا ملخـالفيهم

مـن غـري أن يكـون هلـا حقيقـة  طريـق املقابلـة هذه املعارضة عىلٰ 

ــا ــا قلن ــن هاهن ــها، وم ــذي تدَّ  إنَّ : يف نفس ــهال ــن  عي ــة م البكري

 مـن صـاحبهم خيـالف مـا تـذهب إليـه الشـيعة، وإنَّ  عىلٰ  النصِّ 

ي بـني القـولني والـدعويني فقـد كـابر، أن يسـوّ  محل نفسـه عـىلٰ 

يعــارض مــا تــذهب إليــه فرقــة معلــوم كثــرة  أن وكيــف يصــحُّ 

ــا ــان وم ــذه األزم ــددها يف ه ــولٍ  ع ــالف، بق ــري خ ــا بغ مل  وااله

ــه أحــد وال ادَّ  ــرتفيــذهب إلي ــاه عاقــل يع ــذلك  ع املعــارض ب

هــذا  ولــئن جــاز ؟ســبيل املعارضــة فيــه، ويعتــذر بــإيراده عــىلٰ 

عنــدي  قــد صــحَّ : ســالم أن يقــوللــبعض خمــالفي اإل ليجــوزنَّ 

ــا نَّ أ ــع م ــيِّ دَّ ي مجي ــزات نب ــن معج ــلمون م ــه املس ال  هم عي

ــنوع، وال فــرق بــني  ءهــو يش امأصــل لــه، وإنَّــ مولــد مص

ــ مــن أثبــت مــن ٰى دعــواهم وبــني دعــو يف تلــك  اخمــالفيهم نبي�

ــ ٰى األحــوال ورو ــر ممَّ ــات أكث ــزات واآلي ــه مــن املعج رووه  اعن

قـرآهنم قـد عـورض بـام جيـري  علـيهم أنَّ  أيضـاً  ٰى عـوادَّ  ،وأهبر

هــذا هــو الــذي  إنَّ : جمــراه أو يزيــد عليــه، ويقــول احةيف الفصــ

عـوا مـا ال أصـل ملخـالفيهم مـن حيـث ادَّ  نفوسـهم قوه عـىلٰ طرَّ 

 .له فقوبلوا بمثله

كيـف يعـارض نقـل املسـلمني للمعجـزات وهـو : فإن قيـل

معلــوم بــأمر غــري معلــوم، وال ذهــب إليــه أحــد مــن  مســموع

 سالم؟خمالفي اإل

معلــوم  يعة وهـو أيضــاً وكيـف يعــارض نقـل الشــ: قيـل لــه

ــموع يتــديَّ  ــق الكثــري بــدعو ]]١٤٥ص [[/ نمس ــه اخلل  ٰى ب

 عاقل؟ وال البكرية مل يعتقدها بكري قطُّ  تضاف إىلٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال : (ق ــّم ق ــم  -ث ــا هاش ــي أب : -يعن

أنَّ هـذا األمـر لـو كــان  ٰى بطـالن هـذه الـدعو الـذي يـدلُّ عـىلٰ 

ــه  ــول من ــُل الق ــحيحًا مل خي ــون  ص ــن أن يك ـــرة م بحض

ة أو نفر يسـري، فـإن كـان بحضــرة نفـر يسـري كتمـوه [ مجيع األُمَّ

ـة بـه فلـيس علينـا أن يعلـم ذلـك مجـع ] أو نقله من مل تقـم احلجَّ

كتامنـه فسـبيلهم سـبيل مـن وصـفنا حالـه،  عظيم تواطؤوا عـىلٰ 

ـا ال جتتمـع  أنَّ كـتامن ذلـك عـىلٰ  عىلٰ  ـة ال جيـوز ألهنَّ مجاعـة األُمَّ

 خطــأ، وعــىلٰ  ب إظهــاره كــام ال جتتمــع عــىلٰ كــتامن مــا جيــ عــىلٰ 

ــة  ــن جه ــطرار م ــه االض ــيام طريق ــحُّ ف ــيم ال يص ــع العظ اجلم

العادة كـتامن مـا هـذه حالـه، وإن كـانوا مل يكتمـوا ومل يتواطـؤوا 

ــىلٰ  ــده  ع ــالف بع ــع اخل ــوز أن يق ــف جي ــاره فكي ــرك إظه  ت

مــع معــرفتهم ) منّــا أمــري ومــنكم أمــري: (يقــول األنصــار ٰى حتَّــ

ة الظاهر؟ وكيـف كـان جيـوز أن يسـمُّ  صِّ هبذا الن وا أبـا بكـر مـدَّ

وال يــدفع ذلــك دافــع؟ وكيــف  حياتــه خليفــة رســول اهللا 

املنـرب  أيب بكـر وهـو عـىلٰ  أنَّـه ذهـب إىلٰ  ُنِقـَل عـن احلسـني 

يف  مـا كـان مـن فاطمـة  َل ِقـونُ  ،»أيب انزل عن منـرب«: فقال

ــدك ــر ف ــن ،أم ــان م ــا ك ــؤمنني  وم ــري امل ــزبري  أم ــن وال م

ر تــأخُّ  ]]١٤٦ص [[/ ومـا كــان مـن ،امـاً ر عـن البيعــة أيّ التـأخَّ 

ة، ومــا كــان مــن أيب ســفيان خالــد بــن ســعيد عــن البيعــة مــدَّ 

أرضــيتم يــا بنــي عبــد منــاف أن (: ألمــري املــؤمنني  وقولــه

ـمـدد يـدك أُ ا؟ ييل عليكم تـيم أيب فصـيل  ا عـىلٰ بايعـك فألمألهنَّ

ــيالً  ــالً  خ ــف ،)ورج ــ وكي ــ ٰى روُي ــن العبّ ــدك ا(: ساع ــدد ي م

يعنـي أبـا سـفيان، فـإذا  هبذا الشـيخ مـن قـريش يءجأبايعك وأُ 

ـ بـايع ابـن رسـول اهللا  عـمَّ  إنَّ  :قيل ه لـن خيـالف علينـا عمِّ

ــريش ــع لق ــاس تب ــريش والن ــن ق ــد م ــف رو)أح ــلُّ ي ؟ فكي  ك

 :ه قـال يف تلـك املجـامع واملقامــاتأنَّـ عـن أحـدٍ  ذلـك ومل يـروَ 

وهـو اإلمـام الـذي أقامـه  عـن أمـري املـؤمنني  أين املذهب

عليـه وأشـار إليـه ومـا كـان حاجـة  بـاألمس ونـصَّ   النبيُّ 

 ...).ام بهما تكلَّ  اس وأيب سفيان إىلٰ العبّ 

أبو هاشـم فـيام حكيـت عنـه مـن األقسـام  قد أخلَّ : يقال له

ــه بالقســم ــذهب إلي ــذي ن ــحيح ال ــ ،الص ــون ألنَّ ــد أن يك ه أفس

ــنصُّ  ــ ال ــع بحض ــرـوق ــري فكتمــوه، وأ رة نف ــون يس ــد أن يك فس

ينقلـه أحـد مـنهم،  ، وملر مـن مجـع كثـري فكتمـوه أيضـاً ـبمحض

ــةً  ــوه مجل ــوا مل يكتم ــد أن يكون ــىلٰ  وأفس ــؤوا ع ــرك وال تواط  ت

ــون بعضــهم كتمــه  ــو أن يك ــحيح، وه ــي الص ــاره، وبق إظه

 .وبعضهم نقله
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ـ ]]١٤٧ص [[/ ــا نفيــه الكــتامن عـن مجاعــة األُ فأمَّ ة وعــن مَّ

 طرار فــيام ال نحتــاج إىلٰ االضــ اجلمــع العظــيم فــيام طريقــه

حيـث مل نجعـل  مـن دونـه، مـن كالمنـا يـتمُّ  مضايقته فيـه، ألنَّ 

ـاألُ   واجلامعــة الكثــرية التــي كتمتــه قــد ة بأرسهــا كامتــة للــنصِّ مَّ

ــاً  ــا كامت ــا أكثره ــىلٰ  جعلن ــبهة، وبعضــها ع ــ بالش ــبيل التعمُّ د، س

ـإواليقــني  ومـع العلـم ولــيس  .ا بمواطــاة أو مـا يقــوم مقامهـامَّ

بمســتنكر عنــد أيب هاشــم وأصــحابه يعنــي أن يكــتم هــذا 

 .وأن يكتم النفر القليل باملواطاة ،الكثرية للشبهة اجلامعة

ــ ــهفأمَّ ــع (: ا قول ــوز أن يق ــف جي ــوه فكي ــانوا مل يكتم وإن ك

ــري ــذا وجي ــذا ك ــ ،)ك ــال أهنَّ ــاج يف إبط ــيس حيت ــوا فل م مل يكتم

ه لـو مل ا ذكـره، ألنَّـممـَّ ـيءشـ وجـه مـن الوجـوه إىلٰ  عـىلٰ  النصَّ 

ـ يقـع العمـل  ا لشـبهة أو عـن علـم لوجـب أنيكتمه أكثرهم إمَّ

 عليــه دون غــريه، ولكــان العلــم بــه كــالعلم بســائر مــن الكــلِّ 

مور الظـاهرة التـي مل جيـز فيهـا الكـتامن، فالتغلغـل يف إبطـال األُ 

ام أورد وإذا كـان إنَّـ ،سـائر مـا ذكـره مـن العبـث هذا الوجـه إىلٰ 

 إنَّ : مــن قــال عــىلٰ  اواألقــوال رد�  الده مــن األفعــمجيــع مــا عــدَّ 

ــتم الــنصَّ  أحــداً  ــه مل يك ــن نقل ــدل ع ــ وال ع ــاره، فكنّ ا ال وإظه

مــا أورده، وبيــان  ذلــك فلــيس يلزمنــا الكــالم عــىلٰ  نــذهب إىلٰ 

ــه، اللّ  ــه في ــمَّ الوج ــالإالَّ  ه ــد :  أن يق ــانوا ق ــوز إذا ك ــف جي كي

ــىلٰ  ــوا ع ــاه  كتم ــا ذكرن ــائر م ــوا س ــه أن ينقل ــذهبون إلي ــا ت م

 .واحد كتامن اجلميع داعي إىلٰ وال

ــه ــاجلواب عن ــل ف ــذا إذا قي ــنصِّ  نَّ أ :وه ــل ال ــهادة  يف نق ش

ــىلٰ  ــن ع ــول م ــالف للرس ــالل واخل ــه بالض ــل بخالف ، عم

ــل ــيس يف نق ــر ول ــا ج ــد  ٰى م ــالف يف العق ــات واخل ــن املنازع م

ــ ــك ـيءش ــن ذل ــلَّ  ألنَّ  ،م ــل ك ــن نق ــاً  م ــا كالم ــن خمالفين أو  م

ــاً  ــر خالف ــول ٰى ج ــه وحص ــل انقطاع ــده نق ــا بع ص [[/ الرض

ـ ـيءفلـــيس يف نقــل شـــ ،والتســليم ]]١٤٨ ا ذكـــر مـــا يف ممـَّ

ــنصِّ  ــون ،ال ــزم أن يك ــف يل ــداعي إىلٰ  فكي ــرين  ال ــتامن األم ك

 ؟واحداً  مجيعاً 

ــ : رســول اهللا، وقــول األنصــار ا تســمية أيب بكــر بخليفــةوأمَّ

، وال حاجـة الـنصِّ  فهـو مطـابق لكـتامن )ا أمري ومنكم أمـريمنّ (

ــتأوي بنــا إىلٰ  : قــال مــن عــىلٰ  اام أورده رد� لــه وختــريج وجهــه، وإنَّ

 .ةمَّ مل يكتمه أحد من األُ  النصَّ  إنَّ 

ا ما ُنِقـَل عـن احلسـني  انـزل «: مـن قولـه أليب بكـر فأمَّ

ر مـن ، فلـيس ينقلـه مـن خمالفينـا مـن ينقـل تـأخُّ »عن منـرب أيب

ــل  ــرهم ب ــا، وأكث ــم فيه ــن تكلَّ ــالم م ــة، وك ــن البيع ر ع ــأخَّ ت

ا صـنعه الشـيعة، وإن رجـع : ب بـه، ويقـولمجيعهم يكذ إنَّـه ممـَّ

ــا إىلٰ  مــا ورد مــورد هــذا اخلــرب، ونقــل كنقلــه، وجــدوا  خمالفون

م لـه م أمـري املـؤمنني والـتظلُّ شيئًا كثريًا ممَّا ادَّعوا فقـده مـن تظلُّـ

ـــه  ـــمَّ «: كقول ـــىلٰ  الّله ـــتعديك ع م  إّين أس ـــإهنَّ ـــريش ف ق

ـــي ـــوين إرث ـــي ومنع ـــوين حّق ـــه »ظلم ـــة يف ، وقول  رواي

ــر ــمَّ «: ٰى ُأخ ــىلٰ  الّله ــتعديك ع ــوين  إّين أس م ظلم ــإهنَّ ــريش ف ق

مل أزل مظلومــًا منــذ ُقــبَِض «: ، وقولــه »احلجــر واملــدر

 غـري مـا ذكرنـاه مـن الروايـات عنــه  ، إىلٰ »رسـول اهللا 

ــته  ــيعته وخاصَّ ــن ش ــي  وع ــول وه ــا يط ــر مجيعه ــي ذك الت

 .بتُ موجودة يف الكُ 

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــة، إنَّ : ول ــري معروف ــات غ ــذه الرواي ه

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــيعة، ألّن ــا الش عائه ــرد بادِّ ــام ينف ــن وإنَّ ــرب ع ا أنَّ اخل

ــني  ــوهلم احلس ــقاط ق ــنا إس ــان غرض ــا، وك ــري جمراه : جي

: كيــف ُنِقــَل كــذا ومل ُينَقــل كــذا؟ ولــيس هلــم أيضــًا أن يقولــوا

ــه  ــيس في ــوه ل ــا رويتم ــع م ــن ]] ١٤٩ص /[[مجي ـــريح م تص

ــؤمنني  ــري امل ــال أم ــون تظلُّ ب ــن أن يك ــد يمك ، وق ــه نصِّ م

 مـن أنَّـه أحـقُّ بـاألمر وأوىلٰ  مـا كـان يعتقـده  مصـروفًا إىلٰ 

ــدُّ  ــة، ألنَّ بالتق ــك مجاع ــه ذل ــًا في ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق م في

ظاهر األقـوال املرويَّـة يقتضــي خـالف هـذا التأويـل الفاسـد، 

ألنَّ الظلــم ال يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة الســيّام مثــل أمــري 

ــؤمنني  ــاف  امل ــإذا انض ــة، ف ــوق الواجب ــب احلق إالَّ يف غص

جهــة  عــىلٰ  ذلــك التصـــريح بــذكر منــع اإلرث واحلــقِّ  إىلٰ 

 .االستعداء مل يبَق شبهة يف فساد تأويل املخالف

: ألمـري املـؤمنني فام الوجه يف قول العبّاس : فإن قيل

؟ ي بطالن النصِّ ـ؟ أَوليس ظاهر القول يقتض)مدد يدك ُأبايعكا(

 .البيعة ألنَّ املنصوص عليه ال حيتاج إىلٰ 

 :عن هذا جوابان: قيل

ــدمها ــاس : أح ــقيفة  أنَّ العبّ ــل الس ــل أه ــه فع ـــامَّ بلغ ل

ــيهم  ــتجَّ عل ــار أراد أن حي ــة االختي ــن جه ــر م ــدهم األم وقص

ــتهم، فســأل أمــري املــؤمنني  ــل حجَّ ــة  بمث ــده للبيع بســط ي

ــ ــع جهاهت ــن مجي ــة م ــذًا للحجَّ ــون آخ ــه فيك ــيِّعًا ليبايع ا، ومض

: لعذرهم فيام صنعوه مـن حيـث كانـت حـاهلم ال تعـدو أمـرين

ــوا إىلٰ  ــا أن يرجع ــر إىلٰ  إمَّ ــلِّموا األم ــقِّ وُيس ــه  احل ــده ل ــن عق م

ــــول  ــــون األوىلٰ  الرس ــــكوا  فيك ــــب، أو يتمسَّ واألوج
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ــ ــار وحيتجُّ ــاس باالختي ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه فيك ــن  وا ب م

 .البيعة يف مقابلته

 وال تــدلُّ عــىلٰ  البيعــة ال تنــايف الــنصَّ  أنَّ : واجلــواب اآلخــر

ويكـون  م الـنصِّ بطالنه، ألنَّه غري ممتنـع أن تقـع البيعـة مـع تقـدُّ 

ــذبِّ  ـــرة وال ــام بالنص ــا القي ــرض يف إيقاعه ــر،  الغ ــن األم ع

وه مـن داللـة مـا ظنـُّ ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــة البيع ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة االختي ــحَّ ــيِّ  ص  النب

األنصـــــار ليلـــــة العقبـــــة ومبايعـــــة  ]] ١٥٠ص /[[

 املهـاجرين واألنصـار بيعـة الرضـوان عنـد الشـجرة داللـة عـىلٰ 

ته وفـرض طاعتـه مـن جهـة االختيـار، ولسـاغ لقائـل  ثبوت نبوَّ

ــول ــة إىلٰ : أن يق ــا احلاج ــدُّ  م ــع تق ــة م ــوب البيع ة، ووج ــوَّ م النب

 كــر عــىلٰ أيب ب فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــًا أن يكــون نــصُّ 

أيب بكـر  عمر باخلالفة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ 

بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ومل يمنـع  عليه محل النـاس عـىلٰ 

وه م النصِّ تقدُّ   .من البيعة، فسقط بجميع ما ذكرناه ما تومهَّ

ـا قولـه ــه  ذلــك، ومل يـروَ  كيـف روي كـلُّ : (فأمَّ عـن أحـد أنَّ

ــن املــذهب عــن أمــري املــؤمنني : قــال يف تلــك املجــامع  أي

بــاألمس ونــصَّ  وهــو اإلمــام الــذي أقامــه الرســول 

، فـاجلواب عنـه أنَّ ذلـك مل يـرَو ألنَّـه مل يكـن، والسـبب )عليه؟

ــوم  ــول أنَّ الق ــذا الق ــال ه ــامع أمث ــك املج ــع يف تل ــه مل يق يف أنَّ

ـــ ـــق التغلُّ ـــر طري ـــدوا يف األم ـــقيفة قص ـــارضين للس ب احل

ــم ــتبداد، ألهنَّ ــي  واالس ــاورة لبن ــري مش ــن غ ــدبريه م دوا بت ــرَّ تف

ــتهم واملنضــمِّ  ني إلــيهم فيــه، وال مطالعــة لواحــد هاشــم وخاصَّ

األنصـار بميـل مـن مـال  منهم به، ولــامَّ ظهـرت كلمـتهم عـىلٰ 

 عــىلٰ ]] ١٥١ص /[[إلــيهم مــن مجلــتهم بــادر أحــدهم فصــفق 

بايعــه املســلمون، واجتمــع عليــه : يــد أيب بكــر بالبيعــة، وقــالوا

املبايعــة محــالً،  ر واملهــاجرون، ومحــل النــاس عــىلٰ األنصــا

وُأخذوا هبا أخـذًا، وُوطِـَئ سـعد بـن عبـادة وُوِجـَئ عنـق عـّامر 

ومـن كـان  وُكِسـَر سـيف الـزبري، وُروسـل أمـري املـؤمنني 

ــدعاء إىلٰ  ــه بال ــر يف جهت ــن ي ــلة م ــة مراس ــد  ٰى البيع ــة ق أنَّ البيع

 ف عـــىلٰ ر عنهـــا خلـــع للطاعـــة، وخـــاللزمتـــه، وأنَّ التـــأخُّ 

ــ وا إىلٰ اجلامعــة، وضــمُّ   د، وكــلُّ د والتهــدُّ ذلــك رضبــًا مــن التوعُّ

ــ ــالم يبق ــأّي ك ــوه، ف ــرواة ورشح ــره ال ــد ذك ــاه ق ــا ذكرن  ٰى م

ــة تثبــت ملحــتجٍّ  عــذر  ٰى ؟ ويف بعــض مــا جــرملــتكلِّم؟ وأّي حجَّ

ة  .واضح، ومانع ظاهر، ملن أمسك عن موافقة أو إيراد حجَّ

وكيـف جـاز أن : (هاشمقال صاحب الكتاب حكايًة عن أيب 

ه عن هذا األمر فـإن لْ َس : عليل يقول له العبّاس ورسول اهللا 

م؟  كان لنا بيَّنه، وإن كان لغرينا وّىصٰ  بنـا، مـع هـذا البيـان املتقـدِّ

األمـر يف  ٰى وكيف ساغ أليب بكر أن يستخلف عمر؟ وكيف جـر

  عليه؟ وكيف مل ُيبنيِّ أمري املـؤمنني ٰى ما جر بيعة أيب بكر عىلٰ 

زعمهم للتقيَّة مع أنَّ غريه قد أظهر كراهية ما فعلـه  أمر نفسه عىلٰ 

 اولَّيت علينا فظ� : عمر نَّ طلحة قال له يف عهده إىلٰ إ ٰى أبو بكر، حتَّ 

مـع  ٰى أن يكون يف الشور غليظًا؟ وكيف ريض أمري املؤمنني 

د فيه من القول حاالً بعد حال؟ وكيف جاز أن ال ينكر عىلٰ   ما تردَّ

 إن وّليت من أمر الناس شيئًا فال حتمل بني هاشم عـىلٰ : عمر قوله

أنا إمام املسلمني، وقد عرفت النصَّ : رقاب الناس؟ وهالَّ قال له

، وليست يب حاجة إىلٰ  ٰ  عيلَّ واإلشارة إيلَّ ؟ وكيـف مل يـذكر أن ُأَوىلَّ

صـار ]] ١٥٢ص /[[ه يف مناقبـه حـني الظـاهر فيعـدُّ  هذا النصُّ 

ه ويف وقت احلاجة مع أنَّـه كـان َيُعـدُّ مناقبـه يف املحافـل األمر إلي

واملشاهد يف أّيام معاوية وقبله؟ وكيف صحَّ مع ذلـك أن يعاضـد 

آرائهم يف إقامة احلـدود وغريهـا  أبا بكر وعمر وعثامن وينتهي إىلٰ 

بطـالن هـذه  ما ُنِقَل؟ وكلُّ ذلك يدلُّ من حال الصحابة عـىلٰ  عىلٰ 

ة عىلٰ  النصِّ  عىلٰ  ٰى الدعو  أنَّـه  كام دلَّت أحواهلا وأحوال األُمَّ

] احلادثـة[نفي هذه األُمـور  مل يقم العبّاس إمامًا، ألنَّ الدليل عىلٰ 

ليس حصول الروايـة أنَّ ذلـك مل يكـن وإنَّـام  ٰى اجلارية هذا املجر

ذلك كون أشياء كانت ال تكـون لـو كـان هـذا  يكون الدليل عىلٰ 

 ياء كانت تكـون لـو كـان هـذا الـنصُّ صحيحًا، أو فقد أش النصُّ 

 ينصُّ باإلمامة عىلٰ  صحيحًا، فلامَّ علمنا أنَّه ال جيوز أن يكون 

رؤوس األشهاد، وُيظِهر ذلك عند اجلمع العظـيم  رجل معنيَّ عىلٰ 

عيه هو لنفسه، وجتري أحواله عـىلٰ  ٍع وال يدَّ عي له ذلك مدَّ  فال يدَّ

سـائر الصـحابة، فقـد  مـع ما علمناه من حال أمري املؤمنني 

مل يقمه إمامًا، والذي حكي عن  أنَّه  ذلك دليالً عىلٰ  صار كلُّ 

يف الصالة فكـان [استخلف أبا بكر  احلسن البصـري من أنَّه 

ة استخالفًا له عىلٰ  عيه هـؤالء القـوم،  ٰى أقو] األُمَّ يف الشبهة ممَّا يدَّ

من أجّل الشــريعة، ق باستخالفه إّياه يف الصالة التي هي ألنَّه تعلَّ 

 وجعل اإلمامة مثلها، وإن كان ليس يف ذلك أمجـع مـا يـدلُّ عـىلٰ 

 ...).النصِّ عندنا

ــه ــاس : يقــال ل ــا ســؤال العبّ ــان األمــر مــن  أمَّ عــن بي

ــه، ]] ١٥٣ص /[[ ــوع علي ــري مقط ــد غ ــرب واح ــو خ ــده، فه بع

نة ملـا يعـرتض ومذهبنا يف أخبـار اآلحـاد التـي ال تكـون متضـمِّ 
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واألخبــار املتــواترة املقطــوع عليهــا معــروف،  األدلَّــة عــىلٰ 

فكيف بام يعـرتض مـا ذكرنـاه مـن أخبـار اآلحـاد؟ فمـن جعـل 

هذا اخلـرب املـروي عـن العبّـاس دافعـًا ملـا تـذهب إليـه الشـيعة 

ــىلٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــ م ته، وبيَّنّ ــحَّ ــة ص ا استفاض

ــىلٰ  ــد، ع ــد أبع ــه فق ــة ب ــحَّ  الرواي ــلَّمناه وص ــرب إذا س ت أنَّ اخل

ــه، ألنَّ ســؤاله  ــاٍف ل ، وال من ــه غــري دافــع للــنصِّ  الروايــة ب

حيتمل أن يكـون عـن حصـول األمـر هلـم وثبوتـه يف أيـدهيم، ال 

ــر ــك جم ــري ذل ــه، جي ــتحقاقه ووجوب ــن اس ــل  ٰى ع ــل نح رج

ــة بعــد وفاتــه، ثــّم حضـــرته  بعــض أقاربــه نحــالً وأفــرده بعطيَّ

ــه ــول ل ــة أن يق ــاحبه النحل ــوز لص ــد جي ــاة فق ــر: الوف ــا  ٰى أت م

يــدي  نحلتنيــه وأفردتنــي بــه حيصــل يل مــن بعــدك، ويصــري إىلٰ 

أم حيال بيني وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إيلَّ ورثتـك، وال يكـون 

 ه يف االسـتحقاق، بــل يكــون داال� شــكِّ  هـذا الســؤال دلـيالً عــىلٰ 

قبضــته،  ه يف حصــول الشـــيء املوهــوب لــه إىلٰ شــكِّ  عــىلٰ 

ــالن مــ ــا وبط ة تأويلن ــحَّ ــنيِّ ص ــيِّ والــذي ُيب ــوه قــول النب  ا تومهَّ

  ٰــىل ــاس ع ــواب العبّ ــة يف ج ــه الرواي ــا وردت ب ــم «: م إنَّك

 .»إنَّكم املظلومون«: ٰى ، ويف رواية ُأخر»املقهورون

ــه ــا قول ــر: (فأمَّ ــتخلف عم ــر أن يس ــاغ أليب بك ــف س ) وكي

ــه  غ ل ــوَّ ــذي س ــو ال ــك ه ــه ذل غ ل ــوَّ ــذي س ــف، ألنَّ ال فطري

ــا  ــة تلزمن ــأّي حجَّ ــر، ف ــاب يف األم ــر، االنتص ــتخالفه عم باس

ـة علينـا لـو سـلَّمنا كونـه مصـيبًا يف  وإنَّام يكـون اسـتخالفه حجَّ

ســائر أفعالــه، وأنَّ اخلطــأ والزلــل ال يــدخالن يف شـــيء منهــا، 

ــا ال ُنســلِّمه لــو كــان اســتخالفه : إالَّ أن يقــال الّلهــمَّ . وهــذا ممَّ

ــار  ــه األنص ــع علي ــا اجتم ــلمون، ومل ــره املس ــرًا ألنك ــر منك لعم

ون، وهــذا إذا قيــل هــو غــري مــا اعتمــده أبــو هاشــم، واملهــاجر

ــر  ــري ذك ــن غ ــر م ــر لعم ــتخالف أيب بك ــق إالَّ باس ــه مل يتعلَّ ألنَّ

ــىلٰ  ــتالف، وع ــاع واخ ــا، وإذا  إمج ــه عجبن ــا، ومن ــك تكلَّمن ذل

ــق باإلمجــاع وجــوب  اإلنكــار، فــالكالم ]] ١٥٤ص /[[تعلَّ

م وما سيجيء يف مواضعه  .عليه ما تقدَّ

ــر ــا ج ــا م ــ ٰى فأمَّ ــا علي ــه م ــيس في ــر، فل ــة أيب بك ه يف بيع

ــنصِّ  ــالن ال ـــي بط ــيقتض ــد بيَّنّ ــا ق ته، ألّن ــحَّ ــدفع ص ا ، وال ي

ــر ــا ج ــويرها، وم ــال وتص ــاص احل ــادرة  ٰى باقتص ــن املب ــا م فيه

وترك املشاورة لبنـي هاشـم ومـن كـان يف مجلـتهم، مـا هـو بـأن 

، ولـيس جيـري بيـان أمـري ٰى وأحـر أوىلٰ  ثبـوت الـنصِّ  يدلَّ عىلٰ 

ــؤمنني  ــوص  امل ــام املنص ــه اإلم ـــرحيه بأنَّ ــه وتص ــر نفس أم

ك إذا ولَّيـت مـا تقـول لربِّـ: (قـول طلحـة أليب بكـر ٰى عليه جمر

ــ ــا فظ� ــًا؟ اعلين ــرويِّ )غليظ ــالقول امل ــة ب ــيس  ، ألنَّ طلح ــه ل عن

ـــن  ــــيء م ـــه وال يف ش ـــر وال يف دين ـــة أيب بك ـــادح يف إمام بق

ــه خمــرج االســرتادَّ  ــام أخــرج قول ــه، وإنَّ ــكوأحوال ، ٰى ة والش

يــه يف اإلمامــة تعدِّ  وشــتّان بــني هــذا القــول وبــني موافقتــه عــىلٰ 

وانتصــابه املنصــب الــذي غــريه أحــقُّ بــه،  عهــد الرســول 

ــي  ٰى فكيــف جيعــل مــا جــر ــه بالصــفة الت مــن طلحــة مــع كون

ــىلٰ  غًا للموافقــة ع ــوِّ ــا  ذكرناهــا مس ــه م ــة علي الــنصِّ ويف املوافق

ة بقولـه، مـع أنَّـه أنَّ أبا بكـر مل يـرَض مـن طلحـ هو معلوم؟ عىلٰ 

أجلسـوين : (ال مطعن عليه يف نفسـه بـه، ولــامَّ سـمع قولـه قـال

ــال)أجلســوين ــّم ق ــتلقيًا، ث ــه كــان مس ــاهللا ُخت : (، ألنَّ ــونني؟ وِّ ب ف

، فمـن أزعجـه قـول )يـا ربِّ ولَّيـت علـيهم خـري أهلـك: أقول

ــ كــه حتَّ أظهــر الغضــب منــه واالمتعــاض، وهــو  ٰى طلحــة وحرَّ

ــادة الرع ــد جــرت ع ــائهم قــول ق ــع رؤس ــأن يســتعملوه م ــة ب يَّ

لسـت بإمـام واإلمـام : وُأمرائهم، كيف يكون حالـه لـو قيـل لـه

 غريك، وأنت خمالف للرسول فيام صنعته وتولَّيته؟

ــؤمنني  ــري امل ــول أم ــا دخ ــور فأمَّ ــر  ٰى يف الش ــد ذك فق

 :فيه وجوهاً  أصحابنا 

ن  أنَّــه : أحــدها]] ١٥٥ص /[[ ــام دخلهــا ليــتمكَّ إنَّ

لنصـوص عليـه واالحتجـاج بفضـائله وسـوابقه ومـا من إيراد ا

، وقـد علمنـا أنَّـه لـو مل يـدخلها أنَّه أحـقُّ بـاألمر وأوىلٰ  يدلُّ عىلٰ 

مل جيز منه أن يبتـدئ باالحتجـاج، ولـيس هنـاك مقـام احتجـاج 

ــل  ــث، فجع ــة إىلٰ  وبح ــه ذريع ــىلٰ  دخول ــه ع ــقِّ  التنبي احل

ــىلٰ  ــان، ع ــب اإلمك ــ بحس ــة، فإهنَّ ــه الرواي ــا وردت ب ا وردت م

ــه  ــر  بأنَّ د يف ذلــك اليــوم مجيــع فضــائله ومناقبــه أو ذكَّ عــدَّ

 .هبا

ز أن ُيسـلِّم القـوم األمـر لـه، ويـذعنوا  أنَّـه : ومنها جـوَّ

ــن احلُ  ــورده م ــا ي ــمل ــدخول يف َج ــل ال ــه، فجع ــيهم بحقِّ ج عل

ــ ٰى الشــور التمكــني مــن األمــر  ه، وســببًا إىلٰ مســتحقِّ  الً إىلٰ توصُّ

ـــل إىلٰ والقيـــام فيـــه بحـــدود اهللا ـــه  ، ولإلنســـان أن يتوصَّ حقِّ

 .ويتسبَّب إليه بكلِّ أمر ال يكون قبيحاً 

ــــا ــــه : ومنه ــــبب يف دخول ــــة  أنَّ الس ــــان التقيَّ ك

ــه   ٰى الــدخول يف الشــور لـــامَّ ُدِعــَي إىلٰ  واالستصــالح، ألنَّ

املظــاهرة  أشــفق مــن أن يمتنــع فيتســبَّب منــه االمتنــاع إىلٰ 

ر أنَّ  واملكاشــفة، وإىلٰ  ــأخَّ ــدخول يف الشــور ت ــام كــان  ٰى مــن ال إنَّ
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 العتقاده أنَّـه صـاحب األمـر دون مـن ُضـمَّ إليـه، فحملـه عـىلٰ 

 .إظهار الرضا والتسليم الدخول ما محله يف االبتداء عىلٰ 

ــا املــانع لــه مــن أن يقــول لعمــر عنــد قولــه إن ولَّيــت : (فأمَّ

رقــاب  مــن ُأمــور املســلمني شــيئًا فــال حتمــل بنــي هاشــم عــىلٰ 

حســب  أنـا إمـام املسـلمني، وقــد عرفـت الـنصَّ عـىلٰ  ):النـاس

ل الــذي منعــه مــن أن  مــا ألزمنــاه أبــو هاشــم، فهــو املــانع األوَّ

ــداء  ــر يف ابت ــه، ولعم ــول أّيام ــر ط ــك أليب بك ــل ذل ــول مث يق

ــري ]] ١٥٦ص /[[ ــد مص ــال عن ــه واحل ة أّيام ــدَّ ــّم م ــه، ث واليت

انع األمـر إليــه، ويف زمـان حربــه معاويــة وغـريه يف اســتمرار املــ

م، ألنَّ ُجــ أصــحابه ومجهــورهم كــانوا  لَّ كاحلــال فــيام تقــدَّ

معتقــدين إمامتــه باالختيــار، ومــن الوجــه الــذي اعتقــدوا منــه 

مني عليــه، وكــانوا يُ  رون اخلـــالف نِكــإمامــة الثالثــة املتقــدِّ

ــم إ ٰى لُســنَّتهم، والعــدول عــن طــريقتهم يف أكثــر األمــر، حتَّــ هنَّ

ســرية  لــوا عــىلٰ مَ ل بــأن ُحي كــانوا يطــالبون يف كثــري مــن األحــوا

ـــي  ــام يقتض ــذه ب ــاهلم ه ــؤالء وح ــل ه ــف يقاب ــيخني، فكي الش

ــذلك إالَّ  ــزم ل ــل املل ــواهلم؟ وه ــدح يف أح ــوم والق ــيم الق تظل

ــ ــه متعنِّ ــر مناقب ــن ذك ــًا م ــاه مانع ــا ذكرن ــيس م ــازف، ول ت جم

ــد يُ  ــحابه أح ــن يف أص ــه مل يك ــائله ألنَّ ــوفض ــله، وال نِك ر فض

 .يستبدع منقبًة له

ــا ت رأي القــوم فــام نعــرُف  قــه باملعاضــدة واالنتهــاء إىلٰ علُّ فأمَّ

ــه  ــت من ــدًة وقع ــه  معاض عي ــا يدَّ ـــي م ــا تقتض ــار إليه يش

، مل يتـولَّ هلـم واليـة قـطُّ  املخالفون، والظـاهر املعلـوم أنَّـه 

جهــة املعاونــة، وأكثــر مــا وقــع  وال شــاركهم يف واليــتهم عــىلٰ 

ــة عــ ممَّــا جيعلــه املخــالفون شــبهة دفعــه  منــه  ن املدين

ــه  ــبهة، ألنَّ ــة وال ش ــك حجَّ ــيس يف ذل ــات، ول ــض األوق يف بع

  ـــام ذبَّ عـــن نفســـه وأهلـــه وحـــرم رســـول اهللا ، إنَّ

األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر  ٰى وهذا جيـري عنـده جمـر

بـام  ن، ولـو كـان قصـده الذي ال بدَّ من إقامتـه مـع الـتمكُّ 

ــه  ــان ا]] ١٥٧ص /[[فعل ــة لك ــدة واملعاون ــب أن املعاض لواج

ــائر  ــن س ــي ع ــهم، وحيم ــرج يف جيوش ــوثهم، وخي ــذ يف بع ينف

فعــل ذلــك  ســبيل املعاضــدة، فــإذا مل نجــده  بلــداهنم عــىلٰ 

 .علمنا أنَّ الوجه يف حربه عن املدينة ما ذكرناه

ا تنبيهه  األحكـام فـيام كـانوا  هلـم عـىلٰ  )صلوات اهللا عليه(فأمَّ

فتي بـاحلقِّ أخوذ عليه أن يُ يستفتونه فيه فال شبهة أيضًا فيه، ألنَّ امل

ن، فلم يكن يسعه نبِّه عليه مع التمكُّ كلِّ وجٍه، ولكلِّ أحٍد، ويُ  عىلٰ 

  ٰن مـن  َل دِ قد عُ  أن يشاهد حكًام هللا تعاىل به عـن احلـقِّ يـتمكَّ

 .تغيريه والكالم فيه، فال يذكر ما عنده يف أمره

ــه ــي إىلٰ : (وقول ــا وينته ــدود وغريه ــة احل ــم يف إقام ) آرائه

ــه ع ــد أنَّ ــن وال أح ــرف نح ــا نع ــا م ــب، ألّن ــع إىلٰ  جي  رج

ـم كـانوا  رأهيم يف شـيء مـن األحكـام، بـل املعلـوم الظـاهر أهنَّ

ــه ويســتفتونه يف املعضــالت ويقــول عمــر ــون إلي ال : (يرجع

 ).عشت ملعضلة ال يكون هلا أبو حسن

ــم ]] ١٥٨ص /[[ ــدود، فلــم يق ــة احل ــا إقام ــد�  فأمَّ  اح

الوليـد بـن  ِقـبَلهم، وإنَّـام أقـام احلـدَّ عـىلٰ أحٍد بإذهنم ومـن  عىلٰ 

ــال  ــه، وق ــه علي ــن إقامت ــثامن م ــاع ع ــد امتن ــة عن ال «: عقب

، فكيـف جيعـل إقامتـه للحـدِّ دلـيالً »يضيع هللا حدٌّ وأنـا حـارض

 املساعدة واملوازرة؟ عىلٰ 

ا ما دلَّ عىلٰ  ه مـن اعتبـار  نفـي الـنصِّ  فأمَّ فلـيس هـو مـا ظنـَّ

ــد أحــوال الصــحابة وأفعاهلــا مناه ورشحنــاه، وق ــه مــا قــدَّ ، لكنَّ

ــ ــنصِّ بيَّنّ ــاء ال ــه انتف ــه أو انتفائ م أنَّ يف ثبوت ــوهَّ ــا ت ــع م  ا أنَّ مجي

ــن األفعــال  ــنصِّ م ــه لل ــا اعتقــد منافات ــع م ــل، وأنَّ مجي باط

ــه ــه، وقول ــاٍف ل ــري من ــوال غ ــنصَّ : (واألق ــوز أن ي ــه ال جي إنَّ

عي لـه رؤوس األشـهاد فـال يـدَّ  رجـل معـنيَّ عـىلٰ  باإلمامة عىلٰ 

عٍ ذلــك  عيــه هــو لنفســه وال يشــبهه حــال الــنصِّ مــدَّ ، )، وال يدَّ

عتـه لـه مجاعـة كثـرية،  أمـري املـؤمنني  ألنَّ النصَّ عىلٰ  قـد ادَّ

ــ ع ــو  ٰى وادَّ عِ  ه ــدَّ ــو مل ي ــه، ول ــىلٰ  لنفس ــك ع ــا  ذل ــه مل وج

ــبيل إىلٰ  ــا س ــان لن ــاه، وال ك ــمَّ  علمن ــه، الّله ــد  معرفت إالَّ أن يري

عــاء عــىلٰ  ســبيل اإلظهــار واإلعــالن، وإذا أراد ذلــك  نفــي االدِّ

 .ا من األسباب املانعة منه ما فيه كفايةفقد بيَّنّ 

ــة يف اســتخراجهم مــن  ــا مــا اســتقواه مــن شــبهة البكري فأمَّ

ـــه  ـــوم وجه ـــه، فمعل ـــنصَّ علي ـــالة ال ـــر للص ـــديم أيب بك تق

عيـه البكريـة مـن  والباعث عـىلٰ  ادِّعائـه، وبـإزاء ذلـك أنَّ مـا تدَّ

ـالنصِّ بخـرب   ٰى هـا، حتـَّه وأركِّ بُ الصـالة عنـدنا مـن أضـعف الشُّ

ــىلٰ  ــب ع ــه ليغل ــنصِّ  أنَّ ــاد ال ــتحالًة اعتق ــا اس ــنِّ أكثره ــذه  ظ هب

ــىلٰ  ــة ع ــلني، ويُ  الطريق ــن املحصِّ ــٍد م ــأح ــن نَس ــا ممَّ ب إظهاره

الغفلــة وقلَّــة التحصــيل، أو اعــتامد املدافعــة  تعلَّــق هبــا إىلٰ 

 .ًا للقولواملقابلة من غري أن يكون االعتقاد مطابق

خــرب  يف غــري موضــع الكــالم عــىلٰ  وقــد بــنيَّ أصــحابنا 

ــوبة إىلٰ  ــالة املنس ــ الص ــر ودلُّ ــىلٰ أيب بك ــني  وا ع ــبة ب ــه ال نس أنَّ

الً  ــرب الصــالة أوَّ ــا أوردوه أنَّ خ ــة، ومجلــة م ــالة واإلمام الص
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ص /[[خـــرب واحـــد، ثـــّم إنَّ األمـــر هبـــا واإلذن فيهـــا وارد 

أن يكـــون اإلذن  مــن جهـــة عائشــة، ولـــيس بمنكــر]] ١٥٩

، وقـــد دلَّ صـــدر مـــن جهتهـــا ال مـــن جهـــة الرســـول 

مـا  عـىلٰ   أحـدمها قـول النبـيِّ : ذلـك بشـيئني أصحابنا عىلٰ 

م أيب بكــر يف الصــالة وســمع أتــت بــه الروايــة لـــامَّ عــرف تقــدُّ 

ــــراب ــــه يف املح ــــ«: قراءت ُك ــــفإنَّ ــــوحيبات يوس ، »نَّ كص

ــه  ــىلٰ  وبخروج ــدًا ع ــعف معتم ــن الض ــامالً م ــ متح ري أم

ــؤمنني  ــن  امل ــر ع ــه أليب بك ــاس وعزل ــن العبّ ــل ب والفض

مـه عليـه بنفسـه يف الصـالة، وهـذا املقام وإقامـة الصـالة، وتقدُّ 

ــىلٰ  ــة واضــحة ع ــدلُّ دالل ــة  ي أنَّ اإلذن يف الصــالة مل يتعــدَّ عائش

 .الرسول  إىلٰ 

نَّ إنَُّكـ«: إنَّ السـبب يف قولـه : وقد قال بعض املخالفني

مروا أبـا «: لـامَّ ُأؤذن بالصالة قال نَّه إ: »كصوحيبات يوسف

إنَّ أبا بكـر رجـل أسـيف : ، فقالت له عائشة»بكر ليُصّيل بالناس

حزين ال حيتمل قلبه أن يقوم مقامك يف الصالة، ولكن تأمر عمـر 

نَّ كصـوحيبات إنَُّكـ«: عنـد ذلـك أن ُيصـّيل بالنـاس، فقـال 

جيـوز أن يكـون ال   ، وهذا ليس بشـيء، ألنَّ النبـيَّ »يوسف

أمثاله إالَّ وفقًا ألغراضه، وقد علمنا أنَّ صوحيبات يوسف مل يكن 

يوسف، وال مراجعة له يف يشء أمرهنَّ به، وإنَّام  منهنَّ خالف عىلٰ 

مـنهنَّ منـه مثـل مـا  واحـدةٍ  افتتنَّ بأرسهنَّ بحسنه، وأرادت كـلُّ 

هـا أرادته صاحبتها، فأشبهت حاهلنَّ حال عائشـة يف تقـديمها أبا

، وملـا يعـود ف بمقام الرسول ل والتشـرُّ للصالة طلبًا للتجمُّ 

 .أبيها من الفخر ومجيل الذكر بذلك عليها وعىلٰ 

]] ١٦٠ص /[[ وال معترب بمن محل نفسه من املخـالفني عـىلٰ 

عي أنَّ الرسول  املسجد مل يعـزل أبـا بكـر  لـامَّ خرج إىلٰ  أن يدَّ

ه يف مقامه، ألنَّ  هذا مـن قائلـه غلـط فظيـع مـن عن الصالة وأقرَّ

وهـو اإلمـام املتَّبَـع يف سـائر   حيث يستحيل أن يكون النبيُّ 

م الدِّ  ين متَّبِعًا مأمومًا يف حال من األحوال، وكيف جيـوز أن يتقـدَّ

م فيها  غريه يف الصالة وقد دلَّت الداللة عىلٰ   النبيُّ  أنَّه ال يتقدَّ

 عروف؟الرتتيب والتنزيل امل إالَّ األفضل عىلٰ 

لـو مل يعزلـه  بطـالن دعـواهم هـذه أنَّـه  وممَّا يـدلُّ عـىلٰ 

عنــد خروجــه عــن الصــالة ملــا كــان ملــا وردت بــه الروايــة مــن 

مـن القـرآن مـن  بالنـاس ابتـدأً  لــامَّ صـّىلٰ  االختالف يف أنَّه 

أّنـا نعلـم  ، عـىلٰ ٰى معنـ ٰى حيث ابتدأ أبو بكـر أو مـن حيـث انتهـ

اه وجهـًا يكـون منـه خـرب الصـالة لو جتاوزنا عن مجيع مـا ذكرنـ

ــيَّ  ــع تســليم أنَّ النب ــنصِّ م ــًا، ألنَّ   شــبهة يف ال ــا أيض أمره

ــ ــوٍص ال تعلُّ ــة يف حــاٍل خمص ــة خمصوص ــالة والي ق هلــا الص

واليـات كثـرية مـن مجلتهـا  باإلمامة، ألنَّ اإلمامـة تشـتمل عـىلٰ 

ة يف األوقـات كلِّ  نسـبٍة مـع مـا  هـا، فـأّي الصالة، ثّم هي مسـتمرَّ

ــ رنـاه بـني األمـرين؟ عــىلٰ ذك ة أنَّـه لـو كانــت واليـة الصـالة دالَّ

ة مـن حيـث كانـت تقـديًام النصِّ مل خيـُل مـن أن تكـون دالَّـ عىلٰ 

ــث  ــن حي ــالة أو م ــا ]] ١٦١ص /[[يف الص ــع أهنَّ ــت م اختصَّ

ل وجـب  تقديم فيها بحـال املـرض، فـإن دلَّـت مـن الوجـه األوَّ

مــه الرســول  حياتــه  يف طــول أن يكــون مجيــع مــن قدَّ

ــا أنَّ الرســول  ــلمني، وقــد علمن ــًا للمس ــد  للصــالة إمام ق

ــت  وّىلٰ  ــيهم، وإن دلَّ ــذا ف ــن ه ــب يشء م ــة ال جي ــالة مجاع الص

من الوجـه الثـاين فـاملرض ال تـأثري لـه يف إجيـاب اإلمامـة، ولـو 

 اإلمامـة لـدلَّ عـىلٰ  دلَّ تقديمه يف الصـالة يف حـال املـرض عـىلٰ 

ة،  ــحَّ ــال الص ــديم يف ح ــه التق ــأثري مثل ــرض ت ــان للم ــو ك ول

لوجب أن يكون تـأمريه ُأسـامة بـن زيـد وتأكيـده أمـره يف حـال 

ــىلٰ  ــتمل ع ــه تش ــع أنَّ واليت ــرض م ــالة  امل ــري الص ــالة وغ الص

ــيَّ  ــالف يف أنَّ النب ــه ال خ ــة، ألنَّ ــه اإلمام ــًا ل ــان   موجب ك

نفــذوا جــيش «: أن فاضــت نفســه الكريمــة  يقــول إىلٰ 

د»ُأسامة ر ذلك وُيردِّ  .ه، وُيكرِّ

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــالة ع ــدّل الص ــوجهني  مل ت ــن ال ــة م اإلمام

ــيُّ  ــان النب ــث ك ــن حي ــن م ــدمتوها لك ــذين أفس ــ  الل �  امؤمت

 .يًا خلفهبأيب بكر يف الصالة ومصلِّ 

، فكيـف جيعـل مـا هـو ما ُيبطِـل هـذا الظـنَّ  ٰى قد مضـ: قلنا

ـة؟ عـىلٰ  عنـد خمالفينـا قـد   أنَّ النبـيَّ  مستحيل يف نفسه حجَّ

عبـد الـرمحن بـن عـوف، ومل يكـن ذلـك موجبـًا لـه  خلف صّىلٰ 

اإلمامــة، وخــرب صــالة عبــد الــرمحن بــن عــوف أثبــت عنــدهم 

ــر  ــر، ألنَّ األكث ــف أيب بك ــالته خل ــرب ص ــن خ ــيهم م ــر ف وأظه

ا ، وقـد بيَّنّـمنهم يعرتف بعزله عـن الصـالة عنـد خروجـه 

ــالته  ــني ص ــوا ب ق ــم أن ُيفرِّ ــيس هل ــه، فل ــأثري ل ــرض ال ت أنَّ امل

 .الرمحن وبينها خلف أيب بكر بذكر املرضخلف عبد 

ــم ــن أيب هاش ــة ع ــاب يف احلكاي ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ا وممَّ

ــنيِّ يُ  ــالنب ــوهلم ]]١٦٢ص [[/  بط ــوز أن يقــدم إنَّــ: ق ه ال جي

وا خـِرب التواطـؤ فيُ  مـثلهم رة ال جيـوز عـىلٰ ـمجاعة من أهل البصـ

 فــإذا ،وا بــدخول القرامطــةِرب عــن أســعار األمتعــة وال ُخيــ

خبــارهم باألســعار وأشــباهها إوا بــذلك مــع ِرب مل ُخيــ وجــدناهم
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 رة، أو مل يقفـوا عــىلٰ ـالقرامطـة مل تـدخل البصـ أنَّ  ذلـك عـىلٰ  دلَّ 

وا بـام ِرب وا بـالعظيم وُخيـِرب ال ُخيـ ذلك من أمـرهم، ولـو جـاز أن

وجييئنــا مــنهم  هــو دونــه جلــاز أن يقــع يف اجلــامع حــرب وقتــل

 وقـد علمنـا لـك بـاطالً ون بـذلك، وإذا كـان مثـل ذِرب قوم ال ُخي 

ـ إمامـاً  اعليـ�  جعل النبيِّ  أنَّ  مـن  ه عليـهوإشـارته إليـه ونصَّ

فلـو كـان قـد نصـبه هلـم  ،معرفتـه ة إليـه إىلٰ مَّ أعظم ما حتتاج األُ 

يتكامتوا أمـره مـن غـري تواطـؤ وهـم خمـربون بـالكثري  ملا جاز أن

تــاج ا ال حيون بكثــري ممَّــِرب احلاجــة، بــل ُخيــ ا هــو دون ذلــك يفممـَّ

 اإلمامـة، ولـو تواطـؤا عـىلٰ  إليه وال هـو يف الظهـور مثـل إقامـة

ــ ذلــك  ألنَّ ، ذلــك علينــا م مجاعــة عظيمـة مل خيــَف ذلـك مــع أهنَّ

ــ كــتامن  مور تظهــر وكيــف جيــوز أن يتواطــؤا عــىلٰ ام يكــون بــأُ إنَّ

ذلــك  أنَّ  ؟ عــىلٰ مٍ وال مقـا يف مشــهدٍ  عٍ عيـه مــدَّ ال يدَّ  ٰى حتَّــ ذلـك

ـعيدَّ  مـا عـىلٰ  لو صـحَّ  ام ة قائمـة علينـا، وإنَّـونـه مـا كانـت احلجَّ

 ...).مل يقم إماماً  ه ذكرنا ما ذكرناه ليعلم أنَّ 

ــه ــ: يقــال ل ــة مــن البص ــذي جيــب إذا قــدمت مجاع رة ال ـال

وا ِرب التواطـؤ وأخربونـا عـن أسـعار األمتعـة ومل ُخيـ جيوز عليهم

ــ كــتامن دخــول  ال داعــي هلــم إىلٰ  هبــدخول القرامطــة وعلمنــا أنَّ

م هبـذا عَلـبحـاهلم أن يُ  مطة، وال صارف هلـم عـن األخبـارالقرا

ــــالشـــ ـــرط أهنَّ  ا مـــع التجـــويز حلصـــولم مل يـــدخلوها، فأمَّ

الكـــتامن، وصـــوارف عـــن اإلظهـــار  دواع إىلٰ  ]]١٦٣ص [[/

وا باألســعار وبــام هــو ِرب أن ُخيــ فــال جيــب القطــع، بــل ال يمتنــع

ـــاالً  ـــ أدون ح ـــعار وال ُخي ـــن األس ـــأنِرب م ـــة،  وا بش القرامط

 ه الأنَّـ ٰى  تـرأَال  ،كذلك القـول يف الـواردين علينـا مـن اجلـامعو

ــ ــن البص ــواردة م ــة ال ــذه اجلامع ــد ه ــع أن تعتق ــور رة ألُ ـيمتن م

عـن دخـول  خمـربٍ  عثـر عـىلٰ  ٰى ه متـبغـداد أنَّـ ظهرت من سلطان

ــالقرامطة البصـ ل بـه، أو يكـون بـني هـذه رة رضب عنقـه، ونكَّ

ــ ــني مجاعــة مــن ُجتّ ومضــاربات  عــامالتار بغــداد ماجلامعــة وب

ـ  رة كـانـأنـذروهم بـدخول القرامطـة البصـ ٰى م متـفيعتقدوا أهنَّ

االمتنــاع مــن دفــع جتــاراهتم إلــيهم،  هلــم إىلٰ  داعيــاً  ذلــك ســبباً 

مــن امتـــداد  عليهـــا، وخوفــاً  صــحبتهم إشــفاقاً  ومحلهــا يف

ـ ،األيدي إليها اعتقـدوا أحـد مـا ذكرنـاه  ٰى متـ مونحن نعلـم أهنَّ

ـــرَّ  ـــهم ملوتق ـــر يف نفوس ـــ َجيُ ـــدخولِرب ز أن ُخي ـــة  وا ب القرامط

 .رة مع إخبارهم بصغري احلوادثـالبص

اجلامعــة التــي ذكرنــا حاهلــا  هــذه إنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا

ه ال السـلطان فإنَّـ  بـدخول القرامطـة مـنِرب إذا خافت من أن ُختـ

ــأن خيــاف منهــا قــوم فيمســكوا، ويُ  بــدَّ   ب آخــرون الســالمةغلِّ

ــِرب فيُ  ــمّ خ ــ وا، ث ــرهم أن يُ ال يلب ــظث أم ــة يف ِه ــال القرامط روا ح

 مل يكــن قادحــاً  ذلــك إذا صــحَّ  ألنَّ  ،معَلــأن يُ  رةـدخــوهلم البصــ

ــا وال معرتضــاً  ام ربَّــ الً اخلــوف أوَّ  طريقتنــا، ألنَّ  عــىلٰ  يف قولن

ــائامً  ــوف ق ــا دام اخل ــرب م ــه اخل ــتم مع ــيّ انك ــل ، الس ام إذا مل حيم

 إىلٰ  يرجــع عٍ أو دا ين،مــن دواعــي الــدِّ  عٍ اخلــرب دا املخــربين عــىلٰ 

ين، وإذا أخــرب مــنهم داعــي الــدِّ  ٰى ة جمــرالــدنيا، جيــري يف القــوَّ 

ــوَّ  ــرب لق ــاره إالَّ  ةخم ــون إخب ــال يك ــدواعي ف ــىلٰ ال ــ  ع ــا  ٰى أخف م

اخلطــر  ســرتها، هـذا إذا محــل نفسـه عــىلٰ أيكـون مــن الوجـوه و

ــنصِّ  ــه يف ال ــذا نعني ــل ه ــرر ومث ــوب الغ  ]]١٦٤ص [[/ ورك

ــي دعــت ألنَّ  ــدواعي الت ــمّ  إىلٰ  ال ــه مل تع ــع األُ  كتامن ــمجي ــل مَّ ة، ب

ام وقــع بالنقــل وآخـرون بــالكتامن، ومــن نقـل فــإنَّ  قــوم اخـتصَّ 

جهـة اخلفـاء واملسـاترة، ونحـن  عـىلٰ  ينية الـداعي الـدِّ نقله لقوَّ 

ــ الســلطان  إنَّ : يقــول مــن خمالفينــا أن ه ال يمكــن أحــداً نعلــم أنَّ

مـع  خـربهم مـن نقـل ف من ذكـر خـرب القرامطـة فـإنَّ خوَّ  ٰى مت

للسـالمة،  النقـل تغليبـاً  هذا اخلـوف الشـديد ومحـل نفسـه عـىلٰ 

كـام يقـع نقلـه  مكشـوفاً  نقلـه يقـع ظـاهراً  النجاة، فإنَّ  يف وطمعاً 

 كـلِّ  مـن جهـة السـلطان، فقـد ثبـت عـىلٰ  بسائر ما ال خوف فيه

هاشـم مـن اسـتحالة كـتامن  عـاه أبـوحال ما أردناه، وبطل ما ادَّ 

 مَ لِّ ه إذا ُسـاجلامعـة الكثـرية، ألنَّـ رة عـىلٰ ـدخول القرامطـة البصـ

ــمَّ  أنَّ  ــتامن ال جيــوز أن يع ــات الــواردة، بــل  الك ــع اجلامع مجي

أن تقــع  ٍب رنــاه خمــرب، فلــيس بواجــ مــنهم بــام قرَّ ِرب أن ُخيــ بــدَّ  ال

 يف الطائفـة الكـتامن إالَّ  ٰى ال يبقـ ٰى اجلامعـة حتـَّ األخبار من هـذه

ــا ــوز عليه ــي جي ــرية الت ــؤ اليس ــالتواط ــادة تقتض ــل الع ي ـ، ب

 فلــيس يقــع إالَّ  اخلــرب إذا وقــع مــن بعضــهم ألنَّ  ،بعكــس هــذا

ــب،  ــون العواق ــزم، ويطرح ــالفون احل ــذين خي ــاد ال ــن اآلح م

ــو غلِّ ويُ  ــوت اخلــوف ه ــتامن مــع ثب ــع يف النجــاة والك بــون الطم

 .اجلامعة، وهذا معلوم بالعادة رضورةً  الواجب يف األعمّ 

زوا دخـول القرامطـة وِّ مـا ذكرمتـوه يوجـب أن ُجتـ: فإن قيـل

 جلميـع أهلهـا، وإن انكـتم ذلـك عـىلٰ  رٍ ظـاه وجـهٍ  رة عىلٰ ـالبص

ــةً  ــداد مجل ــل بغ ــداد أه ــع امت ــأن يتَّ  م ــان، ب ــع الزم ــق جلمي ف

ــ ــن البص ــواردين م ــدواعي إىلٰ ـال ــن ال ــتامن رة م ــا  الك ــال م أمث

 .وصفتموه

ــيس جيــب إذا جوَّ : قلنــا ــا أمــراً ل تشــهد بجــوازه العــادة،  زن

ا مــا يســتحيل فــيهام، ألّنــ مَ لــزِ ته التعــارف، أن نُ بصــحَّ  يـويقضــ
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حصــول الكــتامن  ٰى ـالســلطان وإن اقتضــ اخلــوف مــن نعلــم أنَّ 

ذلــك  فلــيس جيــوز أن يســتمرَّ  مــن اجلامعــة واجلامعــات الــواردة

ــلِّ  ــ يف ك ــرد حتَّ ــة ت ــ ٰى مجاع ــلَّ ِرب ال ُخي ــر وإن ق ــا نف ص [[/  منه

ــىلٰ  ]]١٦٥ ــوف ع ــع اخل ــددهم م ــا  ع ــي ذكرناه ــبيل الت يف الس

بعــده  اجلامعـة عـىلٰ  وإن جـاز وعــمَّ  ذلـك تغليـب السـالمة، ثــمّ 

امتـداد الزمـان، بـل  اسـتمرار أسـباب اخلـوف مـع فليس يصحُّ 

إمـرة  مـن أن ترتفـع دواعـي اخلـوف أو تضـعف أو لـزوال ال بدَّ 

 مـا ذكرنـاه بـنيِّ السلطان الـذي كـان اخلـوف منـه، أو بضـعفه، يُ 

ــا ــأنَّ  علمن ــ ب ــاس يف أّي ــلطان االن ــاف ام الس ــذي خت ــاهر ال لق

ـــه ـــرت عادت ـــطوته، وج ـــاء أرساره  س ـــن إفش ـــالتخويف م ب

ــىلٰ  ــدم ع ــن يق ــاب م ــة يف عق ــاره، واملبالغ ــد  وأخب ــه، ق خمالفت

 يف أخبار بعوثـه وجيوشـه ومـا جيـري علـيهم مـن ون كثرياً يشكُّ 

هزيمة وقتل ومـا أشـبههام، وال يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد مـن 

ــك ــي تل ــة الت ــا اجله ــوش فيه ــانوا - اجلي ــة وإن ك ــىلٰ  - مجاع  ع

ــا ــاجليش أو م ــة ب ــوع اهلزيم ــاء وق ــروه  انتف ــن املك ــبهها م أش

ة لعلَّـ ام هـوزون أن يكـون إمسـاك الـواردين عـن اخلـرب إنَّـوِّ وُجي 

 ام عضـداخلوف من السلطان، وهـذه حـال النـاس كانـت يف أّيـ

ام مـن بعـض األّيـ أن ينكشـف عـىلٰ  األمـر ال بـدَّ  الدولة غري أنَّ 

ــوه التــي ــا الوج ــان الــداعي إىلٰ  ،ذكرناه الكــتامن  هــذا إذا ك

 .اخلوف

ــ ]]١٦٦ص [[/ م مــن إشــفاق بعــض ا إذا كــان مــا تقــدَّ فأمَّ

ــالتُّ  ــّج ــن أن ُخي ــدخولِرب ار م ــاؤهم  وا ب ــع رشك ــة فيمتن القرامط

هـذا  ألنَّ  ،االسـتمرار مـن من تسليم األمتعـة إلـيهم فهـو أبعـدُ 

ــاه يف بعــض اجلامعــات الــواردة فمحــالالغــرض وإن جوَّ  أن  زن

أكثـر مـن  رة، لعلمنـا بـأنَّ ـمـن البصـ واردٍ  لكـلِّ  حاصـالً  يكون

ن ال غـرض لــه يف أن يظهـر ذلـك ممَّــ فـال بــدَّ  ،لــه يـرد ال جتـارة

عــن ذكــر دخــول القرامطــة مــن  مــن أعــرض أنَّ  الكـتامن، عــىلٰ 

يف اســتمرار  ار للغــرض الــذي ذكرنــاه ال جيــوز أن يطمــعّجــالتُّ 

هـم يعلمـون استتار دخوهلم عـن رشكـائهم مـن أهـل بغـداد، و

لقــوا غــريهم مــن الــواردين علمــوا دخــول  ٰى رشكــاءهم متــ أنَّ 

ـــن ـــة م ـــ القرامط ـــتهم، وإنَّ ـــذلك جه ـــتامن ل ـــون الك ام جيعل

ــاً  ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــ واإلع ــلَّ  للتعجُّ ــا يتس ــن م مونه م

مـا  ركاء بعـد أن يعرفـواـوافقهـم الشـ ٰى جهتهم وحتصـيله، ومتـ

ــذلك إن متكَّ  ــذبوا ب ــاز أن يك ــريهم ج ــة غ ــن جه ــوه م ــوا كتم ن

مـور جتـوز دخـوهلم كـان بعـد خروجنـا، وهـذه أُ  لعـلَّ : ويقولوا

ــع يف أُ  ــوال ومتتن ــريف أح ــىلٰ  ٰى خ ــون  ع ــامع والظن ــب األط حس

ــدواعي ــ ،وال ــن َس ــم أنَّ َرب وم ــادات عل ــ  الع ــد ـيءالش ــتمُّ  ق  ي

ــه، أو  ــد متام ــا يبع ــاهر م ــه يف الظ ــة ويف أمثال ــده اجلامع ويقص

ــالء ــد العق ــتصُّ  قص ــا خي ــلُّ  مل ــه ك ــدٍ  ب ــ واح ــن م ــرين م ن األم

 .األسباب الباعثة والصارفة

ــمّ  ــاب ث ــاحب الكت ــال لص ــاب : يق ــرت يف ب ــد ذك ــيس ق أل

ــن ــار م ــتامن أنَّ  األخب ــالم يف الك ــد الك ــذا عن ــك ه ــع  كتاب اجلم

ــراً  ــرف أم ــيم إذا ع ــدعو العظ ــدواعي إىلٰ  ت ــري  ال ــه فغ ــل مثل نق

 جامعــة عــىلٰ   بمواطــأة أو بشـبهةجـائز أن يكتمــه وال يظهـره إالَّ 

 ما شاكله؟ يفة أو رهبة إىلٰ ذلك، أو خ

ــمّ  ــت ث ــ: (قل ــذه األُ  ٰى ومت ــل ه ــا مل حتص ــل م ــور وال حص م

ــام ــوم مق ــيهم يق ــائز عل ــري ج ــالكتامن غ ــا ف ــا وإظهاره  ،)نقله

عــن أيب  ]]١٦٧ص [[/ وهــذا الكــالم ينــاقض مــا حكيتــه

رة إذا ـاجلامعــة الــواردة مــن البصـــ ه أطلــق أنَّ ألنَّــ ،هاشــم

 أنَّ  إمســاكها عــىلٰ  كــذا، وأمســكت عــن كــذا، دلَّ  أخــربت عــن

ا ذكرتـه، وقـد ممـَّ شـيئاً  نِ يكـن، ومل يسـتث الذي أمسـكت عنـه مل

ــىلٰ  ــول ع ــب أن يق ــان جي ــ ك ــك ٰى ـمقتض ــ: كالم ــوا  ٰى مت مل يكون

األسـباب  دتـه مـنيشـرتط سـائر مـا عدَّ  ٰى كـذا وكـذا، حتـَّ عىلٰ 

ــتامن ــة للك ــ ،املوجب ــرتطه ألنَّ ــب أن يش ــك ال جي ــان ذل ــإن ك ه ف

ــتحيل ــؤالء مس ــتم ه ــىلٰ  أن يك ــة ع ــول القرامط ــهٍ  دخ ــن  وج م

ــ ــذكر أســبابالوجــوه، وإنَّ الكــتامن يف موضــع آخــر يســوغ  ام ن

أنـت جــواز الكــتامن  قطِلــفيـه الكــتامن، فقــد كـان جيــب أن ال تُ 

ذكرهتـا  فـق هلـا أحـد األسـباب التـياجلامعة العظيمـة إذا اتَّ  عىلٰ 

ــواردين مــن البصــ ــنيِّ جمــراهم وتُ  ٰى رة ومــن جــرـوتســتثني ال  ب

ــ ــأهنَّ ــىلٰ  ن الم ممَّ ــتامن ع ــه الك ــوز علي ــهٍ  جي ــىلٰ  وج ــاز ع  وإن ج

 :مـن أحــد أمــرين إذاً  فــال بــدَّ ، غـريهم لــبعض تلــك األسـباب

ــ أو رصف ، ا االعــرتاف باخلطــأ فــيام أطلقتــه يف بــاب األخبــارإمَّ

ــاً  اخلطــأ إىلٰ   كــالم أيب هاشــم الــذي استحســنته وحكيتــه إعجاب

 .له به واعتقاداً 

 نَّ أب الكـالم يف الكـتامن ألـيس قـد ذكـرت يف بـا: فإن قـال

ذلــك  ي الكــتامن فــإنَّ ـيقتضــ بوجــهٍ  العظــيم إذا اخــتصَّ  اجلمــع

 أن يظهــر، ثــمّ  ينكشــف؟ بــل ال بــدَّ  الوجــه ال جيــوز أن ال

 .حيصل النقل به

أليب هاشـم فـيام  رٍ قـد ذكـرت ذلـك وهـو غـري عـاذ: قيل له

ه مل ألنَّـ ،ا حكمنـا بـه مـن غلطـهوال مـانع ممـَّ ،الكـالم أطلقه من
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ــ ــنوِّ ُجي ــواردون م ــتم ال ــ ز أن يك ــد ـالبص ــة ألح رة أمــر القرامط

ظهورهـــا  يوجـــب ي الكـــتامن، ثـــمّ ـاألســـباب التـــي تقتضـــ

 .وظهور ما كتموه فيام بعد، بل منع الكتامن منه مجلةً 

ــ ]]١٦٨ص [[/ وجــه  ا ظهــور مــا تكتمــه اجلامعــة عــىلٰ فأمَّ

 احلاجـة إليـه وتـدعو الـدواعي إىلٰ  ا متـسُّ من الوجوه إذا كـان ممـَّ

ـ انّـ، فقـد بيَّ نقله، ووقـع يف األصـل ظـاهراً  منـه يف  ا ال بـدَّ ه ممـَّأنَّ

الكــتامن،  لظهــور أســباب ٍب ذلــك غــري موجــ العــادة، غــري أنَّ 

ــة  ، ألنَّ حــالٍ  والوقــوف عليهــا بعينهــا يف كــلِّ  األســباب الداعي

أحــدمها جيــب ظهــوره بالعـــادة : رضبــني الكــتامن عــىلٰ  إىلٰ 

املكتـوم  ـيءنفـس الشـ ظهـور والوقوف عليه بعينـه، كـام جيـب

ــدَّ  ــي تق ــفة الت ــان بالص ــ ،متإذا ك ــب ـوالض ــر ال جي رب اآلخ

 .هذا فيه

ــ ل فهــو أن يكــون الكــتامن وقــع مــن اجلامعــة ا األوَّ فأمَّ

العـادة  قـاهر، ألنَّ  عليـه أو إلكـراه مـن سـلطانٍ  الكثرية لتواطـؤ

ا ال ه ممـَّي ظهـور مـا ذكرنـاه، والوقـوف عليـه بعينـه، وأنَّــتقتض

 .ويلتبس ٰى خيف يكاد

اجلامعــات،  ختـصُّ  مـوراً والثـاين أن تكـون أسـباب الكـتامن أُ 

ــ إىلٰ  وترجــع ه واعتقــاد بَ اعتقاداهتــا كالعــداوة واحلســد والشُّ

ــ ــدِّ ـالض ــرر يف ال ــباب مت ــذه األس ــدنيا، فه ــت  ٰى ين أو ال اقتض

ام إذا م الســيّ تقـدَّ  الكـتامن مل جيـب ظهورهـا كوجـوب ظهـور مـا

 واحـداً  خمتلفـة، ومل يكـن الـداعي إليـه مـور منهـاوقع الكتامن ألُ 

ــ الــدواعي إىلٰ  بعينـه، فــإنَّ  ام اختلفــت يف جنســها وإن الكــتامن ربَّ

فهــي إذا كانــت هبــذه  ،يف اقتضــائها للكــتامن فقــةً متَّ  كانــت

اخلفـاء، والـذي يكشـف  الصفة أبعـد مـن الظهـور، وأقـرب إىلٰ 

السـالطني أهـل بلـد  ه لـو مجـع بعـضة مـا ذكرنـاه أنَّـعن صحَّ 

ــاع ــوز عليه ــرية ال جي ــنهم كث ــة م ــل أو مجاع ــري األه ــيم كث  ظ

ــ ــذكر بحض ــؤ ف ــالً ـالتواط ــل،  رهتم رج ــذكر مجي ــدهم ب ــن بل م

ي تفضـيله وتعظيمـه، والرفـع منـه جلـاز ـتقتضـ وقال فيه أقواالً 

أكثـــرهم  ]]١٦٩ص [[/ رفوا فيمســكـمــن القــوم أن ينصــ

ــر ــا ج ــل م ــن نق ــيهم إىلٰ  ٰى ع ــون دواع ــه، وتك ــتامن  وإعادت الك

فمـنهم مـن دعـاه إليـه العـداوة، وآخـرون محلهـم عليـه  خمتلفة،

ــد ــض اعتق ــد، وبع ــه رضراً  أنَّ  احلس ــدِّ  يف نقل ــدنيا، يف ال ين أو ال

غــري هــذه الوجــوه، وال  وبعـض آخــر دخلــت عليــه شـبهة مــن

أن يظهـر  مـن بعـض اجلهـات ٰى مـا جـر جيب وإن ظهـرت عـىلٰ 

عياهنـا ف بأعـرَ تُ  ٰى األسباب املوجبـة لكـتامن اجلامعـة لـه حتـَّ عىلٰ 

هـذا  وال جيـري وقـوع الكـتامن عـىلٰ  ،بينهـا وبـني غريهـا زميـَّويُ 

أن يكونــوا تواطــؤا عليــه  ٰى جمــر الوجــه، وهلــذه األســباب

ــىلٰ  ــوا ع ــن وتوافق ــع م ــل أو وق ــن النق ــكوا ع ــلطانٍ  أن يمس  س

 وقـع ملـا ذكرنـاه ثانيـاً  ٰى ه متـا نعلـم أنَّـألنّ  ،الكتامن إكراه هلم عىلٰ 

 .لجيب ذلك يف األوَّ ظهور أسبابه، وإن مل  وجب

ــال ــإن ق ــرية : ف ــة الكث ــن اجلامع ــتامن م ــع الك ــاز أن يق إذا ج

ال جــاز وقــوع  مَ بعــض الوجــوه فِلــ أســبابه عــىلٰ  ٰى فتخفــ

ــاً  ــار أيض ــن االفتعــال لألخب ــ م ــدد وختف ــرية الع  ٰى اجلامعــة الكث

ــ الكــتامن؟ فــإذا أجــزتم  ة التــي هلــا خفيــت أســبابأســبابه للعلَّ

ــىلٰ  ــتامن ع ــب الك ــات لألس ــااجلامع ــي ذكرمتوه ــأجيزوا  اب الت ف

مـا استشـهدتم  مـثلهم ملثـل تلـك األسـباب، فـإنَّ  االفتعال عىلٰ 

ــن ــه م ــرين ب ــني األم ــرق ب ــادة ال يف ــد  ألنَّ  ،الع ــام ق ــاس ك الن

الكــتامن فكــذلك قــد حتملهــم  حتملهــم العــداوة واحلســد عــىلٰ 

املحـال، وهــذا  صاالفتعـال، وختــرُّ  ة العصـبية عــىلٰ ة وقــوَّ املحبـَّ

 .، بل هو مبطل لسائر األخبارتكم يف النصِّ ل طريقبطِ يُ 

ـ ا أنَّ نّـقـد بيَّ : قيل له ام وجـب ظهـور أسـبابه، الكـتامن بـه ربَّ

ــ ــب ام ملوربَّ ــوفرَّ  ،جي ــي مت ــباب الت ــني األس ــا ب ــت إىلٰ  ٰى قن  دع

عليهـا، وبـني األســباب التـي ال جيــب  الكـتامن ظهـرت ووقــف

ــ ٰى هـذا املجـر أن يظهـر عليهـا، ولـيس جيــري االفتعـال ه إن ألنَّ

ــأُ  ــظ واملعن ــة يف اللف ــار خمتلف ــال أخب ــه افتع ــد ب ــة ٰى ري  أو خمتلف

ـــت متَّ  ]]١٧٠ص [[/ ـــظ، وإن كان ـــورة واللف ـــة يف يف الص فق

ــ ــ ٰى املعن ــوِّ ا نُ فإّن ــنج ــه م ــدعو إلي ــب  ز أن ي ــا ال جي ــباب م األس

ــه يف ــا نقول ــب م ــه حس ــه بعين ــوف علي ــوره والوق ــتامن  ظه الك

ــه افتعــال خــربٍ وأســبابه، فــإن أُ  فــق يف صــورته متَّ  واحــدٍ  ريــد ب

يقـع مـن اجلامعـات الكثـرية اخلـرب الـذي  ٰى ومعنـاه حتـَّ وصفته

ــتم ــفته، وتنك ــذه ص ــوز، ألنَّ  ه ــذلك ال جي ــه ف ــباب افتعال  أس

جيـز أن جيمـع اجلامعـة  كـان بالصـفة التـي ذكرناهـا مل ٰى اخلرب متـ

ــه إالَّ  ــلطان، وملعلي ــن س ــاهر م ــل ظ ــؤ أو مح ــّح   التواط أن  يص

ــباب ا ــه لألس ــوا علي ــتامن، أَال جيتمع ــا يف الك ــي ذكرناه ــرلت  ٰى  ت

ـــع مـــا عـــدَّ  أنَّ  دناه مـــن األســـباب العـــداوة واحلســـد، ومجي

ــتامن يف ــية للك ــحُّ  املقتض ــادة ال يص ــباباً  الع ــون أس ــع  أن يك جيم

مـن اجلامعـة  يصـحَّ  ٰى حتـَّ واحـد ٰى ومعنـ بلفـظٍ  افتعال خـربٍ  عىلٰ 

يف  فقــاً متَّ  ه خــرباً أن تفتعــل يف ذّمــ العظيمــة التــي تعــادي رجــالً 

ــاه، أو هتجــوه بأرسهــا بقصــيدة مــن الشــعر متَّ  فقــة لفظــه ومعن

هـذه  يف العـادة عـىلٰ  من غـري تواطـؤ، وقـد يصـحُّ  ٰى اللفظ واملعن



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٤٩٢

ــا ــتم م ــة أن تك ــذه  اجلامع ــه هل ــن تعادي ــل م ــن فض ــا م ــر هل يظه

فـاق، فمـن هاهنـا واتّ  مت مـن غـري تواطـؤاألسـباب التـي تقـدَّ 

ــ ــال مت ــباب االفتع ــور أس ــا ظه ــ ٰى أوجبن ــت ص ــربكان  فة اخل

ــاه، ومل يوجــب ظهــور أســباب الكــتامن،  املفتعــل عــىلٰ  مــا ذكرن

ــ ولــيس بمنكــر ــاس املحبَّ  ة والعصــبية عــىلٰ عنــدنا أن حيمــل الن

الكـتامن احلسـد والعـداوة، غـري  عـىلٰ  االفتعال، كام قـد حيملهـم

 فقــاً جيــوز أن يكــون متَّ  ة الاالفتعــال الــذي تــدعو إليــه املحبَّــ أنَّ 

ــ ــاه ال جيــوز أن مــا دعــا إىلٰ  ألنَّ  ،ٰى يف الصــيغة واملعن ــون  معن يك

ه غـري ممتنـع  ذلـك أنَّـبـنيِّ صـورة واحـدة يُ  إيـراده عـىلٰ  إىلٰ  داعياً 

تـــه، حمبَّ  وجيتمعـــون عـــىلٰ  مجاعـــة يوالـــون رجـــالً  أن يقصـــد

الــذي  ا نعلــم أنَّ فيــه، غــري أّنــ افتعــال مــدح ب إليــه، إىلٰ والتقــرُّ 

ص [[/ املــدح مــن جهــة االفتعــال ال يكــون مجعهــم عــىلٰ 

ــ عــىلٰ  جامعــاً  ]]١٧١ ــوع مــن املــدح خمصــوص حتَّ يطبقــوا  ٰى ن

 مدحــه بعلــم الكــالم، أو عــىلٰ  بــأرسهم مــن غــري تواطــؤ عــىلٰ 

فوا رَّ ـأن يتصــ وصــفه باســتخراج مســائل الفــرائض، بــل ال بــدَّ 

 مـن انفـر فنـ� أو كـلُّ  واحـدٍ  يف رضوب املدح وفنوهنا فيـورد كـلُّ 

ــدح ــ ،امل ــون أنَّ ــتهم يعلم ــانوا بجامع ــإن ك ــدح ف ــن امل ــد م ه يري

ــه ــن رضوب ــه م ــاً  ويعجب ــاً  نوع ــىلٰ  خمصوص ــوا ع ــاز أن جيتمع  ج

ــوص ٍب رـمدحــه بضــ ــام ألنَّ  ،خمص ــم  علمهــم ب ــاه جيمعه ذكرن

ــ الفـنِّ  عـىلٰ   فــقه ال جيـوز مـع هــذا العلـم أن تتَّ الواحــد، غـري أنَّ

الــذي افتعلــوه  رنا أنَّ ا إذا قــدَّ ألّنــ ،صــورة مــا يوردونــه وتتامثــل

ه مـن رضوب املـدح هـو العلـم بـالكالم مل إليـ له وعلمـوا ميلـه

ــ ؤٍ غــري تواطــ صــوا بــأرسهم مــنجيــز أن يتخرَّ  ه نــاظر أحــذق أنَّ

ــا دار املتكلِّ  ــوا م ــة، وحيك ــالم خمصوص ــن الك ــألة م ــني يف مس م

ــارةٍ  ــنهام بعب ــ خمصوصــةٍ  بي ــألة ينتهــوا إىلٰ  ٰى حتَّ  موضــع مــن املس

ــىلٰ  ــهدون ع ــتكلِّ  يش ــذه امل ــع ه ــه، وتق ــاع في ــاذق باالنقط م احل

ــعاحل ــن اجلمي ــة م ــىلٰ  كاي ــهٍ  ع ــدٍ  وج ــانوا واح ــذلك إذا ك ، وك

ــل إىلٰ  ــه املي ــون من ــالكرم مل يعلم ــف ب ــدحوه  الوص ــز أن يم جي

 ، ويصـفوه فيهـاٰى فقـة الـوزن والقافيـة واملعنـمتَّ  واحـدةٍ  بقصيدةٍ 

ــائز أن  ــل اجل ــاهنم، ب ــوام بأعي ــة ألق ــوال خمصوص ــاء أم بإعط

ه خيــالف وجــ بعلــم الكــالم أو بــالكرم عــىلٰ  واحــدٍ  يصــفه كــلُّ 

صـاحبه، ولــيس مثـل هــذا يف  الوجـه الـذي يقــع عليـه وصــف

وتعاديـه جيـوز  رجـالً  اجلامعـة الكثـرية التـي تـبغض الكتامن فإنَّ 

ــىلٰ  ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــيلة الواح ــتم الفض ــهٍ  أن تك  وج

ــو ــىلٰ صٍ خمص ــداوة ع ــع الع ــن  ، وجتم ــراض ع ــدها واإلع جح

ــا، وال ــىلٰ  ذكره ــع ع ــيام جيم ــاج ف ــك الف حيت ــتامن تل ــيلة إىلٰ ك  ض

الفـرق يف هـذه اجلهـة بـني الكـتامن  أكثر من العـداوة، فقـد بـان

 ،الــنصِّ  االســتدالل عــىلٰ  واالفتعــال، ومل يلزمنــا إبطــال طريقــة

ـــاظٍ  ألنَّ  ـــه بألف ـــيعة نقلت ـــةٍ  الش ـــيغ متَّ خمصوص ـــة، ، وص فق

ــارت إىلٰ  ــا معَّ  وأش ــع فيه ــوال وق ــةأح ــوا  ،ين ــز أن يكون ــم جي فل

ــ افتعلــوه للميــل ، ولــو كانــت الشــيعة ؤٍ  تواطــة مــن غــريواملحبَّ

ــ ــت معن ــنصِّ  ٰى نقل ــاظٍ  ال ــىلٰ  ]]١٧٢ص [[/ بألف ــة، وع  خمتلف

نه الســؤال، واحتــاج متباينــة لســاغ الطعــن الــذي تضــمَّ  وجــوهٍ 

 .مغري ما تقدَّ  اجلواب إىلٰ  من

 اجلـيلَّ  ألـيس الشـيعة قـد نقلـت الـنصَّ  :وليس لـه أن يقـول

ــاظٍ  ــارةً  بألف ــة؟ فت ــظ خمتلف ــي« :بلف ــي عل ــذا خليفت ــن ه كم م

غـري هـذه األلفـاظ،  إىلٰ  ،»هـذا إمـامكم« :بلفـظ وتـارةً  ،»بعدي

هـذه األلفـاظ ومـا أشـبهها مـن ألفـاظ  وهي كثرية خمتلفـة، ألنَّ 

لفــظ منهــا ينقلــه  هلــا، وكــلُّ  ناقــل وإن اختلفــت فالكــلُّ  الــنصِّ 

التواطــؤ مــنهم،  مجيــع الشــيعة أو اجلامعــة التــي ال جيــوز عليهــا

ــ ــظ خمتلومل ُن ــوع اللف ــاً رد بوق ــد إىلٰ  ف ــي تقص ــة الت ــن اجلامع  م

ــ ــذا الوجــه، وإنَّ ــا أنَّ االفتعــال ه ــدٍ  كــلَّ  ام أردن ــنهم إذا مل  واح م

ملــا يــورده اآلخــر  أن يــورد اخلــرب خمالفــاً  ال بــدَّ  يــواطئ صــاحبه

اللفـظ املشـابه  مـنهم عـىلٰ  فـقال يتَّ  ٰى عليه يف لفظـه وجهتـه حتـَّ

لـيس هـذه حـال فـق اثنـان، وام مل يتَّ الصورة مخسة أنفس، بل ربَّـ

 مجــيعهم نقــل األلفــاظ ا أنَّ نّــا قــد بيَّ ألّنــ ،املخــربين عــن الــنصِّ 

 م أنَّ عَلــنقلهــا، وجيــب أن يُ  فقــوا مــع كثــرهتم عــىلٰ املختلفـة، واتَّ 

املخــالف يف إلزامنــا ظهــور أســباب الكــتامن ومعرفتهــا  غــرض

ــك ــزم ذل ــا، أن نلت ــباب  بعينه ــون األس ــا أن تك ــب علين فيوج

 ظــاهرة لكــلِّ   أمــري املــؤمنني عــىلٰ  املوجبــة لكــتامن الــنصِّ 

ــىلٰ  ــد، ع ــهٍ  أح ــرَّ  وج ــبهة، وتتط ــه الش ــدخل في ــاء  قال ت بانتف

ــي الكــتامن الــذي  ظهورهــا، ووقــوف النــاس عليهــا إىلٰ  نف

 .عيهتدَّ 

الكـالم فـيام جيـب مـن ظهـور أسـباب الكـتامن  ٰى ـوقد مضـ

ــب ــا ال جي ــوم وم ــال للق ــن أن يق ــدون : ويمك ــذي تري ــا ال م

ظهورهـــا  ب الكـــتامن؟ أتريـــدون أنَّ بـــإلزامكم ظهـــور أســـبا

؟ أم أحــدٍ  دخــول الشــبهة معـه عــىلٰ  ال يصـحُّ  حــدٍّ  واجـب عــىلٰ 

ف مـن عـرَ ة وتُ أن يقـوم عليهـا دليـل مـن األدلَّـ ه ال بدَّ تريدون أنَّ 

مــن مل  أن يشــتبه األمــر فيهــا عــىلٰ  مــن الوجــوه وإن صــحَّ  وجــه

ــا أنّــل فقــد بيَّ أردتــم األوَّ  ]]١٧٣ص [[/ يــنعم النظــر؟ فــإن ه نَّ



 ٤٩٣  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

أردتـم الثـاين  غري واجـب يف العـادة، ورضبنـا لـه األمثـال، وإن

األســباب  الــدليل عنــدنا عــىلٰ  وقــد دلَّ  ،فهــو غــري منكــر

ــية ــنصِّ  املقتض ــتامن ال ــر  ،لك ــال النف ــن ح ــيعة م ــت الش وعرف

ــىلٰ  ــؤا ع ــذين تواط ــر ال ــة األم ــتحقِّ  إزال ــن مس ــرب ع ه ورووا خ

للحسـد  لـنصِّ زوا بـني مـن دفـع االصحيفة املكتوبـة بيـنهم وميـَّ

 ٰى بدفعـه، حتـَّ والعداوة، وبني من دفعـه للشـبهة وحسـن الظـنِّ 

ــ بعينــه، وهــذا مشــهور مــن  واحــدٍ  كــلِّ  يشــريون إىلٰ  مأهنَّ

ــذهبهم، ومل ــادهم وم ــَق  اعتق ــه إالَّ  يب ــة علي ــالبوا بالدالل  أن يط

ـــدلُّ  ـــت إذاً في ـــد عرف ـــباب يف كـــتامن وا فق ـــنصِّ  األس  ، ودلَّ ال

ــب  ــا، وإن مل جي ــدليل عليه ــلُّ ال ــا ك ــدٍ  أن يعلمه ــيواح  ، وتنتف

نـاظر، كـام جيـب ذلـك فـيام ظهـرت أسـبابه  الشبهة فيها عن كلِّ 

 .ذكره ما تقدَّ ممَّ 

ــ فلــو كــان قــد : (ا قولــه يف الفصــل الــذي كالمنــا عليــهوأمَّ

فــإن  ،)جــاز أن يتكــامتوا أمــره مــن غــري تواطــؤ نصــبه هلــم ملــا

ـمجيــع األُ  أشـار بالتكـاتم إىلٰ  ا مل فـذلك ممَّــ هلــم َب ِصـالــذين نُ  ةمَّ

ا قـد لغـريه، ألّنـ تعليلـه، وهـل كـان لتواطـؤ أو يقع فيحتـاج إىلٰ 

ــبيَّ  ــنّ ــاووهم يفا أنَّ ــق وإن مل يس ــل فري ــد نق ــق ق ــتم فري ــام ك  ه ك

الكثرة، وإن أراد ملـا جـاز أن يكتمـه مـن وقـع الكـتامن منـه مـن 

 أنَّ  لنـا عـىلٰ ا قـد دلَّ ألّنـ ،باطـل لغري تواطؤ فهـو أيضـاً  ةمَّ مجلة األُ 

، وذكرنـا أسـبابه التـي ؤٍ اجلامعـة لغـري تواطـ كتامن قد يقع مـنال

ــ ــاد الض ــد، واعتق ــداوة واحلس ــا الع ــن مجلته ــدِّ ـم ين أو رر يف ال

ــاالً  ــا أمث ــبهة، ورضبن ــدنيا أو الش ــحَّ  ال ــهد بص ــادة،  تهاتش الع

ه غـري ممتنـع أن يكـون فـيام سـلف مـن كالمنـا أنَّـ أيضاً  ٰى ـومض

ــؤ ــنصِّ  التواط ــتامن ال ــن مجا يف ك ــع م ــة، واتَّ وق ــة قليل ــا ع بعه

 .ودخول الشبهة حسن الظنِّ  خمتلفة منها عٍ الباقون لدوا

ــه وإن  ]]١٧٤ص [[/ ــوص علي ــرة املنص ــة إم ــا كراه ومنه

ل بطِـذلـك يُ  خمتلفـة فـيهم، وكـلُّ  كانت أسباب الكراهيـة أيضـاً 

 .منه ه ال بدَّ أنَّ  التواطؤ يف الكلِّ  ه من أنَّ ما ظنَّ 

ــ ـون بــاِرب وهــم ُخيــ(: ا قولــهوأمَّ ا دون ذلــك يف لكثري ممـَّ

ــة ــ، )احلاج ــحيح أهنَّ ــفالص ــِرب م مل ُخي ــ ـيءوا بش ــه ممَّ ــار إلي ا أش

ه مل ين إليـه، بـل ألنَّـاحلاجـة يف الـدِّ  لظهوره يف أصـله، أو ملكـان

ــدعُ  ــدوا أنَّ  إىلٰ  عٍ هم داي ــه، ومل يعتق ــبهم رضر وال  كتامن ــه يعق نقل

 .حيرمهم رئاسة

ـ ولـو تواطـؤا عـىلٰ (: وقوله مجاعـة عظيمـة مل  مذلـك مـع أهنَّ

ــَف  ــا خي ــحيح) علين ــىلٰ  ،ص ــاعن ع ــيس بط ــا ول ــ ،طريقتن ا مل ألّن

ــذهب إىلٰ  ــىلٰ  أنَّ  ن ــؤا ع ــع تواط ــل خصَّ  اجلمي ــتامن، ب ــنا الك ص

ــراً  ــالتواطؤ نف ــ ب ــبهة يف أنَّ ــنهم، وال ش ــنم ــب م ــور  ه ال جي ظه

ــة،  ــة العظيم ــؤ اجلامع ــور تواط ــن ظه ــب م ــا جي ــر م ــؤ النف تواط

ــذا ــال وهل ــ(: ق ــع أهنَّ ــؤا م ــو تواط ــب ول ــة لوج ــة عظيم م مجاع

 .)كذا

ــ ــهفأمَّ ــذي تدَّ  إنَّ (: ا قول ــحَّ ال ــه لــو ص ــ عي ــا كانــت احلجَّ ة مل

ـ ا أنَّ نّـم بطالنـه، وبيَّ فقـد تقـدَّ  ،)عليـه قائمة به ة قائمـة مـع احلجَّ

مـن حيــث  مجيـع خمالفينــا يف الـنصِّ  عـىلٰ  تهثبـوت قولنـا وصــحَّ 

 .حلقِّ إصابة ا سبيل إىلٰ  ن آثرهكان هلم مع وقوع الكتامن ممَّ 

ــاً  ــاب حاكي ــاحب الكت ــال ص ــم ق ــن أيب هاش ــال(: ع  إنَّ : ق

ــة ــة اإلمام ــ إقام ــم الش ــن أعظ ــدهم م ـــعن ــحُّ رائع، وممَّ  ا ال يص

ــ ــهريعة إالَّ ـالش ــام ألنَّ  ، مع ــحِّ يُ  اإلم ــص ــجٍّ ـح الش ــن ح  رائع م

يقولـون، فلـو جـاز  مـا ين عـىلٰ ه يقـوم بحفـظ الـدِّ وصالة، وأنَّـ

ــع أنَّ  ــرة م ــوا إم ــنصَّ  أن يكتم ــذي ال ــه ال ــع طريق ص [[/ وق

ــنصَّ  ]]١٧٥ ــطرار جلــاز أن ي صــالة وقبلــة  عــىلٰ   االض

ــة وال ــيُ  وفريض ــنصُّ نَق ــان ال ــطرار  ل، وإن ك ــل باالض يف األص

 َل ِقــل بعــض األشــياء وإن نُ نَقــوقــد جيــوز أن ال يُ (: قــال، )مَ ِلـعُ 

ــول مــنهام أعظــم يف  غــريه إذا كانــا متقــاربني أو يكــون املنق

ــ، فأالــنفس واحلاجــة إليــه أشــدّ  يكــون املــرتوك نقلــه هــو  ا أنمَّ

جيــوز  ه الأنَّـ ٰى  تـرأَال  ،فـال جيــوز األعظـم، واحلاجـة إليــه أشـدّ 

ل مـا خطــب نَقــل عـن اجلــامع خـرب حــرب وفتنـة، ويُ نَقـأن ال يُ 

بــه األمــري، وقــرأ بــه يف الصــالة، وإن كــان قــد جيــوز أن ينقلــوا 

ــة وال ــرب والفتن ــرب احل ــت  خ ــة، وإذا كان ــة اخلطب ــوا كيفي ينقل

ــم األُ اإلما ــن أعظ ــة م ــور وأجلّ م ــراً م ــا خط ــىلٰ  ه ــذهبهم،  ع م

ــوز أن ال يُ  ــف جي ــفكي ــل ويُ نَق ــع أنَّ نَق ــه م ــو دون ــا ه ــائر ل م  س

ــ ــك يوجــب أنَّ رائع متعلِّ ـالش ــة بــه، وذل ــل ال يُ  ق ل نَقــاألص

 ...).لنقَ الفرع ال حمالة يُ  ٰى جيري جمر ما م مع أنَّ كتَ ويُ 

مـن  يف الـنصِّ  فـقفق يف سـائر مـا ذكرتـه مـا اتَّ لو اتَّ : يقال له

الوجــه  ة األطــامع والــدواعي جلــاز الكــتامن عــىلٰ وقــوَّ  األســباب

ــالــنصِّ  الــذي أجزنــاه عليــه يف  ،ه مســتبعد فــيام ذكرتــه، غــري أنَّ

ــم إىلٰ  ألنَّ  ــي هل ــداء ال داع ــتامن األع ــه ك ــه ورشائع   فرائض

ــأُ  مـن ـيءرة يف شــمـن حيـث مل تكــن مـؤثِّ  ة مــورهم، وأهـل امللَّ

ـمنهم من يفوتـه  أيضاً  رائع أمـل ـوالشـ ننَ بنقـل الفـرائض والسُّ

 فـيمن ل به عـن رئاسـة حسـب مـا يقتضـيه نقـل الـنصِّ أو ليتنزَّ 

عمــل بخالفــه، وإذا انتفــت دواعــي الكــتامن، وكانــت دواعــي 
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ــي ــل الت ــديُّ  النق ــا الت ــن مجلته ــتامن، م ــع الك ــه مل يق ــة علي ن باعث

ــوم أنَّ  ــرائض ومعل ــتامن الف ــو  ]]١٧٦ص [[/ ك ــبهها ل ــا أش وم

 أحـد، ولظهـر انسـالخه إليه ملا اشـتبه أمـره عـىلٰ  قاصدٍ وقع من 

ــرعــن اإل ــده وج ــا قص ــك م ــتامن ذل ــه بك ــالم، ولفات ــه  ٰى س إلي

ــم أنَّ  ــن نعل ــريه، ونح ــتامن غ ــأنَّ  بك ــة ب ــادة جاري ــض  الع بع

 عَ لـو ُمجِـ ٰى بإظهـار غـريه، حتـَّ ن مـن كتامنـه إالَّ تمكَّ األشياء ال ُيـ

ــر ــر األم ــرض، وظه ــات الغ ــتامن لف ــنهام يف الك ــال بي ــد ق ، وق

ـإّين (: بعضــهم ين ألكــذب يف رُّ ـا يضــ ألصــدق يف اليســري ممـَّ

 .)ينفعني االكثري ممَّ 

ــل ــإن قي ــىلٰ : ف ــب ع ــوه أوَّ  فيج ــا ذكرمت ــكُّ  الً م وا يف أن تش

زوا أن يكــون وِّ كـتامن الفــرائض وُجتـ داعيــه إىلٰ  حصـول أسـباب

 .فق يف النصِّ فق فيها ما اتَّ اتَّ 

 لنــا عــىلٰ ن، ودلَّ الفــرق بــني األمــري ٰى ـقــد مضــ: قلنــا

ل بطِـا يُ فـيام ألزمنـاه، وممـَّ أسـباب كـتامن الـنصِّ  استحالة ثبـوت

ــ ــرتاض أّن ــذا االع ــلُّ ه ــم وك ــامً  ا نعل ــل عل ــه  عاق ــا في ال خياجلن

قبلـة وصـالة  عـىلٰ  مل يـنّص  ه ، وال يعارضنا ريـب، أنَّـشكٍّ 

خـالف مـا  خمالفة لقبلتنـا وصـالتنا، وال جيـوز أن يعتقـد عاقـل

 ا ننسـب مـن أظهـر لنـا خـالف مـا ذكرنـاه مـننّ إ ٰى اعتقدناه حتَّ 

االخــتالل ونقصــان العقــل أو املعانــدة، فلــو كــان  االعتقــاد إىلٰ 

صـالة  عـىلٰ  حكـم الـنصِّ  أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  حكم النصِّ 

 يكـون العلـم بانتفائـه كـالعلم بانتفـاء الـنصِّ  لوجـب أن ٰى خرأُ 

ر لنــا ويكــون حـال مــن أظهـ، م ذكرهـاالصــالة التـي تقــدَّ  عـىلٰ 

ــاد ــر اعتق ــن أظه ــال م ــرين كح ــد األم ــاد أح ــر ويف  اعتق اآلخ

 بطـالن إلزامنـا مـا بيـنهام دليـل عـىلٰ  العلم بتباين األمرين وبعـد

مـا نـذهب  عـىلٰ  ل قياسـاً نَقـفـرائض مل تُ  عـىلٰ  جتويز وقوع النصِّ 

فـق يف كـتامن زوا أن يتَّ جـوِّ : ه إذا قيـل لنـاأنَّـ عـىلٰ ، إليه يف الـنصِّ 

كـان  ،فـق يف كـتامن الـنصِّ الفـرائض مـا اتَّ  مـنما عارضناكم به 

ــول ــا أن نق ــب إذا: جوابن ــان جي ــا اتَّ  وك ــرين م ــد األم ــق يف أح ف

ـفق يف اآلخر أن ينقـل ناقـل مـن مجلـة األُ اتَّ  هـذه  عـىلٰ  ة الـنصَّ مَّ

ــدَّ  ــرائض امل ــنصَّ الف ــون ال ــاقلني ينقل ــد ن ــد نج ــام ق ، وإذا عاة ك

مــع أجيــزوا أن ال ينقــل ذلــك أحــد  ]]١٧٧ص [[: /قيــل

ــاً  معارضــةً  مل يكــن ذلــك الــنصِّ  عــىلٰ  ظهــوره قياســاً   وال إلزام

 .صحيحاً 

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــم فأمَّ ــو األعظ ــه ه ــرتوك نقل ــون امل ا أن يك

ام جيـب مـا ذكرنـاه إذا كانـت فـإنَّ  ،)فـال جيـوز أشدّ  واحلاجة إليه

ـ ،احلال حال سـالمة ا مـع ثبـوت دواعـي الكـتامن، واعتقـاد فأمَّ

ين، بالنــاس إليــه حاجــة مــن جهــة الــدِّ  ايف نقــل مــ الكــامتني أنَّ 

فــال  ،هلــم كتامنــه نفعــاً  علــيهم ويف وهــو أعظــم يف نفســه رضراً 

م، تقـدَّ  ره، والقول فـيام رضب بـه املثـل كـالقول فـيامجيب ما قدَّ 

ــدوا أنَّ  ألنَّ  ــو اعتق ــامع ل ــل اجل ــة رضراً إيف  أه ــارهم بالفتن  خب

إن أخــربوا  أكثــرهم بحاهلــا، وِرب يلحقهــم جلــاز أن ال ُخيــ عظــيامً 

 .بقراءة اإلمام

ــم ــن أيب هاش ــة ع ــام احلكاي ــاب يف مت ــاحب الكت ــال ص : ق

ـة وغريهـا بـأن يقــال: قـال( إنَّ : وال يمكـن أن ُيفَصـل بـني األُمَّ

ـه كـان يقصـد إىلٰ  من توّىلٰ  ـي  اإلمامة وسـلب اإلمـام حقَّ أن يعفِّ

فلـذلك ضـعفت وقلَّـت، وذلـك ألنَّ األمـر  أخبـار الـنصِّ  عـىلٰ 

الوا لكنّـا نحـن وهـم رشعـًا واحـدًا، فكـان جيـب لو كان كـام قـ

إذا مل يتَّصــل بنــا أن ال يتَّصــل هبــم، فكيــف يصــحُّ واحلــال هــذه 

عوا العلــم هبــذا الــنصِّ  ؟ وإن كــان ضــعف نقلــه مل يقــدح أن يــدَّ

ــىلٰ  ــا؟ ع ــدح يف معرفتن ــف يق ــرفتهم، فكي ــر يف  يف مع ــه إن أثَّ أنَّ

ــا التكليــف فيهــا، عــىلٰ  ــ معرفــة فقــد ســقط عنّ ــا ق ــأّن ــام د بيَّنّ ا ب

ذكرناه مـن األحـوال املنقولـة عـن الصـحابة أنَّـه مل يكـن هنـاك 

عــوه، عــىلٰ  ــذي ادَّ  أمــري املــؤمنني  ٰى أنَّ مــن عــاد الــنصُّ ال

م،  ن تقــدَّ بعـد مـا بويــع لـه وصـار إمامــًا فمعاداتـه لـه أظهــر ممـَّ

ومل يضــعف نقــل رضــا النــاس بــه  وكيــف ضــعف نقــل الــنصِّ 

 ٰى الــدعو]] ١٧٨ص /[[وهــذه ( :، قــال)وجعلهــم إّيــاه إمامــاً 

ـا وقعـت مـن متـأخِّ  رهيم باألخبـار املنقولـة، وقـد روي نعلم أهنَّ

ــه قــالعــن الســيِّ  فضــيلة إالَّ وَيل  مــا ألمــري املــؤمنني : د أنَّ

ــذا  ــل ه ــاء مث ع ــعاره ادِّ ــيس يف أش ــعر، ول ــيدة وش ــا قص فيه

ــالــنصِّ  ــام ذكــر فيهــا األخبــار املرويَّ ل مــن : ة، ويقــال، وإنَّ إنَّ أوَّ

، )جمـراه ٰى ابـن الراونـدي ومـن جـر ٰى هـذه الـدعو جسـر عـىلٰ 

ــال ــل فضــائله، ومقاماتــه املحمــودة يف : (ق ــع نق وكيــف وق

ــــرو وغــــري ذلــــك، ومل يتكامتوهــــا ]] ١٧٩ص /[[ باحل

ــحُّ  ــهر؟ وكيــف يص ــا أظهــر وأش ــه مــع أنَّ حاهل وتكــامتوا إمامت

حها أهــل النقــل، مثــل  ذلــك وقــد رووا أشــياء كثــرية ال ُيصــحِّ

ــاب ــالً فرمــ محلــه ب ــه إالَّ أربعــون رج ــرب وكــان ال يقل ــه  ٰى خي ب

ــًا، إىلٰ  ــني ذراع ــنصِّ  أربع ــديث ال ــرووا ح ــأن ي ــك، فب ــري ذل  غ

ــاب)أوىلٰ  ــاحب الكت ــال ص ــه : (، ق ــن كالم ــة م ــذه اجلمل وه

ــنصِّ  ــال ال ــا يف إبط ــق هب ــن أن ُيتعلَّ ــ يمك ــري ـالض روري، وبكث

 ...).غري هذا الوجه أيضاً  عىلٰ  منها يف إبطال النصِّ 
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ــال  ــهيق ــال: ل ــن ق ــول م ــراد بق ــيس امل ــنصِّ : ل ــار ال  إنَّ أخب

ــون  ــن أن تك ــت م ــا خرج ــه أهنَّ ــذي ذكرت ــه ال ــعفت للوج ض

ًة وداللـًة، وإنَّـام املـراد أنَّ ناقليهـا قـلَّ عـددهم، وإن كانـت  حجَّ

ـة فــيهم، ونقلــوا عــىلٰ  وجـه اخلفــاء يف كثــري مــن األحــوال  احلجَّ

ن  مت، ولـيس جيـب إذا كـان مـا وقـع ممـَّ أن  قصـد إىلٰ التي تقـدَّ

ــ ــنصِّ  ٰى يعف ــرب ال ــىلٰ  خ ــه ع ــعف نقل ــببًا يف ض ــذي  س ــه ال الوج

ــه  ــة بــه، ألنَّ رسدنــاه أن يكــون ســببًا يف بطالنــه، وســقوط احلجَّ

آخـرين  إنَّام ضـعف مـن حيـث اغـرتَّ قـوم فكتمـوا واشـتبه عـىلٰ 

ــلَّ  ــذا ك ــّم ه ــدلوا ومل يع ــريته  فع ــذت بص ــن نف ــة، ألنَّ م األُمَّ

ــدِّ  ــت يف ال ــه ملوقوي ــرتَّ  ين عزيمت ــبهة وال اغ ــه ش ــدخل علي ت

ن منه ، ونقل عىلٰ ٰى بيشء جر  .الوجه الذي متكَّ

ــه]] ١٨٠ص /[[ ــا أن : (وقول ــل بن ــب إذا مل يتَّص ــان جي فك

، إن أراد بــه الســامع للخــرب فــنحن وهــم ســواء )ال يتَّصــل هبــم

ه، ألّنـا  فيه، وإن أراد العلم وعمومـه للجميـع فـال جيـب مـا ظنـَّ

نــا يف دليلــه وســلكنا الطريــق إنَّــام علمنــاه مــن حيــث نظر

ــر الصــحيح  املفضـــي إىلٰ  العلــم، وخمالفنــا عــدل عــن النظ

مل يقـدح يف معرفتنـا مـن  للشبهة وغريهـا، فضـعف نقـل الـنصِّ 

ــه،  ــن وجه ــقَّ م ــا احل ــبهة، وأثبتن ــنا الش ــن أنفس ــا ع ــث نفين حي

ـــر فقــدح تقصــريه يف معرفتــه، ومــن خــالف يف  واملخــالف قصَّ

 .نا وبينههذه اجلملة كانت املحنة بي

ا سـقوط التكليـف عـن املخـالف فقـد مضــ مـا فيـه،  ٰى فأمَّ

ــا ــد قلن ــر : وق ــه وآث ــريه يف معرفت ــدح تقص ــالف وإن ق إنَّ املخ

املعرفـة وإنَّـام عـدل عنهـا بالشـبهة والتقصـري  فيها فله طريـق إىلٰ 

ه مـن سـقوط التكليـف  وهي ممكنة معرضة فلـيس جيـب مـا ظنـَّ

ل الصــحابة ال داللــة ، إذ الــذي اعتــربه مــن أحــواٰى وقــد مضـــ

 .ما اعتقده من بطالن النصِّ  فيه عىلٰ 

ا إلزامـه أن يضـعف نقـل رضـا النـاس بـه  صـلوات اهللا (فأمَّ

ألجل عداوة مـن عـاداه بعـد مصـري األمـر إليـه يشـبه أن  )عليه

ــتمُّ  ٰى يكــون عنــ ــزه، وكيــف ي ــذلك معاويــة ومــن كــان يف حيِّ ب

ــه  ــاس بإمامت ــا الن ــة كــتامن رض ــاهم واحلــال يف  ملعاوي رض

بعـض الوجـوه فـيام  الكـتامن عـىلٰ  مشاهدة موجـودة، وإنَّـام يـتمُّ 

م وقوعــه، ويقتضـــي وجــوده، هــذا مــع علمنــا بــأنَّ مجيــع  تقــدَّ

تلــك احلــال مـن الصــحابة ووجــوه التــابعني كــان  مـن بقــي إىلٰ 

ــرًا مــن نفســه الرضــا بإمامتــه  واالجــتامع عليــه،  مظه

ــه  ــه إمامت ــا انعقــدت علي ــاقالً مل ــد ون ائها مــن وقــوع يف ابت

ر لكـتامن مـا جيـري هـذا الرضا والتسليم مـن اجلامعـة، فـأّي تـأثُّ 

، ألنَّـه يف احلـال التـي ؟ ولـيس يشـبه ذلـك حـال الـنصِّ ٰى املجر

ــب  ــع ]] ١٨١ص /[[وج ــه وق ــه وعلي ــل ب ــا العم ــع فيه أن يق

م ذكرهــا، وكــان النــاس فيــه بــني  بخالفــه لألســباب التــي تقــدَّ

ــبطنٌ  ــه وم ــل بخالف ــٌر للعم ــني مظه ــر  رجل ــك، وآخ ــل ذل مث

 مظهـٌر للعمـل بخالفـه ومـبطٌن للعمـل بـه، فشـتّان بـني الــنصِّ 

، واحلـال يف أحـد وما اتَّفق فيـه وبـني نقـل الرضـا بإمامتـه 

 .األمرين بالعكس منها يف اآلخر

ــه غــري منكـر أن يــتمَّ ملعاويــة وأشـياعه مــن التلبــيس  عـىلٰ  أنَّ

فـة عنـده بعـض اعتـام أهـل الشـام، ومـن ال معر والتمويه عـىلٰ 

ــؤمنني  ــري امل ــائل أم ــن فض ــري م ــرية يف كث ــنهم وال بص  م

ــا  ــه م ــاقهم علي ــه وإطب ــاس ب ــا الن ــودة، ورض ــه املحم ومقامات

ــبهة ـــي الش ــر. يقتض ــد  ٰى أَال ت ــهم وق ــول بعض ــن ق ــا روي م م

: وحماربتـه لـه وســببهام ُسـِئَل عـن معاداتـه ألمــري املـؤمنني 

ــّيل ( ــوم وال ُيص ــه ال يص ــي أنَّ ــن )بلغن ــا روي ع ــن ، وم ــد ب حمّم

رجـٍل برحمـي  محلـت يـوم اجلمـل عـىلٰ : (من قولـه احلنفية 

ديـن عمـر بـن أيب طالـب، فعلمـت أنَّـه  أنا عـىلٰ : فلامَّ غشيته قال

ــ ــبس )فأمســكت عنــه ايريــد علي� ــام جيــوز ويلت ، غــري أنَّ هــذا إنَّ

ه اجلهـل، ولـيس يشـبه يف جـواز  عىلٰ  مـن شـملته الغفلـة، وغـرَّ

 .حال النصِّ دخول الشبهة ومتام احليلة 

ـا تعلُّ  فــال  اجلـيلِّ  د مــن ذكـر الــنصِّ شــعر السـيِّ  قــه بخلـوِّ فأمَّ

ــيِّ  ــه، ألنَّ الس ــبهة في ــن ش ــعره م ــبَط ش ــن مل ُيض ــد م الً أح د أوَّ

وه الشــعراء، ومل ُحيــَص ديوانــه مــنهم، وقــد ذكــره النــاس وعــدُّ 

ــن  ــعراء، وإذا مل يك ــن الش ــفته م ــذه ص ــت ه ــن كان ــة م يف مجل

ه مــن يشء دون يشء، خلــوِّ  ع عـىلٰ شـعره مضــبوطًا فكيـف ُيقَطــ

ــىلٰ  ــيِّ ]] ١٨٢ص /[[أنَّ  ع ــن  د الس ــري م ح يف كث ـــرَّ ــد ص ق

، الرســول  وإضــافته إىلٰ  الــنصِّ اجلــيلِّ  شــعره بــام يــدلُّ عــىلٰ 

إنَّه جعلـه أمـريًا وأوجـب اإلمامـة لـه، واخلالفـة بعـده، : كقوله

ــد أن  ــيس ألح ــاظ، ول ــذه األلف ــال ه ــعره أمث ر يف ش ــرَّ وقــد تك

، بـل ريح بـالنصِّ اجلـيلِّ ـنَّـه لـيس يف هـذه األلفـاظ تصـإ: يقول

الـنصِّ  د هبا مـا كـان يعتقـده مـن داللـة األخبـار عـىلٰ مراد السيِّ 

ـاجلـيلِّ  م مـن قائلـه بغــري ، كخـرب الغـدير وأمثالـه، ألنَّ هـذا حتكُّ

ة، وأقـّل أحـوال األلفـاظ التـي ذكرناهـا أن تكـون حمتملـة  حجَّ

ــيلِّ  ــنصِّ اجل ــن ال ــة ع ــن للكناي ــيِّ  وع ــنصِّ اخلف ــت ال ، وإذا كان

 .خلوِّ شعره من النصِّ اجليلِّ  حمتملة مل ُيقَطع عىلٰ 
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 د معتقــدًا للــنصِّ اخلفــيِّ وبعــد، فغــري ممتنــع أن يكــون الســيِّ 

ة، مـا تـذهب إليـه الزيديـة وُشـ عـىلٰ  دون اجليلِّ  ّذاذ مـن اإلماميـَّ

ــه دخــول الشــبهة، فيكــون  ــه مل يكــن معصــومًا، وجتــوز علي فإنَّ

ه فيـه، ولـيس جيـب أن ُيعَجـب  عدوله عـن ذكـره شـكُّ الوجه يف

 د يف الـنصِّ اجلـيلِّ كيـف يصـحُّ أن يشـكَّ السـيِّ : من قولنا ويقـال

ــدعاو ــار وصــنوف ال ــدائع األخب ــن ب ن شــعره م ــمِّ  ٰى وهــو ُيض

ــكَّ يف  ــن يش ــه م ــرَّ ب ــحُّ أن يق ــا ال يص ــات م ــزات واآلي للمعج

، ألنَّ االستبعاد ملـا ذكرنـاه هـو البعيـد مـن ِقبَـل أنَّـه غـري  النصِّ

ممتنـــع أن يـــدخل الشـــبهة يف بعـــض األشـــياء وال تـــدخل يف 

أمثاله، وال فيام هـو أغمـض منـه بحسـب مـا عليـه النـاظر مـن 

بــة إىلٰ  ــدة منهــا،  األســباب والــدواعي املقرِّ قبــول الشــبهة، واملبعِّ

ــيلِّ  ــنصِّ اجل ــة يف ال ــن اإلماميَّ ــكَّ م ــن ش ــا أنَّ م ــد علمن ــو  وق ه

ـــدَّ  ـــا ص ـــع م ق بجمي ـــدِّ ـــيِّ مص ـــه الس ـــائل ق ب ـــن الفض د م

ــه مــن  ــع ذلــك عاصــًام ل واملعجــزات، ومل يكــن تصــديقه بجمي

 .دخول الشبهة عليه يف النصِّ اجليلِّ 

عاء النصِّ  ا إضافة ادِّ ابن الراونـدي ومـن جيـري جمـراه  إىلٰ  فأمَّ

م الكالم عليه مستقٰىص ]] ١٨٣ص /[[فقد   . تقدَّ

ــ ــا التعلُّ ــي مــن مجلتوأمَّ ــاب ق بنقــل الفضــائل الت هــا محــل ب

ــتامن أو  ــوب الك ــنصِّ يف وج ــاواهتا لل ــا مس ــزام لن ــرب، واإلل خي

ــنصِّ  ــني ال ــائل وب ــن الفض ــا روي م ــني م ــالفرق ب ــار، ف  اإلظه

القـــوم  واضـــح، ألنَّ نقـــل الفضـــائل مل يكـــن شـــاهدًا عـــىلٰ 

ــول، إىلٰ  ــة الرس ــيح وخمالف ــاب القب ــن  بارتك ــاه م ــا ذكرن ــري م غ

 .هبا األحوال املعلوم شهادة نقل النصِّ 

مو ــيام تقــدَّ ــا ف ــد قلن ــَل : ق ــام ُجِع إنَّ نقــل بعــض األشــياء ربَّ

كـتامن غـريه، ولـو مل ينقـل القـوم الفضـائل إالَّ ليقـول  ذريعة إىلٰ 

لــو كانــت العــداوة واحلســد واملناقشــة هــي املانعــة مــن : قائــل

 .لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجهاً  نقل النصِّ 

ا نقل محـل بـاب خيـرب مـع أنَّـه كـان ال يقلـه إالَّ أربعـون  فأمَّ

بـه أربعـني ذراعـًا، فلـم ينقلـه أيضـًا إالَّ  ٰى رمـ رجالً، وأنَّه 

ــ ــىلٰ خمتصُّ ــة ع ــة، والدالل ــن النقل ــم ون م ــول أيب هاش ــك ق : ذل

ــه ( حها أهــل النقــل مثــل محل وقــد رووا أشــياء كثــرية ال ُيصــحِّ

الـذي نـذهب إليـه أضـعاف عـدد  ، وقد نقل الـنصَّ )باب خيرب

أنَّـه يعتقـد أّنـا  يـرب، وإلزامـه هـذا يـدلُّ عـىلٰ من نقل محل باب خ

ــذهب إىلٰ  ــ ن ــتَِم حتَّ ــنصَّ ُك ــف  ٰى أنَّ ال ــد، وإالَّ كي ــه أح مل ينقل

 ).فبأن يرووا النصَّ أوىلٰ : (يصحُّ قوله

ــه ــد بقول ــأن يــرووه أوىلٰ : (ولــيس خيلــو أن يري  ٰى مــن رو) ب

ل فهـو يعلـم أنَّ  محل بـاب خيـرب أو مجيـع الـرواة، فـإن أراد األوَّ

الشـــرائط  الروايــة مــن الشــيعة يف محــل البــاب عــىلٰ  ٰى مــن ادَّعــ

ـــل ال  ـــل النق ـــزعم أنَّ أه ـــي ي ـــذكورة الت ]] ١٨٤ص /[[امل

ــنصِّ  ــة ال عي رواي ــدَّ حوهنا ي ــحِّ ــني األمــرين يف  ُيص ــع ب وجيم

النقــل، وإن أراد الثــاين فلــيس ذلــك فــيام ذكــره مــن محــل بــاب 

ا أنَّـه مل جيمـع خيرب الذي استشهد بـه وألـزم عليـه، ألّنـا قـد بيَّنّـ

الرواة فقـد انكشـف بجملـة كالمنـا بطـالن مـا حكـاه  عليه كلُّ 

 ه أيب هاشـم، وصـحَّ أنَّ مجيـع مـا أورده غـري طـاعن عـىلٰ من ُشبَ 

ــنصِّ  ــه جليِّ  رضوب ال ــذهب إلي ــذي ن ــا وخفيِّ ال ــة هللا ه ــا واملنَّ ه

 .تعاىلٰ 

*   *   * 

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

ــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٢ص [[ ــون ال  كيــف جيــوز أن يك

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــلوات (أم ــهاهللا ص ــباإل )علي ــة حق� ــ امام ا وممَّ

ــم ذلــك وال ينقلــه معظــم األُ كــتَ وقــع يف األصــل ظــاهر أو يُ  ة مَّ

مثــل هــؤالء، بــل  وأكثرهــا ومجهورهــا، والكــتامن ال جيــوز عــىلٰ 

جلامعــات ا طائفــة مــن طــوائفهم، ولــو جــاز عــىلٰ  ال جيــوز عــىلٰ 

الكــتامن جلــاز علــيهم أن ينقلــوا الكــذب والباطــل مــع الكثــرة 

 .العظيمة

الكالم يف  ىلٰ إذا بلغوا إصوهلم أُ خمالفونا  ٰى ال جيب أن ينس: قلنا

اجلامعـات الكثـرية جيـوز عليهـا  مامة، وال خالف بينهم يف أنَّ اإل

 ا لشـبهة أو ملواطـاة، أو مـا يقـوم مقامهـا مـنالكتامن ملا تعلمه إمَّ 

ام ال جيوز الكتامن نَّ إو. ذلك كالسبب اجلامع هلا رغبة أو رهبة، ألنَّ 

مـع  ذا مل جيمعها عليه جامع، فام العجب من كـتامن الـنصِّ إعليها 

كتامنه مـن رغبـة ورهبـة، ودولـة ورئاسـة، وعـداوة  ىلٰ إالدواعي 

 .ومنافسة، وشبهة أيضاً 

، صِّ ذا فرضـنا وقـوع الـنإدناه معلوم حصوله يء عدَّ ـش وكلُّ 

ا وأمَّ .  وقد فرضنا وقوعه وظهورهم يف سبب كتامنه إالَّ ّنا ال نتكلَّ إف

بعض الكـامتني،  عىلٰ ]] ٤٧٣ص /[[الشبهة فليس يمتنع دخوهلا 

ذا رأوا إنون من البحـث ة الذين ال يتمكَّ مَّ املستضعفني من األُ  ألنَّ 

عراض صدورهم ووجوههم وذوي العلم والبحـث مـنهم عـن إ

ـر عليهم، وظنُّ نقله اشتبه األم  لسـبب م مـا تركـوا ذلـك إالَّ وا أهنَّ

 .دوهم يف العدول عن نقلهين، فقلَّ يقتضيه الدِّ 

اجلامعـات ألسـباب  وإن جـاز عـىلٰ  -الكـتامن : فإذا قيل لنـا
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فــال بـدَّ مــن  -ذلـك مــن مواطـأة أو رغبــة أو رهبـة  جتمـع عــىلٰ 

 .مرور األّيام ها، السيّام عىلٰ ظهور هذه األسباب كلِّ 

ــا ــقــد بيَّ : قلن ــاب الشــايف أنَّ نّ ــا  ا يف كت يف أســباب الكــتامن م

ــدَّ  ال ــىلٰ  ب ــ ع ــرتدِّ  ٰى ـمقتض ــأة امل ــوره، كاملواط ــن ظه ــادة م دة الع

الكـتامن وتـرك النقـل،  لسـلطان عـىلٰ  كرامـاً إبـني اجلامعـات، أو 

ــا وأنَّ  ــا م ــداوة  فيه ــبه والع ــور كالش ــذا الظه ــه ه ــب في ال جي

 .واحلسد واملنافسة اخلافية

 وال تعـــمَّ  ة األســـباب التـــي جيـــوز أن ختـــتصَّ ويف اجلملـــ

يكــون الــداعي إليــه  ٰى مــن اجلامعــة حتَّــ واحــدٍ  وختتلـف يف كــلِّ 

ــلِّ  ــدٍ  يف ك ــة، و واح ــن اجلامع ــريه م ــي غ ــالف داع ــالق إخي ط

 .وجوب الظهور غري واجب

ــىلٰ  ــا أنَّ  ع ــذي قلن ــتامن ال ــبب يف الك ــوره،  :الس ــب ظه جي

ــ[ م ال حمالــة كونــه ســبباً عَلــولــيس بواجــب أن يُ  ه للكــتامن، ألنَّ

 ].م كونه سبباً علَ ن مل يُ إيف نفسه و غري ممتنع أن يكون معلوماً 

إنَّ السبب يف كتامن مـن : إذا قلتم: ام قلنا ذلك لئالَّ يقال لنانَّ إو

دتم بنقله من اخللـق الكثـري الـذي مل يـروه  كتم النصَّ   -الذي تفرَّ

بـذلك مـن  وهو انعقاد الرئاسات املخالفات ملوجبته ومـا يتَّصـل

م كـون ذلـك عَلـفيجـب أن يُ  -منافسة ومعاداة للمنصوص عليه 

ص /[[  العلـم بالسـبب لكتامنه للمنصوص عليه، ألنَّ  ه أسباباً كلّ 

مـن علمـه  لكلِّ  ن وجب فليس جيب العلم بكونه سبباً إو]] ٤٧٤

لكـتامن مـن ال يعلـم وقـوع  وكيف يعلم هـذا سـبباً . اجلملة عىلٰ 

 ؟ه مل يكنة يف أنَّ الكتامن، ودخلت عليه شبه

مـا نقولـه يف  ه ال يلزمنـا عـىلٰ أنَّـ )الشـايف(ا يف كتابنـا نّ وقد بيَّ 

ــري مــن األُ  ــكــتامن كث أن يكــون القــرآن قــد عــورض  ة للــنصِّ مَّ

ــ مل ينقلــه أحــد ونظــائر ذلــك وأمثالــه، وقلنــا  ٰى وكــتم ذلــك حتَّ

. ن كتمــه قــوم كثــري، قــد نقلــه خلــق كثــريإو الــنصَّ  أنَّ : هنــاك

يء مـن معارضـة ـه بشـلك ما مل ينقله أحـد ومـا تفـوَّ وال يشبه ذ

ــالقــرآن ومــا أشــبهها، وبيَّ  ــع  ا أنَّ نّ ــأن يكــتم مجي العــادة مل جتــر ب

ــاألُ  ــيئاً مَّ ــاهراً  ة ش ــ ظ ــد، و ٰى حتَّ ــنهم أح ــه م ــاز أن إال يروي ن ج

 .همخيصُّ  يرويه آخرون لدواعٍ  يكتمه قوم لداعٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ــل]] ٣٦٨ص [[ ــىلٰ قأفت: إن قي ــون ع ــابعهم  طع ــن ت ــر م كف

 ؟اآلن من الصحابة والتابعني وتابعيهم إىلٰ 

 إنَّ : يف كالمنــا مـا يغنــي عــن هــذا بقولنــا ٰى ـقــد مضــ: قيـل

ـــ جهـــة ]] ٣٦٩ص /[[  ة بتكفـــري األعيــان عـــىلٰ الفتيــا خمتصَّ

بإمـامتهم مـن الصـحابة وغـريهم  ناً علمنـاه متـديِّ   التفصيل بمن

ــاآلن، ومــن مل يُ  ىلٰ إ ــف عَل ــه الوق ــنا في ــن حــال ففرض ــك م م ذل

 .واحد من الكفر والفسق والتجويز لكلِّ 

نهم كيـف يمكـنكم ذلـك مـع ظـاهر إيامهنـم، وتـديُّ : ن قيلإ

ـــيِّ باإل ـــه، وتقريـــب النب ـــادهم في ـــم،   ســـالم، واجته هل

 اهم، ومـنعكم مـن وقـوع الكفـر بعـد اإليـامن عـىلٰ وتعظيمه إّيـ

 ؟فاةمذاهبكم يف املوا

ـــل ـــاإل: قي ـــذل املظـــاهرة ب ـــه وب يامن واالجتهـــاد يف أفعال

مطابقـة البـاطن لـه  عـىلٰ  رته ال يـدلُّ ـاألنفس واألمـوال يف نصـ

عن علـم قصـد بـه وجهـه، إذ كانـت هـذه  كونه صادراً  وال عىلٰ 

 م منهـا مـا نـصَّ عَلـام يُ م الغيـوب، وإنَّـ عـالَّ مور ال يعلمها إالَّ األُ 

 .عليه سبحانه

فــيهم بــذلك ووضــح الربهــان بكفــرهم  نصَّ فــإذا فقــدنا الــ

، االعتقــاد املــايض مــنهم كــان جهــالً  ومــوهتم عليــه، علمنــا أنَّ 

ــاً  ــروا إيامن ــداً  وإن أظه ــامً  أو تقلي ــتحقُّ  أو عل ــه ال يس ــري وجه  لغ

العلـم املقصــود بــه  ، لوقــوف اسـتحقاقه عــىلٰ هبـام املعتقــد ثوابـاً 

كفـر مـن كـان  ووجهه الذي لـه وجـب، ووجـوب القطـع عـىلٰ 

 .كذلك حسب ما اقتضاه الربهان

ـ ر م، لفقـد دليلـه وتعــذُّ ، فغـري مسـلَّ  ا تعظـيم النبـيِّ فأمَّ

ــدلُّ  ــاهرة ال ي ــاس واملظ ــب واإلين ــان التقري ــه، إذ ك ــىلٰ  إثبات  ع

، حلصول ذلك أمجـع مـع مـن جتـب الـرباءة منـه  تعظيم لصاحبه

 .لكفره

ــىلٰ  ــرِّ  أنَّ  ع ــه املتق ــن رشع ــر اإل ر م ــيم مظه ــالم تعظ س

فــاق لوجهـه باتِّ  بكـون مـا أوجبــه واقعـاً  فيـه، مشــرتطاً واملطيـع 

 فيـه عـىلٰ  للقـوم لكـان جاريـاً  تعظيمـه  مَ لِّ العلـامء، فلـو ُسـ

 .الوجه الذي رشعه من االشرتاط

اه، مل يـنفعهم نّـبـام بيَّ  فإذا وضح برهان كفرهم يف حياته 

، كام ال ينفـع تعظـيم شيئاً  )السالم]] ٣٧٠ص /[[  عليه(تعظيمه 

بالعبـادة واالجتهـاد وهـو منـافق أو   من علموه مظاهراً املسلمني

 .ق التكليف بهذي تعلَّ د أو عامل لغري الوجه المقلِّ 

*   *   * 

ــه ]] ٤٠٤ص [[ ــري أنَّ ــ غ ــد دع ــن  اق ف م ــوَّ ــه وخ ونبَّ

ح بكونــه أوىلٰ  إليهــا، وأحــقُّ   بالبيعــة مــن ملحيــه خالفــه، ورصَّ

 .من القائم فيه  الناس بمقام النبيِّ 
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ــالنفأجا مســتطيع للنصـــرة : بــه املخلصــون، وهــم رج

وهــم األقــّل الــذين ال يــتمُّ هبــم االنتصــار، ومــن عــداهم ذوو 

 .دين وورع وليسوا أهل حرب وقتال

وختلَّــف عنــه األكثــر، فمــن كــان كــافر ]] ٤٠٥ص /[[

بيعـة أيب  نصــرته، ومـن داٍن هبـا قـد سـبق إىلٰ  ٰى بإمامته ال ُترجـ

ــن ا ــا م ــي ذكرناه ــوه الت ــر للوج ــل بك ــدنيا وعاج ــع يف ال لطم

ــه  بزخرفهــا يظــنُّ  ــة ببيعت ــه مرهتن ت لتقصــريه عــن النصـــر أنَّ ذمَّ

يف  ، أو يعلـم احلـقَّ حـالٍ  أليب بكر، وأنَّه ال يسوغ لـه نكثهـا عـىلٰ 

ومـا أوجبـاه مـن  ورسـوله  وجوب البيعـة ألمـر اهللا تعـاىلٰ 

التــي ال ينقضــها عهــد وال يعــذر يف  إمامــة أمــري املــؤمنني 

ــد ــا عق ــة تركه ــل الرئاس ــع يف ني ــك الطم ــن ذل ـــرفه ع ، ويص

 .وبلوغ املأمول من الدنيا بوالية القوم

ـــدهر إىلٰ  ل ال ـــن أوَّ ـــق م ـــن اخلل ـــر م اآلن  ومـــا زال األكث

اآلخـرة، ويرغبـون عنهـا لـبعض مـا رغـب  رون الـدنيا عـىلٰ ؤثِ يُ 

ــواهر والبــواطن مــن  ــاملني، مــع ســالمة الظ ــه أتبــاع الظ في

ــ رو اآلخــرة عــىلٰ الضــالل، ومــؤثِ  ون الــدنيا وبايعوهــا هلــا األقلُّ

عــددًا، عــادهتم بــذلك جاريــة، وحــاهلم فيــه معلومــة، وخالفــه 

م  .ال ُيعَرف وبنقضه ال ُيتوهَّ

ــدول  ــن ع ــه م ــون من ب ــون يتعجَّ ــا ال يزال ــقط م ــذا يس وهب

ــع  ــة م ــائل العظيم ــرية والفض ــرية الكث ــن ذوي العش ــاس ع الن

ــ ــاً  ٰى القرب ــه منصوص ــم وكون ــد والعل ــاد والزه ــبق واجله  والس

ــىلٰ  ــه ع ــون، إىلٰ  علي ــا يزعم ــصَّ  م ــه يف يشء وال ن ــن ال يداني م

 .تأمَّل ذلكعليه، فليُ 

ـاالتِّ  وألنَّه ال قيـاس عـىلٰ  ب مـن متـام الرئاسـة فـاق وال تعجُّ

ــىلٰ  ــنقص ع ــدناءة وال ــذوي ال ــادة  ل ــل، والع ــة والفض ذي النباه

به جارية، واملوجود لـه شـاهده، ومـا بـني اخللـق والـدين إالَّ أن 

ــه ــ تــتمَّ ل ــه الفاضــل واملفضــول والســيِّ  ٰى الرئاســة حتَّ ــاد ل د ينق

ــوي والضــعيف الــدين،  ــود، وُيســلِّم لــه الشــجاع الق واملس

 .بالطاعة رجاًء أو خوفاً  وينخع الكلُّ 

ــو ــاك دع ــد، فهن ــه  إىلٰ  ٰى وبع ــوارف عن ــوم وص ــة الق والي

 ملا هو عليه وهم من الصفات: 

ــا ــوُّ : منه هم عل ــطرَّ ــافقني اض ــاك من ــة ا أنَّ هن ــالم، كلم إلس

ة إىلٰ  وخــوف عــيلٍّ  إظهــاره، ال  وشــيعته املخلصــني يف النبــوَّ

الشــرك  ين ونـارصه ومـذلِّ واليـة سـنام هـذا الـدِّ  داعي هلم إىلٰ 

ــيِّ  ــاة النب ة حي أن قبضــه  وإىلٰ   ودامغــه، وهلــذا نجــدهم مــدَّ

ــدِّ  ــدحون يف ال ــه يق ــبحانه إلي ــىلٰ س ــدغلون ع ــؤمنني،  ين وي امل

ــدوائر، وير ــم ال ــون هب ــا، ويرتبَّص ــن حوهل ــة وم ــون يف املدين جف

ـــتهم  ـــادح والي ـــة وال ق ـــة الثالث ومل يعـــرف مرجـــف يف والي

ــامَّ آل ــذلك، فل ــر إىلٰ ]] ٤٠٦ص /[[  ب ــيلٍّ  األم ــادت   ع ع

 . ما كانت عليه يف أّيام النبيِّ  احلال إىلٰ 

مـا قلنـاه، مـع مـا فيـه مـن برهـان  وهذا برهان واضـح عـىلٰ 

 .  به أّيام النبيِّ مني ومشاركتهم للمعروفنينفاق املتقدِّ 

ــا ــؤمنني : ومنه ــري امل ــذلُّ  أنَّ أم ــات، وم ــل الرئاس  مزي

ــه  ــذه حال ــن ه ــع، وم ق اجلم ــرِّ ــة، ومف ــل األحبَّ ــز، وقات العزي

ــ ــه قويَّ ــوارف عن ــفالص ـــروف حمق� ــان املص ــتناد اة، وإن ك ، الس

وهــو  -  الطبــاع الغالبــة، وهلــذا قــال النبــيُّ  نفــاره عنــه إىلٰ 

ـ -اخللق إيامنًا  أعىلٰ  خـرج ا«:  ه وقـد آمـن بـهلوحشــي قاتـل عمِّ

، فـام بـال نخـوة اجلاهليـة  »قاتـل عّمـي ٰى عنّي، فإّين ال ُأطيـق أر

ــدِّ  ــوم املتق ــيس يف الق ــامن، ول ــد اإلي ــي عه ــن وقريب مني يشء م

 .ذلك

أنَّـه إن يـيل األمـر ال   مـن حـال عـيلٍّ  الكـلُّ  مَ لِ عَ : ومنها

س واملـرؤوس مـن التسـوية بـني الـرئي: هم يعدو سـرية نبـيِّ 

ـــيِّ  ـــادة والس ـــاء والس ـــم الرؤس ـــاء، وعل ـــود يف العط د واملس

ــاع  ــم األتب ــاد هل ــات وينق ــتمُّ الرئاس ــم ت ــذين هب ــجعان ال والش

ــم  ــذلك رصفه ــخطهم، ف ــخطون لس ــاهم ويس ــون لرض فريض

 .مني عليهاملتقدِّ  إىلٰ   عن والية عيلٍّ 

ح هبــذا عبــد الــرمحن يــوم الشــور يف تعريضــه  ٰى وقــد صـــرَّ

ــ ــىلٰ للبي  اعلي� ــة ع ــن  ع ــه م ــر، وامتناع ــر وعم ــرية أيب بك س

ــ ذلــك إىلٰ  ، ومبايعــة عــثامن ه الســرية بكتــاب اهللا وُســنَّة نبيِّ

والعقـــد وذوي  هـــذا الشــــرط، وإمســـاك أهـــل احلـــلِّ  عـــىلٰ 

ــىلٰ  ــار ع ــن اإلنك ــرأي ع ــدة وال ــم  النج ــرمحن، لعلمه ــد ال عب

ــيلٍّ  ــد ع ــده وقص ة   بمقص ــوَّ ــرية النب ــن س ــده م ومــا يري

وبـني أطـراف النـاس، ومـا يريـده عبـد الـرمحن املساوية بيـنهم 

 .من التفضيل يف العطاء

ــوفُّ  ــوم ت ــذه ومعل ــن ه ــة م ــن والي ــاء ع ــوارف الرؤس ر ص

ــيهم إىلٰ  ــه، ودواع ــازهلم،  حال ــدنيا من ــنيَّ هلــم يف ال ــن ب ــة م والي

وارتفاع الشـبهة عـن العقـالء يف فسـاد رئاسـة ذاك ومتـام واليـة 

بجريــان روري ـهــذا، حلصــول العلــم الضــ]] ٤٠٧ص /[[

ل الدهر وإىلٰ   .اآلن به العادة من أوَّ

ـــل بيأســـهم مـــن : ومنهـــا ـــل ورؤوس القبائ علـــم األماث
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، وثبــوت فضــله  اخلالفــة ورئاســة األنــام مــع واليــة عــيلٍّ 

 ومــن رســوله  مــن اهللا تعــاىلٰ  م الــنصِّ ، وتقــدُّ وذّريتــه 

يــوم القيامــة،  عليــه وعلــيهم باإلمامــة وخالفــة اخللــق إىلٰ 

 .غريه رصفها عنه إىلٰ وطمعهم فيها ي

ح هبــذا املغــرية بــن شــعبة يــوم الســقيفة يف قولــه : وقــد رصَّ

ـ ال يــزال ينتظــر  اعوا مــا يتَّســع، واهللا لــئن ولَّيتموهـا هاشــمي� وسِّ

 .هبا احلمول يف بطون النساء

ــدوهلم  ــف ع ــود، وكش ــرض الوج ــذا الغ ح ه ــحَّ ــد ص وق

ــوله  ــبحانه ورس ــارهم اهللا س ــذين اخت ــا ال ــن أهله ــة ع باخلالف

  ِّمـن كـان ال ُيَظـنُّ بـه صـالح لإلمـارة  هيا إىلٰ هلا، عـن تعـد

قرنه، كمعاويـة بـن أيب سـفيان، وولـده يزيـد، ومـروان بـن  عىلٰ 

 احلكم الطريد ابـن الطريـد، ومسـلمة الفـتح، ومـن هـدر النبـيُّ 

  دمه، ومـن بعـدهم مـن الـوالة واألُمـراء املعلنـني بالفسـق

 .لدنيويةينية واوعظيم اجلور وقبح السياسة الدِّ 

فلكلِّ واحٍد من هذه الوجوه ُعِدَل باألمر عـن أمـري املـؤمنني 

 مع ظهور فضائله، وثبوت ذرائعه ووسائله إليـه، وانتفائهـا ،

َم عليه  َل لألمر وُقدِّ ن ُأهِّ  .)صلوات اهللا عليه وآله(عمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ما  عىلٰ  - منصوصًا عليه ان كلو : فإن قيل]] ٥٥٨ص [[

يف و ،اكـافرًا مرتـد� ون من دفعه عن مقامه كلوجب أن ي - عونتدَّ 

 .ك خروج عن اإلسالمذلو ة بأمجعها،مَّ فار األُ كإ كذل

ــل ــ: قي ــول يف ذل ــذي نق ــنصَّ  نَّ إ :كال ــدفعوا ال ــاس مل ي  الن

ــه مــع علمهــم الضــلُّ كال عملــوا و بــأمجعهم،  روريِّ ـهــم بخالف

ــه، ــو ب ــادر إنَّ ــام ب ــار ل ــوم مــن األنص ــبَِض امَّ ـق ــيُّ   ُق  إىلٰ   النب

ـــة، ـــب اإلمام ـــت و طل ـــائهم،كاختلف ـــة رؤس ـــلت اتَّ و لم ص

أخبــارهم بجامعــة مــن املهــاجرين، فقصــدوا الســقيفة عــاملني 

 .واالستبداد باألمر دونه ه،عن مستحقِّ  إزالة احلقِّ  عىلٰ 

 :]من الصحابة دفع النصَّ  دواعي َمنْ [

ن مـن كُّ الـتمو هم للرياسـةبُّ حـ كذلـ إىلٰ ان الـداعي هلـم كو

ــلِّ  ــد،و احل ــاف و العق ــ إىلٰ انض ــا  كذل ــم ــة ك ــوس مجاع ان يف نف

ـــري املـــؤمننيمـــنهم مـــن احلســـد أل ـــه( م  )صـــلوات اهللا علي

مــه لتقدُّ و آبــائهم،و العــداوة لــه؛ لقتــل مــن قتــل مــن أقــارهبمو

ــي مــا خــال قــطُّ و بالفضــائل، ــاهرة الت  اختصاصــه باملناقــب الب

 .وقصد بعداوة غبطةو دببعضها من حس من اختصَّ 

ـــيِّ  ـــز النب ـــم بتجهي ـــي هاش ـــاغل بن ـــوا تش ،  واغتنم

 األنصــار عــىلٰ قــّووا و نــازعوا يف األمــر،و روا الســقيفة،ـفحضــ

 .ما هو معروف ٰى وجر

ــاس مــا فعلــوه، ٰى  رأفلــامَّ  مــن و هــم وجــوه الصــحابةو الن

ــنَّ  ــن الظ ــه حيس ــوهَّ و بمثل ــه، ت ــبهة بفعل ــدخل الش ــرهم كم أت ث

ــ ــوم مل يتلبَّ أهنَّ ــاألمر،س ــه و ا ب ــدموا في ــىلٰ ال  أق ــوه إالَّ  ع ــا فعل  م

ـــم ـــوغ هل ـــذر يس ـــبهةو لع ـــيهم الش ـــدخلت عل ـــوز، ف  جي

ــهم،كاســتحو ــر يف حلِّ و مت يف نفوس ــوا النظ ــوا مل يمعن هــا، فامل

الثــابتون عليــه و بقــي العــارفون بــاحلقِّ و موا هلــم،ســلَّ و مــيلهم

ــري متم ــتكِّ غ ــهم، ف ــا يف نفوس ــار م ــن إظه ــني م ــهملَّ كن  م بعض

 إىلٰ رورة ـه من النـزاع مـا قـد روي، ثـّم عـاد عنـد الضـوقع فيو

]] ٥٥٩ص /[[إظهـــار التســـليم، مـــع ك واإلمســـاو فِّ كـــال

 نقــل مــا ن يف وســع هــؤالء إالَّ كــمل يو ،إبطــان االعتقــاد للحــقِّ 

 عــىلٰ مــن يأمنونــه و أخالفهــم إىلٰ  ســمعوه مــن الــنصِّ و علمــوه

 .اتر اخلرب به عنهمتوو نفوسهم، فنقلوه

 :]سبق من األنبياء  م َمنْ مَ يف أُ وقوع مثل ذلك [

ت بعـد ا قـد ارتـدَّ أهنَّ  ٰى ة موسمَّ قد أخرب عن أُ  تعاىلٰ اهللا  أنَّ  عىلٰ 

بعـوا اتَّ و عبـدوا الِعجـلو ه،ميقـات ربِّـ إىلٰ إّياهـا  ٰى مفارقة موسـ

قلـب و هم قد شاهدوا املعجزات، مثـل فلـق البحـرو ،السامريَّ 

وفـارقهم  املعجـزات، مـن كغري ذلـو اليد البيضاءو ةً العصا حيَّ 

. خرج من الـدنيا بـاملوت  النبيُّ و أّيامًا معلومة،  ٰى موس

 .تنا أجوزمَّ أُ  عىلٰ جائزًا عليهم ف كذل لُّ كان كفإذا 

ــقــد أخـرب عــن هـذه األُ  تعـاىلٰ اهللا  أنَّ  عـىلٰ  م عليهــا كـحو ةمَّ

ـ :، قـال اهللا تعـالیا ترتدُّ بأهنَّ 
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ــول اهللا  ــال رس ــبعنَّ «: وق ــ لتت ــن نَ ُس ــن م ــبلك م كان ق

أحـدهم دخـل  لـو أنَّ  ٰى ة، حتـَّة بالقـذَّ القـذَّ و حذو النعل بالنعل

يــا  ٰى والنصــار فــاليهود: قــالوا ،»جحــر ضــبٍّ لــدخلتموه

 .»إَذن؟ فَمنْ «: رسول اهللا؟ قال

سـبعني فرقـًة، واحـدة و تـي ثالثـةمَّ سـتفرتق أُ «: وقـال 

 .»سبعون يف النارو ثنتانو منها ناجية،

 عـىلٰ جـواز اخلطـأ علـيهم بـل  عـىلٰ  ه يـدلُّ لُّـكوهذا رصيـح 

 .كب من ذلتعجَّ وقوعه، فال ينبغي أن يُ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ـــل]] ٨٦ص [[ ـــإن قي ــــ: ف ـــد مض ـــم ٰى ق أنَّ : يف كالمك

ــك  ــام تل ــرب، ف ــتامن اخل ــاز ك ت ج ــتمرَّ ــتامن إذا اس ــباب الك أس

 .األسباب بيِّنوها

ــل لــه ــة إىلٰ : قي ــتامن عــىلٰ  األســباب الداعي : رضبــني الك

أحدمها جيب ظهـوره بالعـادة والوقـوف عليـه بعينـه، كـام جيـب 

مت يء املكتــوم إذا كــانـظهــور نفــس الشــ . بالصــفة التــي تقــدَّ

 .والرضب اآلخر ال جيب هذا فيه

ل فهــو أن يكــون الكــتامن وقــع مــن اجلامعــة  ــا األوَّ فأمَّ

ــاهر، ألنَّ  ــلطان ق ــن س ــراه م ــه، أو ال ك ــؤ علي ــرية لتواط الكث

ــ ــادة تقض ــوفـالع ــاه، والوق ــا ذكرن ــور م ]] ٨٧ص /[[  ي ظه

 .عليه بعينه، وأنَّه ممَّا ال يكاد خيفي ويلتبس

أن تكـــون أســـباب الكـــتامن ُأمـــورًا ختـــتصُّ والثـــاين 

اعتقاداهتــا كالعــداوة واحلســد والشــبه،  باجلامعــات وترجــع إىلٰ 

ــاد الضـــرر بالــدِّ  ــدنيا، فهــذه األســباب متــواعتق  ٰى ين أو ال

م، والســيّام  اقتضــت الكــتامن مل جيــب ظهورهــا كظهــور مــا تقــدَّ

ــه  ــداعي إلي ــن ال ــة، ومل يك ــا خمتلف ــور منه ــتامن ألُم ــع الك إذا وق

ــدواعي إىلٰ  ــإنَّ ال ــه، ف ــدًا بعين ــام اختلفــت يف  واح ــتامن ربَّ الك

فهــي إذا . جنســها، وإن كانــت متَّفقــة يف اقتضــائها الكــتامن

 .اخلفاء كانت هبذه الصفة أبعد من الظهور وأقرب إىلٰ 

ة مـا ذكرنـاه أنَّـه  مجـع بعـض ) لـو(والذي يكشف عن صـحَّ

كثـرية  السالطني أهـل بلـد عظـيم كثـري األهـل أو مجاعـة مـنهم

ال جيـوز عليهــا التواطــؤ، فــذكر بحضــرهتم رجــالً مــن بلــدهم 

بــذكر مجيــل، وقــال فيــه أقــواالً تقتضـــي تفضــيله ثــّم تعظيمــه 

مــن القـــوم أن ينصــــرفوا، فيمســـك ) جلـــاز(والرفــع منـــه، 

ــر ــا ج ــل م ــن نق ــرهم ع ــيهم إىلٰ  ٰى أكث ــون دواع ــه، وتك  وإعادت

ــة ــتامن خمتلف ــ: الك ــداوة، وآخ ــه الع ــاه إلي ــن دع ــنهم م رون فم

ـــررًا يف  ــه ض ــد أنَّ يف نقل ــض اعتق ــد، وبع ــه احلس ــم علي محله

ين أو الدنيا وبعض آخـر دخلـت عليـه شـبهة مـن غـري هـذه الدِّ 

ــر عــىلٰ  ــوه، وال جيــب وإن ظه مــن بعــض  ٰى مــا جــر الوج

ــ  ٰى اجلهــات أن تظهــر األســباب املوجبــة لكــتامن اجلامعــة لــه حتَّ

ــز بينهــا وبــني غريهــا جيــري وقــوع  وال. ُتعــَرف بأعياهنــا، وُيميَّ

أن يكونــوا  ٰى هــذه الوجــوه وهلــذه األســباب جمــر الكــتامن عــىلٰ 

أن يمسـكوا عـن النقـل، أو وقــع  تواطئـوا عليـه، وتوافقـوا عــىلٰ 

وقـع  ٰى الكـتامن ألّنـا نعلـم أنَّـه متـ من السلطان إكـراه هلـم عـىلٰ 

 مـا ذكرنــاه ثانيـًا وجــب ظهـور أســبابه، وإن مل جيـب ذلــك عــىلٰ 

ل  .األوَّ

ــرية، إذا : فــإن قيــل جــاز أن يقــع الكــتامن مــن اجلامعــة الكث

ــ ــىلٰ  ٰى فتخف ــبابه ع ــوع  أس ــوز وق ــَم ال جي ــوه، فِل ــض الوج بع

 ٰى االفتعــال لألخبــار أيضــًا مــن اجلامعــة الكثــرية العــدد، وختفــ

ــة التــي هلــا خفيــت أســباب الكــتامن؟ وإذا أجــزتم   أســبابه للعلَّ

اجلامعـــات لألســـباب التـــي  الكـــتامن عـــىلٰ ]] ٨٨ص /[[

مـثلهم ملثـل تلـك األسـباب،  أجيزوا االفتعـال عـىلٰ ذكرمتوها فـ

ق بـني األمـرين، ألنَّ  فإنَّ مـا استشـهدتم بـه مـن العـادة ال ُتفـرِّ

الكـتامن فكـذلك  الناس كام قـد حتملهـم العـداوة واحلسـد عـىلٰ 

ــىلٰ  ــبية ع ة العص ــوَّ ــة وق ــم املحبَّ ــد حتمله ــرُّ  ق ــال وخت ص االفتع

، بـ. املحال ل هـو مبطـل لسـائر وهذا ُيبطِل طـريقتكم يف الـنصِّ

 .األخبار

ــام وجـب ظهـور أســبابه، : اقــد بيَّنّـ: قيـل هلـم أنَّ الكـتامن ربَّ

ــ ــي مت ــباب الت ــني األس ــا ب قن ــب، وفرَّ ــام مل جي ــت إىلٰ  ٰى وربَّ  دع

الكـتامن ظهـرت ووقــف عليهـا، وبـني األســباب التـي ال جيــب 

، ألنَّـه إن ٰى ولـيس جيـري االفتعـال هـذا املجـر. أن يظهر عليهـا

، أو خمتلفــة يف ٰى فتعــال أخبــار خمتلفـة يف اللفــظ واملعنــُأريـد بــه ا

ــ ــة يف املعن ــت متَّفق ــظ وإن كان ــورة واللف ز أن ٰى الص ــوِّ ــا ُنج ، فإّن

ال جيـب ظهـوره، والوقـوف عليـه  يدعو إليـه مـن األسـباب مـا

ــبابه ــتامن وأس ــه يف الك ــا نقول ــب م ــه، حس ــه . بعين ــد ب وإن ُأري

يقـع  ٰى نـاه حتـَّافتعال خرب واحـد متَّفـق يف صـورته وصـفته ومع

ــتم  ــفته، وتنك ــذه ص ــذي ه ــرب ال ــرية اخل ــات الكث ــن اجلامع م

كـان بالصـفة  ٰى أسباب افتعالـه، فـذلك ال جيـوز، ألنَّ اخلـرب متـ

ــؤ أو  ــه إالَّ للتواط ــة علي ــع اجلامع ــز أن جيتم ــا مل جي ــي ذكرناه الت

محل ظاهر مـن سـلطان، ومل يصـح أن جيتمعـوا عليـه لألسـباب 

ـــرأ. التـــي ذكرناهـــا يف الكـــتامن أنَّ العـــداوة واحلســـد  ٰى َال ت

دناه ة للكــتامن يف العــادة، مــن األســباب املقتضــي ومجيــع مــا عــدَّ

ــىلٰ  ــع ع ــبابًا جتم ــون أس ــحُّ أن تك ــظ  ال يص ــرب بلف ــال خ افتع

يصـحَّ مـن اجلامعـة العظيمـة التـي تعـادي  ٰى واحد، حتـَّ ٰى ومعن

ــ ــالً أن تفتعــل يف ذمِّ ــه ومعنــاه، أو رج ه خــربًا متَّفقــًا يف لفظ

مـن  ٰى بأرسهـا بقصـيدة مـن الشـعر متَّفقـة اللفـظ واملعنـ هتجوه

هـذه اجلامعـة أن تكــتم  وقــد يصـحُّ يف العـادة عــىلٰ . غـري تواطـؤ

مت  ما ظهر هلا من فضـل مـن تعاديـه هلـذه األسـباب التـي تقـدَّ

فمــن هاهنــا أوجبنــا ظهــور أســباب . فــاقمــن غــري تواطــؤ واتِّ 
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ــ  عــىلٰ ]] ٨٩ص /[[  كانــت صــفة اخلــرب املفتعــل ٰى االفتعــال مت

ولـيس بمنكــر . مـا ذكرنـاه، ومل نوجـب ظهـور أسـباب الكـتامن

ة والعصـبية عـىلٰ  االفتعـال كـام قـد  عندنا أن حيمل النـاس املحبـَّ

ــىلٰ  ــم ع ــال  حيمله ــري أنَّ االفتع ــداوة، غ ــد والع ــتامن احلس الك

ــة ال جيــوز أن يكــون متَّفقــًا يف الصــورة  الــذي تــدعو إليــه املحبَّ

ــ ــا إىلٰ ٰى واملعن ــا دع ــًا إىلٰ  ، ألنَّ م ــون داعي ــوز أن يك ــاه ال جي  معن

أنَّـه غـري ممتنـع أن يقصـد : ُيبـنيِّ ذلـك. صورة واحدة ايراده عىلٰ 

 ب إليــه إىلٰ حمبَّتــه والتقــرُّ  مجاعــة يوالــون رجــالً وجيتمعــون عــىلٰ 

املــدح  افتعـال مــدح فيــه، غـري أّنــا نعلــم أنَّ الـذي مجعهــم عــىلٰ 

ــىلٰ  ــًا ع ــون جامع ــال ال يك ــة االفتع ــن جه ــوع  م ــدح ن ــن امل م

مدحـه  يطبقـوا بـأرسهم مـن غـري تواطـؤ عـىلٰ  ٰى خمصوص، حتـَّ

ــىلٰ  ــالم، أو ع ــم الك ــرائض،  بعل ــائل الف ــتخراج مس ــفه باس وص

فوا يف رضوب املــدح وفنوهنــا، فيــورد كــلُّ   بــل ال بــدَّ أن يتصـــرَّ

مـن املـدح، فـإن كـانوا مجـاعتهم يعلمـون  انفـر فنـ� أو كلُّ  واحدٍ 

ــه ــد مــن املــدح وُيعِجب ــه يري ــًا،  أنَّ مــن ضـــروبه نوعــًا خمصوص

مدحـه بضــرب خمصـوص، ألنَّ علمهـم  جاز أن جيتمعـوا عـىلٰ 

ــه ال جيــوز مــع  بــام ذكرنــاه جيمعهــم عــىلٰ  الفــنِّ الواحــد، غــري أنَّ

ــا إذا  ــل، ألّن ــه وتتامث ــا يوردون ــورة م ــق ص ــم أن تتَّف ــذا العل ه

ــن رضوب  ــه م ــه إلي ــوا ميل ــه وعلم ــوه ل ــذي افتعل رنا أنَّ ال ــدَّ ق

صــوا بــأرسهم مــن املــدح هــو الع ــالكالم، مل جيــز أن يتخرَّ لــم ب

ــن  ــألة م ــني يف مس ــن املتكلِّم ــدًا م ــاظر واح ــه ن ــؤ أنَّ ــري تواط غ

ــة،  ــارة خمصوص ــنهام بعب ــا دار بي ــوا م ــة وحيك ــالم خمصوص الك

ــ ــوا إىلٰ  ٰى حتَّ ــىلٰ  ينته ــهدون ع ــألة، يش ــن املس ــع م ــتكلِّم  موض امل

 احلــاذق باالنقطــاع فيــه، وتقــع هــذه احلكايــة مــن اجلميــع عــىلٰ 

ـــل إىلٰ . وجـــه واحـــد ـــه املي  وكـــذلك إذا كـــانوا يعلمـــون من

ــة  ــدة متَّفق ــيدة واح ــدحوه بقص ــز أن يم ــالكرم، مل جي الوصــف ب

، ويصـــفوه فيهـــا بإعطـــاء أمـــوال ٰى الـــوزن والقافيـــة واملعنـــ

ــاهنم، بــل اجلــائز أن يصــفه كــلُّ   واحــدٍ  خمصوصــة ألقــوام بأعي

ع وجــه خيــالف الوجــه الــذي يقــ بعلــم الكــالم أو بــالكرم عــىلٰ 

 .عليه وصف صاحبه

ــي  ــرية الت ــة الكث ــإنَّ اجلامع ــتامن، ف ــذا يف الك ــل ه ــيس مث ول

وتعاديــه جيــوز أن تكــتم الفضــيلة ]] ٩٠ص /[[تــبغض رجــالً 

ــىلٰ  ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــع  الواح ــوص وجتم ــه خمص وج

جحـدها واإلعـراض عـن ذكرهـا، وال حيتـاج فـيام  العداوة عىلٰ 

 .ر من العداوةأكث كتامن تلك الفضيلة إىلٰ  جيمع عىلٰ 

فقــد بــان الفــرق مــن هــذه اجلهــة بــني الكــتامن واالفتعــال، 

، ألنَّ الشــيعة  ومل يلزمنــا إبطــال طريقــة االســتدالل عــىلٰ  الــنصِّ

أحــوال  نقلتــه بألفــاظ خمصوصــة وصــيغ متَّفقــة، وإشــارات إىلٰ 

ــة  تقــع فيهــا معيَّنــة، فلــم جيــز أن يكونــوا افتعلــوه للميــل واملحبَّ

 .من غري تواطؤ

ــو كا ــول ــت معن ــيعة نقل ــت الش ــنصِّ  ٰى ن ــة  ال ــاظ خمتلف بألف

ــاج  وعــىلٰ  ــؤال، واحت نه الس ــمَّ ــذي تض ــاغ ال ــة لس ــوه متباين وج

م من اجلواب إىلٰ   .غري ما تقدَّ

 اجلـيلَّ  ألـيس الشـيعة قـد نقلـت الـنصَّ : وليس لـه أن يقـول

ــة ــاظ خمتلف ــة: بألف ــارًة بلفظ ــن «: فت ــيكم م ــي عل ــذا خليفت ه

غـري هـذه األلفـاظ،  ، إىلٰ »مهـذا إمـامك«: ، وتـارًة بلفـظ»بعدي

 .وهي كثرية خمتلفة

ــنصِّ  ــاظ ال ــن ألف ــبهها م ــا أش ــاظ وم ــذه األلف وإن  ألنَّ ه

ــلُّ  ــت فالك ــلُّ  اختلف ــا، وك ــاقلون هل ــع  ن ــه مجي ــا ينقل ــظ منه لف

ومل نـرد . الشيعة أو اجلامعـة التـي ال جيـوز عليهـا التواطـؤ مـنهم

 عـال عـىلٰ االفت بوقوع اللفظ خمتلفًا مـن اجلامعـة التـي تقصـد إىلٰ 

ــلَّ  ــا أنَّ ك ــام أردن ــه، وإنَّ ــذا الوج ــدٍ  ه ــواطئ  واح ــنهم إذا مل ي م

صـاحبه ال بــدَّ أن يـورد اخلــرب خمالفـًا ملــا يـورده اآلخــر عليــه يف 

ـ ــه وجهتــه، حتـَّ اللفــظ املتشــابه  ال يتَّفــق مــنهم عــىلٰ  ٰى لفظ

ولـيس هـذه حـال . الصورة مخسة أنفس، بل ربَّـام مل يتَّفـق اثنـان

ا أنَّ مجــيعهم نقــل األلفــاظ ، ألّنــا قــد بيَّنّــاملخــربين عــن الــنصِّ 

وجيــب أن ُيعَلــم أنَّ . نقلهــا املختلفـة، واتَّفقــوا مــع كثــرهتم عــىلٰ 

أســـباب ]] ٩١ص /[[غـــرض املخـــالف يف إلزامنـــا ظهـــور 

ــا أن  ــب علين ــك، فيوج ــزم ذل ــا أن نلت ــا بعينه ــتامن ومعرفته الك

ــنصِّ  ــتامن ال ــة لك ــباب املوجب ــون األس ــىلٰ  تك ــؤمنني ع ــري امل  أم

  ٰــىل ــد ع ــلِّ أح ــاهرة لك ــبهة،  ظ ــه الش ــدخل في ــه ال ت وج

ــا إىلٰ  ــاس عليه ــوف الن ــا ووق ــاء ظهوره ق بانتف ــرَّ ــي  ويتط نف

ــه عي ــذي ندَّ ــتامن ال ــ. الك ــد مض ــن  ٰى ـوق ــب م ــيام جي ــالم ف الك

 .ظهور أسباب الكتامن وما ال جيب

ــوم ــال للق ــن أن يق ــإلزامكم : ويمك ــدون ب ــذي تري ــا ال م

ــدون أ ــتامن؟ أتري ــباب الك ــور أس ــىلٰ ظه ــب ع ــا واج  نَّ ظهوره

ــه أحــد حــدٍّ ال يصــحُّ دخــول الشــبهة معــه عــىلٰ  ، أم تريــدون أنَّ

بدَّ أن يقوم عليهـا دليـل مـن األدلَّـة، وُيعـَرف مـن وجـه مـن  ال

ــىلٰ  ــا ع ــر فيه ــتبه األم ــحَّ أن يش ــوه وإن ص ــنعم  الوج ــن مل ي م

ل فقـد بيَّنّـ ا أنَّـه غـري واجـب يف العـادة، النظر؟ فـإن أردتـم األوَّ
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وإن أردتـم الثـاين، فهـو غـري منكـر، وقـد . لـه األمثـال ورضبنا

ــىلٰ  ــدنا ع ــدليل عن ــي دلَّ ال ــباب املقتض ــنصِّ األس ــتامن ال . ة لك

ــىلٰ  ــوا ع ــذين تواطئ ــر ال ــن حــال النف ــيعة م ــة  وعرفــت الش إزال

ــتحقِّ  ــن مس ــر ع ــنهماألم ــة بي ــحيفة املكتوب ــرب الص   ه ورووا خ

 ]]٩٤ص /[[وميَّــزوا بــني مــن دفــع الــنص للحســد والعــداوة 

ــ وبــني مــن دفعــه للشــبهة وحســن الظــنِّ  ــه، حتَّ ــم إ ٰى بدافعي هنَّ

ــه كــلِّ واحــدٍ  يشــريون إىلٰ  ــادهم . بعين وهــذا مشــهور مــن اعتق

 .واومل يبَق إالَّ أن يطالبوا بالداللة عليه، فيدلُّ . ومذهبهم

، ودلَّ الـدليل عليهـا فقد عرفت إذًا األسباب يف كتامن الـنصِّ 

وتنتفي الشبهة فيها عن كلِّ نـاظر،  أحدٍ  وإن مل جيب أن يعلمها كلُّ 

م ذكره  .كام جيب ذلك فيام ظهرت أسبابه فيام تقدَّ

*   *   * 

ـــل]] ١١٨ص [[ ـــإن قي ـــوال : ف ـــه أح ـــرت علي ـــام ج إنَّ

عاء هـذا الـنصِّ  يف األصـل، ألنَّـه لـو كـان  الصحابة يمنع من ادِّ

فيـه إن جــاز  صـحيحًا لكـان إنَّـام جيـوز أن خيتلــف حـال الـنصِّ 

ـــا يف عصــــر ذلـــك يف عصـــ ـر التـــابعني أو بعـــد ذلـــك، فأمَّ

ــًا  ــون معلوم ــب أن يك ــان جي ــك، فك ــائز ذل ــري ج ــحابة فغ الص

ــت ــذلك لكان ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــور ]] ١١٩ص /[[   جلم األُم

احلـدِّ الـذي جـرت عليـه،  التي جرت يف اإلمامـة ال جتـري عـىلٰ 

ــطرِّ  ــوا مض ــب أن يكون ــان جي ــل ك ــري  ين إىلٰ ب ــة أم ــة إمام معرف

أنَّ صـــالة الظهـــر واجبـــة،  اضـــطرارهم إىلٰ ، كاملـــؤمنني 

ــجُّ  ــب، وح ــان واج ــهر رمض ــوم ش ــب وص ــت واج ــو . البي ول

كان كـذلك مـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم مـن مواقـف اإلمامـة 

ــا إىلٰ  ــة فيه ــك واملنازع ــري ذل ــه . غ ــم بطالن ــا نعل ــذا يف أّن وه

ــم يف  ــام نعل ــا ك ــنا، ألّن ــن أنفس ــه م ــا نعلم ــة م ــطرار بمنزل باض

عــوه ب اضــطرار ونعتقــد خالفــه نعلــم ذلــك مــن اإلمامــة مــا ادَّ

ــك ــالف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ــم ك ــحابة، وأهنَّ ــال الص وال . ح

ــيعهم إىلٰ  ــبة مج ــك إالَّ نس ــد ذل ــن بع ــاق،  يمك ــداد والنف االرت

م لذلك صـحَّ أن خيـالفوا ا ال حيـلُّ الكـالم فيـه، . وأهنَّ وذلـك ممـَّ

ــه طريــق الشــبهة القادحــة يف النبــّوات ــام ألقــاه امللحــ. ألنَّ دة وإنَّ

ـــول  ـــاص الرس ـــة، ألنَّ اختص ـــريقتهم معروف ـــذين ط  ال

ع هلــم اإلمامــة، ومــا تــواتروا مــن  ٰى بأكــابر الصــحابة ومــن ُتــدَّ

ــه، إىلٰ  ــم وإكرام ــه هل ــن  تعظيم ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــري ذل غ

ز فـيهم الشــرك . وغـريه اخلرب يف أمـري املـؤمنني  فمـن ُجيـوِّ

ة، الرسـول، فـإن ذكـرتم ها والنفاق، فإنَّه يطعـن عـىلٰ  هنـا التقيـَّ

ــىلٰ  ــة ع ــويز التقيَّ م، ألنَّ جت ــدَّ ــا تق ــم ممَّ ــه أعظ ــالم في ــار الك  ص

ــيام يُ  ــكِّك ف ــاىلٰ ؤدِّ الرســول ُيش ــن اهللا تع ــه ع ز ي ــوِّ ــنحن ال ُنج ، ف

ــك ــة يف ذل ــه التقيَّ ــد . علي ز عن ــوِّ ــام ُنج ــا إنَّ ــا لكنّ زن ــو جوَّ فل

ــال  ــالمة احل ــع س ــا م ــراه، فأمَّ ــد اإلك ــاهرة وعن ــارات الظ األم

 .ذلك فغري جائز

هـو مـا أشـار إليـه أبـو : الذي يذهب إليه أصـحابنا: يقال له

ــة  ــن قب ــر اب ـــ   جعف ــروف ب ــه املع ــاف(يف كتاب أنَّ ): االنص

ــــاس بعــــد رســــول اهللا  ــــوا ]] ١٢٠ص /[[   الن مل يكون

بـــأرسهم دافعـــني للـــنصِّ وعـــاملني بخالفـــه مـــع علمهـــم 

ــبَِض  ـــامَّ ُق ــار ل ــن األنص ــوم م ــادر ق ــام ب ــه، وإنَّ ـــروري ب الض

ــول  ــائهم  إىلٰ  الرس ــة رؤس ــت كلم ــام، واختلف ــب اإلم طل

ــاجرين ــن امله ــة م ــاهلم بجامع ــلت ح ــنهم، واتَّص ــدوا  بي ،  فقص

إزالــة األمــر عــن مســتحّقه، واالســتبداد  الســقيفة عــاملني عــىلٰ 

ــه ــم. ب ــان الــداعي هل ــك واحلامــل  إىلٰ ]] ١٢١ص /[[    وك ذل

عقـد، وال ن مـن احلـلِّ عليه رغبـتهم يف عاجـل الرئاسـة والـتمكُّ 

هــذا الــداعي مــا كــان يف نفــس مجاعــة مــنهم مــن  وانضــاف إىلٰ 

، والعـداوة لـه، لقتـل مـن ُقتِـَل مـن احلسد ألمري املـؤمنني 

ــارهبم، ولتقدُّ  ــائهم وأق ــاهرة آب ــائل الب ــه بالفض ــه واختصاص م

واملناقب الظاهرة التـي مل خيـُل مـن اخـتصَّ ببعضـها مـن حسـد 

ــاو ــا ح ــتامم م ــهم ب ــداوة، وآنس ــد بع ــة وقص ــض وغبط لوه بع

جتهيــز  اإلنــس تشــاغل بنــي هاشــم بمصــيبتهم وعكــوفهم عــىلٰ 

ــيِّ  ــووا هم نب ــر، وق ــازعوا يف األم ــقيفة، ون ـــروا الس ، فحض

النـاس فعلهـم  ٰى فلـامَّ رأ. مـا هـو مـذكور ٰى األنصار، وجر عىلٰ 

ن حيسـن الظـنُّ  بمثلـه، وتـدخل  وهم من وجـوه الصـحابة، وممـَّ

ــم مل ــرهم أهنَّ م أكث ــوهَّ ــه، ت ــبهة بفعل ــاألمر، وال  الش ــوا ب يتلبَّس

غ هلــم ذلــك  أقــدموا فيــه عــىلٰ  مــا أقــدموا عليــه إالَّ بعــذر ُيســوِّ

ــــتحكمت يف  ــــبهة، واس ــــيهم الش ــــدخلت عل زه، ف ــــوِّ وُجي

هــا، فاملــوا مــيلهم، وســلَّموا نفوســهم، ومل ينعمــوا النظــر يف حلِّ 

نـني مـن . هلم وبقي العـارفون بـاحلقِّ والثـابتون عليـه غـري متمكِّ

وسـهم، فـتكلَّم بعضـهم ووقـع منـه مـن النـزاع إظهار مـا يف نف

الكشـف  ما قـد أتـت بـه الروايـة، ثـّم عـاد عنـد الضــرورة إىلٰ 

ـــليم ـــار التس ـــان ]] ١٢٢ص /[[    واإلمســـاك، وإظه ـــع إبط م

ومل يكــن يف وســع هـؤالء إالَّ نقــل مــا علمــوه . االعتقـاد للحــقِّ 

ـــنصِّ إىلٰ  ـــن ال ـــمعوه م ـــىلٰ  وس ـــه ع ـــن يأمنون ـــم وم  أخالفه

 .لوه وتواتر اخلرب به عنهمنفوسهم، فنق
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ــر  ــو جعف ــر أب ــد ذك ــىلٰ : وق ــبهة ع ــول الش ــه دخ  أنَّ وج

ــم لـــامَّ ســمعوا الروايــة عــن النبــيِّ : القــوم : مــن قولــه  أهنَّ

ــ« ــريشاألئمَّ ــن ق ــ» ة م ــار، وأنَّ ظنُّ ــة لالختي ــك إباح وا أنَّ ذل

ــامِّ  ــول الع ــذا الق ــذ هب ــاصِّ  أوىلٰ  األخ ــالقول اخل ــذ ب ــن األخ  م

 .الغدير وغريهاملسموع يف يوم 

وقـع بحضـــرة  نــصٌّ : إنَّ الـنصَّ ينقســم قسـمني: وقـال 

ــنصُّ  ــدد، وال ــة الع ــة قليل ــق  مجاع ـــرة اخلل ــع بحض ــر وق اآلخ

 .الكثري

ــا الــنصُّ  رة اجلامعــة القليلــة العــدد، ـالــذي وقــع بحضــ فأمَّ

 .فيمكن كتامنه وجيوز نسيانه

ــنصُّ ]] ١٢٣ص /[[ ــا ال ــدد  وأمَّ ـــرة الع ــع بحض ــذي وق ال

هـم كـانوا ذاكـرين لكالمـه فـإنَّام كـان يـوم الغـدير، وكلُّ الكثري، 

 ـم لــامَّ دخلـت ـم ذهبـوا عنـه بتأويـل فاسـد، ألهنَّ ، غري أهنَّ

ــل  ــًا مــن التأوي ــوا أنَّ لــذلك الكــالم رضب ــيهم الشــبهة تومهَّ عل

ــة أن  ــت الكلم ــة واختلف ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع جي

 .خيتاروا إماماً 

ا يف صــدر كالمنــا يف هــذا هــذه ألفاظــه بعينهــا وإن كنّــ

كالمـه وكثـري مـن ألفاظـه، ومل نـأِت  ٰى ينا إيراد معنـالفصل توخَّ 

 .وجهه باجلميع عىلٰ 

ــيم  ــه يمكــن مــع هــذا التقس وهــذه طريقــة حســنة، غــري أنَّ

ــنصِّ  ــني ال ق ب ــرَّ ــل أن ال ُيف ــحابة والتنزي ــوال الص ــيلِّ  ألح  اجل

ــنصِّ  ـــرة األك وال ــوع بحض ــدير يف الوق ــوم الغ ــع يف ي ــر، الواق ث

ــونُ  ــني النصَّ ــه، ســّوي ب ــرة الســامعني بــه والشــاهدين ل ني يف كث

ــىلٰ  ــع ع ــه ال يمتن ــيَّ  ألنَّ ــذا أن يكــون النب ــنصَّ   ه ــمع ال أس

سائر من أسـمعه خـرب يـوم الغـدير، غـري أنَّـه لــامَّ وقعـت  اجليلَّ 

ــن  ــقيفة م ـــر الس ــن حض ــع ممَّ ــة ووق ــت الكلم ــة واختلف الفتن

واألســباب التـي ذكرنــا املهـاجرين واألنصــار مـا وقــع، للعلـل 

النــاس صــنعهم، اعتقــد كثــري مــنهم مــع العلــم  ٰى بعضــها، ورأ

ــ ــدوه بالنصَّ ــذين رامــوا األمــر وعق ــذكر هلــام أنَّ القــوم ال ني وال

 ، خــاصٌّ ألحـدهم مل يفعلـوا ذلـك إالَّ بعهـد مـن الرسـول 

ر عـامَّ علمـوه مـن الـنصِّ وكـان كالناسـخ  إليهم، وقول منه تـأخَّ

ــ. لــه ــيهم أنَّ ــايف الــنصَّ وذهــب عل  ه لــو كــان يف ذلــك عهــد ين

ـ ، وأنَّ النسـخ يف االظاهر الـذي عرفـوه ملـا جـاز أن يكـون خاص�

ــه يوجــب البــداء،  غريهــا  إىلٰ ]] ١٢٦ص /[[مثلــه ال يقــع، ألنَّ

ــا ال  ــاه ممَّ ــا ذكرن ــيس م ــبهة، ول ــذه الش ــة هل ــوه املبطل ــن الوج م

 مــن مل يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ  يشــتبه عــىلٰ 

ــحيح ــر الص ــب النظ ــه إالَّ بتعاق ــل إلي ــه ال يوص ــقَّ في وإذا . احل

ــىلٰ  ــدخل ع ــ جــاز أن ت ــبهة حتَّ ــوم الش ــول  ٰى الق ــدوا أنَّ الق يعتق

بـأن ُيعَمـل عليـه مـن  ة مـن قـريش أوىلٰ الذي هو أنَّ األئمَّ  العامَّ 

الواقــع يف يــوم الغـدير مــع علمهــم بــاملراد مــن  القـول اخلــاصِّ 

ـم  ال بـدَّ أن يكونـوا قـد علمـوا املـراد بـه، خرب يوم الغـدير، ألهنَّ

ــل  ــن أه ــانوا م ــدليل، إذ ك ــق ال ــن طري ــن رضورًة فم إن مل يك

اللغة، ومن ال جيوز أن يشـتبه عليـه مـا يرجـع إليهـا، ويبتنـي يف 

ــىلٰ  ــاه وع ــيام ذكرن ــيهم ف ــبهة عل ــدخول الش ــا، ف ــه عليه  داللت

اه أجــوز وأقــرب، فكــان حــال القــوم ينقســم الوجــه الــذي بيَّنـّـ

ــذا ــًا إىلٰ  يف ه ــه أيض ــون  الوج ــة، فيك م ــة املتقدِّ ــام الثالث األقس

ـــد إىلٰ  ـــهم قص ـــم وزوال  بعض ـــع العل ـــالف م ـــتامن واخل الك

الشبهة، لألغـراض التـي ذكرناهـا، وبعـض آخـر دخلـت عليـه 

مت، وبعـض آخـر أقـام عـىلٰ  احلـقِّ  الشبهة من اجلهـة التـي تقـدَّ

ـ مبطنًا له، ونقـل مـا علمـه مـن الـنصِّ عـىلٰ  ن الوجـه الـذي متكَّ

 .من نقله عليه

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــحيحًا : ول رمتوه ص ــدَّ ــا ق ــان م ــو ك ل

لوجـب أن ينقــل الــذين دخلــت علــيهم الشــبهة بفعــل األكــابر 

ــًة، ألنَّ الشــبهة املانعــة هلــم الــنصَّ  ، وال يعــدلوا عــن ذكــره مجل

ـم     من العمل بموجبـه غـري مقتضـية للعـدول عـن نقلـه، كـام أهنَّ

شـتبه علــيهم املـراد بخـرب الغــدير عنـدكم لــامَّ ا]] ١٢٧ص /[[

ــر ــا ج ــ ٰى وم ــراه حتَّ ــتضٍ  ٰى جم ــري مق ــه غ ــبهة أنَّ ــدوا بالش  اعتق

ــه غــري  للـنصِّ مل يوجــب ذلـك عــدوهلم عـن نقلــه وروايتـه، ألنَّ

ممتنع أن يعدلوا عـن نقلـه بالشـبهة، كـام عـدلوا عـن العمـل بـه 

ــدوا أنَّ  ــد اعتق ــانوا ق ــم إذا ك ــبهة، ألهنَّ ــه بالش ــوا بخالف وعمل

 بعهـد هبـم مل يقـع مـنهم مـا وقـع إالَّ  الذين أحسنوا الظـنَّ القوم 

غ  ٰى جمــر ٰى إلــيهم أو بشـــرط أو مــا جــر العهــد والشـــرط ُيســوِّ

ا ال فائـدة  ما فعلـوه فقـد بطـل عنـدهم حكـم اخلـرب، وصـار ممـَّ

ــه ــارق للــنصِّ اجلــيلِّ . يف نقل ــتبه وخــرب الغــدير مف ــه إذا اش ، ألنَّ

ــتبه إجي ــري مش ــنصِّ فغ ــه لل ــيهم إجياب ــون عل ــيلة، فيك ــه للفض اب

 .نقلهم ملكان فائدة

ــم  عــىلٰ  وجــدوا القــوم الــذين بفعلهــم قويــت ) إذا(أهنَّ

 الشــبهة ووقــع االغــرتار بــه قــد أرضبــوا مــن ذكــر هــذا الــنصِّ 

قـد  ظ به وتناسوه، ووجـدوا مـن عـداهم مـن أهـل احلـقِّ والتلفُّ 

أخفـوه للتقيَّــة، وعــدلوا عــن التظـاهر بنقلــه وذكــره، ومل جيــدوا 
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 ٰى صـار هـذا شـبهة ُأخـر) فقـد(خرب الغدير ومـا ماثلـه،  هذا يف

، دون الواقـــع يف يـــوم اجلـــيلِّ  يف العـــدول عـــن نقـــل الـــنصِّ 

وجيـوز أن يعتقـدوا عنـدها أنَّ ذكـره غـري جـائز، كـام أنَّ . الغدير

ِسـَخ حكمـه ولفظـه مـا نُ  ٰى العمل به غري جـائز، وأنَّـه جـاٍر جمـر

ا يف حـال القــوم الطـريقني اللـذين سـلكنامه مـن الكتـاب، وأّي 

ــ يف دخــول الشــبهة عــىلٰ  ني معــًا أو يف أحــدمها بعضــهم يف النصَّ

صحَّ وثبت مـا بـه يسـقط مـا ُألزمنـاه وُقِصـَد التشـنيع بـه علينـا 

عليـه (االرتـداد والنفـاق وعنـاد الرسـول  من نسـبة مجـيعهم إىلٰ 

 .)وآله السالم

ا مـ إن كان األمـر يف كـتامن أهـل امللَّـة للـنصِّ عـىلٰ : فإن قيل

جمـراهم مـن  ٰى ومـن جـر ٰى ذكرتم، فأالَّ نقلـه اليهـود والنصـار

ــة؟ وقــد علمنــا أنَّ مجيــع الــدواعي  طوائــف أهــل اخلــالف للملَّ

ـــة عـــنهم  املوجبـــة لإلعـــراض التـــي ذكرمتوهـــا يف أهـــل امللَّ

ــول  ــوال الرس ــن أح ــوا م ــد نقل ــم ق ــة، وأهنَّ ــه (مرتفع ــه وآل علي

ــالم ــراء]] ١٢٨ص /[[الظــاهرة  )الس ــكتــأمريه األُم ه ، ونصِّ

ــىلٰ  ــداء، إىلٰ  ع ــه لألع ــام، وحروب ــال  األحك ــا ح ــك، م ــري ذل غ

ــه، والــداعي إىلٰ  الــنصِّ  ــه هلــم داعٍ  يف ظهــوره كحال نقــل  إىلٰ  نقل

ــم إذا نقلــوه الــنصِّ  ــة ظــاهرة عنــدهم، ألهنَّ ، مــع أنَّ للــنصِّ مزيَّ

مـن النـاس مـن العمـل بخالفـه كانـت فيـه هلــم  ٰى مـع مـا جـر

ة عىلٰ  ة مـن حيـث خـالفوا فيـه عهـد أهل اإلسـالم واضـح حجَّ

ولــيس جيــوز أن يمتنعــوا يف . إطــراح أمــره هم وأقــدموا عــىلٰ نبـيِّ 

للخـوف مـن املتـآمرين يف تلـك األحـوال، ألنَّـه لـو  نقل الـنصِّ 

كــان خــوفهم مــن النقــل بمــنعهم منــه، ويقطــع نظامــه، لكــان 

جيـب أن يمتنعـوا مـن نقـل مـذاهبهم وديانـاهتم املخالفـة لـرأي 

ــذاهب  ــلمني وم ــاملس ــا أئمَّ ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع تهم، ويع

يكرهه املسـلمون مـنهم مـن اخلـالف هلـم والتكـذيب للرسـول 

ــه الســالم( ــه وآل ــن الطعــون  ، إىلٰ )علي لــوه م ــا متحَّ ــائر م س

ومـا هـو أضـعف مـنهام، فكـام مل يمنـع اخلـوف  كاهلجاء والسبِّ 

دناه وجــب أن ال يمنــع مــن نقــل الــنصِّ  لــو  مــن مجيــع مــا عــدَّ

 .كانت له حقيقة

ــا ــنصَّ : قلن ــل ال ــو نق ــالم،  ل ــالفي اإلس ــن خم ــه م ــن ذكرت م

لكانوا إنَّام ينقلونـه للوجـه الـذي لـه ينقلـون احلـوادث العجيبـة 

ومعلـوم فـيام كـان سـبب نقلـه مثـل . واألُمور البديعـة الظـاهرة

ــه ــدول عن ـــي الع ــه ويقتض ــع من ــري يمن ــوف اليس ــذا أنَّ اخل . ه

ــىلٰ  ــه عاقــل ع ــيس حيمــل نفس ــ ول ـــرر واخلحتمُّ طــار ل الض

ــام كـان اخلــوف الشــديد ٰى هــذا املجـر ٰى بـالنفس فــيام جـر ، وربَّ

الـديانات فضـالً عـامَّ ال يرجـع  سببًا النقطاع نقـل مـا يرجـع إىلٰ 

ــه قــد ضــيَّع بإعراضــه . إليهــا وال يعتقــد املعــرض عــن نقلــه أنَّ

ــاً  ــل واجب ــًا أو أمه ــنصِّ . فرض ــل ال ــان يف نق ــاعته  وإذا ك وإش

ــىلٰ  ــهادة ع ــه ش ــ وتداول ــأئمَّ ــدِّ ة الق ــن ال ــالخ ع ين وم باالنس

تــابع هلــم  كــلِّ  وعــىلٰ  )عليــه وآلــه الســالم(واملخالفــة للرســول 

ــرُّ  ــي تع ــم، فف ــد هب ــخ ومعتق ــه فس ــة ل ــل الذمَّ ــود وأه ض اليه

ــدهم ــض لعه تهم ونق ــذمَّ ــاء . ل ــع بق ــؤالء م ــط ه ــيس ينش ول

عقــوهلم أن يســفكوا دمــاءهم ويبيحــوا حــريمهم بــام ال جيــدي 

 هم سـلمني بخالفهـم لنبـيِّ ولـيس يف تعيـري امل. عليهم نفعـاً 

مــن النفــع هلــم مــا يفــي بــبعض الضـــرر ]] ١٢٩ص /[[

وال يشـبه هـذا مـا ينقلونـه مـن ديانـاهتم . املخوف مـن جهـتهم

ــوف  ــك ال خ ــع ذل ــالم، ألنَّ مجي ــوهنم يف اإلس ــذاهبهم وطع وم

ـتهم عليـه انعقـدت، ومل جتــر  علـيهم مـن املسـلمني فيــه، ألنَّ ذمَّ

م مَ أهـل الـذِّ  لمني بـأن حيظـر عـىلٰ عادة أحد مـن والة أمـر املسـ

إظهـار مــذاهبهم وإن كرههـا، وقــد كانــت عـادهتم جاريــة بــأن 

ــرُّ  ــىلٰ ال يق ــنهم ع ــدًا م ــضٍّ  وا أح ــىلٰ  غ ــن ع ــلم أو طع ــن مس  م

ت  مـؤمن بتظلـيم أو تكفـري خـارج عـامَّ يقتضـيه ديـنهم واسـتقرَّ

ــتهم، فكيـف هبــم إذا جتـاوزوا إىلٰ  اخللفــاء  الطعــن عـىلٰ  عليـه ذمَّ

ــه وتظلــيم  ــيهم فــيام ينقلون ــراء؟ وألنَّ اخلــوف لــو كــان عل األُم

ــنصِّ  ــل ال ــاهتم ويف نق ــذاهبهم وديان ــن م ــرتق  م ــدًا ومل يف واح

 األمــران مــن حيــث ذكرنــا لوجــب العــدول عــن ذكــر الــنصِّ 

ة مـا لـيس ين، ألنَّ لـداعي الـدِّ دون ما يتعلَّـق بالـدِّ  ين مـن القـوَّ

ل ل فيه ما ال يتحمَّ  .يف غريه لغريه، وقد جيوز أن يتحمَّ

ــا قــوهلم  ين إىلٰ بــل كــان جيــب أن يكونــوا مضــطرِّ : فأمَّ

، ولو كان كذلك ملـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم مـن معرفة النصِّ 

 .مواقف اإلمامة

، وقـد االجـتامع وال يصحُّ ثبوته عـىلٰ  فهذا إنَّام يقال فيام يتناىفٰ 

 أن ال وجٍه جيب إذا كانوا يعلمون النصَّ  كان جيب أن ُيبنيِّ من أّي 

ا أنَّ مجـيعهم مل يـدفع وقـد بيَّنّـ. يقفوا يف أمر اإلمامة تلك املواقف

، وال عمل بخالفه عىلٰ  ـ الضـرورة يف النصِّ ـم جهـة التعمُّ د، وأهنَّ

وإذا كان الذي أحلنا عليه . ينقسمون األقسام الثالثة التي ذكرناها

ة د اخلالف له مجاعـة قليلـد الكتامن للنصِّ مع العلم به، وتعمُّ تعمُّ 

ـ إنَّ النصَّ : العدد، فكيف يصحُّ أن يقال مل جيـر مـن  الـو كـان حق�

 ؟ٰى القوم ما جر
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اجلامعـــة القليلـــة أن  ال جيـــوز عــىلٰ : ومل يبــَق إالَّ أن يقـــال

تعمل بخـالف مـا تعلمـه وتـدفع مـا تعرفـه لـبعض األغـراض 

ــة ص /[[    وهــذا ممَّــا إذا قيــل ُعِرَفــت صــورة قائلــه، فــإنَّ . القويَّ

ــوم]] ١٣٠ ــة، خص ــة القليل ــاه يف اجلامع ــا ذكرن ــون م نا ال يمنع

ــغ إىلٰ  ــي تبل ــرية الت ــة الكث ــوه يف اجلامع ــوص  وإن منع ــدٍّ خمص ح

ــلُّ  ــة، وك ــفات معيَّن ــتصُّ بص ــا  وخت ــمته أو م ــت عص ــن مل تثب م

ــا  ٰى جمــر ٰى جــر ــل م ــوع مث ــة تــؤمن مــن وق ــمته مــن دالل عص

. ذكرناه منـه، فهـو جـائز عليـه وال مـانع يقتضــي امتناعـه منـه

ن أحــد مــن دفعهــا بعمــل وقــد جــ رت العــادات التــي ال يــتمكَّ

اجلامعــات بخــالف مــا تعلمــه، لــبعض األغــراض، وكــتامن مــا 

خمـربًا  وقـد نطـق القـرآن بمثلـه، قـال اهللا تعـاىلٰ . تعرفه ملثل ذلك

يــَن : عــن أهــل الكتــاب ِ
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وقد علمنـا مـن جهـة القـرآن أيضـًا واألخبـار مـا وقـع مـن 

ــوم موســ ــالل ق عبــادة  عنــد دعــاء الســامري هلــم إىلٰ  ٰى ض

ــرتَّ  ــن اغ ــرة م ــل، وكث ــال إىلٰ العج ــه وم ــه ب ــرب . قول ــع ق وم

ــيِّهم  ــدهم بنب ــىلٰ عه ر ع ــرَّ ــا تك ــرة م ــن  ، وكث ــامعهم م أس

ــه جَ ناتــه وُح بيِّ  جــه التــي يقتضـــي مجيعهــا نفــي التشــبيه عــن ربِّ

كـانوا  ٰى ولعـلَّ مـن ضـلَّ بعبـادة العجـل مـن قـوم موسـ. تعاىلٰ 

ــبَِض  ـــامَّ ُق ــة ل ــانوا يف املدين ــذين ك ــلمني ال ــع املس ــن مجي ــر م أكث

 وإذا جــاز الضــالل والعــدول عــن املعلــوم عــىلٰ . الرسـول 

ة من األُمَ  ة أجوز م فهو عىلٰ ُأمَّ  .مجاعة من مجلة ُأمَّ

ـــذي( ـــة ) وال ـــا بقصَّ ـــد احتجاجن ـــالفون عن ـــه املخ يقول

بعبـادة العجـل إنَّـام كـان  ٰى السامري مـن أنَّ ضـالل قـوم موسـ

ــىلٰ  ــبهة ال ع ــ للش ــق التعمُّ ــنصِّ طري ــولكم يف ال ــاد، وق د والعن

ــالف  ــه خي ــدلوا عن ــدكم فع ــم عن ــًا هل ــان معلوم ــه ك ــذا، ألنَّ ه

ــه  ــوا بخالف ــحيح(وعمل ــري ص ــلُّ )غ ــذين ض ــوم ال وا ، ألنَّ الق

ــة موســ ، وممَّــن قــد ســمع  ٰى بالســامري قــد كــانوا مــن ُأمَّ

ــهجَ ُح  ــا وبيِّ ]] ١٣١ص /[[     ج ــه، وم ــه ودين ــرف رشع ــه، وع نات

يه ونحـن نعلـم أنَّ املعلـوم مـن دينـه نفـي التشـب. كان يدعو إليه

عبـادة مـن ال يشـبه األجسـام، وال  عن خالقه، وأنَّـه دعـاهم إىلٰ 

ــاحيلُّ  ــن دينــه رضورًة، فلــيس . ه ــارفني هبــذا م وإذا كــانوا ع

تــه تــدخل علــيهم شــبهة فيــه إالَّ مــن حيــث شــكُّ  وا يف نبوَّ

واعتقــدوا أنَّ مــا دعــاهم إليــه لــيس بصــحيح، ومل يكــن القــوم 

ــلُّ  ــذين ض ــكَّ ال ــر الش ــن أظه ــامري ممَّ ــ وا بالس ة موس ــوَّ  ٰى يف نب

ـم كـانوا مـع عبـادهتم  واخلروج عن دينه، بـل الظـاهر عـنهم أهنَّ

ــ ــه متمسِّ ـــريعتهل ــامري. كني بش ــم الس ــال هل ــذا ق ــذا : وهل ه

ْم َو�ُِ� ُ�ـو�ٰ 
ُ
العجـل، فلـم يبـَق  مشـريًا إىلٰ ] ٨٨: طـه[ إِ�ُه�

مـــع ضـــالهلم بالعجـــل وعبـــادهتم لـــه إالَّ العمـــل بخـــالف 

 .املعلوم، لبعض األغراض

كـان جيــب أن ال جيــري مـنهم يف اإلمامــة مــا : أنَّ قولــه عـىلٰ 

ــنِّ  ٰى جــر ــه حســن الظ ــام حيمــل علي ــن  إنَّ ــيس حلس ــالقوم، ول ب

لنـا عـىلٰ . جمـال، حيـث يقـع العلـم الظنِّ  ة  وإذا كنّـا قـد دلَّ صـحَّ

لـدفعها بـام يرجـع فيـه  ٰى بأدلَّة تقتضــي العلـم، فـال معنـ النصِّ 

ــنِّ  إىلٰ  ــن الظ ــىلٰ . حس ــ ع ــنِّ أنَّ مجي ــن الظ ـــي حس ــا يقتض  ع م

بـالقوم الـدافعني للـنصِّ والقــائمني مقـام املنصـوص عليـه مــن 

، وظهـور الفضـل، قـد حصـل لغـريهم أو  الصحبة للنبـيِّ 

ــره ــالف . أكث ــل بخ ــالل والعم ــه الض ــًا عن ــك نافي ــن ذل ومل يك

 .مع العلم به احلقِّ 

أنَّ طلحــة والــزبري مــع صــحبتهام، وكثــرة فضــلهام  ٰى أَال تــر

 ين، قــد بايعــا أمــري املــؤمنني ر ومقامــاهتام يف الــدِّ يف الظــاه

طـائعني غـري مكـرهني، ثـّم عـادا نـاكثني لبيعتـه، جملبـني عليـه، 

ثـــّم محلهـــام   ضـــاربني لوجهـــه ووجـــوه أنصـــاره بالســـيف،

مـن املشـاركة يف دم عـثامن مـا  أن نسـبا إليـه  خطؤمها عـىلٰ 

 بريء منه، ومها منغمسان فيه؟]] ١٣٢ص /[[    هو

ــد مجعــت إىلٰ ]] ١٣٣ص [/[    ــذه عائشــة وق الصــحبة  وه

، وســـامع الـــوحي االختصـــاص وااللتصـــاق بالرســـول 

ــىلٰ  ر ع ــرِّ ــا، واملتك ــازل يف بيته ــا يف  الن ــع منه ــد وق ــمعها، ق س

مـع علمهـا بفضـله وكثـرة ســوابقه،  حـرب أمـري املـؤمنني 

كـلِّ تعظـيم وتبجيـل، مـا شـاركت  وروايتها فيـه مـا يزيـد عـىلٰ 

 . وزادت عليهامفيه طلحة والزبري

ــن ]] ١٣٤ص /[[ ــد ب ــاص وحمّم ــن أيب وّق ــعد ب ــذا س وه

 مــع انتفــاء كــلِّ  مســلمة يمتنعــان مــن بيعــة أمــري املــؤمنني 

 .عذر يمكن أن يقام هلام

وهذا معاويـة وعمـرو بـن العـاص مـع صـحبتهام أيضـًا قـد 

ــه مــنهام مــن حــرب أمــري املــؤمنني  ٰى جــر   وإظهــار عداوت

ــ ــالة مــا ش ــه يف قنــوت الص ــم ولعن ــن ذكــره، وه هرته تغنــي ع

يـــا ]] ١٣٥ص / [[  حربـــك«: يقـــول  يســـمعون النبـــيِّ 
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وال مــن وااله  الّلهــمَّ «: ، وقولــه»حــريب وســلمك ســلمي عــيلُّ 

عـاداه وانصــر مـن نصــره واخــذل ]] ١٣٦ص /[[     وعـاد مـن

ــه ــن خذل ــه »م ــيلٌّ «: ، وقول ــقِّ  ع ــع احل ــقُّ  م ــيلٍّ  واحل ــع ع  م

ــثام دار ــا ذ ، إىلٰ »يــدور حي كرنــاه مــن األفعــال واألقــوال غــري م

ــي تــدلُّ عــىلٰ  هنايــة اإلعظــام واإلكــرام وغايــة الفضــل  الت

ــه ـوأقــلُّ أحــواهلام أن يقتضــ. والتقــّدم ــه ولعن ــع مــن حرب ي املن

ونحـن نعلـم أنَّـه لـيس فـيمن ذكرنـاه مـن . ومظاهرته بالعداوة

وعــدل عــن ســننه إالَّ مــن كانــت لــه صــحبته  ضــلَّ عــن احلــقِّ 

او فيـه القـوم الـذين يشـار إلـيهم بــدفع وظـاهر فضـل إن مل يسـ

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــؤ ع ــتحقِّ ]] ١٣٧ص /[[     والتواط ــن مس ــه ع ه، إزالت

ي ـفهو مقارب له، ولـيس ُيعـَرف مـا بـني الفضـيلتني مـا يقتضـ

ــىلٰ  ــىلٰ  أن جيــوز ع ــوز ع ــاد مــا ال جي ــالل والعن ــؤالء مــن الض  ه

 .ُأولئك

مجيــع مــا ذكــرتم ممَّــن حــارب : ولــيس للمخــالف أن يقــول

ــري ــؤمنني  أم ــه  امل ــأ علي ــمَّ اخلط ــام ت ــه إنَّ ــن بيعت ــد ع وقع

 .بالشبهة دون العمد

ــىلٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــن قائل ــذا م ــم  ألنَّ ه ــة عل ــديدة وقلَّ ــة ش غفل

دناهبحـال القـوم ا شـبهة يصــحُّ  وأّي . لـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ

ــىلٰ  ــدخل ع ــه  أن ت ــتهام ل ــع بيع ــزبري م ــة وال ــًا  طلح طوع

ــه  ــام باختصاص ــارًا وعلمه ــن ال وإيث ــوابق م ــائل والس فض

ـ والعلوم بام يزيـد عـىلٰ  ة أضـعافًا مضـاعفة مـا حيتـاج إليـه األئمَّ

ينكثا بيعتـه ويضــربا وجهـه بالسـيف، فيُسـَفك مـن دمـاء  ٰى حتَّ 

 املسلمني بسببهام ما ُسِفَك؟

وهذه حـال عائشـة يف امتنـاع دخـول شـبهة عليهـا يف قتالـه 

ــلُّ  ــم ك ــت وعل ــد علم ــام ق ــه ب ــه ومطالبت ــع طاعت ــدٍ  وخل  واح

 .برباءته منه

عـذر لســعد بــن أيب وّقـاص وابــن مســلمة يف االمتنــاع  وأّي 

ــه  ــه وقــد بايعــا مــن مل يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودين مــن بيعت

ــه  ــر من ــا ظه ــده م ــد  وزه ــاس ق ــاهدا الن ــد ش ــذا وق ؟ ه

ــىلٰ  ــوا ع ــام اجتمع ــه، ك ــوا بإمامت ــه ورض ــوا علي ــة  اجتمع الثالث

مني فلم يبَق للشبهة طريق  .املتقدِّ

معاويــة وعمــرو وأشــياعهام أمــر حربــه  عــىلٰ وكيــف يشــتبه 

ــلُّ  ــامن رضورًة وك ــا يعل ــه ومه ــول  ولعن ــن الرس ــن دي ــلم م مس

  ،ما يمنع من ذلك فيـه؟ مـع مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه

 .ورضاء املسلمني به

ــىلٰ  ــبهة ع ــدخل الش ــاز أن ت ــا ال  وإن ج ــع أّن ــاه م ــن ذكرن م

ــدخوهلا ــرف ل ــدخل ]] ١٣٨ص /[[    نع ــوزنَّ أن ت ــًا فليج وجه

أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  مجيع مـن عمـل بخـالف الـنصِّ  الشبهة عىلٰ 

 ِّــنص ــر ال ــن ذك ــدل ع ــريه، وع ــر لغ ــد األم ــه،  ، وعق ونقل

هـذا مـا . يكون مجيع مـن فعـل ذلـك مل يفعلـه إالَّ بالشـبهة ٰى حتَّ 

 .ال فصل فيه وال حميص عنه

ــم ــال هل ــّم يق ــيُّ : ث ــون النب ــاز أن يك ــنيَّ   إذا ج ــد ب ق

ــن  ــي م ــام الت ــفات اإلم ــاص ــفات : مجلته ــريش وص ــن ق ــه م أنَّ

ــالبني  ــك ط ــع ذل ــار م ـــر األنص ــّم حض ــة، ث ــدين لإلمام العاق

مـن طلـب األمـر  لألمر ومنازعني فيه، فـأالَّ جـاز علـيهم وعـىلٰ 

، للوجــه الــذي  مــن املهــاجرين أن يطلبــوه مــع علمهــم بــالنصِّ

 !؟له طلبت األمر األنصار

ــالوا ــإن ق ــىلٰ : ف ــالنصِّ ع ــمع ب ــار مل تس ــف إنَّ األنص ات ص

ــم مــن أهــل احلــلِّ  والعقــد،  اإلمـام وصــفات العاقــدين مــع أهنَّ

 .ومن قد خوطب بإقامة اإلمام

مل يسـمعه القـوم  فـأجيزوا أيضـًا أن يكـون الـنصُّ : قيل هلـم

ها إىلٰ  وا باخلالفة ومتالوا عىلٰ الذين استبدُّ   .جهتهم جرِّ

ويمكـن أن نـذكر . ٰى وقد أشـبعنا هـذه املعارضـة فـيام مضــ

ــ ــذا املوض ــيِّ يف ه ــم املبن ــة لكالمه ــىلٰ  ع مقال ــنِّ  ع ــن الظ  حس

ـ: بـالقوم، حيـث قـالوا ، ملــا الـو كـان مـا يقولونـه يف الـنصِّ حق�

عونــه مــن : ، فيقــال هلــم...فعلــوا كــذا وكــذا ولــو كــان مــا يدَّ

ــىلٰ  ــ الــنصِّ ع ــام والعاقــدين حق� ــراصــفات اإلم ــا ج ــن  ٰى ، مل م

 .من املنازعة ٰى األنصار ما جر

ا قوهلم أّنـا نعلـم بطالنـه باضـطرار بمنزلـة مـا وهـذا يف : فأمَّ

نعلمــه مــن أنفســنا، ألّنــا كــام نعلــم أّنــا ال نعلــم يف اإلمامــة مــا 

ــك مــن حــال  ــد خالفــه، نعلــم ذل ــوه باضــطرار ونعتق ع ادَّ

ــه ال ســبيل إىلٰ  ــام كــان يعتقــده  الصــحابة فطريــف، ألنَّ العلــم ب

ــوهنم  ــاهلم ك ــه ح ــدلُّ علي ــا ي ــر م ــنصِّ وأكث ــًا يف ال ــوم باطن الق

ولـو . ذلـك غـري معلـوم ٰى ن العتقـاد خالفـه، ومـا سـومظهري

    كان مـا ذكـره معلومـًا باضـطرار هلـم لوجـب أن يعلـم الشـيعة

ع]] ١٣٩ص /[[ ــدَّ ــن أن ُي ــيس يمك ــه ل ــم، ألنَّ ــه  ٰى كعلمه في

ذلـك مـن املخـالفني،  ٰى وال فصـل بـني مـن ادَّعـ. طريق خيتّص 

وم كـانوا مـن الشـيعة أنَّـه يعلـم رضورًة أنَّ القـ ٰى وبني مـن ادَّعـ

ويعلمونــه وإن كـــانوا عــاملني يف الظـــاهر  يعتقــدون الـــنصَّ 

 .بخالفه
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ولـيس يشــبه مـا يعلمــه اإلنســان مـن نفســه مـا يعلمــه مــن 

ــه جيـد نفســه معتقـدًا للشـــيء رضورًة، ويفصـل بــني  غـريه، ألنَّ

ــه إىلٰ  ــون كــذلك، وال ســبيل ل ــني أن ال يك ــه معتقــدًا وب أن  كون

ــذا ــبعض امل ــد ل ــريه معتق ــم أنَّ غ ــىلٰ يعل ــأن  هب إالَّ ع رشوط ب

ــه ال داعــي  ــد علــم أنَّ يظهــر القــول باملــذهب منــه يف أحــوال ق

ــدعو إىلٰ  ــديُّ  ي ــاد والت ــاره إالَّ االعتق ــىلٰ إظه ــع ع ــاء  ن، ويقط انتف

ا لـه خصـائص  كـلِّ  أمـر حيتمـل رصف اإلظهـار إليـه، وهـذا ممـَّ

ورشائط تـدلُّ عليهـا األحـوال ومشـاهداهتا، فكيـف يمكـن أن 

ع هــذه الطريقــة؟  باعتقــاد غائــب ال ســبيل فيــه إىلٰ  العلــم ٰى ُيــدَّ

وجيــوز أن يكــون مــا أظهــره مــن االعتقــاد ألســباب وأغــراض 

 .نكثرية ليست للتديُّ 

ـم ال يقطعـون عـىلٰ  عىلٰ   أنَّ املعلـوم مـن مـذهب خمالفينـا أهنَّ

ــه  ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم ــحابة إالَّ ف ــواطن الص ب

زون أن يكونـ م ُجيـوِّ وا مبطنـني بخـالف مـا هـم لـه لظاهره، فإهنَّ

ع ــدَّ ــف ُي ــرون، فكي ــع  ٰى مظه ــالنصِّ والقط ــادهم ب ــم باعتق العل

ــىلٰ  ــاوية؟  ع ــلِّ متس ــواهلم يف الك ــريه وأح ــه دون غ ــاطنهم في ب

ـــنصِّ  ـــالف ال ـــادهم خ ـــارهم العتق ـــم أنَّ إظه ـــن نعل  ونح

كإظهــارهم مجيــع ديانــاهتم ومــذاهبهم، بــل إظهــارهم ملــا عــدا 

ــنصِّ آكــد وأظهــر ــة بــاطنهم االعتقــاد يف ال ، فتجــويز خمالف

 .لظاهرهم يف أحد األمرين كتجويزه يف اآلخر

ــاطن الصــحابة يف هــذا الوجــه ال  عــىلٰ  عي للعلــم بب أنَّ املــدَّ

ــ ع ــن ادَّ ــني م ــه وب ــالً بين ــد فص ــحاب  ٰى جي ــوية وأص ــن احلش م

ــابعني إىلٰ  ــن بقــي مــن الصــحابة والت ــاطن م  احلــديث العلــم بب

ــه وتصــويبه ــة يف اعتقــاد إمامت والرضــا بأحكامــه  عصـــر معاوي

ــه مل يوجــد يف تلــك األحــوال إالَّ بعــد مــوت احلســن  ، فإنَّ

مظهر ملا ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـوهلم سـواء يف أنَّنـي كـام أعلـم 

ــاد ـــي اعتق ــن نفس ــويبه ]] ١٤٠ص /[[    م ــة وتص ــة معاوي إمام

أنَّ مجاعـة املسـلمني ووجـوه  إىلٰ  يف أحكامه، فهكـذا أنـا مضـطرٌّ 

ــوال التــي أرشنــا إليهــا كــانوا  الصــحابة والتــابعني يف األح

ــل ذلــك ــذه . معتقــدين ملث ــًا مــن ه ــيس جيــد املخــالف مهرب ول

ــة ــا أن . املعارض ــالً إالَّ ويمكنن ــه فص ـــيء جيعل ــق بش وال يتعلَّ

 .نقابله بمثله فيام ادَّعاه

ــا تعلُّ  ــول فأمَّ ــإكرام الرس ــم ب ــم  قه ــه هل ــوم وتعظيم للق

ــؤثِّ  ــامَّ ال ُي ــواتر، فم ــذلك مت ــرب ب ــه، ألنَّ وأنَّ اخل ــا إلي ــيام ذهبن ر ف

ـــي  ــيس يقتض ــحَّ فل ــرام إذا ص ــيم وإك ــن تعظ ــا روي م ــع م مجي

ـا أن ينفـي مـا . أكثر من حسـن الظـاهر، وسـالمته يف احلـال فأمَّ

م وإذا كـان دفـع . يقع مـنهم يف املسـتقبل مـن قبـيح فغـري متـوهَّ

ــام وقــع بعــد الرســول  الــنصِّ  ، فكيــف والعمــل بخالفــه إنَّ

 هلم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟يكون مدحه يف حياته 

ــام عنيــت أنَّ اإلكــرام واإلعظــام واملــدح يمنــع : فــإن قــال إنَّ

 .من وقوع النفاق يف تلك احلال

ــه ــل ل ــنصِّ : قي ــام وقــع مــنهم مــن دفــع ال ــيس جيــب ب أن  ل

ــول  ــاة الرس ــوا يف حي ــىلٰ  يكون ــع  ع ــيمن يقط ــاق، ألنَّ ف نف

مــن وقوعــه كفــر مــن فاعلــه مــن ال يمنــع  أنَّ دفــع الــنصِّ  عــىلٰ 

ـا مـن ذهـب إىلٰ  بعد اإليـامن الواقـع عـىلٰ   جهـة اإلخـالص، فأمَّ

مًا إىلٰ  ــه حيتــاج يف منــع وقــوع اإليــامن متقــدِّ أن يثبــت  املوافــاة فإنَّ

ــنصِّ  ــع ال ــون دف ــه ك ــق  ل ــة الفس ــن منزل ــرج ع ــه خي ــرًا، وأنَّ كف

ويلحق بمنزلـة الكفـر، ثـّم يثبـت أنَّ فاعلـه فـارق الـدنيا عليـه، 

ه إن مل يثب  .م اإليامنمذهبه تقدُّ  ت له ذلك مل يمتنع عىلٰ ألنَّ

ــه غــري ممتنــع عقــالً أن يكــون النبــيُّ  عــىلٰ  غــري عــامل   أنَّ

ــواطن أصــحابه ورسائــرهم، فيكــون مدحــه إّيــاهم عــىلٰ   بب

ــاهر ــوارد . الظ ــمع ال ــذر بالس ــع الع ]] ١٤١ص /[[وإذا انقط

ــه  ــال بأنَّ ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــان يع ــه : ك إنَّ

 يف حـال مل يكـن منـه بعـدها مـدح وال تعظـيم  علم بـذلك

. ملن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ احلـال بعينهـا غـري مقطـوع عليهـا

 .بزمان يسري ويمكن أن يكون قبل وفاته 

ــه غــري ممتنــع أن يمــدح النبــيُّ : وقــد قيــل مــن علــم   إنَّ

مـع  ين، كـام أنَّـه خبث باطنـه إذا كـان مظهـرًا للحـقِّ والـدِّ 

زه هلـم مـن مجلـة أصـحابه قـد كـان جيـري متيـُّعلمه باملنـافقني و

ــا إالَّ  ــنهم يف يشء منه ــالف بي ــؤمنني، وال خت ــام امل ــيهم أحك عل

أحـدهم عنـد موتـه،  فيام نطق به الكتاب مـن تـرك الصـالة عـىلٰ 

قـربه وإجـراء أحكـام املـؤمنني علـيهم، ودعـاؤهم  والقيام عـىلٰ 

ــيم ــدح والتعظ ــن امل ــتهم رضب م ــاز . يف مجل ــذا ج ــاز ه وإذا ج

لاأل  .وَّ

مل يكــن يعــرف   إنَّ النبــيَّ : ولــيس يمكــن أن يقــال

كـان يعـرفهم،  املنافقني بأعيـاهنم، ألنَّ القـرآن يشـهد بأنَّـه 

ــاىلٰ  ــال اهللا تع ٰ : ق
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 .رهوكلُّ ما ذكرناه واضح ملن تدبَّ . كان يعرفهم بأنَّه 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / صاد فيام يتعلَّق باالعتقاداالقت

ــل]] ٣٣٨ص [[ ــإن قي ــان : ف ــه لك ــًا علي ــان منصوص ــو ك ل

ــاال�  ــه ض ــبتهم دافع ــة ونس ــر األُمَّ ــليل أكث ــًا، ويف تض  إىلٰ   خمطئ

 .معاندة الرسول وإطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة

مــع  إنَّ مجيــع الصــحابة دفعــوا الــنصَّ : ال نقــول: قلنــا

ــه علم ــن دفع ــنهم م ــات، م ــني طبق ــانوا ب ــام ك ــذلك، وإنَّ ــم ب ه

 حســدًا وطلبــًا لألمــر، ومــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة فظــنَّ 

ــهأ ــوه ال يدفعون ــذين دفع ــن  نَّ ال ــد م ــر   إالَّ بعه ــول وأم الرس

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  قصــاراهم أن ينقلـوا مــا  قِّ كني بـاحل، فبقــوا متمسِّ

ــوه إىلٰ  ــم علم ــر إىلٰ . أخالفه ــبة األكث ــك نس ــن ذل ــب م ــال جي  ف

 .الضالل

ــة موسـأنَّ اهللا أخـرب عـىلٰ  وهـم أضـعاف أضــعاف  ٰى  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  العصــا حيـَّ

عــنهم إالَّ أّيامــًا قالئــل، فكيــف  ٰى ومــا غــاب موســ. البــاهرات

ب من ط ائفـة قليلـة تـدخل علـيهم الشـبهة، وينـدفع قـوم يتعجَّ

َوَمـْن آَمـَن َومـا آَمـَن   :، وقـد قـال اهللا تعـاىلٰ منهم لدفع احلـقِّ 
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ه، ومل يذكر القليل إالَّ مدحه  .ذمَّ
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ــــران[ أ ص /[[ ، ]١٤٤: آل عم

ــيُّ ]] ٣٤٠ ــال النب ــ«:  وق ــبعنَّ ُس ــبلكم نَ لتتَّ ــان ق ــن ك ن م

ــ ة، حتَّ ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل، والق ــل بالنع ــذو النع ــل  ٰى ح 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 ــىلٰ : فيق ــون ع ــم ال يزال ــدك، إهنَّ ــدثوا بع ــا أح ــدري م  ال ت

، ٰى ؟ واألخبـار يف ذلـك أكثـر مـن أن ُحتصـــ»ٰى أعقـاهبم القهقـر

ــ ــأين التعجُّ ــوف ــن وق ــال ب م ــوم وق ــن الق ــأ م : ع اخلط

ــىلٰ « ــي ع ت ــتفرتق ُأمَّ ــة ناجيــة  س ــة، فرق ــبعني فرق ثــالث وس

 ؟»والباقون يف النار

مــا ذكرمتــوه مــن الــنصِّ ملــا  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

ــة ــه تقيَّ جهــا من ــه زوَّ ــه جــرت ممانعــة إىلٰ  غــري ذلــك 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. 

ــىلٰ  ــالم  ع ــاهر اإلس ــك بظ ــهادتني ومتسَّ ــر الش ــن أظه ــه م أنَّ

قـة يف الشــرع بإظهـار كلمـة جيوز مناكحته، وهاهنـا ُأمـور متعلِّ 

واملدافنــــة ]] ٣٤١ص /[[ارثــــة اإلســــالم كاملناكحــــة واملو

 األمــوات وغــري ذلــك مــن أحكــام ُأخــر، فعــىلٰ  والصــالة عــىلٰ 

 .هذا يسقط السؤال

*   *   * 

ـة / (رسائلال / )املفصح يف إمامـة أمـري املـؤمنني واألئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس 

ــل]] ١٢٦ص [[ ــإن قي ــان : ف ــو ك ــه  ل ــًا علي منصوص

عون لوجـب أن يكـون مـن د عىلٰ   افعـه عـن مقامـه مرتـد� مـا تـدَّ

ــن  ــروج ع ــك خ ــا، وذل ــة بأمجعه ــار األُمَّ ــك إكف ــافرًا، ويف ذل ك

 .اإلسالم

إنَّ النــاس مل يكونـــوا : الـــذي نقولــه يف ذلـــك: قيــل لــه

بـــأرسهم دافعـــني للـــنصِّ وعـــاملني بخالفـــه مـــع علمهـــم 

ــار  ــن األنص ــوم م ــادر ق ــام ب ــه، وإنَّ ـــروري ب ــبَِض  -الض ـــامَّ ُق ل
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مامــــة واختلفــــت كلمــــة طلــــب اإل إىلٰ  - الرســــول 

ــدوا  ــة مــن املهــاجرين فقص رؤســائهم واتَّصــلت حــاهلم بجامع

ه واالســتبداد  الســقيفة عــاملني عــىلٰ  ــة األمــر مــن مســتحقِّ إزال

ذلـك واحلامـل هلـم عليـه رغبـتهم يف  به، وكان الـداعي هلـم إىلٰ 

ــتمكُّ  ــة وال ــل الرياس ــاف إىلٰ عاج ــد، وانض ــلِّ والعق ــن احل  ن م

مجاعـة مـنهم مـن احلسـد ألمـري  هذا الـداعي مـا كـان يف نفـس

ــؤمنني  والعــداوة لــه لقتــل مــن قتــل مــن أقــارهبم  امل

ــاهرة ولتقدُّ  ــب الظ ــاهرة واملناق ــائل الب ــه بالفض ــه واختصاص م

التــي مل خيــُل مــن اخــتصَّ ببعضــها مــن حســد وغبطــة وقصــد 

بعداوة وآنسـهم بـتامم مـا حـاولوه بعـض األنـس بتشـاغل بنـي 

فحضـــروا الســقيفة   جتهيــز النبــيِّ  هاشــم وعكــوفهم عــىلٰ 

 .ما هو مذكور ٰى األمر وجر ونازعوا يف األمر وقووا عىلٰ 

ــامَّ رأ]] ١٢٧ص /[[ ــم  ٰى فل ــاس فعله ــوه  -الن ــم وج وه

 -بمثلــه وتــدخل الشــبهة بفعلــه  الصــحابة ومــن حيســن الظــنُّ 

ـم مل يتلبَّسـوا بـاألمر وال أقـدموا فيـه عـىلٰ  م أكثـرهم أهنَّ مـا  توهَّ

ــه إالَّ لعــذر  ــيهم أقــدموا علي زه، فــدخلت عل غ هلــم وُجيــوِّ ُيســوِّ

ــوا النظــر يف حلِّهــا  الشــبهة واســتحكمت يف نفوســهم، ومل يمعن

فاملــوا مــيلهم وســلَّموا هلــم، وبقــي العــارفون بــاحلقِّ والثــابتون 

نـني مـن إظهـار مـا يف نفوسـهم فـتكلَّم بعضـهم عليه غري متمكِّ 

 ووقع منهم مـن النـزاع مـا قـد أتـت بـه الروايـة، ثـّم عـاد عنـد

الكــفِّ واإلمســاك وإظهــار التســليم مــع إبطــان  الضـــرورة إىلٰ 

، ومل يكــن يف وســع هـؤالء إالَّ نقــل مــا علمــوه  االعتقـاد للحــقِّ

نفوسـهم  أخالفهـم ومـن يأمنونـه عـىلٰ  وسمعوه مـن الـنصِّ إىلٰ 

 .فنقلوه وتواتروا اخلرب به عنهم

ــة موسـ أنَّ اهللا تعــاىلٰ  عـىلٰ  ــا قــد   ٰى قــد أخـرب عــن ُأمَّ أهنَّ

ــا ــة موس ــد مفارق ت بع ــدَّ ــا إىلٰ  ٰى رت ــدوا  إّياه ــه وعب ــات ربِّ ميق

العجـل واتَّبعـوا السـامري، وهـم قـد شـاهدوا املعجـزات مثــل 

ة واليـد البيضـاء وغـري ذلـك مـن  فلق البحر وقلـب العصـا حيـَّ

ــزات، وفــارقهم موســ  أّيامــًا معلومــة، والنبــيُّ  ٰى املعج

علــيهم  خــرج مــن الــدنيا بــاملوت، فــإذا كــان كــلُّ ذلــك جــايزاً 

تنا أجوز وأجوز فعىلٰ   .ُأمَّ

ــىلٰ  ــاىلٰ  أنَّ  ع ــ اهللا تع ــد حك ــذه األُ  ٰى ق ــيف ه ــمَّ ــرب أهنَّ ا ة وأخ

ـْت ِمـْن  :، قـال اهللا تعـاىلٰ ترتدّ 
َ
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 خ
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 .]١٤٤: آل عمران[

ــول اهللا  ــال رس ــبعنَّ لتَّ «: وق ــ ت ــبلكم نَ ُس ــان ق ــن ك ن م

أحـدهم دخـل  لـو أنَّ  ٰى ة حتـَّة بالقـذَّ حذو النعل بالنعـل والقـذَّ 

ــبٍّ  ــر ض ــدخلتموه جح ــالوا ،»!ل ــار: ق ــاليهود والنص ــا  ٰى ف ي

 .»!فمن إذن؟« :رسول اهللا؟ قال

تـي ثالثـة وسـبعني فرقـة، واحـدة مَّ سـتفرتق أُ «: وقـال 

 .»تان وسبعون يف النارمنها ناجية وثن

 ،وقوعـه جـواز اخلطـأ علـيهم بـل عـىلٰ  عـىلٰ  ه يـدلُّ وهذا كلُّ 

 ب من ذلك؟فأين التعجُّ 

كيف يكـون مـنهم مـا ذكرمتـوه مـن الضـالل وقـد : فإن قيل

ــاىلٰ  ــرب اهللا تع ــ أخ ــدَّ  ه رٰىض أنَّ ــنهم وأع ــ ع ــم جنّ ــههل  :ات يف قول
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ــتح[ ــب ، ]١٨: الف ــالل املوج ــوع الض ــن وق ــانع م ــك م وذل

 .لدخول النار

ــ: قيــل لــه   :ا قولــهأمَّ
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
 األ

َ
ون

ُ
ــابِق ام ذكــر فــإنَّ  ... ا�س�

مل يكـن مـن  ن دفـع الـنصَّ لون مـنهم، ومـن ذكرنـاه ممـَّفيها األوَّ 

ــ ،لــنيألوَّ الســابقني ا وجعفــر بــن أيب  م أمــري املــؤمنني ألهنَّ

اب بــن لـب وزيـد بـن حارثـة وخبّـطالـب ومحـزة بـن عبـد املطَّ 

ــ ــريهم ممَّ ــد ذُ األرت وغ ــنصَّ ن ق ــع ال ــن دف كــان  كــروا، وم

 .عن إسالم هؤالء راً إسالمه متأخِّ 

ام يثبـت لـه السـبق من ذكروه لو ثبـت لـه السـبق فـإنَّ  أنَّ  عىلٰ 

ــ إىلٰ  ــالم يف الظ ــه إالَّ  ألنَّ  ،اهراإلس ــاطن ال يعلم ــيس الب  اهللا، ول

ــلُّ  ــبق إىلٰ  ك ــر الس ــن أظه ــىلٰ  م ــبقه ع ــان س ــالم ك ــه  اإلس وج

ــتحقُّ  ــاىلٰ  يس ــواب، واهللا تع ــه الث ــ ب ــإنَّ ــبقه  ٰى ام عن ــون س ــن يك م

مــن ذكــروه  الظــاهر والبــاطن، فمــن أيــن هلــم أنَّ  عــىلٰ  امرضــي� 

 ؟به الثواب وجه يستحقُّ  كان سبقه عىلٰ 

ــ عـىلٰ  ني باآليــة مل يمنــع ذلــك مــن و كــانوا هــم املعنيـِّم لــأهنَّ

ــمة ــم العص ــب هل ــنهم وال أوج ــأ م ــوع اخلط ــرٰىض  ألنَّ  ،وق  ال

 روطاً ـام يكـون مشـاهللا مـن النعـيم إنَّـ املذكور يف اآلية ومـا أعـدَّ 

: قولــه ٰى ذلــك واملوافــاة بــه، وذلــك جيــري جمــر باإلقامــة عــىلٰ 
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روط ـبـل ذلـك مشـ ،ن وقـوع اخلطـأ مـنهمؤمِّ هلـم العصـمة وُيـ

 .وكذلك حكم اآلية ،بام ذكرناه

ــ وأيضــاً  روط ـه ال جيــوز أن يكــون هــذا الوعــد غــري مشــفإنَّ

عصـمته وال جيـوز عليـه  مَ ِلـ ملـن عُ اإلطـالق إالَّ  وأن يكون عـىلٰ 

مـن جيـوز عليـه اخلطـأ بـاإلطالق  ٰى ه لـو عنـمن اخلطأ، ألنَّ  ءيش

ــالقبيح وذلــك فاســد  وجــه كــان ذلــك إغــراءً  كــلِّ  وعــىلٰ  لــه ب

فبطـل أن  ،عي للمـذكورين العصـمةباإلمجاع، ولـيس أحـد يـدَّ 

 .اإلطالق يكونوا معنيني باآلية عىلٰ 

ــ ــاىلٰ وأمَّ ــه تع  رَِ�َ اهللاُ  :ا قول
ْ
ــد

َ
ق
َ
ِمِن�َ  ل

ْ
ــؤ ُم

ْ
ــِن ا�  ...َع

ــدلُّ  ــىلٰ  فالظــاهر ي ــرٰىض ]] ١٢٩ص /[[ ع ــاملؤمنني،  تعليــق ال ب

ــتحقُّ  ــو املس ــؤمن ه ــواب وأالَّ  وامل ــتحق� للث ــون مس ــ ا يك  ـيءلش

دون  القـوم هبـذه الصـفة؟ فـإنَّ  فمـن أيـن هلـم أنَّ  ،من العقـاب

 .ذلك خرط القتاد

كـان باطنـه مثـل  باآليـة مـن يَّ املعنـ  أنَّ قد بـنيَّ  ه تعاىلٰ أنَّ  عىلٰ 

 : ظــاهره بقولــه
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َ
الــذي   أنَّ فبــنيَّ ، َوأ

ــه هــو الــذي يكــون الفــتح عــىلٰ  ــه، وال  أنــزل الســكينة علي يدي

ن ل حرب كانـت بعـد بيعـة الرضـوان خيـرب، وكـاأوَّ  خالف أنَّ 

بعـد اهنـزام مـن أهنـزم  يـدي أمـري املـؤمنني  الفتح فيها عىلٰ 

 .باآلية يُّ فيجب أن يكون هو املعن ،من القوم

ـ وىلٰ مناه يف اآليـة األُ مـا قـدَّ  أنَّ  عىلٰ  ا ينبغـي أن تكـون مـن أهنَّ

ـــا، ـمشـــ روطة وأن ال تكـــون مطلقـــة، يمكـــن اعـــتامده هاهن

ان ذلــك اآليــة لــو كانــت مطلقــة كــ وكــذلك مــا قلنــاه مــن أنَّ 

 .بالقبيح موجود يف هذه اآلية إغراءً 

قد رأينا من مجلة السـابقني ومـن مجلـة املبـايعني : يقال هلم ثمّ 

طلحة والزبري كانا  أنَّ  ٰى  ترحتت الشجرة من وقع منهم اخلطأ، أَال 

من مجلة السابقني ومن مجلة املبايعني حتت الشجرة وقد نكثا بيعـة 

أمـوال  با عـىلٰ ماء شيعته وتغلَّ وقاتاله وسفكا د أمري املؤمنني 

اص مـن املسلمني، وكذلك فعلت عائشة، وهذا سعد بـن أيب وّقـ

ر عـن بيعـة أمـري مجلة السابقني واملبايعني حتت الشجرة وقد تـأخَّ 

من سـعد  وما كان أيضاً  ؟د بن مسلمة، وكذلك حممّ املؤمنني 

 بال خالف، وقد استوفينا الكالم عـىلٰ  بن عبادة وطلبه األمر خطأً 

، فمـن )االسـتيفاء يف اإلمامـة(ـ هذه الطريقة يف كتابنا املعروف بـ

 .أراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك إن شاء اهللا

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة احللبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــ]] ١٨٧ص [[ ــلإف ــن : ن قي ــاز م ــف ج ــحابة أكي ــر الص كث

ــول  ــة الرس ــنصِّ  خمالف ــىلٰ  يف ال ــااإل]] ١٨٨ص /[[ ع م م

 .مع طول الصحبة ومشهادة املعجزات

ــل هلــم ــد : قي ــركم خمالفــة األأكــام جــاز عن ــاء كث هللا  نبي

حـات، وعنـد البـاقني مـنكم سبحانه بارتكاب الكبـائر مـن املقبّ 

ــىلٰ  ــبحانه وع ــن اهللا س ــفراء ع ــم الس ــغائر، وه ــاب الص  بارتك

 .يدهيم ظهرت املعجزاتأ

ـــيهم  ـــاز عل ـــام ج ـــه أوك ـــحابة خمالفت ـــي الص يف  عن

ن يـــأتوه يف مرضـــه بـــدواة أويف  ،ســـامةأُ وج يف جـــيش اخلـــر

ــف ــ ،وكت ــىلٰ ويف نصِّ ــاأل نَّ أ ه ع ــريشئمَّ ــن ق ــرارهم  ،ة م ويف ف

ويف خــذالهنم  ،ٰى خــرأُ بعــد  مــن الزحــف تــارةً ]] ١٨٩ص /[[

ــبِّ أ ــه وس ــؤمنني وعدوات ــري امل ــن م ــمعوا م ــد س ــه وق ه وحماربت

وعــاد مـــن  ،وال مــن واله هـــمَّ اللّ «: يقــول رســول اهللا 

ــاداه ــ ،ع ـــوانص ــن نص ــه ،رهـر م ــن خذل ــذل م ــه، »واخ : وقول

 مـن سـبَّ «: وقولـه، »وسـلمك سـلمي ،حـريب حربك يا عـيلُّ «

ــ ــه، »نيا فقــد ســبَّ علي�  مــع عــيلٍّ  واحلــقُّ  مــع احلــقِّ  عــيلٌّ «: وقول

ا خـالفوا فيـه وهـو كثـري، غـري ذلـك ممـَّ ىلٰ ، إ»يدور حيث ما دار

ــاع العصــمة عــنهم، ألواأل  نَّ صــل يف جــواز ذلــك علــيهم ارتف

 .ن ليس بمعصوماخلطاء ال ينكر وقوعه ممَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأمحد بن / ةبناء املقالة الفاطميَّ 

مـــا  أحـــداً  أنَّ : (عـــاء الـــنصِّ ادِّ  وأورد عـــىلٰ ]] ٤٢٦ص [[

 .)عاه يوم السقيفة ألحدادَّ 

ــه ــواب عن ــام أنَّ  :واجل ــقِّ  ب ــاحب احل ــ ص ــن ـمل حيض ره وم

ـــي ر الســـقيفة كـــان بموضـــع الكـحضـــ ـــذكره أعن ـــة ل راهي

ــاء ــ ،الرؤس ــاءوالعامَّ ــع الرؤس ــم م ــربة هل ــا  ،ة ال ع ــد رأين وق

ــلمني تفرَّ  ــيِّ املس ــن النب ــوا ع ــوا  ق ــب ومل حيفل ــائم خيط ــو ق وه

ــرأ ــه وم ــهد من ــك بمش ــه وذل ــك ،ٰى بمالزمت ــري ذل ــف غ  ،فكي

وا عنـه مـع احلـرب وفـرُّ  ،السـلم رغبـة يف رشاء حنطـة وهم عىلٰ 

ــرَّ  ،يســرياً  ونفــراً  ني  أمــري املــؤمنيف وقعــة هــوازن إالَّ  يف  وف

ــوم أُ  ــي ــرَّ ُح ــن ف ــدَّ  د م ــد م ــاء بع ــاىلٰ وج ــه تع ــزل قول ــه ن   :ة وفي
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ف
َ
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بـه  ٰى نـادكـان يُ  الـنصَّ  ة أنَّ ع اإلماميـَّومل تـدَّ  ،همتَّ ن ال ُيـوهو ممـَّ

ــىلٰ  ــ ع ــادي واحلاض ــمعه الب ــابر ويس ــو ،رـاملن ــام إنَّ ــان باملق ام ك
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ـ األعيـان واملخـالطني مـن الرؤسـاء  ة عـىلٰ الذي تنهض به احلجَّ

ــّام أُ  ــوة بمه ــس ــن الش ــرية م ــع  ،رائعـت كث ــدفع م ــذا يشء ين وه

 .وهذا بحث حيتمل بسطاً  ،ةة واملامألأاملواط

ومـا  ر فيهـا الـنصُّ ذكَ كـان يليـق أن ُيـ(وذكر مقامـات زعـم 

 .)رَ كِ لذُ  فلو كان موجوداً  ،رَ كِ ذُ 

ــىلٰ وا ــواب ع ــام أنَّ  جل ــة ب ــد اجلارودي ــ قواع ــو   اعلي� ل

ض بخالفـة أيب لكان يف ذلك تعـرُّ  بالنصِّ ]] ٤٢٧ص /[[ حرَّ ـص

ل لـه الناس كانوا فيـه بـني متقبـِّ إنَّ  ثمّ  ،ن تاله فأرسَّ بكر وغريه ممَّ 

ة عند به احلجَّ   فذكر ما ينهض به اإلنصاف لو كان ويقوم ،وجاحد

 .عنده فيه وال منازعة ملتحرٍّ ا ال خالف من اعترب ممَّ 

مـن الصـحابة مـن أعـرض عـن  مـن اعتـرب عـرف أنَّ  إنَّ  ثمّ 

ــا ــد عليه ــه ومل يعتم ــا برأي ــوص ورصحيه ــحيح النص وإذا  ،ص

 رُّ ـعمل ويضـــســـتَ ذكـــر دواء ملـــريض ال يُ  عــرف اإلنســـان أنَّ 

الطبيــب ذكــره كانــت احلكمــة موجــودة يف اإلرضاب عـــن 

 .ذكره وشغل الوقت باخلوض فيه

ة مـا أعـرف وصـيَّ  :قـال عمـر بـن عـيلٍّ  أنَّ : (اجلـاحظوزعم 

ــاً ( :قــال ).أليب رســول اهللا  ــد تعلمــون أنَّ  وأيض ــاألُ  وق ة مَّ

ــكلَّ  ــرف ممَّ ــا ال تع ــتالف أهوائه ــع اخ ــا م ــدَّ ه ــر ا ت ــن أم عون م

ــ ،وال كثــرياً  ة قلــيالً والوصــيَّ  الــنصِّ  مقصــورة  ٰى ام هــي دعــووإنَّ

 .) فيكم ال يعرفها سواكم

اجلـاحظ مـا  وأنَّ  ،كـر مـا هـو قـامع لـدعواهوقد رأيت أن أذ

ــنِّ  ــل واملتف ــت وجاه ــني مباه ــعن املتطِّ ب ــن يشء  ،ل ــع ع إذا داف

 .معانداً  جاحداً  األخلق به أن يكون مباهتاً  ،ظاهر

بـن البطريـق مـن طريـق عبـد اهللا  ٰى الشيخ احلـافظ حييـ ٰى رو

د ثنا حمّمـحـدَّ  :قـال ،ثنا هيـثم بـن خلـفحدَّ  ،بن أمحد بن حنبل

ــن أيب  ــالب ــدوري، ق ــر ال ــال: عم ــاذان، ق ثنا ش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

ــن أنــس  ــر، ع ــاد، عــن مط ــن زي ــن -جعفــر ب ــي اب ص /[[ يعن

 ،هوصــيِّ   عــن النبــيَّ  ْل َسـ :قلنــا لســلامن  :، قــال-مالـك ]] ٤٢٨

يـا «: فقـال ؟كمـن كـان وصـيُّ  ،يـا رسـول اهللا :فقال له سـلامن

ــلامن ــان ويصُّ  ،س ــن ك ــ م ــال ،»؟ٰى موس ــون :فق ــن ن ــع ب  ،يوش

بـن  ي دينـي وينجـز موعـدي عـيلُّ ـي ووارثـي يقضـوصيّ «: قال

 . »أيب طالب 

ـــه إىلٰ  ـــديث رفع ـــي ح ـــري الثعلب ـــن تفس ـــيِّ  وم   النب

ة ة واملــؤازرة والواليــة والوصــيَّ خوَّ بــاألُ  ن الشــهادة لعــيلٍّ يتضــمَّ 

 . اإلمارة عليهم  ٰى بعده واخلالفة يف أهله بمعن

ي ـيقتضـويف كتاب املناقب البن املغازيل مـا ]] ٤٢٩ص /[[

وهو سبب نزول قولـه  ،رسول اهللا بعده ه ويصُّ بأنَّ  إقسام اهللا تعاىلٰ 

و  :تعاىلٰ 
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فـق عليـه عن احلميـدي مـا اتَّ  بعد أن ذكر  شيئاً  ،]٧ - ١: النجم[

 :ة صورتهالوصيَّ  ٰى مسلم والبخاري يف معن

ويف حــديث ابـــن مهـــدي زيـــادة ذكرهـــا ]] ٤٣٠ ص/[[ 

ــعود  ــو مس ــاين ومل ُخي ]و[أب ــر الربق ــو بك ــاري وال رِّ أب ــا البخ جه

قـال هـذيل بـن  ]:قـال[ :وهـي ،مسلم فيام عنـدنا مـن كتـابيهام

 . رسول اهللا  ويصِّ  ر عىلٰ أبو بكر كان يتأمَّ  :رشحبيل

ــديث إىلٰ  ــع احل ــوارزم يرف ــاء خ ــب خطب ــاب أخط ــن كت  وم

ــلامن الفــاريس ه قــال أنَّــ   عــن النبــيِّ ]] ٤٣١ص /[[   س

يــا «: قــال ،»بنيم بــاليمني تكــن مــن املقــرَّ ختــتَّ  ،يــا عــيلُّ «: لعــيل

ــل وميكائيــل«: قــال ،»؟بــونومــا املقرَّ  ،رســول اهللا  ،»جربئي

ه فإنَّـ ،بـالعقيق األمحـر«: قـال ،»؟يـا رسـول اهللا  مفبم أختتَّ «: قال

ـــرَّ  ـــل أق ـــة جب ـــالنبوَّ  ،هللا بالوحداني ـــيَّ  ،ةويل ب ـــك بالوص  ،ةول

 .» ولشيعتك بالفردوس ،ةيك باجلنَّ وملحبِّ  ،ولولدك باإلمامة

ــذكور إىلٰ  ــه امل ــديث رفع ــن ح ــ مِّ أُ  وم ــيُّ لَ َس ــول النب  مة يق

 :]]/ ــا أُ «]] ٤٣٢ص ــ مَّ ي ــإنَّ لَ َس ــوين ف ــل  مة ال تلوم جربئي

ــأتــاين مــن اهللا يــأمر أن أُ  وكنــت بــني  ،مــن بعــدي اويص بــه علي�

فـأمرين  ،عـن شـاميل يـل عـن يمينـي وعـيلٌّ جربئ ،جربئيل وعـيلٍّ 

ــ ــر علي� ــل أن آم ــدي إىلٰ  اجربئي ــائن بع ــو ك ــام ه ــة ب ــوم القيام  ،ي

ــأُ  اهللا اختــار مــن كــلِّ  إنَّ  ، فاعــذريني وال تلومــوين ـمَّ  ،اة نبيـ�

ـهـذه األُ  وأنـا نبـيُّ  ،اوصـي�  نبـيٍّ  واختار لكـلِّ  ي وصـيّ  وعـيلٌّ  ،ةمَّ

 .»تي من بعديمَّ يف عشرييت وأهل بيتي وأُ 

ومنــه بحـــذف اإلســناد عـــن أنــس بـــن ]] ٤٣٣ص /[[ 

ــك ــال ،مال ــول اهللا   :ق ــال رس ــس«: ق ــا أن ــكب يل  ،ي اس

ل مـن أوَّ  ،يـا أنـس«: قـال ثـمّ  ،ركعتـني قام فصـّىلٰ  ثمّ  ،»اً وضوء

 ،د املسـلمنيوسـيِّ  ،يدخل عليك مـن هـذا البـاب أمـري املـؤمنني

 هـمَّ للّ ا :قلـت :قـال ،»نيوخـاتم الوصـيِّ  ،لـنياملحجَّ  وقائد الغـرِّ 

مــن «: فقـال فكتمتــه إذ جـاء عــيلٌّ  ،مــن األنصـار اجعلـه رجـالً 

قـام  ثـمّ  ،فاعتنقـه راً ـفقـام مستبشـ ،عـيلٌّ  :فقلت ،»؟هذا يا أنس

ــيلٍّ  ــه ع ــرق وج ــح ع ــه ويمس ــرق وجه ــه يمســح ع ــن وجه  ،ع

يب   مـا صـنعت لقـد رأيتـك صـنعت شـيئاً  ،يا رسـول اهللا«: فقال

ــل ــال ،»قب ــ« :فق ــت ُت ــي وأن ــا يمنعن ــؤدّ م ــمِ وتُ  ،يي عنّ عهم س

 .»  هلم ما اختلفوا فيه بعديبنيِّ وتُ  ،صويت
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  عـــيلٍّ  إىلٰ  أخطـــب خطبـــاء خـــوارزم مرفوعـــاً  ٰى ورو

ـــال ـــول اهللا «]] ٤٣٤ص /[[ : ق ـــع رس ـــت م ذات  خرج

ــ ــوم نمش ــا رُ ي يف طُ ـي ــن نخله ــل م ــا بنخ ــة إذ مررن ــات املدين ق

ـــأُ  ـــة ب ـــاحت نخل ـــيُّ  :ٰى خرفص ـــذا النب ـــطف ه ـــيلٌّ  ٰى املص  وع

ــ ــمّ  ،ٰى ـاملرتض ــة ث ــة بثالث ــاحت ثاني ــا فص ــ :جزن ــذا موس  ٰى ه

هــذا  :جزناهــا فصــاحت رابعــة بخامســة ثــمّ  ،وأخــوه هــارون

هــذا  :جزناهــا فصــاحت سادســة بســابعة ثــمّ  ،نــوح وإبــراهيم

ـ ،نيد الوصـيِّ سـيِّ  ني وعـيلٌّ د النبيـِّد سـيِّ حممّ   صـّىلٰ ( م النبـيُّ فتبسَّ

 صـيحانياً  ي نخـل املدينـةمّ ام ُسـإنَّـ ،يـا عـيلُّ  :قـال ثـمّ  )اهللا عليه

 .» ه صاح بفضيل وفضلكألنَّ 

ــه إىلٰ  ــازيل الشــافعي يرفع ــن املغ ــاب اب ــيِّ  ومــن كت    النب

 . »نا خري األوصياء وهو بعلِك ووصيُّ «: يقول لفاطمة

ـــط أيب ]] ٤٣٦ص /[[   ـــك غل ـــر ل ـــذا ظه ـــت ه إذا عرف

ــاألُ  وأنَّ  ،ةعــاه مــن نفــي الوصــيَّ عــثامن فــيام ادَّ  ة ال تعــرف مــن مَّ

ــيالً  ــك قل ــرياً وال ك ذل ــمَّ  ،ث ــا يتض ــا م ــهومنه ــة يف أهل  ،ن اخلالف

ــ ــؤمننيوأنَّ ــق مقــرٌّ  وأنَّ  ،ه أمــري امل ــه  العقي ــده[ل ــة ولول  ]بالوالي

 .ومنع اجلاحظ اجلميع ،باإلمامة

ــوإذا تقــرَّ  ــا ذكرنــاه مــن الوجــه يف  ه مقــوٍّ ر هــذا فــاعلم أنَّ مل

إذ هــذا الشــيخ لــيس لــه  ،الــنصِّ ]] ٤٣٧ص /[[   املدافعــة عــن

 وال حمــلَّ  ، عــيلٍّ  مني عــىلٰ أعــرف يف املتقــدِّ مــا  عــىلٰ   ســبب

م بطـــريقهم بحيـــث يكـــون خليفـــة قابـــل للرئاســـة والتقـــدُّ 

 ،فبــاألخلق أن يكــون دافــع ،الســرية لــع عــىلٰ فهــو متطِّ  ،متبوعـاً 

ن نفعهـم نفعهـم ر الرئاسـة وأتبـاعهم ممـَّؤثِ ن ُيـك بغريه ممَّ فام ظنُّ 

 ؟ورفعهم رفعهم ووضعهم وضعهم

ق القـوم مـن جهـات معروفـة ليسـت رُ وهذه اآلثـار مـن ُطـ

 .موتدليس للشيعة  كام يتوهَّ  ،ب الروافض كام يزعمتُ من كُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٢ج (الرصاط املستقيم 

 :خامتة]: طاوسقال السيِّد ابن [ ]]٩٦ص /[[

ــلَّ  ــىلٰ  لع ــف ع ــن يق ــض م ــول بع ــرف يق ــذه الط ــف  :ه كي

 ؟رهاـعـد نشـيمكن جحد هـذه الوصـايا لـو كانـت صـحيحة ب

 ؟ق أمرهاأ كتامهنا مع حتقُّ أو يتهيَّ 

ألــيس قــد عــرف املســلمون جحــد اليهــود  :فنقــول حينئــذٍ 

وال  ،لنيد املرَســة ســيِّ كثــرهتم وتفــريقهم لنبــوَّ  عــىلٰ  ٰى والنصــار

ــ  ،أمــري املــؤمنني عــىلٰ  ن جحــد الـنصَّ ممَّــ م أكثــر عـدداً ريـب أهنَّ

ــ ــد ص ــربُّ رَّ ـوق ــل بقو ح ال ــيم التنزي ــل يف عظ ــهاجللي ي : ل ِ
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للرئاســة  طلبــاً  ،يف الكتــابني كــتامن الــنصِّ  فــأمجعوا عــىلٰ   ،]١٥٧

فكيـف ينكـر جحـد مـن  ،أو لغريها من وجـوه الضـاللة واملـني

ــّل  ــو أق ــنهم ه ــوُّ  ؟م ــم هت ــالل راً وأعظمه ــصَّ  ،يف الض ــيِّ  ن  النب

  ٰ؟ة اآللبقيَّ  وعىلٰ  عيلٍّ  عىل 

 عـىلٰ  الغفـري جحـد الـنصِّ  لو جـاز مـن هـذا اجلـمِّ  :إن قلت

ــذير ــري الن ــنصَّ  ،البش ــلمني ال ــد أكثــر املس ــىلٰ  وجح أمــري  ع

 .نيد خاتم النبيِّ جاز منهم جحد آل حممّ  ،املؤمنني

ـ :قلت وإن كـان جحـد  ،ة جـائز قـد وقـعجحـد أهـل الذمَّ

ــائزاً  ــلمني ج ــع املس ــن  ،مل يق ــاب ول ــنهم يف كت ــواتره بي ــع لت يق

 .فافرتقا ،همة نبيِّ نَّ وُس  ،مرهبِّ 

ــيِّ  ٰى رو:  نرجــع فنقــول ثــمّ  :  أهــل اإلســالم قــول النب

ــتفرتق أُ « ــىلٰ مَّ س ــي ع ــة ت ــبعني فرق ــالث وس ــة  ،ث ــدة ناجي واح

ــار ــاقون يف الن ــيِّ ، »والب ــار  فهــذه شــهادة رصحيــة مــن النب املخت

أن يكــون اهللا  وال بــدَّ  ،وصــف أكثــرهم بالضــالل والبــوار عــىلٰ 

ـلـئالَّ  ،ورسوله أوضحا هلـم وجـوه الضـالل ة  يكـون هلـم احلجَّ

ــؤال ــاب والس ــوم احلس ــيهام ي ــذا يتَّ  ،عل ــاك وهب ــه إمس ــح وج ض

أضــعافها  فرقـة عـىلٰ  ٰى إذ كيــف تقـو ،وعرتتـه عـن اجلهـاد عـيلٍّ 

 ،عن أكثـر مـن اثنـني قـد عـذره القـرآن ومن فرَّ  ،من أهل العناد

 ؟أضعافه من أهل الطغيان ر من أمسك عنعذَ فكيف ال يُ 

ــمّ  ــاً  ث ــع أيض ــول نرج ــاق  :ونق ــس واآلف ــأل اهللا األنف ــد م ق

ونصـــب يف العقـــول  ،قاإللـــه اخلـــالَّ  بوضـــع الـــدليل عـــىلٰ 

ــ نصوصــاً  وجــود غــري  ،وجــود فاعــل هــذه األكــوان ة عــىلٰ دالَّ

ــدبِّ  ــل م ــلِّ عاط ــا يف ك ــ ،آنٍ  ر هل ــك كلِّ ــع ذل ــت وم ــد وقع ه فق

فـني وعـدل أكثـر املكلَّ  ،ل مـن آخـريناملكابرة مـن أهـل الضـّال 

ــه بــاليقنيومــا عرَّ  ،عــن صــانع العــاملني  إالَّ ]] ٩٧ص /[[  ف

ــ ٰى فهــل يبقــ ،القليــل مــن عبــاده أمجعــني  ،ب مــن الضــاللتعجُّ

 ؟أمري املؤمنني لني عىلٰ د املرَس سيِّ  عن نصِّ 

*   *   * 

ــل]] ١٠٤ص [[ ــد عُ  :إن قي ــفق ــنصِّ  مَ ِل ــدوث ال ــان ح  زم

ومـن أيب  ،ومـن ابـن الراونـدي ،مَكـمن هشـام بـن احلَ  عيلٍّ  عىلٰ 

 .اقالورّ  ٰى عيس

 .ناردِّ  حدِّ   ملا جاز أن يرد ذلك عىلٰ وإالَّ  ،ال :قلنا

ولــو كــان كــذلك مل يغفــل  ،التحكــيم خــارج :إن قيــل
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ــه ــع تارخي ــن وض ــداؤهم ع ــن ]] ١٠٥ص /[[،  أع ــه م ــا في مل

 .تقوية قوهلم وتصحيحه

امع الغفـري ذلـك لكـان عـن اجـت لـو حـدث يف اجلـمِّ  ]:قلنا[

 مل حتـدث تلـك فلـامَّ  ،نهأأحـد مـا هـذا شـ عىلٰ  ٰى وال خيف ،وتوافق

 .ا مل تقع عن تواطؤعلمنا أهنَّ  ،النصوص

 .استدالله جاز أن يضعها واحد ويكتمه ليتمَّ  :إن قيل

 .ال يلزم من كتامنه عدم معرفة زمانه :قلنا

 .ف زماهناعرَ ت صنائع ومذاهب مل يُ عَ دِ فقد ابتُ  :إن قيل

ــا ــ :قلن ــد ُع ــداعها َف رِ فق ــ ،ابت ــو ُع ــا مل ُحي  َف رِ ول ــم زماهن ك

 .بابتداعها

ــل ــد إىلٰ  :إن قي فــال  ،افرتائــه جيــوز أن يــدعوهم داع واح

 .فال يظهر االفرتاء ،اجتامعهم حيتاج إىلٰ 

 فـإنَّ  ،لو افتعلوه بغري إمجاع الختلف ألفاظ النصوص ]:قلنا[

يعة يف  نقلـت الشـامَّ ـول ،فاق األلفاظالداعي الواحد ال يوجب اتِّ 

ـ ،فقةمتَّ  النصوص ألفاظاً  بـل  ،واحـدٍ  عٍ ا ليسـت عـن داعلمنا أهنَّ

ت إذ هو من املهـّام  ،ٰى ومثله ال خيف ،ا الجتامعهمفاق األلفاظ إمَّ اتِّ 

فإذا بطـل الـداعي الواحـد  ،نقلها ر دواعي املخالف إىلٰ التي يتوفَّ 

 فلهذا كـلُّ  ،امصدره النبيَّ  أنَّ  مَ لِ عُ  ،فاق يف ألفاظهااالتِّ  مَ لِ وعُ  ،هلا

لعلمـه باسـتمرار  ،الدنيا أذعـن لقبوهلـا وامليل إىلٰ  ٰى من ترك اهلو

 .رشائط التواتر فيها

فـاق األلفـاظ مـع تباعـد البلـدان كـام يف ال يمتنع اتِّ  :إن قيل

 ،فقـا يف بيـت مـع تباعـدمهاالقـيس وطرفـة اتَّ  ءامـر فإنَّ  ،املواردة

فكـان اليـوم  ،ر طرفـة خطـوط أهـل بلـدهـ تنافسا فيه أحضـفلامَّ 

 :الذي نظام فيه واحداً 

   هممطـيَّ  وقوف هبـا صـحبي عـيلَّ 

ــ  ــك أس ــون ال هتل ــ ٰى يقول   داوجتلُّ

 .دوجتلُّ  :قال طرفة

ولــوال  ،ذلــك مــن أنــدر األشــياء وقوعــاً  أنَّ  ال شــكَّ  :قلنــا

ــه ــام في ــدوره مل خيتص ــ ،ن ــي  اتَّ امَّ ـول ــوص الت ــاظ النص ــت ألف فق

 .بال إنكار واحدٍ  عٍ ت عن داا ليسأهنَّ  مَ لِ عُ  ،مألت األقطار

فالنصــوص التــي تــذكروهنا إن صــدرت عــن  :إن قيــل

يف قوم قليلـني فـال تـواتر لعـدم الكثـرة املعتـربة فيـه   النبيِّ 

 وإن صـدرت يف كثـريين وجـب اشـتهارها لكوهنـا أمــراً  ،عـنهم

 .ولو اشتهرت امتنع إنكارها من التابعني ،ينيف الدِّ  عظيامً 

ــا]] ١٠٦ص /[[ ــل :قلن ــالم أنَّ  حاص ــذا الك ــنصَّ  ه ــو  ال ل

القبلـة وغريهـا  عـىلٰ   نـصَّ امَّ ـه لـكـام أنَّـ ،وقع ملا وقع فيه اخلالف

 .مل يقع فيها اخلالف

  مل يـنّص امَّ ـه لـكـام أنَّـ ،مل يقـع فيـه اخلـالف لو مل ينّص  :وقلنا

ــىلٰ  ــالف ع ــه اخل ــع في ــم يق ــبهه فل ــرة وش ــ ،أيب هري ــع أنَّ ــد م ه ق

 .ل والتابعني الصدر األوَّ املعتدين يف اشتهر اإلنكار عىلٰ 

ة عهـده: (قال النابغـة  وقـال عـيلُّ ، )نكثـت بنـو تـيم بـن مـرَّ

 :بن جنادة

   مـن ظالمـة ٰى إليكم مـا أتـ ٰى ؤتأيُ 

صـاحب  ٰى املصطف يُّ ـوفيكم وص 

 : وقال عتبة بن أيب هلب

   هاشـم ظلـام ت بنـو تـيم عـىلٰ تولَّ 

ــ  ــدما اوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ع

ـــىلٰ  ـــولكم أنَّ  ع ـــب  :ق ـــريين وج ـــن كث ـــدرت ع إن ص

ــيِّ  ،اشــتهارها ــن معجــزات النب ــري م ــث   معــارض بكث حي

وقــد  ،وقــد ذاع يف اجلاحــدين إنكارهــا ،وقعــت يف كثــريين

ــا  ــة وغريه ــام كاإلقام ــن األحك ــري م ــحابة يف كث ــت الص اختلف

ه مــع وجــوب االنتشــار لكنَّــ منا جــدالً ولــو ســلَّ  ،مــع تكرارهــا

ــتار ــي اإلس ــد دواع ــن دو ،فق ــن لك ــودة م ــتامن موج ــي الك اع

ــيُّ  ــر النب ــام أظه ــوم ب ــد لق ــائلهم  احلس ــن فض ــد  ،م واحلق

آخـرين قـول  ه عـىلٰ وتشـبَّ  ،آلخرين بام قتل أبـوهم مـن أقـارهبم

ــر ــ: أيب بك ــريشاألئمَّ ــن ق ــ ،ة م ــفظنّ ــوص وا أنَّ ــخ للنص ه ناس

ــيهم ــ ،ف ــأو أهنَّ ــا امَّ ـم ل ــل هب ــوا العم ــحابة ترك ــوه الص  رأوا وج

 .يعلموا ناسخها مل يرتكوها م لو ملاعتقدوا أهنَّ 

 .يبعد من اخللق الكثري إنكار املعلوم كام سلف :إن قيل

الصــحابة مل  ونزيــد هنــا أنَّ  ،قــد أســلفنا اجلــواب عنــه :قلنــا

ــن مُ  ــتك ــوم موس ــارش ق ــ ٰى ع ــع اختِّ ــاً م ــل إهل ــىلٰ  اذهم العج  ع

ــرهبِّ  ــرفتهم ب ــيِّ مع ــمم ونب ــر هل ــق البح ــر  ،هم بفل ــار األم وإظه

ق صــدِّ القــرآن جــاء بــذلك مــنهم مل يُ  أنَّ  ولــوال ،اخلــارق فــيهم

 .ك بالصحابة القليلنيفام ظنُّ  ،أحد إضافته إليهم

فــيهم مــن  ٰى ر أحــوال اخللــق رألــو تــدبَّ  واحــدٍ  وكــلُّ 

وقــد قــال  ،ٰى رفه عــن طريــق اهلــدـمــا يصــ ٰى الــدواعي واهلــو
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ح طلحــة والــزبري ومعاويــة وابــن العــاص رَّ ـوقــد صــ

 ول النبـيِّ قـ  مـع سـامعهم ،بـاحلرب واللعـن عـيلٍّ  وأتباعهم عىلٰ 

 :»ــريب ــك ح ــقُّ « ،»حرب ــيلٍّ  احل ــع ع ــدور م ــث دار ي ، »حي

التــابعني أجــوز ال  فعــىلٰ  ،العــاملني بحالــه فــإذا جــاز ذلــك عــىلٰ 

 .حمالة

ــل ــرتم :إن قي ــي ذك ــل الت ــوص للعل ــتامن النص ــاز ك  ،إذا ج

 .فال وثوق بالرشعيات ،ة العباداتمَّ جاز أن تكتم األُ 

 .املنصوصات عىلٰ  قد علمنا بالرضورة عدم الزيادة :قلنا

ــل ــلَّ  :إن قي ــيِّ  فلع ــزات النب ــريين  معج ــن يف كث  ،مل تك

 .فلهذا وقع اإلنكار هلا من اجلاحدين

 ،وإن كانـت أفرادهـا آحـاداً  ٰى قـد علمنـا تواترهـا معنـ :قلنا

ــارق ــر اخل ــرتكت يف األم ــد اش ــواتر ،فق ــو مت ــفعُ  ،وه ــن  مَ ِل م

ــ ــه يف املعن ــول رشط ــوي حص ــواتر املعن ــول الت ــذا  ،ٰى حص وك

 ٰى هــا اشــرتكت يف معنــلكنَّ  ،زنــا كوهنــا آحـاداً لنصـوص لــو جوَّ ا

 .فحصل العلم به تواتراً  ،وهو االستخالف ،واحد

ـــل ـــدوا أنَّ  :إن قي ـــه اعتق ـــه حرب ـــه  ،حرب ـــدر من إذ مل يص

، مــن قتلــة عـــثامن وقــد صــدر حيـــث مل يقــتصَّ  ،عصــيان

 .ةواإلمجاع حجَّ 

كيـف ذلـك وقـد  ،بـل مـن البهتـان ،هذا مـن اهلـذيان :قلنا

ــىلٰ أ ــحابة ع ــثامن مجــع الص ــل ع ــ ؟قت ــاع حجَّ ــديث واإلمج ة باحل

ــال نكــران ــاً  ،املقبــول ب ــ وأيض  افعــدم االقتصــاص إن كــان حق�

ــه ومهــا ،املتالزمــان انفــكَّ  وإن كــان بــاطالً  ،فــال عصــيان : قول

  .»مع عيلٍّ  واحلقُّ  ،مع احلقِّ  عيلٌّ «

ـــل ـــلَّ  :إن قي ـــا اختُ  فلع ـــزات وم ـــاملعج ـــن  َف ِل ـــه م في

لكــن اشــتغلوا بــاحلروب عــن  ،متــواتراً رعيات كــان ـالشــ

ــا ــدِّ  ،نقله ــروع ال ــن ف ــهم م ــا بعض ــا يف أو رآه ــاهل عنه ين فتس

ــا ــدوا أنَّ  ،تركه ــاداً  واعتق ــارت آح ــا فص ــهم حيفظه ــ بعض ة لقلَّ

 .فلهذا أمكن اجلاحدين إنكارها ،نقلها

 ؟علينــا هــذا البــاب ويفتحــه لكــم ومــن الــذي يســدُّ  :قلنــا

 ،فـامت بعـض نقلتـه ،راً كـان نقـل النصـوص متـوات :ا نقـولفإّنـ

ــّام  ــه ومه ــاحلروب عن ــتغلوا ب ــدنياواش ]] ١٠٨ص /[[ أو ،ت ال

ــ، ين فتســاهل يف تركـهرآه بعضـهم مــن فـروع الــدِّ  ه كــان أو لعلَّ

ــْن : كــام قــال تعــاىلٰ  ،يف مجلــة النــاقلني مجــع مــن املنــافقني َوِم
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ــىلٰ   ،]١٠١ ــوا ع ــتامن فحرص ــنصِّ  ،الك ــذلك ال ــتخرجوا ل  واس

ــاً  ــىلٰ لبَّ  رشوط ــا ع ــوا فيه ــىلٰ  س ــيهم وع ــد ف ــن اعتق ــعفاء  م ض

ــاً  ،األذهــان ــروان خصوص ــي م ــد وبن ــي هن ــان لبن  ،والزمــان ك

هم دوا أوالد نبــيِّ رَّ ـوشــ ،ألــف شــهر بــاإلعالن افقــد لعنــوا علي�ــ

 ة يف كــلِّ وأخـافوا مــن يــروي هلـم فضــيل ،وشـيعتهم يف البلــدان

ــان وأوان ــداعي إىلٰ  ،مك ــول  فال ــو حص ــوص وه ــار النص إنك

 ،مل يوجــد يف إنكــار العبــادات ،الرئاســة وموجــب النفاســة

 .وذلك معلوم ملن سرب العبادات

ــه املنحرفــون عــن  مكــذوباً  فلــو كــان الــنصُّ  وأيضــاً  مل ينقل

 ،ةبطـالن هـذه الكلمـة الفريَّـ مَ ِلـ نقلـوه عُ امَّ ـولـ ،ةسبيل اإلماميَّ 

 ،رهم اهللا ســـبحانه لنقـــل مـــا خيـــالف معتقـــدهمســـخَّ  فقـــد

وظـاهر  ،للعـادة يف حججـه خرقـاً  ،وينقض علـيهم أمـر ديـنهم

 .وسيأيت ،فلجه

ــ :قــالوا  فــإنَّ  ،ه كــان قبــل الثبــوت عنــدهنقــل املخــالف لعلَّ

ــدِّ  ــض املح ــثَّ بع ــروي الغ ــمني ثني ي ــ ،والس ــان ممَّ ــأو ك هم تَّ ن ُي

 .عبالتشيُّ 

ح يف مجيــع األحاديــث قــدَ يُ  يف هــذا القــدح يمكــن أن :قلنــا

 .ل قول خصمه بمثلهبطِ أحد أن يُ  إذ لكلِّ  ،ةمَّ املنقولة لألُ 

ــالوا ــدكم أنَّ  :ق ــدّ  عن ــر ارت ــد النبــيِّ األكث وال  ، وا بع

 .اتهم جد� تواتر يف الباقني لقلَّ 

ــا ــردَّ  :قلن ــديث ال ــاديح ــ ،ة آح ــو ُس ــىلٰ لِّ ول ــول ع  م فمحم

 .من معايص األنبياء ما روي َل كام ُمحِ  ،م تركوا األوىلٰ أهنَّ 

ــشــَرت املتــواترين ال يُ  أنَّ  عــىلٰ  ــ ،اد الــدينط فــيهم احتِّ ام بــل ربَّ

ــني ــدر عــن املختلف ــث ص ــد حي ــىلٰ  .يكــون أوك ــتُّ أنَّ  ع ــم أثب م ك

ــزات ــن املعج ــري م ــواتر كث ــات ،ت ــتواء الطبق ــا اس ــتُّ  ،فيه م وأثب

ــواترات ــراءات املت ــة إىلٰ  ،الق ــي منتهي ــهورات وه ــبعة املش  ،الس

ــا ــدة فيه ــل واح ــد ب ــن واح ــن  ،وردت ع ــذلك ع ــرج ب ومل خت

 .كوهنا من املتواترات

كم وعــوامُّ  ،تهموعلامؤكـم ال يثبـت التـواتر هبـم لقلَّـ :قـالوا

 .فال علم عندهم ،دون هلممقلِّ 

ــا ــ :قلن ــاهمأمَّ ــافقني رؤي ــألت اخل ــد م ــا فق ــر  ،ا علامؤن وهب

ــناهم ــريين س ــ]] ١٠٩ص /[[،  الن ــو  ٰى حتَّ ــصل ــنهم يف  تفحَّ ع

لكـن  ،مـن مـربزهيم مـا يمـأل األسـامعلوجـد  ،عن واألصقادُ املُ 

 ٰى مـن فتــو واختفـوا خوفـاً  ،وا مـن شـناعة الـرفض فــيهمتسـرتَّ 

ــتلهم ــوء بق ــامء الس ــ .عل ــوامُّ وأمَّ ــذه ا ع ــم ه ــلت هل هم فحص

حيـث فهمـوا ورودهـا عـن قـوم ال  ،رورة عقـوهلمـمور بضـاألُ 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٥  ............................................................................   )قول البكريَّ

ــىلٰ  ــن ع ــؤهم يمك ــذب تواط ــاهنم ،الك ــد أوط ــ ،لتباع ــإ ٰى حتَّ ه نَّ

 والعجـب أنَّ  .راد ذلـك مـن البلـه والعجـائز وغـريهميمكن إيـ

ــىلٰ  ــوا ع ــومنا أمجع ــدل  خص ــد الع ــرب الواح ــول خ ــوب قب وج

ــاهراً  ــف ،ظ ــائتني وال األل ــوص امل ــوا يف النص ــون  ،ومل يقبل لك

 .ذلك هلوائهم غري مألوف

فــال يمكـن فيهــا  ،مسـألة اإلمامــة مـن العلميـات :إن قـالوا

 .ياته من الظنّ ألنَّ  ،خرب الواحد

ــاب ــدِّ  أج ــب ال ــام قط ــائر اإلم ــاب بص ــدري يف كت ين الكي

ــنــس يف اإلمامــة بأنَّــاألُ  ة أحاديــث يف ه قــد روي عــن األئمَّ

ــيكم قبوهلــا ،رعياتـالشــ ــالَّ  ،جيــب عل ــوب فه  اســتدللتم بوج

 ؟وجوب إمامة ناقليها قبوهلا عىلٰ 

مـن وجـوب  قبـول اخلـرب أعـمُّ  فـإنَّ  ،ويف هذا اجلـواب نظـر

 ك وجـب اعتقـاد اإلمامـة لكـلِّ ولـو وجـب ذلـ ،اعتقاد اإلمامة

جــزمهم بصــدق  عــىلٰ  جــزمهم بقبوهلــا دالٌّ  : أن يقــالإالَّ  .خمــرب

 .فهو اإلمام ،وذلك هو املعصوم ،مصدرها

عنــدكم مســألة اإلمامــة ليســت مــن  يف اجلــواب أنَّ  واحلــقُّ 

 ،يتهـا مـن اآلحـادفـالتزموا حجّ  ،بـل مـن فروعـه ،ينأركان الدِّ 

ــوَّ  ــذا ج ــة ألوهل ــد اإلمام ــدَّ زتم عق ــوا ح ــوم مل يبلغ ــر بق  يب بك

لنـا بحمـد اهللا التـواتر يف ذلـك مــن  ه قـد صــحَّ أنَّـ عـىلٰ  .التـواتر

 .إن شاء اهللا وسنورده قريباً  ،ةة والعامَّ طريقي اخلاصَّ 

 ؟كيف تواتر عندكم ومل يصل إلينا :قالوا

ــا ــ :قلن ــد رشط املرتض ــبق  ٰى ـق ــدم س ــواتري ع ــم الت يف العل

  .ناها فيكموقد بيَّ  ،هسامعه متنع من حصول شبهه إىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البيايض )/ ٣ج (الرصاط املستقيم 

ــ أنَّ  :ومنهــا]] ١٥٨ص [[ ــزبري  عــىلٰ  احــتجَّ  اعلي� طلحــة وال

ــذكر الــنصَّ  ،بالبيعــة ونكثهــا  واحــتجَّ  ،عدمــه عــىلٰ  فــدلَّ  ،ومل ي

 .معاوية ببيعة الناس له عىلٰ 

ــا ــحُّ  :قلن ــة ال تص ــة اإلمام ــحُّ الب ألنَّ  ،بالبيع ــة ال تص  إالَّ  يع

ــزم الــدورفلــو توقَّ  ،ةإلمــام كــالنبوَّ  ــ ،فــت عليهــا ل  ام احــتجَّ وإنَّ

 .أي أقطع لعذرهم ،ة عندهما حجَّ عليهم ألهنَّ 

ــ :ومنهــا دليــل  ،»بايعــكمــدد يــدك أُ ا«: اس لعــيلٍّ قــول العبّ

  .عدم النصِّ 

ــا ــ ،ال :قلن ــل إنَّ ــب ــا ألهنَّ ــام طلبه ــدهما احلجَّ ــة عن  ،ة القاطع

ــزام ــأراد إل ــإهم ف ــان متسَّ ــنصَّ  وألنَّ  ،كوا هب ــايف ال ــة ال تن  ،البيع

ــ فــال ختتلــف : (وهلــذا قــال ،رة والــدفاعـا تقــع للنصــفإهنَّ

ـــت  ،)عليـــك ـــت البيعـــة لتثبيـــت اإلمامـــة ألوجب ولـــو كان

ــيُّ  ،االخــتالف ــايع النب ــد الشــجرة بعــد ثبــوت   وقــد ب عن

 ،أيب بكـر عليـه بيعتـه بعـد نـصِّ  ومحل عمـر النـاس عـىلٰ  ،تهنبوَّ 

: قـال  عليـه  ألـحَّ امَّ ـوهلـذا لـ ؟مـا ذكـرتم ذلك عىلٰ   احلاجة إىلٰ فام

ــيَّ  إنَّ « ــرين أن ال أُ   النب ــرِّ أم ــيفاً ج ــ د س ــده حتَّ ــأتيني  ٰى بع ي

ــاً  ــاس طوع ــ، »الن ــأو أنَّ ــره أن يتوصَّ ــ ل إىلٰ ه ك ــع حقِّ ــل م ه بباط

 .قيام النصِّ 

 .ل بباطل بعد عثامنفقد توصَّ  :إن قيل

ــا ــنصُّ  :قلن ــان ال ــاً  ك ــان مندرس ــرور األزم ــ ،بم ــو أو ألنَّ ه ل

ــام ــرب والقي ــه احل ــايع لزم ــالم ،ب ــه درس اإلس ــال،  وفي ــام ق : ك

يف  وقــد احــتجَّ ، » لــوال قــرب عهــد النــاس بــالكفر جلاهــدهتم«

 عــىلٰ  فلــم يكــن يف حــال مــن األحــوال ثابتــاً  ،بــالنصِّ  ٰى الشـور

 .االختيار

ــالوا]] ١٥٩ص /[[ ــ :ق ــال العبّ ــيلٍّ ق ــ :اس لع ــب حتَّ  ٰى اذه

وهـذا دليـل  ؟أهـو فينـا أم يف غرينـا ،عن هذا األمـر نبيَّ نسأل ال

 .عدم النصِّ 

وأراد بالســؤال هــل هــو هلــم أم  ،بــل علــم الــنصَّ  ،ال :قلنــا

ــيُ  ــهغَص ــذا ؟بون علي ــيُّ  وهل ــال النب ــورون إنَّ «:  ق ــم املقه ك

ــن ، » املظلومــون ــتحقونه أم ال مل يك ــل يس ــان الســؤال ه ــو ك ول

ــ ــم معن ــالقهر والظل ــواب ب ــ ،ٰى للج ــذه  يُّ والنب ــن ه ــل ع جلي

 .وباهللا العون والعصمة ،الوصمة

ــىلٰ  ــ ع ــنصَّ أنَّ ــتم ال ــوز أن يك ــاً  ه جي ــه خوف ــض أهل ــن بع  ع

ــؤمن الطــاق لــ وهلــذا أنَّ  ،هعلــيهم مــن ردِّ   دعــاه زيــد امَّ ـم

ــأب ــه ف ــروج مع ــال ،ٰى للخ ــ :فق ــدينِرب أيب ُخي ــربين ،ك بال  ؟ومل خي

خــاف عليــك إن أخــربك مل تقبــل فتــدخل  :قــال مــؤمن الطــاق

 .ومل يبال يب نجوت أم دخلت النار ،ارالن

ــ ــد أوص ــصَّ  ٰى ـوق ــف أن ال يق ــوب يوس ــىلٰ  يعق ــاه ع  رؤي

 .من كيدهم إخوته خوفاً 

*   *   * 

ا   أ )ل ا(:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــــاب ]]١٠٧ص [[ ــــاحب الكت ــــال ص ــــىلٰ (: ق يف  أنَّ  ع

زوا جـوِّ : بإمامـة أيب بكـر وقـال ضـهم يف ذلـكشيوخنا مـن عار

فيهـا، وإن كنـتم ال  القـاطع ة مـا قالتـه البكريـة مـن الـنصِّ صحَّ 



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥١٦  )ل البكريَّ

ــ ــوه، ومت ــذه الوج ــبعض ه ــون ل ــذه ٰى تعلم ــالوا يف ه ص [[/ ق

ــة ]]١٠٨ ــ: الطائف ــمإهنَّ ــل هل ــة، قي ــة قليل ــائفتهم : ا طائف يف ط

 عــىلٰ  لــنصَّ ا ٰى عــمــن ادَّ  نــوا أنَّ عــوا بــل بيَّ شــيوخنا ادَّ  مثلــه، ألنَّ 

ذلـك ابـن  ام جتـارس عـىلٰ قليـل، وإنَّـ ]عـدد[هذا الوجه عـددهم 

 اق وقـبلهم هشـام بـن احلكـم عـىلٰ الـورّ  ٰى الراوندي وأبـو عيسـ

ــن ــن أي ــه، فم ــه في ــة عن ــتالف الرواي ــ اخ ــنصُّ  ٰى عدَّ ُي ــن  ال م

البكريـة  مـن عي الـنصَّ هـذا الوجـه دون مـن يـدَّ  طائفتهم عـىلٰ 

ـــ ـــني ط ـــل ب ـــنهم الفص ـــريهم، وال يمك ـــة وغ ريقتهم وطريق

ــيس كثــرياً  لســلفهم خلفــاً  نَّ أالبكريــة، بــ ، وطائفــة عظيمــة، ول

ــة، ألنَّ  ــال البكري ــذلك ح ــ ك ــك إنَّ ــة يف ذل ــىلٰ املعارض ــع ع  ام تق

ــ ــك إنَّ ــل، وذل ــل النق ــام يُ أص ــدَّ عتَ ــن تق ــأخَّ  م دونرب مل ــن ت ر م

 )....تهم يف ذلكفكثرهتم كقلَّ 

بكـر، وبعـد أيب  عـىلٰ  فسـاد الـنصِّ  عـىلٰ  الذي يـدلُّ : يقال له

 :عيه وجوهملدَّ  املعارضة

يف مجاعـة ال تثبـت هبـم  ا نجد هـذا املـذهب حاصـالً نّ أ :منها

مـون هـذه املقالـة يف املتكلِّ  ٰى ام حكـة، وال ينقطع العذر، وإنَّ احلجَّ 

مجاعة قليلة العدد، معلـوم  وأضافوها يف األصل إىلٰ  مجلة املقاالت

تها، كـام حكـوا يف ابتداعها ملقال ]]١٠٩ص [[/ حدوثها، وكيفية

ذوي النحـل املبتدعـة،  غفـال مـناذ واألمجلة املقاالت قول الشذّ 

 .خالفها واملقاالت املعلوم سبق اإلمجاع إىلٰ 

ــمّ  ــ ث ــ اإّن ــذا ممَّ ــا ه ــد يف وقتن ــاه أو أُ ال نج ــه خِرب ن لقين ــا عن ن

ي عليـه عمـره ـأحـدنا يمضـ  الواحـد واالثنـني، ولعـلَّ منهم إالَّ 

إحصـاء مـن ذهـب  بعينـه، ولـو كـان إىلٰ  ه ال يعرف فيه بكرياً كلُّ 

البلـدان  ه ومـا وااله وجـاوزه مـنهذه املقالـة يف العـراق كلِّـ إىلٰ 

، ولـيس يمكـن فـيام كــان هتم مخســني إنسـاناً سـبيل ملـا بلـغ عـدَّ 

 اإلشـــارة والتنبيـــه، فـــاالعرتاض بمـــن الوجـــود إالَّ  طريقـــه

الد، قهـا يف الـبمسـاواته للشـيعة مـع تفرُّ  عـاءوصفنا حالـه، وادِّ 

ة حملَّـ بلـد، بـل كـلُّ  خيلـو كـلُّ  ه الومع انتشارها يف اآلفـاق، فإنَّـ

 .من مجاعة كثرية منهم

كثـري مـن كـور الـبالد،  غلبـتهم عـىلٰ  مـا نعلمـه مـن هذا إىلٰ 

ــ ــواطن نَّ إ ٰى حتَّ ــك امل ــالفهم يف تل ــاذ�  خم ــون ش ــوراً  ايك  ، إىلٰ مغم

والفقهــاء  مــنيمــا نعلمــه مــن كثــرة العلــامء فــيهم واملتكلِّ 

ب، ولقـــي الرجـــال، ونـــاظر تُـــف الكُ والـــرواة، ومـــن صـــنَّ 

ل عليـه اخلصوم، واسـتفتي يف األحكـام يف هنايـة البعـد، واملعـوَّ 

 .غاية الظلم عىلٰ 

ــيس ــدٍ  ول ــول ألح ــحُّ : أن يق ــف يص ــعِّ أن تُ  كي ــذه ض فوا ه

ــا، ألنَّ  ــون فيه ــرهم داخل ــديث، أو أكث ــحاب احل ــة وأص  املقال

املـذاهب ملـن هـو خـارج  ر يفهذا القول غفلة مـن قائلـه، وتكثـُّ

 عـىلٰ  الـنصَّ  روننِكـهـم يُ أصـحاب احلـديث كلَّ  عن مجلتـه، ألنَّ 

مــن طريــق  تــون إمامــة أيب بكــربِّ ث، ويُ بعــد الرســول  أحــدٍ 

ــتهم إىلٰ  ــن مجل ــذهب م ــيس ي ــلمني، ول ــاع املس ــار، وإمج  االختي

أيب بكـر مــن ذهـب إليـه مــن حيـث كـان صــاحب  عـىلٰ  الـنصِّ 

ــ ــذهب إىلٰ  اماحلــديث، وإنَّ ــذهباً  الــنصِّ  ي ــث ارتضــاه م  مــن حي

ـــ احلـــديث،  ]]١١٠ص [[/ ز بـــه عـــن مجلـــة أصـــحابيتميَّ

ويلحـق بأهـل املقالـة املخصوصـة التـي أخربنـا عـن شـذوذها، 

 .فالتكثري بأصحاب احلديث ال وجه له ،ة عددهاوقلَّ 

 عـىلٰ  بـه للـنصِّ  الـذي ترويـه هـذه الفرقـة وحتـتجُّ  نَّ أ :ومنها

ــو أيب ــه وال فح ــيس يف رصحي ــصٌّ بكــر ل ــىلٰ  اه ن ــذا  ع ــه، ه إمامت

ــىلٰ  ــ أنَّ  ع ــه كلَّ ــ هطريق ــو ُس ــاد، ول ــه ومل يُ  مَ لِّ اآلح ــازَ لراوي ع يف ن

ــحَّ  ــه أنص ــد علي ــن املعتم ــا أمك ــنيِّ يُ  ته مل ــاً ب ــه وجه ــنصِّ   في  لل

هــم بالصــالة وتقديمــه فيهــا، وبــام قِ باإلمامــة، وذلــك مثــل تعلُّ 

ــروون مــن قولــه اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أيب بكــر «: ي

ــر ــون إنَّ «و ،»وعم ــدي ثالث ــة بع ــد ذُ ، »اخلالف ــوق ــري  رَ ِك يف غ

ــىلٰ  ــالم ع ــع الك ــار موض ــذه األخب ــالن  ]]١١١ص [[/ ه وبط

ان بــني قــوهلم وقــول الشــيعة، فشــتّ  ،بإمامــة نــصٍّ  داللتهــا عــىلٰ 

ــالشــيعة تــدَّ  ألنَّ  ال جمــال للتأويــل عليــه، ومــا  رصحيــاً  اعي نص�

يف التــي يمكــن أن تــدخل شــبهة فيهــا و عيــه مــن النصــوصتدَّ 

، وبطـالن مـا قـدح الـنصِّ  نـوا كيفيـة داللتهـا عـىلٰ تأويلها قد بيَّ 

ــعه ــنذكر ذلــك يف مواض ــومهم فيهــا، وس ــه خص ــذا  وكــلُّ ، ب ه

 .غري موجود يف البكرية

عليـه ومـن  عـي الـنصُّ ظهور أفعـال وأقـوال مـن ادُّ  :ومنها

مثـل احتجـاج أيب بكـر  ،عيـهل قـول مدَّ بطِـوتُ  الـنصَّ  غريه تنايف

ه إليهـا بقولـه األمـر، ورامـت جـرَّ   نازعـت يفامَّ ـاألنصار لـ عىلٰ 

 :»ــة مــن قــريش ، وقــد وعدولــه عــن ذكــر الــنصِّ  ،»األئمَّ

ـ النصَّ  علمنا أنَّ  البكريـة ملـا جـاز  عيـهكـام تدَّ  اعليه لـو كـان حق�

ـ  بـه ة أن ال حيـتجَّ من أيب بكر مـع فطنتـه ومعرفتـه بمواقـع احلجَّ

ــه  ــهوا عن ــامعه إن كــانوا س ــار س ــذكر األنص أو نســوه، أو وي

وإن  -أظهـروا تناسـيه، أو يفيـدهم إّيــاه إن كـانوا مل يسـمعوا بــه 

ـة مـن قـريش«كـام أفـادهم حصــر  -كـان ذلـك بعيـدًا  ، »األئمَّ

وهم ال يسمعوه إالَّ مـن جهتـه، فيقبلـه مـن يقبلـه مـنهم حسـن 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٧  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــنٍّ  ــام  ظ ــك املق ــالنصِّ يف ذل ــاج ب ــم أنَّ االحتج ــن نعل ــه، ونح ب

ــر أوىلٰ  ــه ، ألنَّ االٰى وأح ــا رامت ــر م ن حظ ــمَّ ــه يتض ــاج ب حتج

املنصــوص عليــه إن  ألنَّ  ]]١١٢ص [[/األنصــار يف احلــال، 

ــدٍ  ــز ألح ــر مل جي ــو بك ــان أب ــال ك ــك احل ــار يف تل ــن األنص  م

ــمَّ  ــة، ويتض ــاً اإلمام ــ ن أيض ــن خصَّ ــة يف م ــيص اإلمام ه ختص

ــ ــل احلجَّ ــد أن جيع ــيس ألح ــا، ول ــول هب ــذي الرس ــاخلرب ال ة ب

مـن عـدا  لكـلِّ  فيـه إخراجـاً  أنَّ  جهـةبه أبو بكر أثبت من  احتجَّ 

أيب بكـر،  عـىلٰ  مـن اإلمامـة، ولـيس مثلـه يف ذكـر الـنصِّ  قريشاً 

ــ ــنصِّ ألنَّ ــري ال ــاج بغ ــي االحتج ــذلك فف ــان ك ــالل ه وإن ك  إخ

 ، وأوجـبنـه رسـول اهللا بتعيـني موضـع اإلمامـة الـذي عيَّ 

فــال  ،عنــه مــن أشــار إليــه باســتحقاق القيــام بــه، والــذبِّ  عــىلٰ 

سـمع احلـارضين، وإن  عـاؤه وإمـراره عـىلٰ ادِّ  أن جيـب مـن أقلَّ 

اه نـّـملــا بيَّ  ،االحتجــاج بــاخلرب الــذي رواه مل يســغ االقتصــار عــىلٰ 

ــن اإل ــاً م ــغ أيض ــالل مل يس ــار خ ــىلٰ  االقتص ــنصِّ  ع ــر ال ــا  ذك مل

ــلَّ  ــروه وس ــاً مناه تربُّ ذك ــرين يفع ــني األم ــع ب ــب اجلم  ، فالواج

ــ االحتجـاج ليكــون أخــذاً  للشــبهة يف  مــزيالً ة بأطرافهــا وللحجَّ

 .عليه ه ليس بمنصوصأنَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــن قِ : ول ــم م ــل هــذا الزم لك ــمث  ل أنَّ بَ

ــ  أمـري املــؤمنني ر ـه منصــوص عليــه عنــدكم مل حيضــمــع أنَّ

ــه عــىلٰ  بــالنصِّ  الســقيفة وال احــتجَّ  مــن رام دفعــه يف ذلــك  علي

ــواطن ــن امل ــريه م ــوطن، وال يف غ ــور امل ــا ٰى كالش  ألنَّ  ،وغريه

مــن  ق بــني قولنــا وقــوهلم يف هــذا املوضــع ظــاهر واضــحالفــر

ـــقِ  ـــؤمنني  نَّ أل بَ ـــري امل ـــ الً أوَّ  أم ـــقيفةـمل حيض وال  ،ر الس

بينــه وبيــنهم يف اإلمامــة خصــام  ٰى القــوم، وال جــر اجتمــع مــع

 وخاصـــم ونـــازع واحـــتجَّ  رـوال حجـــاج وأبـــو بكـــر حضـــ

ــؤمنني  ــري امل ــذر أم ــهد، وع ــل واستش ــه مل : إذا قي ــام بال ف

ــ ــحر ـحيض ــاهر الئ ــازعهم؟ ظ ــوم وين ــاج الق ــ ،وحي  ه ألنَّ

ــىلٰ  ٰى رأ ــوم ع ــدام الق ــن إق ــه  م ــد في ــراحهم للعه ــر وإط األم

االستبداد به مـع البـدار مـنهم إليـه، واالنتهـاز لـه  وعزمهم عىلٰ 

ـــ ]]١١٣ص [[/ مـــا آيســـه مـــن االنتفـــاع ة وقـــوي يف باحلجَّ

ـ )صـلوات اهللا عليـه(نفسه   ررـة هلـم مـن الضـمـا تعقبـه املحاجَّ

بـه مـن أمـر رسـول  مـا كـان متشـاغالً  هذا إىلٰ . ين والدنيا الدِّ يف

ــ، اهللا  مل يفــرغ مــن بعــض مــا وجــب عليــه مــن  ه وأنَّ

صــل بــه متــام األمــر ووقــوع اتَّ  ٰى حفرتــه، حتَّــ ونقلــه إىلٰ  جتهيــزه

ــر ــام أم ــد، وانتظ ــه يف أيب  العق ــذا وال بعض ــيس ه ــة، ول البيع

ة شـاغل، وال حـال واملنازعـ ه مل يشـغله عـن احلضـورألنَّـ ،بكر

 ،ةمـن القـوم تقيـَّ بينه وبني االحتجـاج حائـل، وال كانـت عليـه

م، وفـيهم ز املهـاجرين الـذين هلـم القـدم والتقـدُّ ه كان يف حيِّ ألنَّ 

 أسـباب اخلـوف انحـاز إليـه أكثـر األنصـار، وكـلُّ  األعالم، ثـمّ 

القــوم  ام وعنــد مجاعــة خمالفينــا أنَّ واالحتشــام عنــه زائلــة الســيّ 

ـــارض ـــ يناحل ـــقيفة إنَّ ـــبالس ـــيش ـام حض ـــث والتفت روا للبح

ــ ــف عمَّ ــتحقُّ والكش ــة ن يس ــن  اإلمام ــه، ومل يك ــدوها ل ليعق

يه، مسـتحقِّ  عيـه الشـيعة مـن إزالـة األمـر عـنحضورهم ملـا تدَّ 

 عـذر ملـن مل يـذكر مـن حالـه يف والعدول بـه عـن وجهـه، فـأّي 

ــقِّ اال ــب احل ــاف وطل ــول  نص ــد الرس ــذه بعه ــ ه ه ونصِّ

 .زيادة يف كشفه ضح من أن حيتاج إىلٰ عليه، وهذا أو

ــ ــؤمنني فأمَّ ــري امل ــانع ألم ــالنصِّ  ا امل ــاج ب ــن االحتج  م

احلــال قــد ازداد  ه يف تلــكل مــع أنَّـفهــو املــانع األوَّ  ٰى يف الشـور

 مــن القــوم كــان ٰى ر الشــورـمــن حضــ ألنَّ  ،واســتحكاماً  ةً شــدَّ 

ــدِّ  معتقــداً  ــنصِّ إلمامــة املتق ــا،  عــىلٰ  مني، وبطــالن ال  وأنَّ غريمه

 فكيـف يصـحُّ  ،كـان للعقـد مـن جهـة االختيـار امحضورهم إنَّـ

 الـــذي ال شـــبهة يف أنَّ  بـــالنصِّ  مثـــل هـــؤالء عـــىلٰ  أن حيـــتجَّ 

ــدِّ  ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب ــلِّ االحتج ــليل لك مــن دان  مني وتض

ــة إىلٰ  ــا حاج ــيس بن ــدودمها، ول ــل ح ــامتهام، وامتث ــا  بإق ــر م ذك

 .يف ذلك لظهوره )صلوات اهللا عليه( كان عليه

ــدلُّ وممَّــ ]]١١٤ص [[/ ــه عــىلٰ  ا ي  بطــالن الــنصِّ  مــن أقوال

: عبيــدة وعمــر يف يــوم الســقيفة أيب إىلٰ  عليــه قولــه مشــرياً 

ــايعوا أّي ( ــئتم ب ــرجلني ش ــن)ال ــول م ــذا ق ــيس ه ــه  ، ول لزم

ه قـد عـرض هبـذا ألنَّـ ،فرض اإلمامة، ووجب عليـه القيـام هبـا

هــذا ولــيس جيــوز  ،وأمــره للــردِّ  الرســول للحــلِّ  القــول عقــد

ــىلٰ  ــا ع ــد خمالفين ــةً  عن ــر مجل ــتصُّ  أيب بك ــيام خي ــدنا ف ــه  وال عن ب

 ،)أقيلــوين: (وقولــه يف خالفتــه جلامعــة املســلمني .ويرجــع إليــه

 ه مـنوليس جيوز أن يسـتقيل األمـر مـن مل يعتقـده لـه وال تـوالَّ 

ــه ــه .جهت ــد وفات ــه عن ــول وددت أّين : (وقول ــألت رس ــت س  كن

ــ اهللا  ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــذا األم ــن ه ــها ع ــه أهل  ،)ال ننازع

 عــىلٰ  أيضــاً  ويــدلُّ  .عليــه إبطــال الــنصِّ  وهــذا قــول رصيــح يف

اهللا املسـلمني  ٰى فلتـة وقـ كانـت بيعـة أيب بكـر(: ذلك قول عمـر

ــاد إىلٰ رشَّ  ــن ع ــا فم ــاقتلوه ه ــا ف ــحُّ  ،)مثله ــيس يص ص [[/ ول

ــة ]]١١٥ ــه فلت ــه بأنَّ . أن يوصــف مــا عقــده الرســول وعهــد في

ــدة ــه أليب عبي ــدا: (وقول ــكمــدد ي ــ) ك ُأبايع ــو  ٰى حتَّ ــه أب قــال ل
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ــدة ــمــا لــك يف اإلســالم فَ : عبي أيب  غريهــا، ألنَّ الــنصَّ عــىلٰ  ةٌ َه

لكان عمـر بـه أعلـم، ولـو علمـه مل جيـز منـه أن  ابكر لو كان حق� 

ــريه إىلٰ  ــدعو غ ــدة  ي ــن أيب عبي ــن م ــه، وال حس ــل بخالف العم

ــروي ــواب، ألنَّ امل ــن اجل ــه م ــا روي عن ــًا م ــك يف : (أيض ــا ل م

ــفَ  اإلســالم ــر حــارض ةٌ َه ــو بك ــذا وأب ــا، أتقــول ه ــىلٰ )غريه  ، ع

ــىلٰ  ــه ع ــديم ل ــر، والتق ــيل أليب بك ــبيل التفض ــر  س ــه، وذك نفس

ــنصِّ  ــىلٰ  ال ــ ع ــان حق� ــو ك ــر ل ــواب أوىلٰ  اأيب بك ــبه  يف اجل وأش

ـــ ـــًا ل ـــر أيض ـــول عم ـــال، وق ـــامَّ ـباحل ـــاةـ حض إن : (رته الوف

 -يعنـي أبـا بكـر  -أستخلف فقد استخلف مـن هـو خـري منّـي 

ــي وإن أ ــري منّ ــو خ ــن ه ــرك م ــد ت ــرك فق ــول اهللا  -ت ــي رس يعن

 -(يعلـم بحـال  ، ومثل هـذا ال جيـوز أن يقولـه عمـر وهـو

 رة املسـلمني ملـا جـاز أنـأيب بكـر، ولـو قالـه بحضـ عـىلٰ  النصِّ 

 .اأيب بكر حق�  عىلٰ  ه لو كان النصُّ يمسكوا عن ردِّ 

ـ ه لو كـان الـنصُّ أنَّ  :ومنها  لوجـب أن يقـع العلـم اعليـه حق�

وقوعـه بـام كـان منـه مـن  حـدِّ  مـن سـمع األخبـار عـىلٰ  به لكلِّ 

ــام عــىلٰ  الــنصِّ  ــر، وب ــع مــن نــصِّ  عم ــر عــىلٰ  وق ــحاب  عم أص

الظـاهرة، ويف علمنـا  مـورغـري مـا ذكرنـاه مـن األُ  ، إىلٰ ٰى الشور

دليــل  دناهأيب بكــر ملــا عــدَّ  عــىلٰ  مــن الــنصِّ  ٰى عدَّ بمفارقــة مــا ُيــ

ــه عــىلٰ  ــ ،انتفائ ــا وقــووإنَّ الــذي  احلــدِّ  ع العلــم بــه عــىلٰ ام أوجبن

ــن ــاه م ــا  نعتن ــاء م ــة خلف ــباب املوجب ــع األس ــت مجي ــث كان حي

ــؤمنني  عــىلٰ  عيــه الشــيعة مــن الــنصِّ تدَّ  عنــه  أمــري امل

ـــ ـــا يقتض ـــع م ـــة، ومجي ـــاعـمرتفع ـــور وارتف ص [[/ ي الظه

ــكِّ  ]]١١٦ ــالً  الش ــه حاص ــبهات في ــد  ألنَّ  ،والش ــة بع الرئاس

ـــول  ـــلت، ومل ي الرس ـــه حص ـــدت، وفي ـــد انعق ـــن بع ك

ت اسـتمرَّ  وال رغبـة عنـه، ثـمّ  خـالف استقرار إمامته مـن أحـدٍ 

كانـت كاملبنيـة  وتالهـا مـن الواليـات مـا هـذا احلـدِّ  واليته عىلٰ 

 عليــه ي خفــاء الــنصِّ ـدة هلــا، فــال ســبب يقتضــعليهــا، واملشــيِّ 

ــه ــ ،وانكتام ــألنَّ ــيام يقتض ــت ف ــباب ـه إذا ارتفع ــتامن أس ي الك

ــي ــوف ودواع ــ اخل ــة والرهب ــار الرغب ــي اإلظه ــت دواع ة وقام

عي  ــدَّ ــوز أن ال ي ــف جي ــور، وكي ــن الظه ــدَّ م ــال ب ــاعة، ف واإلش

ــنصَّ  ــة  - ال ــه حقيق ــت ل ــو كان ــول  -ل ــه يف ط ــر نفس ــو بك أب

أن يعقـد  واليته، ويف حال العقـد لنفسـه، ويقـول ملـن قصـد إىلٰ 

 ال حاجــة إىلٰ : اإلمامــة لــه ويوجبهــا مــن طريــق االختيــار

ــد ا ــًا وق ــاي إمام ــاركم إّي ــول اهللا اختي ــارين رس ــم،  خت لك

 .م عليكمورضيني للتقدُّ 

ــلِّ  ــال وزوال ك ــالمة احل ــع س ــك م ــوز أن يمس ــف جي  وكي

ــوف ــبب للخ ــ س ــامَّ والتقيَّ ــك ة ع ــن ذل ــاكه ع ــاه ويف إمس  ذكرن

ــوم ــه الق ــال لتنبي ــه، وإغف ــا لزم ــييع مل ــىلٰ  تض ــنصِّ  ع ــع ال  موض

ــه ــلُّ  ،علي ــون اإل وأق ــوال أن يك ــاً األح ــاك مومه ــاع مس  الرتف

 للشبهة؟ وقعاً وم النصِّ 

عيـه ع ذلـك هـو لنفسـه أن ال يدَّ إذا مل يـدَّ  وكيف جيوز أيضـاً 

امـه وال أيّ  ٰى ام عمـر التـي جتـري جمـرامـه وأّيـطول أيّ  له أحد يف

الرؤســاء وذوي الســلطان  أنَّ  يقينــاً  يــذكره ذاكــر؟ ونحــن نعلــم

ــع ــع والوض ــي والرف ــر والنه ــالكني لألم ــرَّ يُ  وامل ــيهم يف تق ب إل

ــ ــام يقتض ــر ب ــاطالً  يـاألكث ــان ب ــيلهم وإن ك ــيمهم وتبج  تعظ

توضــع فــيهم األخبــار ويوضــع هلــم املــدائح، وإذا كانــت هــذه 

فكيــف جيــوز أن يعلمــوا تفضــيله الــذي جيــري  ةالعــادة مســتقرَّ 

يـــذكروهنا  ]]١١٧ص [[/ باإلمامـــة فـــال الـــنصِّ  ٰى جمـــر

 ة علـيهم، وال مـانع هلـم، وهـذا أظهـر مـنون هبا وال تقيـَّويشدُّ 

 .ٰى أن خيف

ــيس  ــدٍ ول ــول ألح ــر يف إنَّ : أن يق ــول األم ــتم حص ــم جعل ك

 وهـو بالضـدِّ  لظهـور الـنصِّ  وإمجـاع النـاس عليـه سـبباً  أيب بكر

ام انعقـد باالختيـار ال انعقـد لـه فـإنَّ  ه وإن كـانألنَّـ ،ا ذكرمتـوهممَّ 

لظهــوره؟  ســبباً  ـيءالشـ ، فكيــف يكـون حصــول ضــدِّ بـالنصِّ 

املعـرتض  ره هـذامـا ذكـ عـىلٰ  األمـر وإن كـان جاريـاً  وذلك أنَّ 

وقــوع العقــد لــه  ألنَّ  ،بطــالن الــنصِّ  ففيــه أوضــح داللــة عــىلٰ 

عليـه مل جيـز أن يقـع مـن  االختيار لـو كـان هنـاك نـصٌّ  من جهة

ــ ،تلــك اجلهــة ــوا  ه إذا كــانألنَّ القــوم الــذين عقــدوا لــه مل يرغب

ــدلوا إىلٰ  ــه، وال ع ــ عن ــريه، وال مهَّ ــسغ ــرِّ  ت نف ــدهم بج  أح

ــه، فــال بــدَّ  األمــر إليهــا واالســتبداد لــو  مــن امتثــاهلم الــنصَّ  ب

 أن يكـون إالَّ  هـمَّ له حقيقـة والعمـل عليـه دون غـريه، اللّ  كانت

ــ ــ ،داً جمــرَّ  قصــدهم خــالف الرســول  ام كــانالقــوم إنَّ م ألهنَّ

املنصـــوص عليــه، وقـــد عقـــدوا لـــه  همـــني بقصـــدغــري متَّ 

استوسـق األمـر لـه  ٰى واجتمعوا معـه وناضـلوا مـن خالفـه حتـَّ

ــتظم،  ــَق وان ــنصِّ  ومل يب ــر ال ــن ذك ــدوهلم ع ــه يف ع ــع  وامتثال م

ــع إىلٰ  ــيام رج ــنهم ف ــة ع ــاع التهم ــه إالَّ  ارتف ــوص علي  أن املنص

ــذي وقــع الــنصُّ  خــالف الرســول  إىلٰ  يكونــوا قصــدوا  ال

 .عند خمالفينا وال عندنا هبذه الصفة وليس القوم ،منه

ــر،  عــىلٰ  فــاق الكــلِّ اتِّ  :ومنهــا ــاع العصــمة عــن أيب بك ارتف

ــ وإذا ــدكنّ ــدَّ دلَّ  ا ق ــيام تق ــا ف ــدَّ  أنَّ  م عــىلٰ لن ــون  اإلمــام ال ب أن يك



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٩  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــوماً  ــة معص ــي اإلمام ــب نف ــ وج ــمة عمَّ ــاء العص ــا انتف ن علمن

 الــنصَّ  عليـه، ألنَّ  عنـه، ووجـب علينـا القضــاء بـبطالن الـنّص 

ــول  ــن الرس ــىلٰ  م ــع ع ــوز أن يق ــن ال جي ــلح أن  م ال يص

 .يكون إماماً 

ــمّ  ]]١١٨ص [[/ ــنا ث ــن عارض ــال مل ــة وادَّ  يق ــبالبكري  ٰى ع

ــاوٍ  أنَّ  ــم مس ــا نقله ــأّي : لنقلن ــ ءيش ب ــل ممَّ ــك تنفص ن عارض

ــيام تدَّ  ــلمني ف ــة املس ــزاتومجاع ــل معج ــن نق ــه م ــول  عي الرس

جيــة والبنانيــة أصــحاب بنقــل احلالَّ  ناتــه وأعالمــه وبيِّ 

ـــان واخلطّ  ـــبن ـــحاب أيب اخلّط ـــة أص ـــة ابي ـــل املانوي اب ونق

 هبم، وجعــل كــلِّ عونــه مــن معجــزات أصــحاواملجــوس ملــا يدَّ 

ـ عيــه يفتدَّ  ءيش يف نقــل هـــذه  ز نقــل املســلمني حاصــالً متيـُّ

ــ ــكرَ الِف ــا ال يمكن ــذا م ــارة إىلٰ  ق، وه ــه واإلش ــال عن  االنفص

بـه وجتعلــه   بـام يمكـن الشـيعة أن تنفصـلفـرق معقـول فيـه إالَّ 

يف ذلـك فليتعاطــه  بـني نقلهــا ونقـل البكريــة، ومـن شــكَّ  فرقـاً 

 .صدق قولنا ليعلم

ـــ قـــالوا يف هـــذه  ٰى ومتـــ(: ول صـــاحب الكتـــابا قـــفأمَّ

ــا قليلــة، قيــل هلــم يف طــائفتهم : -يعنــي البكريــة  -الطائفــة  إهنَّ

ــت ــت وكي ــالوا كي ــيوخنا ق ــه، ألنَّ ش ــد بيَّ )مثل ــ، فق ــن  ا أنَّ نّ م

م ال جيــوز أن يتــوهَّ  ]]١١٩ص [[/ مــن البكريــة عي الــنصَّ يــدَّ 

ــ ــة، اإلمام قرَ عاقــل مســاواهتم يف هــذه األزمــان لفرقــة مــن فِ يَّ

ـ  ،حـاهلم كحـاهلم إنَّ : عـن أن يقـال مـنهم فضـالً  ةٍ بل ألهل حملَّ

ــن ــ وم ــه الض ــوّ أن يُ  رورة إىلٰ ـدعت ــدَّ س ــن ي ــني م ــنصَّ ي ب  عي ال

ــىلٰ  ــؤمنني  ع ــري امل ــن يدَّ  أم ــني م ــذه وب ــر يف ه ــه أليب بك عي

عي يف أصـل  أن يـدَّ إالَّ  هـمَّ اللّ ، األزمان كانـت صـورته معروفـة

ذلـك، وهـذا  ومسـاواة البكريـة يف ةنقل الشـيعة الشـذوذ والقلَّـ

ل أوَّ  ا فـيام ســلف أنَّ نـّـوقـد بيَّ  .لكـان أقــرب مـن األوَّ  يعـإذا ادُّ 

 .تكراره حاجة بنا إىلٰ  كآخرهم بام ال الشيعة يف نقل النصِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

لنـا بـام  ا مـا حكـاه مـن معارضـة أيب عـيلٍّ فأمَّ ]] ١٠٢ص [[

وذكــره مــن ذلــك  ،اســتخالف أيب بكــر مــن األخبــار يف ٰى روُيــ

أيب  عـىلٰ  إفسـاد الـنصِّ  م مـن كالمنـا يففقد تقـدَّ  ء،بعد يش شيئاً 

 ٰى عدَّ ُيــ ءيش ل كــلِّ بطِــيُ  مـالــه  بكـر واســتخالف الرســول 

ـنّـبيَّ  ا قـدألّنـ ،سـبيل اجلملـة والتفصـيل يف هذا البـاب عـىلٰ  ه ا أنَّ

األنصـار يف  بـه عـىلٰ  عليـه لوجـب أن حيـتجَّ  لو كان هنـاك نـصٌّ 

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 ــ ز أن يش ــر يف ي ــدة وعم  ومأيب 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

تخلف أســ نإ: وال أن يقــول ،كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة :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 خــرب رواه متضــمِّ  ا يفيــد كــلَّ وممَّــ

ــول الر ــافاً  س 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 ــة إىلٰ  باخلالف ــامَّ  ،اإلمام 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  ــائر عــن الــدخول إىلٰ  ه يف يــومك  النبــيِّ  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

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

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



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٠  )ل البكريَّ

 ،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 ــر  ٰى يف املوض ــا بك أب

ــ م إليــه يف معناهــا بــام قــدَّ كــان ت 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 » يكــهأبــا بكـر يعط إنَّ « :سـنة يعطيـه التمـر يف كــلِّ 

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  سـتقبلة عـىلٰ عن حوادث كثـرية م

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 [[/ وإخبـــاره عـــن اخلـــوارج وقتـــاهلم لـــه

 .ا يطول ذكرهوغري ذلك ممَّ 

منا عليهام جيـري اللذين تكلَّ  واخلرب الذي ذكره عقيب اخلربين

يـيل  أو فالناً  فالناً  خباره بأنَّ إه ليس يف ألنَّ  ،ةجمرامها يف هذه القضيَّ 

م مل يسألوه استحقاق هذه الوالية، ألهنَّ  عىلٰ  صدقاهتم بعده ما يدلُّ 

 :ام قـالوالوالية، وإنَّ هذه ا صدقاتنا بعدك، أو من يستحقُّ  من يوّىلٰ 

ه مـن يسـتحقّ  ـيءوقد يـيل الشـ ،فالن :فقال ؟من ييل الصدقات

 .ه، فال داللة يف اخلربال يستحقُّ  ومن

ــ ــلــه ويُ بطِ فالــذي يُ  ،ا حــديث ســفينةفأمَّ ل األخبــار التــي بطِ

 عـىلٰ  يف الـنصِّ  ٰى عدَّ خـرب ُيـ منـا عليهـا وكـلَّ وتكلَّ  ذكرناها آنفـاً 

ــىلٰ  ــر ع ــر وعم ــبيل أيب بك ــيلا س ــدَّ  ،لتفص 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 ســنّي ذلــك أّن

 َض بِ ُقـ  النبـيَّ  ألنَّ  ،ثالثـني سـنة شـهوراً  األربعة تزيـد عـىلٰ 

 ،رـل سـنة عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع األوَّ ـالثنـي 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

ــ ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيام ُخي ــه وال جيــوز أن يــدخل مث  ألنَّ ، رب ب

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

ــد ة عوحــده اخلليفــة يف هــذه املــدَّ  كــان املــؤمنني  نــدنا، وق

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  ىلٰ فالكالم عليه كالكالم ع ،ا خرب الرقمني والرؤيافأمَّ 

 ه يـيل اخلالفـة داللـة عـىلٰ خبـاره أنَّـإمن األخبار، وليس يف  متقدَّ 

 .مما تقدَّ  حسن الوالية عىلٰ  عىلٰ  االستحقاق، وال

*   *   * 

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

ــ]] ٤٦٧ص [[ ــلإف ــيام تدَّ : ن قي ــنكم ف ــوا بي ــن أفرق ــه م عون

عيـة وبـني البكريـة املدَّ  ري املـؤمنني أمـ مامـة عـىلٰ باإل النصِّ 

ــنصِّ  عــىلٰ  ــىلٰ باإل ال ــدَّ أيب بكــر، أو العبّ  مامــة ع ــية التــي ت عي اس

 .اس العبّ  عىلٰ  النصَّ 

ــني البكريــة يف ادِّ : قلنــا أيب  عــىلٰ  عــاء الــنصِّ الفــرق بيننــا وب

 :بكر من وجوه

ــد  أنَّ  :هلــاأوَّ  البكريــة ال تســاوي يف الكثــرة والعــدد أهــل بل

ــن ا ــد م ــمُّ واح ــي تض ــدان الت ــالنصِّ  لبل ــائلني ب ــىلٰ  الق ــري  ع أم

ــؤمنني  ــلوات (امل ة ، بــل ال يســاوون أهــل حملَّــ)عليــهاهللا ص

واحدة من حمـاهلم وسـوق مـن أسـواقهم، ومـا رأينـا يف أعامرنـا 

ــإ، ومــن أهــل هــذه املقالــة أحــداً  كيــت مقالــة البكريــة يف ام ُح نَّ

املــذهب، وغفــل مــن أهــل هــذا  شــاذٍّ  كــلُّ  رَ ِكــاملقــاالت، كــام ذُ 

ــة وتــأخَّ م اإلوقــد تقــدَّ  عنهــا،  ر أيضــاً مجــاع البتــداء هــذه املقال

رق والغــرب، ـالشــ  فكيـف يســاوي مـن هــذه صـفته مــن طبـق

بلــدة وال قريــة مــن  ، والســهل واجلبــل، ومل ختــُل والبحــر والــربَّ 

ــب  ــذهب،  ىلٰ إذاه ــذا امل ــرية [ه ــار كث ــدان أمص ــة البل ويف مجل

ال يوجـد فيهـا خمـالف  ٰى حتـَّ]  يغلب عليهـا أهـل هـذا املـذهب

النـادر، فاملسـاواة بـني اإلماميَّـة والبكريـة مكـابرة   الشاذّ الَّ إهلم 

 .ظاهرة



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢١  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــ :وثانيهــا]] ٤٦٨ص / [[ ــا قــد بيَّ أّن ــا ُح نّ ــذاهبني َج  ىلٰ إج ال

، وأوضـحنا عـن )عليـهاهللا صـلوات (أمـري املـؤمنني  عىلٰ  النصِّ 

ــي تقتضــإ ــذلك باأللفــاظ الت ــا للعلــم ب ريح ـي التصـــجياهب

ــ ــك، وإن  النصِّ ب ــب ذل ــي توج ــاظ الت ــتخالف، واأللف واالس

ــ ــل التأمُّ ــا قب ــان فيه ــك ــتامل، ـل ض ــرتاك واالح ــن االش رب م

ــ ــة نص� ــد البكري ــا جت ــوك، وم ــدير، وتب ــوم الغ ــرب ي ــه تدَّ  اكخ عي

مامــة بظــاهره وال فحــواه، وبيننــا وبيــنهم االعتبــار ي اإلـيقتضــ

ــا ُحي  ــر م ــار، وأكث ــواالختي ــ ٰى ك ــنهم التعلُّ ــار آع ــاد ق بأخب ح

ضعيفة غري سـليمة مـن طعـن وقـذف، ولـو كـان فيهـا رصيـح 

 ه ال طريـق إىلٰ مثلهـا، مـع أنَّـ االستخالف لكـان ال تعويـل عـىلٰ 

 .العلم هبا

حت  -ثّم هذه األخبار  لكان ال شبهة  -لو ُسلِّمت هلم وُصحِّ

م تعلَّقوا بتقديمـه إّيـاه يف الصـالة، ومـا  عي اإلمامة، ألهنَّ فيها ملدَّ

إنَّ اخلالفـة «، و»اقتدوا باللذين من بعـدي«: له يرونه من قو

وغـريه مـن  )الشايف(ا يف الكتاب ، وقد بيَّنّ »من بعدي ثالثون سنة

مة وال استخالفًا، وأنَّه أبعـد بنا أنَّ شيئًا من ذلك ال يقتضـي إماتُ كُ 

 .ء عن النصِّ باإلمامةيش

ه أنَّـ عـىلٰ  أيب بكـر تـدلُّ ]  وأفعـال مـن[ظهور أقوال  :وثالثها

األنصــار يف  غــري منصــوص عليــه، فمــن ذلــك احتجاجــه عــىلٰ 

ـةاأل«: مـر بـام رواه عـن النبـّي السقيفة ملـا تنـازعوا يف األ  ئمَّ

ــريش ــن ق ــاً »م ــان منصوص ــو ك ــه باإل ، فل ــتجَّ علي ــة الح  مام

 .دون غريه بالنصِّ 

ــدٍ  ــيس ألح ــدَّ  ول ــأنَّ أن ي ــاج ب ــاب اإل عي االحتج ــة نص مام

ــريش أوىلٰ  ــن ق ــالن م ــاج ب ــن االحتج ــىلٰ  صِّ م ــر، ألنَّ  ع  أيب بك

ــنصَّ  ــار، ال ــع األنص ــع طم ــه ال يرف ــن ]] ٤٦٩ص / [[ علي وم

بــه حيســم  ، ومــا احــتجَّ مامــة مســتقبالً لــيس مــن قــريش يف اإل

 .مامةالطمع من غري قريش يف اإل

ــ ــك أنَّ ــام أنَّ وذل ــاب اإل ه ك ــر نص ــن ذك ــه ع ــة يف عدول مام

عـن ذكـر  ها، ففـي عدولـه أيضـاً ة ملـن ال يسـتحقُّ مَّ يف األُ  طامعاً إ

ــنصِّ  طــامع لغــريه مــن قــريش يف إمامــة ال إعليــه بعينــه  ال

مـن األمـرين  واحـدٍ  كـلِّ  ذا كان يف االقتصـار عـىلٰ إها، ويستحقُّ 

ــنهام ليســتويف األغــراض إ خــالل، فقــد كــان جيــب أن جيمــع بي

 .ها، فال مانع له من ذلككلَّ 

يف  وليســت حالـــه يف ذلــك كحـــال أمــري املـــؤمنني 

أمــري  كــار بــه، ألنَّ واالدِّ  بــالنصِّ  العــدول عــن االحتجــاج

ــلوات (املــؤمنني  ــهاهللا ص ــا حضــ )علي ــل كــلِّ ـم ــ ر قب يء يف ـش

مامــة وال الســقيفة وال اجتمــع مــع القــوم، وال نــاظر يف اإل

ذلـك كـان مــن أيب  م فيهـا وال خوصـم، وكـلُّ نـوظر وال خاَصـ

 بالنافع دون ما ليس بنافع؟  احتجَّ بكر، فأالَّ 

ــ ــاإف ــل لن ــ: ذا قي ــام الس ــف ــلوات (ه بب يف أنَّ ــهاهللا ص مل  )علي

ة القـوم وينـازعهم، فسـنذكر مـن األدلَّـ ر السـقيفة وحيـاجُّ ـحيض

 .يف ذلك ما ال يمكن ذكره يف أيب بكر

ــ ــه الدالَّ ــه وأفعال ــوم  عــدم الــنصِّ  ة عــىلٰ ومــن أقوال ــه ي قول

ــرياً  ــقيفة مش ــدة ىلٰ إ الس ــر وأيب عبي ــرجلني ( :عم ــايعوا أّي ال ب

، وكيــف يســتقيل )أقيلــوين( :ســلمني، وقولــه جلامعــة امل)شــئتم

ــن اإل ــتحقَّ م ــا اس ــة م ــنصِّ مام ــول  ه ب ــة  الرس ــن جه ال م

ـــاختيــار األُ   وددت أّين ( :رته الوفـــاةـوقولـــه وقـــد حضـــ ؟ةمَّ

ــت  ــألت[كن ــول ]  س ــو اهللا رس ــيمن ه ــر ف ــذا األم ــن ه  ع

 .)ا ال ننازعه أهلهفكنّ ]] ٤٧٠ص /[[

ــدلُّ  :ورابعهــا ــن غــريه ت ــوال م ــوع أق ــىلٰ  وق ــ ع ــد ال  نصِّ فق

إن أســتخلف : رته الوفــاةـ حضــامَّ ـقــول عمــر لــ: فمنهــا، عليــه

ن أتــرك إي، يعنـي أبــا بكـر، وفقـد اســتخلف مـن هــو خـري منـّـ

 .ي، يعني النبّي فقد ترك من هو خري منّ 

امتنـع  ٰى بايعـك، حتـَّمـدد يـدك أُ ا: أليب عبيـدة وقولـه أيضـاً 

 .ة غريهاهَّ سالم فَ ما لك يف اإل: من ذلك أبو عبيدة، وقال

ـ مامة عىلٰ باإل النصَّ  أنَّ  :وخامسها لوقـع  اأيب بكر لو كان حق�

أمـر ظـاهر،  العلم بكـلِّ  حدِّ  ىلٰ إشاعة لنقله وروايته العلم به واإل

 عمـر عـىلٰ  عمر، ونصِّ  أيب بكر عىلٰ  نصِّ  ٰى وجيري يف العلم به جمر

مور الظـاهرة الفاشـية التـي ال ، ونظائر ذلك من األُ ٰى أهل الشور

 .لفيها حمصِّ  قل وال يشكُّ جيحدها عا

ــإو هــا قائمــة يف هــذا أســباب الظهــور كلَّ  ألنَّ : ام قلنــا ذلــكنَّ

 عــىلٰ  ، واملوانـع التــي تـذكرها الشـيعة مــن ظهـور الـنصِّ الـنصِّ 

منتفيـة، فـال وجـه لقصــوره  )عليـهاهللا صـلوات (أمـري املـؤمنني 

 .دناهيف الظهور ووقوع العلم به عن سائر ما عدَّ 

ــاألُ  أنَّ  :وسادســها عصــمة  ىلٰ إفقــد الطريــق  ة جمتمعــة عــىلٰ مَّ

ــد بيَّ  ــر، وق ــأيب بك ــلف أنَّ نّ ــيام س ــدَّ اإل ا ف ــام ال ب ــه  م ــن كون م

مـن القبـائح ال جيـوز أن  شـيئاً  أنَّ  عصـمته معلومـاً  عىلٰ  مقطوعاً 

ال جيـوز أن   مـامالصـفة الواجبـة يف اإل يقع منه، ومن لـيس عـىلٰ 

 .مامة عليهباإل  النبيُّ  ينصَّ 

*   *   * 



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٢  )ل البكريَّ

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ــكانفصــلوا عــن الب: فــإن قيــل]] ٥٥٢ص [[ ة العبّاســيَّ و ةريَّ

ــنصَّ إذا ادَّ  ــوا ال ــىلٰ  ع ــاحبَيهم ع ــوو ص ــل كعارض ص /[[م بمث

 .كمطريقت]] ٥٥٣

 :موررتم واضح؛ ألُ كبني من ذو الفرق بيننا: قيل

ون كـم أن يمـن رشط اإلمـا أنَّ  عـىلٰ  الدليل قـد دلَّ  أنَّ : هلاأوَّ 

ونه أعلم وك ة ثوابًا عند اهللا،مَّ ثر األُ كونه أوك عصمته، عىلٰ مقطوعًا 

 أنَّ  عىلٰ قد أمجعنا و ،ٰى ـنّاه فيام مضما بيَّ  عىلٰ ام، كة بجميع األحمَّ األُ 

 ونا هبذه املنزلـة، فـال جيـوز أن يقـع الـنصُّ كالعبّاس مل يو ركب أبا

 .يف بطالن ما قالوه اٍف كهذا القدر و عليهام،

ــا ــن ذُ  أنَّ : وثانيه ــم ــ رَ ِك ــوم ُش ــؤال ق ــون،يف الس  ّذاذ ال ُيعَرف

ـ عـىلٰ يـت مـذاهبهم كام حإنَّ و أقـوال  رَ ِكـام ذُ كـب، طريـق التعجُّ

 غــريهم مـن الِفـَرق املبطلــة،و أصـحاب العنـودو السوفسـطائية

ال قبَلـه رأی أحـٌد إنسـانًا مـن أهـل العلـم و يف زماننا هذا مل نرَ و

مــن اعتقــد و هــذين الــرجلني، عــىلٰ  عي الــنصَّ لــه حتصــيٌل يــدَّ 

، ام يعتقــدها مــن جهــة االختيــار دون الــنصِّ ر فــإنَّ كــإمامــة أيب ب

 .كثري هبمفال وجه للت

غــِريهم و هلــم الــنصَّ  ٰى عاملــدَّ  أقــوال ظهــرت ِمــنْ : وثالثهــا

 - مـا رووه عـىلٰ  - ركـقـول أيب ب: ، منهـاكبطـالن ذلـ عىلٰ  يدلُّ 

ـــ ـــ(: األنصـــار عـــىلٰ  احمتج� ان كـــ، فلـــو )ريشة مـــن قـــاألئمَّ

 .أوىلٰ  كر ذلكان ذكمنصوصًا عليه ل

ــوا ــم أن يقول ــيس هل ــه أوىلٰ  إنَّ : ول ــام قال ــاج ب  ؛ ألنَّ االحتج

ون اإلمامـة يف غـري قـريش فـيام بعـد كـة يف حسـم املـادَّ  كيف ذلـ

 .عليه عائه النصَّ يف ادِّ  كليس ذلو يف مستقبل األوقات،

طـامع غــريه مــا قـالوه ففيــه إ عـىلٰ ان كــاألمـر إن  ؛ أنَّ كوذلـ

؛ كر التعيـني أوىلٰ ان مـن قـريش، فـذكـن يف احلال يف اإلمامـة ممـَّ

 .وحيسم الطمع ةه يقطع املادَّ ألنَّ 

ـــه لألنصـــار: ومنهـــا بـــايعوا أّي هـــذين الـــرجلني (: قول

ان منصوصـًا عليـه مل كـلـو و ،-ُعَمـرو يعنـی أباعبيـدة - )شئتم

 .كجيز منه ذل

ـــا]] ٥٥٤ص /[[ ـــه: ومنه ـــوين(: قول ـــوين أقيل ال و ،)أقيل

ــه ــه مــن جهت ــو جيــوز أن يســتقيل مــن مل تثبــت إمامت ام ثبتــت إنَّ

 .الرسول  بنصِّ 

ــا ــدة: ومنه ــر أليب عبي ــول عم ــد(: ق ــدد ي ــ كام ، )كُأبايع

 .ة غريهاك يف اإلسالم فهما ل: قال له أبوعبيدة ٰى حتَّ 

ـــ ـــني حض ـــه ح ـــاةـوقول ـــد (: رته الوف ـــتخلف فق إن أس

ــا - اســتخلف مــن هــو خــٌري منّــي ــی أب ــرو ،- ركــب يعن  كإن أت

آلــه و عليــه(يعنــی رســول اهللا  -مــن هــو خــري منّــي  كفقــد تــر

 .عليه أحد من الصحابة كر ذلكمل ينو ،)- )السالم

هــا، اهللا رشَّ  ٰى كــر فلتــًة وقــانــت بيعــة أيب بك(: قولــه: ومنهــا

ــاقتلوه إىلٰ فمــن عــاد  ــا ف ــو و ،)مثله ــا كــل ــه مل ــًا علي ان منصوص

 .فلتةً كانت البيعة له ال و البيعة، إىلٰ احتاج 

ــا ــوا بــه لــيس يف رصحيــهمجيــع مــا تعلَّ  أنَّ : ورابعه ال و ق

ين اقتــدوا باللــذ«: عليــه، مثــل قولــه الــنصِّ  عــىلٰ فحــواه دليــل 

ــدي؛ أيب ب ــن بع ــم ــرو رك ــاو ،»عم ــديث الرؤي ــار،و ح  األحج

قـد و .كمـا أشـبه ذلـو ،»اخلالفـة بعـدي ثالثـون سـنةً «: قولهو

 .)تلخيص الشايف(يف  كنّا ذلبيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (خيص الشايف تل

عيتمــوه مــن الــنصِّ : فـإن قيــل]] ٩٤ص [[ انفصــلوا فـيام ادَّ

ــن  ــة(م ــنصَّ ) البكري ــوا ال ع ــىلٰ  إذا ادَّ ــل  ع ــاقوا مث ــر، وس أيب بك

ــم ــتم هل ــإن قل ــتكم، ف ــان : دالل ــلكم ك ــون أو أص ــم قليل إنَّك

وأنــتم أيضــًا كنــتم قليلــني يف األصــل وإن : واحــدًا، قيــل لكــم

نتشـــرتم اليــوم، بــل األصــل يف هــذا املــذهب كــان ابــن ا

، وقــبلهام هشــام  الــواّرق ٰى وأبــو عيســ]] ٩٥ص /[[  الراونــدي

ا ال جتـدون فصـالً  بن احلكـم، عـىلٰ  خـالف فيـه عنـه، وهـذا ممـَّ

 .فيه

ــه]] ٩٦ص /[[ ــال ل ــدلُّ عــىلٰ : يق ــدأ فن ال نب أنَّ  نحــن أوَّ

حنا  أيب بكــر باإلمامــة، الــنصَّ ال جيــوز أن يقــع عــىلٰ  فــإذا صــحَّ

عونـه مـا  ثـّم ُنبـنيِّ بعـد ذلـك عـىلٰ . ذلك، علمنـا بطـالن مـا تدَّ

ــىلٰ  ــتكلَّم ع ــه، فن ــون ب ــتكلَّم  يتعلَّق ــتدالل، ون ــريقتهم يف االس ط

عونــه مــن شــبههم، ومــا يتعلَّقــون بــه يف  بعــد ذلــك عــىلٰ  مــا يدَّ

 .النصِّ عليه، ليُعَرف الصحيح منه إن شاء اهللا

ا الذي يدلُّ عـىلٰ  ـ أمَّ أيب بكـر  عـىلٰ  ه ال جيـوز أن يـرد الـنصُّ أنَّ

ــدَّ أن يكــون معصــومًا،  باإلمامــة، فــام ثبــت مــن أنَّ اإلمــام ال ب

ــق ــل اخلل ــام وأفض ــم باألحك ــومنا  ، وأعلمه ــق خص ــد اتَّف ، وق

، أنَّ أبـا بكـر مل يكـن معصـومًا كعصـمة األنبيـاء  معنا عـىلٰ 

ه علـم ة، وال لـالكافَّـ وكذلك قد ثبت أنَّه مل يكن لـه فضـل عـىلٰ 

فـإن ادَّعـوا فضـله وعلمـه بجميـع األحكـام، . بجميع األحكام

ــاء اهللا ــك إن ش ــا يف ذل ــد م ــيام بع ــنيِّ ف ــنحن ُنب ]] ٩٧ص . /[[ ف



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٣  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــالن  ــا بط ــه، ويف بطالهن ــت إمامت مناه، بطل ــدَّ ــا ق ــحَّ م وإذا ص

 .عليه النصِّ 

ــىلٰ  ــالم ع ــا الك ــىلٰ  فأمَّ ــتدالل ع ــريقتهم يف االس ،  ط ــنصِّ ال

ل مــا نقــول ــا : فــأوَّ نجــد هــذا املــذهب حاصــالً يف مجاعــة ال إّن

ـــام حكـــ ـــة، وال ينقطـــع العـــذر، وإنَّ  ٰى تثبـــت بمـــثلهم احلجَّ

املتكلِّمـــون هـــذه املقالـــة يف مجلـــة املقـــاالت، وأضـــافوها يف 

ــل إىلٰ  ــة  األص ــدوثها، وكيفي ــوم ح ــدد، معل ــة الع ــة قليل مجاع

ابتــداعها ملقالتهــا، كــام حكــوا يف مجلــة املقــاالت قــول الشــّذاذ 

مــن ذوي النحــل املبتدعــة، واملقــاالت املعلــوم ســبق واإلغفـال 

ــىلٰ  ــاع ع ــا اإلمج ــاه، . خالفه ــن لقين ــا ممَّ ــد يف وقتن ــا ال نج ــّم إّن ث

وأخربنــا عنـــه مــنهم إالَّ الواحـــد واالثنــني، ولعـــلَّ أحـــدنا 

ــ ــًا بعينــه، يمضـــي عليــه عمــره كلُّ ) ولــو(ه ال يعــرف فيــه بكري

ه ومـا عـراق كلِّـهـذه املقالـة يف ال إحصاء مـن ذهـب إىلٰ  كان إىلٰ 

ــاوزه ــني   وااله وج هتم مخس ــدَّ ــغ ع ــا بل ــبيل، م ــدان س ــن البل م

ــارة . إنســاناً  ــيس يمكــن فــيام كــان طريقــه الوجــود إالَّ اإلش ول

عــاء مســاواته ) فــاالعرتاض. (والتنبيــه ــه وادِّ بمــن وصــفنا حال

ــع تفرُّ  ــيعة م ــه ال للش ــاق وأنَّ ــارها يف اآلف ــبالد وانتش ــا يف ال قه

وا حملَّـة مـن مجاعـة مـنهم قلُّـ قريـة بـل كـلُّ  بلد بل كـلُّ  خيلو كلُّ 

كثــري مــن كــور  مــا نعلمــه مــن غلبــتهم عــىلٰ  أو كثــروا هــذا إىلٰ 

 انَّ خمـــالفهم يف تلـــك املـــواطن يكـــون شـــاذ� إ ٰى الـــبالد، حتَّـــ

ــورًا، إىلٰ  ــني  مغم ــيهم واملتكلِّم ــامء ف ــرة العل ــن كث ــه م ــا نعلم م

نــاظر ب ولقــي الرجــال وتُــوالفقهــاء والــرواة ومــن صــنَّف الكُ 

ــه ) يف هنايــة(اخلصــوم واســتفتي األحكــام  ل علي البعــد، واملعــوِّ

 .يف غاية الظلم

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــذه : ول فوا ه ــعِّ ــحُّ أن ُتض ــف يص كي

ـــا؟  ـــون فيه ـــرهم داخل ـــديث أو أكث ـــحاب احل ـــة وأص املقال

ــ]] ٩٨ص /[[ ــه، وتكثُّ ــع قائل ــن مج ــة م ــول غفل ــذا الق ر ألنَّ ه

أصـحاب احلـديث  يف املذهب بمن هـو خـارج عـن مجلتـه، ألنَّ 

وُيثبِتــون  أحــد بعــد الرســول  عــىلٰ  رون الــنصَّ نِكــهــم يُ كلَّ 

ولــيس . إمامــة أيب بكــر مــن طريــق االختيــار وإمجــاع املســلمني

أيب بكـر مـن ذهـب إليـه مـن  الـنصِّ عـىلٰ  يذهب من مجلتهم إىلٰ 

ــذهب إىلٰ  ــام ي ــديث، وإنَّ ــاحب ح ــان ص ــث ك ــنصِّ  حي ــن  ال م

ن مجلــة أصــحاب احلــديث، حيــث ارتضــاه مــذهبًا يتميَّــز بــه مــ

وحلقــوا بأهــل املقالــة املخصوصــة التــي أخربنــا عــن شــذوذها 

 .ر بأهل احلديث ال وجه لهوقلَّة عددها، فالتكثُّ 

 بـه للـنصِّ عـىلٰ  وأيضًا فإنَّ الذي ترويـه هـذه الفرقـة وحتـتجُّ 

ــىلٰ  ــصٌّ ع ــواه ن ــه وال فح ــيس يف رصحي ــر ل ــذا أيب بك ــة ه . إمام

ــ ولــو ُســلِّم لراويــه، ومل . حــاده اآلومــع هــذا، فطريــق ذلــك كلِّ

ته، ملــا أمكــن املعتمــد عليــه أن ُيبــنيِّ فيــه وجهــًا  ُينــاَزع يف صــحَّ

ــل تعلُّ  ــك مث ــة، وذل ــنصِّ باإلمام ــه لل ــالة، وتقديم ــم بالص قه

، »اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«: فيهــا، وبــام يــروون مــن قولــه

 .جمراها ٰى ، وما جر»إنَّ اخلالفة بعدي ثالثون«و

  وعونه، هذه األخبار فيام بعد بمشيئة اهللا  ونحن نتكلَّم عىلٰ 

عي نص�  رصحيـًا ال  اوشتّان بني قوهلم وقول الشيعة، ألنَّ الشيعة تدَّ

عيه من النصوص التي يمكن أن تدخل . جمال للتأويل عليه وما تدَّ

الـنصِّ وبطـالن مـا  الشبهة يف تأويلها فقد بيَّنوا كيفية داللتها عىلٰ 

وسنذكر ذلك أيضًا يف مواضـعه إن شـاء  .قدح به خصومهم فيها

 .وكلُّ هذا غري موجود يف البكرية. اهللا تعاىلٰ 

ن ادَّعـوا الـنصَّ  عليـه  وأيضًا فقد ظهـرت أقـوال وأفعـال ممـَّ

عيـه، مثــل احتجــاج ومـن غــريه تنـايف الــنصَّ  ، وُتبطِـل قــول مدَّ

ــىلٰ  ــر ع ــت أيب بك ـــامَّ نازع ــار ل ــر، ]] ٩٩ص /[[  األنص يف األم

ـــ«: إليهـــا بقولـــه  هورامـــت جـــرَّ  ، »ة مـــن قـــريشاألئمَّ

، وقـد علمنـا أنَّ الـنصَّ عليـه لـو كـان وعدوله عن ذكـر الـنصِّ 

ــ ــه  احق� ــع فطنت ــر م ــن أيب بك ــاز م ــا ج ــة مل ــه البكري عي ــام تدَّ ك

ــار  ر األنص ــذكِّ ــه، وُي ــتجَّ ب ــة أن ال حي ــع احلجَّ ــه بمواق ومعرفت

ــيه، أو  ــروا تناس ــوه أو أظه ــه ونس ــهوا عن ــانوا س ــامعه إن ك س

يدهم إّياه إن كـانوا مل يسـمعوا بـه، وإن كـان ذلـك بعيـدًا، كـام يف

ــ ــه، أفــادهم حصـــر األئمَّ ة يف قــريش ومل يســمعوه إالَّ مــن جهت

ــنٍّ  ــن ظ ــنهم حس ــه م ــن يقبل ــه م ــه فيقبل ــم أنَّ . ب ــن نعل ونح

، ألنَّ ٰى وأحــــر االحتجــــاج بــــالنصِّ يف ذلــــك املقــــام أوىلٰ 

ن حظـر مـا رامتـه األنصـار يف احلـال، ألنَّ  االحتجاج بـه يتضـمَّ

املنصوص عليه إذا كـان أبـو بكـر مل جيـز ألحـد مـن األنصـار يف 

ن أيضـــًا ختصـــيص  ٰى تلـــك احلـــال دعـــو اإلمامـــة، ويتضـــمَّ

ه الرسول هبا  .اإلمامة بمن خصَّ

ـــة بـــاخلرب ]] ١٠٠ص /[[ ولـــيس ألحـــٍد أن جيعـــل احلجَّ

الذي احتجَّ به أبـو بكـر أثبـت، مـن جهـة أنَّ فيـه إخراجـًا لكـلِّ 

 عـىلٰ  ولـيس مثلـه يف ذكـر الـنصِّ . قريشـًا مـن اإلمامـةمن عـدا 

ــه وإن كــان كــذلك ففــي االحتجــاج بغــري الــنصِّ   أيب بكــر، ألنَّ

ــول  ــه الرس ــذي عيَّن ــة ال ــع اإلمام ــني موض ــالل بتعي  إخ

ــىلٰ  ــذّب  وأوجــب ع ــه وال ــام ب ــتحقاقه القي ــه باس ــن أشــار إلي م



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٤  )ل البكريَّ

ــىلٰ  ــراره ع ــاؤه وإم ع ــب ادِّ ــن أن جي ــلَّ م ــال أق ــه، ف ــمع  عن س

ــارض ــغ االقتصــار عــىلٰ . يناحل االحتجــاج بــاخلرب  وإذا مل يس

ــ ــا بيَّنّ ــار الــذي رواه مل اه مــن اإلخــالل، ومل يســغ أيضــًا االقتص

ــىلٰ  ــنصِّ  ع ــر ال ــلَّمناه تربُّ  ذك ــروه، وس ــا ذك ــب أن مل ــًا، فالواج ع

ــة  ــذًا للحجَّ ــون آخ ــاج، ليك ــرين يف االحتج ــني األم ــع ب جيم

 .ص عليهبأطرافها، ومزيالً للشبهة يف أنَّه ليس بمنصو

ــل أنَّ : ولــيس هلــم أن يقولــوا مثــل هــذا الزم لكــم، مــن ِقبَ

ــه منصــوص عليــه عنــدكم مل حيضـــر  أمـري املــؤمنني  مــع أنَّ

مــن رام دفعــه يف ذلــك  الســقيفة، وال احــتجَّ بــالنصِّ عليــه عــىلٰ 

 .، وغريهاٰى املوطن، وال يف غريه من املواطن كالشور

مـن : وضـع واضـحألنَّ الفرق بني قولنـا وقـوهلم يف هـذا امل

ـــؤمنني  ـــري امل ـــل أنَّ أم ـــقيفة، وال  ِقبَ ــــر الس الً مل حيض أوَّ

بيــنهم وبينــه يف اإلمامــة خصــام  ٰى اجتمــع مــع القــوم، وال جــر

وأبــو بكــر حضـــر وخاصــم ونــازع واحــتجَّ . وال حجــاج

ــهد ــؤمنني . واستش ــري امل ــذر أم ــل وع ــه مل : إذا قي ــام بال ف

ــ مــن  ٰى رأ ه حيضـــر وحيــاّج القــوم وينــازعهم؟ ظــاهر، ألنَّ

 األمـر وإطـراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـىلٰ  إقدام القـوم عـىلٰ 

آيسـه مـن  االستبداد به مع البـدار مـنهم إليـه واالنتهـاز لـه، مـا

ــة، وقــو ـ ٰى االنتفـاع باحلجَّ ة هلــم مــن يف نفسـه مــا تعقبــه املحاجَّ

مـا كـان متشـاغالً بـه مــن  هـذا، إىلٰ . ين والـدنيارر يف الـدِّ ـالضـ

مل يفـرغ مـن بعـض مـا وجـب  ، وأنَّـه  أمر رسـول اهللا

ــه إىلٰ  ــزه ونقل ــن جتهي ــه م ــ علي ـــرته حتَّ ــام  ٰى حض ــه مت ــل ب اتَّص

ــيس هــذا وال . األمــر، ووقــوع العقــد، وانتظــام أمــر البيعــة ول

ـــه ـــه مل يشـــغله عـــن ]] ١٠١ص /[[  بعض ـــر، ألنَّ يف أيب بك

ــاج  ــني االحتج ــه وب ــال بين ــاغل، وال ح ــة ش ــور واملنازع احلض

ــت ــل، وال كان ــز  حائ ــان يف حيِّ ــه ك ــة، ألنَّ ــوم تقيَّ ــه مــن الق علي

م وفـيهم األعـالم، ثـّم انحـاز إليـه املهاجرين الـذين هلـم التقـدُّ 

. أســباب اخلــوف واالحتشــام عنــه زائلــة أكثــر األنصــار، فكــلُّ 

السيّام وعنـد مجاعـة خمالفينـا أنَّ القـوم احلـارضين للسـقيفة إنَّـام 

ـــت ـــن يس ـــف عمَّ ـــيش والكش ـــث والتفت ــــروا للبح حقُّ حض

عيــه الشــيعة  اإلمامــة ليعقــدوها لــه، ومل يكــن حضــورهم ملــا يدَّ

 فـأّي . ه والعـدول بـه عـن وجهـهمن إزالـة األمـر عـن مسـتحقِّ 

هــذه  عــذر ملــن مل يــذكر مــن حالــه يف االنصــاف وطلــب احلــقِّ 

ــ  ه عليــه؟ وهــذا أوضــح مــن أن حيتــاج إىلٰ بعهــد الرســول ونصِّ

 .زيادة يف كشفه

ــؤمن ــري امل ــانع ألم ــا امل ــالنصِّ  ني فأمَّ ــاج ب ــن االحتج م

لٰى يف الشور مـع أنَّـه كـان يف تلـك احلـال قـد .  ، فهو املـانع األوَّ

ًة واســتحكامًا، ألنَّ مــن حضـــر الشــور مــن القــوم  ٰى إزداد شــدَّ

مني، وبطــالن الــنصِّ  . غريمهــا عــىلٰ  كــان معتقــدًا إلمامــة املتقــدِّ

ــف  ــار، فكي ــة االختي ــن جه ــد م ــو للعق ــام ه ــورهم إنَّ وإنَّ حض

مثــل هـؤالء بــالنصِّ الـذي ال شــبهة يف أنَّ  أن حيــتجَّ عـىلٰ  يصـحُّ 

ــلِّ مــن دان  ــليل لك مني وتض ــدِّ ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب االحتج

ذكـر مـا كـان  بإمامتهام وامتثل حدودمها؟ ولـيس بنـا حاجـة إىلٰ 

 .يف ذلك لظهوره عليه 

قولـه مشـريًا : عليـه بطـالن الـنصِّ  وممَّا يدلُّ من أقوالـه عـىلٰ 

بـــايعوا أّي الـــرجلني : (دة وعمـــر يـــوم الســـقيفةأيب عبيـــ إىلٰ 

ــئتم ــن)ش ــول م ــذا ق ــيس ه ــرض ]] ١٠٢ص /[[   ، ول ــه ف لزم

ض هبـذا القـول  اإلمامة، ووجب عليه القيـام هبـا، ألنَّـه قـد عـرَّ

، وأمــره للــردِّ  عقــد رســول اهللا  ولــيس جيــوز هــذا . للحــلِّ

ــىلٰ  ــا ع ــد خمالفين ــه  عن ــتصُّ ب ــيام خي ــدنا ف ــًة، وال عن ــر مجل أيب بك

 .رجع إليهوي

، ولــيس )أقيلــوين، أقيلــوين: (وقولــه جلامعــة املســلمني

ه من جهته  .جيوز أن يستقيل األمر من مل يعقده له، وال توالَّ

ـــه]] ١٠٣ص /[[ ـــد وفات ـــه عن ـــت : (وقول وددت أّين كن

ــا ال  ســألت رســول اهللا  ــيمن هــو؟ فكنّ عــن هــذا األمــر ف

 .عليه ، وهذا قول رصيح يف بطالن النصِّ )ننازعه أهله

: قـــول عمـــر: ذلـــك ويـــدلُّ أيضـــًا عـــىلٰ ]] ١٠٤ص /[[

هـا، فمـن عـاد  ٰى كانت بيعة أيب بكـر فلتـة وقـ( اهللا املسـلمني رشَّ

ــاقتلوه ــول )ملثلهــا ف ــا عقــد الرس ــحُّ أن ُيوَصــف م ــيس يص ، ول

 ).فلتة(وعهد فيه بأنَّه 

ــاة ـــرته الوف ـــامَّ حض ــًا ل ــر أيض ــول عم ــتخلف : (وق إن أس

، وإن أتـرك ]نـي أبـا بكـريع[فقد استخلف مـن هـو خـري منّـي 

، ومثـل ]) يعنـي رسـول اهللا [فقد تـرك مـن هـو خـري منّـي 

أيب  عـىلٰ  هـذا ال جيـوز أن يقولـه عمـر وهـو يعلـم بحـال الـنصِّ 

رة املســلمني ملــا جــاز أن يمســكوا عــن ـبكــر، ولــو قالــه بحضــ

ه لو كان النصُّ حق�   .اردِّ

مــــدد يــــدك ا: (وقولــــه أليب عبيــــدة]] ١٠٥ص /[[

ة مـا لـك يف اإلسـالم فهـ: (بـو عبيـدةقـال لـه أ ٰى ، حتـَّ)ُأبايعك

ـ عـىلٰ  ، ألنَّ الـنصَّ )غريها لكـان عمـر بـه  اأيب بكـر لـو كـان حق�

العمــل  أعلــم، ولــو علمــه مل جيــز منــه أن يــدعو غــريه إىلٰ 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٥  ............................................................................  )قول البكريَّ

بخالفـــه، وال حســـن مـــن أيب عبيـــدة أيضـــًا مـــا روي مـــن 

ــرو ــواب، ألنَّ امل ــكاجل ــ: (ي يف ذل ــالم فه ــك يف اإلس ــا ل ة م

سـبيل التفضـيل  ، عـىلٰ )أتقول هـذا وأبـو بكـر حـارض؟ غريها،

أيب بكــر  عــىلٰ  وذكــر الــنصِّ . نفسـه أليب بكـر والتقــديم لــه عــىلٰ 

 .وأشبه باحلال يف اجلواب أوىلٰ  الو كان حق� 

ـ ، لوجـب أن يقـع العلـم بـه اوأيضًا لو كان الـنصُّ عليـه حق�

حــدِّ وقوعــه بــام كــان منــه مــن  لكــلِّ مــن ســمع األخبــار عــىلٰ 

أصــحاب  عمــر، وكــام وقــع مــن نــصِّ عمــر عــىلٰ  عــىلٰ  الــنصِّ 

 .غري ما ذكرناه من األُمور الظاهرة ، إىلٰ  ٰى الشور

ع]] ١٠٦ص /[[ ــدَّ ــا ُي مــن الــنصِّ  ٰى ويف علمنــا بمفارقــة م

دناه دليـل عـىلٰ  عىلٰ  وإنَّـام أوجبنـا وقـوع . انتفائـه أيب بكر ملـا عـدَّ

ــىلٰ  ــه ع ــم ب ــت مج العل ــث كان ــن حي ــاه م ــذي نعتن ــدِّ ال ــع احل ي

عيـه الشـيعة مـن الـنصِّ عـىلٰ  أمـري  األسباب املوجبة خلفاء مـا تدَّ

ــؤمنني  عنــه مرتفعــة، ومجيــع مــا يقتضـــي الظهــور  امل

ــكِّ  ــاع الش ــد  وارتف ــة بع ــل، ألنَّ الرئاس ــه حاص ــبهات في والش

ــه انعقــدت وفيــه حصــلت، ومل يكــن بعــد  الرســول  ل

ــه ــة عن ــه وال رغب ــالف علي ــد خ ــن أح ــه م ــتقرار إمامت ــّم . اس ث

ــ ــىلٰ اس ــه ع ت واليت ــدِّ  تمرَّ ــذا احل ــا  ه ــات م ــن الوالي ــا م وتلته

كانت كاملبنيَّـة عليهـا واملشـيِّدة هلـا، فـال سـبب يقتضــي خفـاء 

عليـه وانكتامـه، ألنَّـه إذا ارتفعـت فـيام يقتضــي الكـتامن  النصِّ 

ــي  ــت دواع ــة، وقام ــة والرهب ــي الرغب ــوف ودواع ــباب اخل أس

 .اإلظهار واإلشاعة، فال بدَّ من الظهور

عي الـنصَّ و  -لـو كانـت لـه حقيقـًة  - كيف جيـوز أن ال يـدَّ

ــه،  ــد لنفس ــال العق ــه، ويف ح ــول واليت ــه يف ط ــر نفس ــو بك أب

: ويقول ملـن يعتقـد اإلمامـة لـه، ويوجبهـا مـن طريـق االختيـار

ــارين الرســول  ال حاجــة يل إىلٰ  ــًا، وقــد اخت ــاي إمام ــارك إّي اختي

 ُّم عليكم؟، ورضيني للتقد 

ــ ــك م ــوز أن يمس ــف جي ــلِّ وكي ــال وزوال ك ــالمة احل  ع س

ــك  ــن ذل ــاكه ع ــاه، ويف إمس ــامَّ ذكرن ــة ع ــوف والتقيَّ ــبب للخ س

ــىلٰ  ــوم ع ــه الق ــال لتنبي ــه، وإغف ــا لزم ــييع مل ــنصِّ  تض ــع ال  موض

ــاع ــًا الرتف ــاك مومه ــون اإلمس ــوال أن يك ــلُّ األح ــه، وأق    علي

 ، وموقعًا للشبهة؟النصِّ ]] ١٠٧ص /[[

ع ذلـك لنفسـ عيـه لـه وكيف جيـوز أيضـًا إذا مل يـدَّ ه أن ال يدَّ

أّيامـه، وال يـذكره  ٰى أحد يف أّيامـه وأّيـام عمـر التـي جتـري جمـر

ـــلطان  ـــاء وذوي الس ـــًا أنَّ الرؤس ـــم يقين ـــن نعل ـــر؟ ونح ذاك

ــيهم يف  ب إل ــرَّ ــع ُيتق ــع والوض ــي والرف ــر والنه ــالكني لألم وامل

ــاطالً،  ــان ب ــيلهم، وإن ك ــيمهم وتبج ـــي تعظ ــام يقتض ــر ب األكث

وإذا كانـت هـذه . وُتوَضـع هلـم املـدائحوُتصنَع فـيهم األخبـار، 

ة فكيــف جيــوز أن يعلمــوا بفضــيلة جتــري جمــر  ٰى العــادة مســتقرَّ

ة علـيهم  النصِّ  باإلمامـة، فـال يـذكروهنا وُيشـيِّدون هبـا وال تقيـَّ

 .ٰى وال مانع هلم؟ وهذا أظهر من أن خيف

ــول ــٍد أن يق ــيس ألح ــر يف : ول ــول األم ــتم حص ــم جعل إنَّك

ــاس ــتامع الن ــر واج ــنصِّ  أيب بك ــور ال ــببًا لظه ــه س ــذا . علي وه

ــد  ــإنَّام انعق ــه ف ــد ل ــان انعق ــه وإن ك ــوه، ألنَّ ــا ذكرمت ــدِّ مل بالض

ــدِّ  ــول ض ــون حص ــف يك ، فكي ــالنصِّ ــار ال ب ــ باالختي يء ـالش

 سببًا لظهوره؟

مـا ذكــره املعــرتض،  وذلـك أنَّ األمــر وإن كـان جاريــًا عــىلٰ 

، ألنَّ وقــوع العقــ ففيــه أوضــح داللــة عــىلٰ  د لــه بطــالن الــنصِّ

مـن جهــة االختيــار ولــو كــان هنــاك نــصٌّ عليــه مل جيــز أن يقــع 

من تلك اجلهة، ألنَّه إذا كـان القـوم الـذين عقـدوا لـه مل يرغبـوا 

األمــر  غــريه وال مهــت نفــس أحــدهم بجــرِّ  عنــه وال عــدلوا إىلٰ 

لـو كانـت لـه  إليها واالستبداد به، فـال بـدَّ مـن امتثـاهلم الـنصَّ 

إالَّ أن يكــون القــوم  ريه، اللهــمَّ حقيقــة، والعمــل عليــه دون غــ

ــالف الرســول  ــان قصــدهم خ ــام ك ــري  إنَّ ــم غ دًا، ألهنَّ ــرَّ جم

ــه واجتمعــوا  ــه، وقــد عقــدوا ل متَّهمــني بقصــد املنصــوص علي

ــ . استوســق األمــر لــه وانــتظم ٰى معــه وناضــلوا مــن خالفــه حتَّ

ــاع  ــع ارتف ــه م ــنصِّ وامتثال ــر ال ــن ذك ــدوهلم ع ــَق يف ع ــم يب فل

ــيام ــنهم ف ــة ع ــع إىلٰ  التهم ــوا  يرج ــه إالَّ أن يكون ــوص علي املنص

ــدوا إىلٰ  ــول  قص ــالف الرس ــه خ ــنصُّ من ــع ال ــذي وق . ال

ــوم ــيس الق ــذه ]] ١٠٨ص /[[   ول ــدنا هب ــا وال عن ــد خمالفين عن

 .الصفة

ــ ع ــة وادَّ ــارض بالبكري ــن ع ــال مل ــّم يق ــاٍو  ٰى ث ــم مس أنَّ نقله

ــا ــأّي : لنقلن ــلمني  ب ــة املس ــك، ومجاع ــن عارض ــل ممَّ يشٍء تنفص

عيـــه مـــن نقـــل معجـــزات الرســـول فـــيام  وإعالمـــه  تدَّ

ــحاب بيــان ــة، والبيانيــة أص جي ــه بنقــل احلالَّ ص /[[،  وبيِّنات

ـــاب]] ١٠٩ ـــحاب أيب اخلّط ـــة أص ـــة  واخلّطابي ـــل املانوي ، ونق

عونــه مــن معجــزات أصــحاهبم؟ وجعــل كــلَّ   واملجــوس  ملــا يدَّ

ــز نقــل املســلمني حاصــالً يف نقــل هــذه  عيــه يف متيي يشء تدَّ

ــَرق ــارة إىلٰ  .الِف ــه، واإلش ــال عن ــك االنفص ــا ال يمكن ــذا ممَّ  وه

فرق معقول فيـه، إالَّ بـام يمكـن الشـيعة أن تنفصـل بـه وجتعلـه 



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٦  )ل البكريَّ

ــة ــل البكري ــني نق ــا وب ــني نقله ــًا ب ــك، . فرق ــكَّ يف ذل ــن ش وم

ة قولنا  .فليتعاط ليعلم صحَّ

*   *   * 

ـة / (الرسائل / )املفصح يف إمامـة أمـري املـؤمنني واألئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (ويس الشيخ الط

اســية انفصــلوا مــن البكريــة والعبّ : فــإن قيــل]] ١٢٣ص [[

 عــوا الــنصَّ مــذهبكم بمثــل طــريقتكم وادَّ  إذا عارضــوكم عــىلٰ 

 .صاحبيهام عىلٰ 

والفــرق  ،قــد أبعــدتم يف املعارضــة بمــن ذكرمتــوه :قيــل لــه

ه ال جيـوز أن إنَّـ :لل مـا نقـوأوَّ  وذلـك أنَّ  ،بيننا وبيـنهم واضـح

ــ عــىلٰ  يقــع الــنصُّ  ــ،  اس مــن النبــيِّ أيب بكــر والعبّ ه قــد ألنَّ

ـــت أنَّ  ـــم  ثب ـــامل يف العل ـــمة والك ـــة العص ـــن رشط اإلمام م

ــىلٰ  ــل ع ــ والفض ــع الرعيَّ ــوداً  ،ةمجي ــك موج ــيس ذل ــيهام ول  ،ف

 .فبطل إمامتهام

ــمّ  ــيعة إنَّ  ث ــل الش ــارض نق ــؤالء ال يع ــل ه ــ ،نق ــر ألهنَّ م نف

حكيــت ام وإنَّــ ،فــونعرَ اذ ال يُ وهــم يف األصــل شــذّ ، يســري

ــ مــذاهبهم عــىلٰ  ــ رَ ِكــب كــام ذُ طريــق التعجُّ ق رَ أقــوال ســاير الِف

 .املحيلة املبطلة

ن لــه مــن أهــل العلـم ممَّــ يف زماننــا هــذا أحـداً  ا مل نـرَ إّنــ ثـمّ 

تـون إمامـة ثبِ ام يُ وإنَّـ ،هـذين الـرجلني عـىلٰ  النصَّ  يعحتصيل يدَّ 

 لـك عـن بطـالن هـذه بـنيِّ فـذلك يُ  ،أيب بكر من جهة االختيـار

 .ٰى عوالد

قولــه  أيب بكــر أيضــاً  عــىلٰ  بطــالن الــنصِّ  عــىلٰ  والــذي يــدلُّ 

ــىلٰ  ــتجَّ ع ــني اح ــار  ح ــىلٰ  -األنص ــا رواه  ع ــن «: -م ــة م األئمَّ

عاؤه النصَّ »قريش  . أوىلٰ  ، ولو كان منصوصًا عليه لكان ادِّ

ــه أيضــاً  ــرجلني شــئتم: وقول ــايعوا أّي هــذين ال ــي  -! ب يعن

 . عليه ملا جاز له ذلك، ولو كان منصوصًا -أبا عبيدة وعمر 

ــه أيضــاً  ــدلُّ عــىلٰ : وقول ــوين، ي ــنصِّ  أقيلــوين أقيل بطــالن ال

عليـه ملـا جـاز لـه أن يقـول هـذا  ه لـو كـان منصوصـاً ألنَّـ ،عليه

 .القول

ــدلُّ  ــاً  وي ــىلٰ  أيض ــنصِّ  ع ــالن ال ــر أليب  بط ــول عم ــه ق علي

مـا لـك : قـال لـه أبـو عبيـدة ٰى حتـَّ! بايعـكمدد يـدك أُ ا: عبيدة

 .هة غريهايف اإلسالم ف

ــاة ـــرته الوف ــني حض ــًا ح ــه أيض ــد : وقول ــتخلف فق إن أس

وإن أتـرك فقـد  -يعنـي أبـا بكـر  -استخلف من هو خـري منّـي 

ــي  ومل ينكــر  - يعنــي رســول اهللا  -تــرك مــن هــو خــري منّ

 . عليه ذلك أحد من الصحابة

ــاً  ــه أيض ــ: وقول ــة وق ــر فلت ــة أيب بك ــت بيع ــا اهللا رشَّ  ٰى كان ه

عليــه ملــا  فــاقتلوه، ولــو كــان منصوصــاً مثلهــا  فمــن عادهــا إىلٰ 

 :البيعة وال لو بويع لكانت بيعته فلتة احتاج إىلٰ 

ــلُّ ]] ١٢٤ص /[[ ــنصِّ  وك ــالن ال ــن بط ــف ع ــك يكش  ذل

 .عليه

ــإنَّ  وأيضــاً  ــع مــا رووه وادَّ  ف ــمجي ــدلُّ عــوا أنَّ  الــنصِّ  عــىلٰ  ه ي

اه نّـمـا قـد بيَّ  عـىلٰ  الـنصِّ  فليس يف رصحيه وال فحواه داللـة عـىلٰ 

ـــ ـــايف(اب يف كت ـــيص الش ـــ ،)تلخ ـــف ُي ـــك  أنَّ  ٰى عدَّ فكي ذل

 .من التأويل الذي ال حيتمل شيئاً  معارض للنصِّ 

*   *   * 

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

ــة ]]٥١ص [[ ــة البكري ــت الفرق ــر  إنَّ : وقال ــو بك ــام أب اإلم

 .باختيار بعض الناس له واجتامعهم عليه

ــة ال تُ  ــذه الفرق ــزِّ وه ــايص، ن ــن املع ــياء ع ــاء واألوص ه األنبي

ص /[[  ة وبعــضز علـيهم اخلطــأ والغلـط، وهــم احلشـويَّ وِّ وُجتـ

 .بعها يف إبطال العصمةتتَّ  ة أيضاً والزيديَّ  ،املعتزلة]] ٥٢

*   *   * 

ــ ]]٥٤ص [[ أبــا بكــر إمــام باختيــار بعــض  إنَّ :  ا قــوهلموأمَّ

ــاألُ  ــهمَّ ــتامعهم علي ــه واج ــاً ، ة ل ــو أيض ــل، ألنَّ  فه ــذي  باط ال

ــخيتـاره لإلمامـة جيـب أن يكـون أفضــل منـه ومـن مجيـع األُ  ة، مَّ

ي ـفضــإمــام، وهـذا يُ  اإلمــام واملـأموم افتقـروا إىلٰ  ٰى فـإذا تسـاو

ــلُّ  إىلٰ  ــار ك ــه، وص ــة ل ــا ال هناي ــاً  م ــها إمام ــار ألنفس ــة ختت ، قبيل

ــ ــرةً فتجتمــع أئمَّ ــوه، ، ويف هــذا بطــالن مــا ادَّ ة ال حيصــون كث ع

 .مجاع املسلمنيإمعان بإمامني ال جيت ألنَّ 

جــاز لــه أن خيتــار  مــن جــاز لــه أن خيتــار إمامــاً  ومعلــوم أنَّ 

ـــ ـــيِّ  ، ألنَّ انبي� ـــة النب ـــام خليف ـــىلٰ  اإلم ـــل  ، فع ـــذا تبط ه

ــ ــي رشَّ ـالش ــارائع الت ــذين ج ــاء ال ــا األنبي ــد ؤعه ــن عن اهللا وا م

 .تعاىلٰ 

ة واحـــدة مل جيـــز رة نفــر كانـــت هبـــم علَّـــعشـــ ولــو أنَّ 

ة التـي هبـم موجـودة فيـه، العلَّـ ة، ألنَّ لبقيـَّألحدهم أن يداوي ا

ـــبهم ـــاج طبي ـــب، ويُ  إىلٰ   فيحت ـــطبي ـــاجتهم  م رضورةً عَل  ىلٰ إح

 ٰى يــداوهيم، وهــذا مــا ال خيفــ ٰى طبيــب لــيس فيــه مــا فــيهم حتَّــ

 .ذي فضل عىلٰ 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٧  ............................................................................  )قول البكريَّ

ملـا اختــاروا  ة والبغضـة ألمـري املـؤمنني ولـوال العصـبيَّ 

 .أبا بكر

ـلف األُ ة أيب بكـر خـا انتهـت مـدَّ فلامَّ [ ة، وتـرك االختيـار، مَّ

 ].عمر عىلٰ  ونصَّ 

ة عمر خـالف أبـا بكـر، وجعـل األمـر بعـده  انتهت مدَّ امَّ ـول

 .ة، أحدهم أمري املؤمنني ستَّ ]] ٥٥ص /[[  يف ٰى شور

  لنفســه  بـن الـوزير املغـريب ٰى أنشـدين الـرئيس أبـو حييــ

 :يرشح حال القوم

 ] البحر املتقارب[

ــ   ـيْـلِ إذا كان ال يعـرف الفاِض  ــبيههمإالَّ  نَ ـ ــيلَ    ش   هْ بالفض

ــن لألُ  ــن أي ــفم ــامَّ ــتحيلَ    ة االختي ــوهلم املس ــوال عق   هْ ر ل

ــ ــاعهم حجَّ ــان إمج   هْ فيهم دليلَ  ناقض الشيُخ  مَ فلِ    ةً وإن ك

  هْ ومن قبل خالف فيه رسـولَ    يـويص بـه الـنصِّ  وعاد إىلٰ 

ــده ــن بع ــة م ــام اخلليف   هْ سـبيلَ   الضالل فيهدي بسنِّ    وق

 ]]٥٦ص /[[

ــــزعم بيعتــــه فلتــــة   هْ قيَلـ اهللاق ويصدق ال صـدَّ    وي

ــن ــدة ب ــو عبي ــر وأب ــد عم ــة يف   عق ــر البيع ــّراح أليب بك اجل

ــه قــال   ويل عمــر بــنصِّ ســقيفة بنــي ســاعدة، فلــامَّ  أيب بكــر علي

 . مثلهــا فــاقتلوه كانــت بيعــة أيب بكــر فلتــة، مــن عــاد إىلٰ : عمــر

 .ارضبوه بالسيف: ويف بعض الروايات

 ] البحر املتقارب[ :متام القطعة ]]٥٧ص /[[

  هْ روط طويَلــــقـــة بشـــمعلَّ    ةو جيعلهــــا بعــــد يف ســــتَّ 

ـــكَّ  ـــامل ش ـــن س ـــدرأ ع   هْ بسوء الدخيلَ  ٰى وقد كان أحر   هفي

ــــبهةً  ــــيهم ش ــــه ف ــ   ويوقع ــربِّ ليُ ــنهم غليَل ــالغيظ م   هْ د ب

ــ م ولكــنَّ    ومـــا كـــان أعرفـــه باإلمـــا ــه حيَل   هْ تضــليله عن

ـــ ـــو رخَّ ـــه اهللاص فل   هْ ألوشك مـن مكـره أن يزيَلـ   يف دين

ـــن  ـــةٌ أُ و لك ـــه حيل ـــيح ل   هْ بالفتـــك غيَلـــ اهللاوعاجلـــه    ت

ـــبَّ  ـــه س ـــن فعل ـــادر م    هْ الزمــان عليهــا ذيوَلــ جيــرُّ    ةً وغ

*   *   * 

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

ــر يف ادِّ ]] ٨٢ص [[ ــأيب بك ــة ب ــنصِّ واملعارض ــاء ال ــه عل ع ي

ــد، ألنَّــ ــومفاس  بكــلِّ  وال عاملــاً  ،وال أفضــلهم ،ه غــري معص

عي ال يـــدَّ  أحـــداً  وألنَّ  ،عليـــه األحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ 

ــه إالَّ  الــنصَّ  ــدَّ  ،انقرضــوا وذهبــوا  شــذوذاً علي ــا ي ــيس وم عي ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال  ،اخلفــيِّ  ٰى ، بــل مــن أخفــرصحيــاً 

لـك يبطـل قـول وبمثـل ذ ،عليـه أولياءه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 . من عارضنا بالعبّاس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

 :]ة التي أقاموها إلمامة أيب بكراألدلَّ  ردُّ [ ]]٢٥٢ص [[/

ــ ــانوأمَّ ــر فطائفت ــائلون بإمامــة أيب بك ــول  :ا الق ــدامها تق إح

 .باالختيار ٰى خروهم املعروفون بالبكرية، واألُ  بالنصِّ 

 :بوجوه وىلٰ ت الطائفة األُ واحتجَّ 

ــه: لاألوَّ  ــر «:  قول ــدي أيب بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

 .»وعمر

ــاين ــه: الث ــمّ «:  قول ــون، ث ــدي ثالث ــة بع ــري  اخلالف تص

 .»لكاً مُ 

ــ: الثالــث ل، فوجــب عــزَ اســتخلفه يف الصــالة ومل يُ   هأنَّ

ــ]] ٢٥٣ص /[[  أن ــىلٰ  ٰى يبق ــه أن  ع ــالة، ويلزم ــة يف الص اخلالف

 .مور، لعدم القائل بالفصلن خليفته يف سائر األُ يكو

 :بوجوه ٰى خرت الطائفة األُ واحتجَّ 

 .إمامته فيكون إماماً  ة عىلٰ مَّ اجتمعت األُ : قالوا: لاألوَّ 

بــال فصــل وال  بإمــام بعــد النبــيِّ  لــيس عــيلٌّ : قــالوا: الثــاين

ــو بكــر إمامــاً  ــاس، فوجــب أن يكــون أب ــ. العبّ  فــألنَّ  وىلٰ ا األُ أمَّ

ــاً  واحــدٍ  كــلَّ   مــنهام تــرك املنازعــة مــع القــدرة، فلــو كــان إمام

ــة  ــت إمام ــت إمــامتهام ثبت ــه بالعصــيان، وإذا بطل لبطلــت إمامت

 .أيب بكر باإلمجاع، إذ ال قائل مع بطالن إمامتهام بغريه

ــث ــاىلٰ : الثال ــه تع ْم : قول
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ــ ــذين توجَّ ــون ال ــب أن يك ــة، فوج ــه ثالث ــع، وأقّل ــظ مج ه لف

ــة أو أكثــر، ووعــده تعــاىلٰ ]  إلــيهم[ واقــع، ومل يقــع  الوعــد ثالث

فوجـــب أن  ، للخلفـــاء األربعـــةإالَّ   ألحـــد بعـــد النبـــيِّ 

 .يكونوا هم املرادين من ذلك الوعد

ــع ــ: الراب ــر ممَّ ــو بك ــهاهللا ن ريض أب ــون  ،عن ــب أن يك فوج

ـــاً  ـــ .إمام ـــاىلٰ  وىلٰ ا األُ أمَّ ـــه تع ـــِن : فبقول  رَِ�َ اُهللا َع
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ــــــهُ 
ْ
ن
َ
� ]ــــــة ــــــه]] ٢٥٤ص /[[، ]١٠٠ :التوب : ولقول
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�
ــيَُجن ــل[ � وََس ــاألتق، ]١٧ :اللي ــا  ٰى واملــراد ب هن

ــأبــو بكــر، إذ لــو مل  وعــيل غــري   ايــرد لكــان املــراد هبــا علي�

ــا، ألنَّ  ــراد منه ــ م ــ ٰى األتق ــه ممَّ ــوف بكون ــد موص ــيس ألح ن ل

ــ ــة ُجت ــن نعم ــده م ــيلٌّ   ٰى زعن ــول   وع ــة لرس ــه نعم اهللا علي

 وجــب  ٰى وإذا كــان أتقــ .برتبيتــه وتغذيتــه واإلنفــاق عليــه

ـــَد اِهللا  :أن يكـــون أكـــرم لقولـــه تعـــاىلٰ 
ْ
ْم ِعن

ُ
ـــَرَم�

ْ
�

َ
 أ

�
إِن

 
ْ
ت
َ
مْ أ

ُ
ـــا� ـــرات[ ق ـــ ، ]١٣: احلج ـــريضٌّ  ٰى واألتق ـــد  م اهللا عن

عنــه وجــب أن يكــون اهللا ن ريض ، وإذا كــان أبــو بكــر ممَّــتعــاىلٰ 

 .من وصفه بذلك قال بإمامته باإلمجاع، إذ كلُّ  إماماً 

ــة : اخلــامس ــة وبخالف ــا بكــر باإلمام ــت الصــحابة أب خاطب

ـــه عـــيلٌّ ، اهللا رســـول  ـــب أن ،  وكـــذلك خاطب فوج

 .أللفاظ الصحابة عن الكذب والنفاق صوناً  يكون إماماً 

 .ةتقيَّ   خطاب عيلٍّ  لعلَّ : ال يقال

ــول ــا نق ــطر� : ألّن ــن مض ــذلك، ألنَّ  إىلٰ  امل يك ــه ب ــه  خطاب ل

 .مندوحة بغريه من األلفاظ

ــادس ــيلٌّ : الس ــان ع ــو ك ــاً   ل ــة  منصوص ــه باإلمام علي

ـ مشهوراً  انص�  ـ ا يسـاعده النـاس عـىلٰ لكـان إمَّ ونـه، ه أو خيذلحقِّ

ــن األوَّ  ــزم م ــأ ويل ــه اخلط ــن ]] ٢٥٥ص /[[ل توجي ــه، وم إلي

 .الصحابة، والقسامن باطالن الثاين توجيه اخلطأ إىلٰ 

ــه ــاجهم بقول ــن احتج ــواب ع ــن «: واجل ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ــر و عم ــدي أيب بك ــرب أوَّ ، »بع ــع اخل ــه الً أن نمن ــا ال نعرف ، فإّن

 .قمن طريق حمقَّ 

ه قـد طعـن فيـه حـاد، مـع أنَّـمناه لكان من أخبار اآلولو سلَّ 

 .مجاعة من أصحاب احلديث منهم

ــلَّ  ــو س ــاً ول ــام مطلق ــداء هب ــر باالقت ــن األم ــزم م  مناه مل يل

ــداء هبــام يف كــلِّ  ــاجلزء  يشء، ألنَّ  االقت اللفــظ املطلــق يصــدق ب

ـالظـاهر أنَّـ: ثـّم نقـول .وبالكلِّ  ام اختلفـا ه مل يـرد العمـوم، ألهنَّ

هبـام يف ذلـك يلـزم منـه اجلمـع  يف كثري من األحكـام، فاالقتـداء

 .بني النقيضني

ــ ، فأضــعف مــن »اخلالفــة بعــدي ثالثــون«: ا قولــهوأمَّ

 .، ومثل ذلك ال يثبت به مسألة علميةل وأكثر شذوذاً األوَّ 

إمامـة  ة عـىلٰ ه ال جيوز العـدول عـن أخبـار رصحيـة دالَّـثّم إنَّ 

 .بمثل هذا اخلرب الضعيف  عيلٍّ 

ه لـو كانـت ألنَّـ ،اخلـرب موضـوع هـذا الظـاهر أنَّ : ثّم نقـول

 لكانـت إمامـة أيب بكـر وعمـر كـذلك، ألنَّ  إمامة معاويـة ملكـاً 

ن بـايع أبـا بكـر، الذين بايعوا معاويـة مـن أهـل الشـام أكثـر ممـَّ

أظهـر كثـري مـن النـاس االنقيـاد لـه،   ثـّم بعـد مـوت عـيلٍّ 

ــفَّ  ــة  وك ــع يف خالف ــذلك وق ــرتاض، وك ــن االع ــرون ع اآلخ

 ٰى خـرلكانـت األُ  اخلالفتـني ملكـاً  ٰى نـت إحـدأيب بكر، فلـو كا

 .كذلك

ـــه]] ٢٥٦ص /[[ ـــالة(: قول ـــتنابه يف الص ـــا ،)اس مل : قلن

ن خالفنـا يف اإلمامـة بل املـروي بيننـا وبـني كثـري ممـَّ ،يثبت ذلك

 سـمع التكبـري أنكـر امَّ ـه لـأنَّـ ٰى متـه، حتـَّعائشة هي التـي قدَّ  أنَّ 

فلـم   زالـه عـن موقفـهأ ٰى رجلـني، حتـَّ عـىلٰ  ذلك، وقام معتمـداً 

 .إثبات العزل يفتقر إىلٰ  ٰى يثبت التولية حتَّ 

ـــه األوَّ  ـــن الوج ـــواب ع ـــة   لواجل ـــاج الطائف ـــن احتج م

 :أن نقول ٰى خراألُ 

إمامتــه، وكيــف يثبــت  م إمجــاع الصــحابة عــىلٰ ســلِّ ال نُ 

ف مجاعـة كثـرية عـن اإلمجاع وقد نقـل املخـالف واملؤالـف توقُّـ

ــفيان، وا ــل أيب س ــه، مث ــة ل ــادة، البيع ــن عب ــعد ب ــاس، وس لعبّ

وكثــري مــن  ،والــزبري، والــنعامن بــن يزيــد ،وقــيس ابنــه، وعــيلٌّ 

 ؟الصحابة

ــال ــإن ق ــك إىلٰ : ف ــد ذل ــادوا بع ــه ع ــول بإمامت ــا. الق ال : قلن

ــلِّ نُ  ــإنَّ س ــة م، ف ــاهر ]] ٢٥٧ص /[[ طاع ــادر يف الظ ــل الق الرج

 .املوافقة بالباطن عىلٰ  ال يدلُّ 

قــام إليــه اثنــا  خطيبــاً  بعــد جلوســه وانتصــابه وقــد روي أنَّ 

ة مـن األنصـار، ة مـن املهـاجرين ومـثلهم سـتَّ ، سـتَّ ر رجالً ـعش

 .بتُ فوه بام هو موجود يف الكُ فأنكروا عليه جملسه وخوَّ 

ــار آحــاد: ال يقــال ــا نقــول. هــذه أخب هــي وإن كانــت : ألّن

ــاداً  ــنَّ لكنَّ  آح ــد الظ ــا يفي ــويَّ  ه ــدليل الق ــدح يف ال ــك يق ، وذل

 .حتامل إليهق هبا االالذي يتطرَّ 

والعبّـــاس ليســـا  اعلي�ـــ إنَّ : قولـــه: وعـــن الوجـــه الثـــاين

 .ليس بإمام  اعلي�  م أنَّ سلِّ ال نُ : بإمامني، قلنا

ــه ــدلُّ ( :قول ــك ي ــدرة، وذل ــع الق ــة م ــرك املنازع ــىلٰ  ت  أنَّ  ع

ــاً  ــك قادح ــان ذل ــه لك ــت ل ــو كان ــه، إذ ل ــت ل ــة ليس يف  اإلمام

ــســلِّ ال نُ : قلنــا ،)عدالتــه زعــة، بــل نــازع بالقــدر ه تــرك املنام أنَّ

 .املمكن منازعة تناسب تلك احلال

ة دفعـه عـن لو نازع أليب بكـر مل يكـن لـه مـن القـوَّ : ال يقال

أبـا بكـر كـان معـه مجاعـة  م ذلـك، فـإنَّ سلِّ ال نُ : ألّنا نقول. هحقِّ 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٩  ............................................................................  )قول البكريَّ

ـ رونه ويرجــون يف واليتــه مــا ال ـن أظهــر اإلســالم ينصــممـَّ

 صــدره إحنــة عــىلٰ  ن كــان يفوكثــري ممَّــ.  يرجــون مــن عــيلٍّ 

ــالتســرتُّ  اإلســالم أحــبَّ   اضــطراب اإلســالم ل إىلٰ  والتوصُّ

مــن ينازعــه  إىلٰ  باالنحيــاز عــن صــاحب احلــقِّ ]] ٢٥٨ص /[[ 

ــ إثــارة للفتنــة وطمســاً   ر مســاعدة كــلِّ ؤثِ ملعــامل الــدين، فكــان ُي

ــ ــامــن ينــازع علي� فــق منــازع خــارج عــن اإلســالم لــو اتَّ  ٰى ، حتَّ

 .آلثروا الدخول معه

 ةً ه مل ينـازع ألمكـن أن يكـون تـرك ذلـك تقيـَّمنا أنَّـو سـلَّ ول

 .نفسه عىلٰ  وخوفاً 

 .هذا قدح يف الصحابة: ال يقال

ــول ــا نق ــقِّ : ألّن ــد للح ــدح يف املعان ــو ق ــل ه ــائف  ب دون اخل

 .ةاملسترت بالتقيَّ 

املــراد مــن االســتخالف  م أنَّ ســلِّ ال نُ : وعــن الوجــه الثالــث

ــ ــل لِ ــة، ب ــة اإلمام ــذكور يف اآلي ــراد  مَ ـامل ــون امل ــوز أن يك ال جي

قامـــة يف األرض واالســـتيالء كـــوهنم خيلفـــون غـــريهم يف اإل

ـــْم : كـــام قـــال فاً رُّ ـوتصـــ عليهـــا إقامـــةً 
ُ
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َ
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َ
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َ
ـــاطر[ خ ـــ ؟]٣٩ :ف ـــذا املعن ـــون ه  ٰى فيك

أهـل الكفـر كـانوا مسـتولني  هـم، وذلـك أنَّ يف املؤمنني كلِّ  اعام� 

ــىلٰ  ــترتين ا ع ــائفني مس ــعفني خ ــون مستض ــان املؤمن ــدنيا، وك ل

 هلــم وتســكيناً  ســبحانه بــذلك تســليةً اهللا فــأخرب  ،بأديــاهنم

 .لقلوهبم

ــ ــه ال يبق ــع إمكان ــن، وم ــل ممك ــذا التأوي ــام  ٰى وه ــوق ب وث

 .وا بهاستدلُّ 

ن أبـو بكـر ممـَّ(: قولـه: وعن الوجـه الرابـع]] ٢٥٩ص /[[

 لك؟ذ ما الدليل عىلٰ : ، قلنا)عنهاهللا ريض 

 : قوله
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 .صف باإليامن ونحن نمنع حصولهمن اتَّ  الرضا ينرصف إىلٰ 

م حصـــول ســلِّ ال نُ : قلنــا ،)هــو مــن الســابقني(: قولــه

 .الرشائط املعتربة يف الرضا فيه

ــه ــه(: قول ــراد بقول ٰ : امل
َ

ــ�
ْ
�
َ ْ
بَُها األ

�
ــيَُجن ــو  � وََس ــو أب ه

 .مسلِّ ال نُ  :قلنا ،)بكر

ــه ــ(: قول ــإمَّ ــو أو علي� ــراد ه ــون امل ــا ،) اا أن يك ال : قلن

ــلِّ نُ  ــس ـــم احلص ــل لِ ــوم، أو ال  مَ ـر، ب ــون للعم ــوز أن يك ال جي

 .ا ليست يف عيلٍّ م أهنَّ سلِّ منا احلرص، لكن ال نُ هلام؟ سلَّ 

ــه ــيِّ  ألنَّ (: قول ــه  للنب ــ  علي ــة ُجت ــت ،)ٰى زنعم : قل

 بــل كــام جــاز أن يكــون اإلرشــاد إىلٰ ]] ٢٦٠ص /[[  ،مســلِّ  نُ ال

، جــاز اهللابــه وجــه  ٰى عــن ذلــك، لكونـه يبتغــ اإلسـالم خارجــاً 

ــيِّ  ــة النب ــون تربي ــإنَّ   أن تك ــذلك، ف ــه ك ــيِّ  ل ــان النب  إحس

  فهو داخل يف ذلكحمضاً هللا مل يكن لعوض، بل ،. 

ــســلِّ أّنــا ال نُ  عــىلٰ  ، إذ مــن دلُّ ه أراد مــا ذهــب إليــه املســتم أنَّ

ــ ــ ٰى ه يــؤيت مالــه يتزّكــاجلــائز أن يكــون أراد اإلخبــار بأنَّ ه مــع أنَّ

ازيـه عليهـا بتزكيتـه عليـه، ومـع هـذا ليس ألحد عليـه نعمـة ُجي 

 .االحتامل يسقط ما ذكروه

ــامس ــن اخل ــلَّ : وع ــا  منا أنَّ س ــن م ــه، لك ــحابة خاطبت الص

م عظـي: لتسـمية النـاس لـه؟ كـام يقـال املانع أن يكون ذلك تبعاً 

ــْر : وكــام قــال تعــاىلٰ  .ونه عظــيامً مُّ َســأي الــذي يُ  ،الــروم ُظ
ْ
َوا�

  إِ�ٰ 
ً
يِْه �ِكفا

َ
َت َعل

ْ
ي َظل ِ

�
 ا�

َ
 .]٩٧ :طه[ إِ�ِهك

ــ أّنــا مل نســتبن أنَّ  عــىلٰ  خاطبــه بــذلك مــن طريــق   اعلي�

منا ذلـك ولـو سـلَّ . ةام هـي أخبـار آحـاد شـاذَّ مسكون إليه، وإنَّـ

ــا  ــام ذكرن ــه ك ــال في ــن لكــان احل ــو مل يك ــحابة، ول ــذر الص يف ع

 .ةظ بذلك تقيَّ كذلك ألمكن أن يكون تلفَّ 

ــه ــ(: قول ــكالتقيَّ ــري ذل ــه بغ ــان أن خياطب ــة إلمك  ،)ة مرتفع

ــا ــتمكَّ  ألنَّ  ،مســلِّ ال نُ : قلن ــم ي ــو املــراد، فل ــن ذلــك كــان ه ن م

ــاد خــرج مــن منزلــه يُ طراحــه عنــد اخلطــاب، وكيــف وقــد أُ إ ق

 ؟حرقنا عليك بيتكإن مل خترج أ: بعد أن قالوا قهراً 

ــال]] ٢٦١ص /[[ ــ: ال يق ــفون علي� ــأنتم تص ــجاعة  اف بالش

ــا نقــول ؟فــام هــذا الضــعف ،اخلارقــة للعوائــد قــد يســقط : ألّن

ــ ــد توجُّ ــف عن ــالتكلي ــان حتمُّ ـه الض ــاً رر، وإن ك ــه ممكن ، وإذا ل

 .ص فيهسقط الوجوب جاز أن يرتخَّ 

ه يقهـر إنَّـ: نقـول حـدٍّ  أّنا نصفه بالشـجاعة، لكـن ال إىلٰ  عىلٰ 

ــ ر بمفــرده، وإىلٰ ـاأللــف مــن أقويــاء البشــ ه لــو قــوي علــيهم أنَّ

ــدِّ  ــك ال ــع ذل ــظ م ــه أن حيف ــبط ألمكن ــدورهم ويض ين يف ص

عيـه أحـد مـن ا ال يدَّ هـذا ممـَّ. قواعد اإلسالم أن ينـتقض بيـنهم

ــ مــن   تــه عــرف مــا يلــزم عــن قهــرهمــع قوَّ   هالشـيعة، فلعلَّ

ــذي ال يُ  ــاد ال ــالفس ــدارك، فاقتص ــىلٰ ـت ــة  ر ع ــذكري واملخاطب الت

 .دون النفور واملحاربة

 لــو كـــان عـــيلٌّ : قولـــه: وعــن الســـادس]] ٢٦٢ص /[[

  ًـــ منصوصـــا ـــه نص� ـــ مشـــهوراً  اعلي ا ســـاعده لكـــان إمَّ

ــا ،الصــحابة أو خــذلوه ــون ســاعده مجاعــة، لكــنَّ : قلن هم ال يغن

 .عنه، وخذله األكثر



ةقو(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٣٠  )ل البكريَّ

اخلــاذل فــيهم : قلنــا ،يلــزم القــدح يف الصــحابة: قولــه

ــ لغلبــة الظــنِّ املعــذور  الــدنيا، وغــري  بِّ بــالعجز، واملغــرور بُح

 .القبيل اآلخر إىلٰ  منكر توجيه الذمِّ 

هلـم بـالرباءة مــن اللـوم بوقـوع اسـم الصــحبة،  ولـو احـتجَّ 

نفاقـه، بــل  فـق النـاس عـىلٰ ، إذ يف الصـحابة مـن اتَّ لكـان غلطـاً 

ـأ  جماهرتـه، وقـد روي عنـه عىلٰ  ذاد عنّـي قـوم ُيـ«: ه قـالنَّ

: أصــحايب، فيقــال يــا ربِّ : يمــني وذات الشــامل، فــأقولذات ال

ـإهنَّ   وذلـك يـدلُّ  ،»لواوا وبـدَّ م غـريَّ م ليسوا بأصـحابك، بـل إهنَّ

صـالحه وبعـد  َف رِ  مـن ُعـح مـن الصـحابة إالَّ مـدَ ه ال يُ أنَّـ عىلٰ 

 .عن موارد الزلل

*   *   * 

 ):هـ٧ق (سديد الدين احلميص )/ ٢ج (املنقذ من التقليد 

ــل ]]٣١٧ص [[ ــإن قي ــنكم يف ادِّ : ف ــرق بي ــا الف ــائكم م ع

باإلمامـــة وبـــني البكريـــة  أمـــري املـــؤمنني  عـــىلٰ  الـــنصَّ 

ـــية، إذ ادَّ والعبّ  ـــنصَّ اس ـــوا ال ـــىلٰ  ع ـــة ع ـــاحبيهم  باإلمام ص

 وعارضوكم بمثل طريقتكم؟

الفــرق بيننــا وبــني مــن ذكرمتــوه غــري : قلنــا ]]٣١٨ص [[ /

 :مورألُ  خاٍف 

مـــن رشط اإلمـــام أن  أنَّ  عـــىلٰ  الـــدليل قـــد دلَّ  أنَّ : منهـــا

 واحـدٍ  مـن كـلِّ  عصـمته، وكونـه أكثـر ثوابـاً  عىلٰ  يكون مقطوعاً 

ــ ــد مــن الرعيَّ ــدِّ اهللاة عن ــع أحكــام ال ــه أعلمهــم بجمي ين ، وكون

ــ، وقــد أمجعــت األُ ٰى ـاه فــيام مضــنّــمــا بيَّ  عــىلٰ   أنَّ  ة عــىلٰ مَّ

ــنصِّ  ــوع ال ــوز وق ــال جي ــة، ف ــذه املنزل ــا هب ــذكورين مل يكون  امل

 .عليهام

ــعرَ ّذاذ ال يُ الفــريقني قــوم ُشــ أنَّ : منهــاو ام حكيــت فــون، وإنَّ

ـ مـذاهبهم يف املقـاالت عـىلٰ  ب، كـام حكـي أقـوال طريـق التعجُّ

ــ ــاد، ومل ُي ــحاب العن ــمنية وأص ــطائية والس ــا  رَ السوفس يف زمانن

باإلمامــة  عي الــنصَّ هــذا وال قبلــه واحــد مــن أهــل العلــم يــدَّ 

ام نَّ إمامـة أيب بكـر فـأحـد هـذين املـذكورين، ومـن اعتقـد إ عـىلٰ 

ــنصِّ يدَّ  ــار دون ال ــة االختي ــن جه ــده م ــه ويعتق ــه عي ــال وج ، ف

ّذاذ قــد كثــرهتم بقــول قــوم ُشــ ملعارضــة أقــوال أصــحابنا عــىلٰ 

 .هلم وجود انقرضوا ومل يبَق 

مـنهام ومـن غريمهـا،  واحـدٍ  أقـوال ظهـرت مـن كـلِّ : ومنها

 ،ةعلــيهام باإلمامــ بطــالن القــول بكــوهنام منصوصــاً  عــىلٰ  تــدلُّ 

ـ : مـا رووه األنصـار عـىلٰ  عـىلٰ  افمن مجلتهـا قـول أيب بكـر حمتج�

ــ( عليــه لكــان ذكــره  ، فلــو كــان منصوصــاً ) ة مــن قــريشاألئمَّ

 .ذلك أوىلٰ 

ــل ــإن قي ــه أوىلٰ : ف ــام قال ــاج ب ــتجَّ  االحتج ــن أن حي ــأب م ه نَّ

ــه باإلمامــة، ألنَّ  ــادَّ  منصــوص علي ــك حســم امل ــون يف ذل ة يف ك

ــيمن ال يكــون قرشــي وقطــع طمــع األنصــار عنهــا  ،اً اإلمامــة ف

ــيس يف ادِّ بالكلّ  ــار، ول ــع األعص ــة ويف مجي ــنصَّ ي ــه ال ــىلٰ  عائ  ع

 .نفسه باإلمامة هذه الفائدة

طـامع غـريه مـن إ، ففيـه رَ ِكـمـا ذُ  األمـر وإن كـان عـىلٰ : قلنا

فــذكر التنصــيص عليــه  ]]٣١٩ص [[ / قــريش يف اإلمامــة،

 .ةه يقطع الطمع وحيسم املادَّ ، ألنَّ أوىلٰ 

ـــ ـــارومنه ـــه لألنص ـــرجلني (: ا قول ـــذين ال ـــايعوا أّي ه ب

ــئتم ــاً  )ش ــان منصوص ــو ك ــر، ول ــدة وعم ــا عبي ــي أب ــه  ، يعن علي

 .باإلمامة مل جيز منه ذلك

، وال جيـوز أن يسـتقيل مـن مل تثبـت  )أقيلـوين(: ومنها قولـه

 .من الرسول  ام تثبت بالنصِّ نَّ إإمامته من جهته و

 ٰى ، حتـَّ)بايعـكأُ مـدد يـدك أُ (: ومنها قـول عمـر أليب عبيـدة

 . )ة غريهاما لك يف اإلسالم فهَّ ( :قال له أبو عبيدة

ـــ ـــني حض ـــه ح ـــاةـوقول ـــد أإن (: رته الوف ـــتخلف فق س

اسـتخلف مــن هـو خــري منّـي، يعنــي أبـا بكــر، وإن أتـرك فقــد 

ــي ــري منّ ــو خ ــن ه ــرك م ــول   ت ــي رس ــر ، ومل يُ )اهللا يعن نك

 .عليه

ها، رَّ ـشـاهللا  ٰى ، وقـكانـت بيعـة أيب بكـر فلتـةً (: ومنها قولـه

ــاقتلوه فمــن عــاد إىلٰ  ــا ف ــاً  )مثله ــو كــان منصوص ــا  ، ول ــه مل علي

 .البيعة، ثّم وملا كانت البيعة له فلتةً  احتاج إىلٰ 

أيب بكـر أو العبّـاس  باإلمامـة عـىلٰ  عـاء الـنصِّ ل ادِّ بطِـا يُ وممَّ 

ــ أنَّ  ــا تعلَّ ــع م ــمجي ــيس يف رصحي ــك ل ــه يف ذل ــواه  هق ب وال فح

ــىلٰ  ــة ع ــنصِّ  دالل ــل ،ال ــ مث ــا ُي ــ ٰى روم ــال ه أنَّ ــدوا «: ق اقت

ص [[ / ، وحـديث الرؤيـا»باللـذين مـن بعـدي أيب بكـر وعمـر

ــهو ]]٣٢٠ ــار، وقول ــون«: األحج ــدي ثالث ــة بع ــا  ،» اخلالف وم

 .أشبه ذلك

ـــ ،اســـيةوكـــذلك قـــول العبّ  : قـــوا بقولـــه م تعلَّ ألهنَّ

ــيلَّ ردُّ « ــرياث »أيب وا ع ــديث امل ــدود  ،، وح ــرب الل ــتثناء  ،وخ واس

 .وغري ذلك اإلذخر،

ومجيــع ذلــك أخبــار آحــاد ال داللــة يف رصحيهــا وال يف 

العبّـاس دعـا أمـري املـؤمنني  نَّ إفـ وأيضـاً  .ما قـالوه فحواها عىلٰ 



ة(أيب بكر  النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٣١  ............................................................................  )قول البكريَّ

  ٰبايعــك فيقــول النــاسمــدد يــدك أُ ا(: مبايعتــه، فقــال إىل :

ـاهللا رسول  عمُّ  ، ولـو  )فـال خيتلـف عليـك اثنـان ،هبايع ابـن عمِّ

ملـا جـاز ذلـك منـه، بـل  -لعبّـاس أعنـي ا -كان منصوصًا عليه 

قـوا بـه ومـا تعلَّ  .باإلمامـة أنـا منصـوص عـيلَّ : كان يقول للقوم

اإلمامـة  ، ألنَّ أيضـاً  ال يصـحُّ  بالقيـام لكونـه عـام�  من كونـه أوىلٰ 

ام اقتضـت ام هـي تابعـة للمصـلحة، فـربَّ نَّـإبـاإلرث و حقُّ ستَ ال تُ 

يف  مــع أنَّ هــذا  .املصـلحة ثبوهتــا يف البعيــد مــع وجــود القريــب

ــال ــن ق ــحابنا م ــت اإل: أص ــو كان ــري ل ــان أم ــة لك ــة موروث مام

ــهبــا أيضــاً  أوىلٰ  املــؤمنني    النبــيِّ  ه كــان ابــن عــمِّ ، ألنَّ

 .ه ألبيهاس كان عمُّ والعبّ  ،همِّ ألبيه وأُ 

*   *   * 

مة احلّيل / أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

عائــه الـــ]] ٢٥٢ص /[[ نصَّ واملعارضــة بــأيب بكـــر يف ادِّ

عليه فاسـد، ألنَّـه غـري معصـوم، وال أفضـلهم، وال عاملـًا بكـلِّ 

عي . األحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ عليـــه وألنَّ أحـــدًا ال يـــدَّ

ــه إالَّ شــذوذًا انقرضــوا وذهبــوا ع. الــنصَّ علي ــدَّ ــا ُي ــيس  ٰى وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال . اخلفــيِّ  ٰى رصحيــًا، بــل مــن أخفــ

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول . هعليـ  أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 .من عارضنا بالعبّاس

*   *   * 

 .أيب بكر إنَّ النصَّ وقع عىلٰ : قالوا]] ٢٥٤ص [[

عيتمـوه: قلنا عينـاه وبـني مـا ادَّ ا أّنـا قـد بيَّنّـ: الفرق بني مـا ادَّ

أنَّ رشط اإلمامـــة العصـــمة واألفضـــلية والعلـــم باألحكـــام، 

ــوع ا ــود يف أيب بكــر، فيســتحيل وق ــك غــري موج ــنصِّ وذل ل

 .عليه، فيكون ما ذكرمتوه كذباً 

ــل  ــل النق ــواتر، ب ع الت ــدَّ ــنصِّ مل ي عي لل ــدَّ ــإنَّ امل ــًا ف وأيض

عي لذلك قد انقرضالشاذُّ   .، مع أنَّ املدَّ

ع التصــريح بـذلك،  عي للـنصِّ عليـه مل يـدَّ وأيضًا فـإنَّ املـدَّ

م قـالوا ٰى مـا هـو أخفـ ٰى بل ادَّعـ  إنَّ النبـيَّ : األشـياء، فـإهنَّ

ــإنَّ امــرأة ســألت النبــيَّ  عــىلٰ  نــصَّ  عــن أمــر،  أيب بكــر، ف

فـإن مل أجـدك يـا رسـول اهللا؟ : ، فقالـت»ايتينـي يف غـدٍ «: فقـال

، وإنَّـام قـال هلـا ذلـك لكونـه خليفـة »أيب بكـر امضـي إىلٰ «: قال

. ، مــع عــدم ثبــوت النقــلاوهــذا اســتدالل ســخيف جــد� . لــه

 .ويكفي يف البطالن االستدالل هبذا

ــام ــًا ف ــوغ وأيض ــا ال يس ــه ممَّ ــال أوليائ ــه وح ــن حال ــر م  ظه

ــة  ــع فاطم ــرآن  كمن ــصِّ الق ــود ن ــع وج ــا م ــن إرث أبيه م

وهـذا برهـان . عليه وغري ذلك، يمنـع مـن وجـود الـنصِّ عليـه

 .قاطع لـّمي

 .إمامة العبّاس ٰى من ادَّع] ٰى دعو[وبمثل ذلك يبطل 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت ( ين العبيديلعميد الدِّ / هوتإرشاق الّال 

ـــالوا( ]]٥٠٠ص [[ ـــدَّ : ق ـــنصَّ  عي أنَّ ن ـــىلٰ  ال أيب  وقـــع ع

 .ابن أيب قحافة باخلالفة) بكر

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 ( ــوع ال ــتحيل وق ــر، فيس ــود يف أيب بك ــري موج ــك غ  وذل

 .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  نَّ مـع أ ،بـالتواتر، بـل النقـل الشـاذّ (  منقول

ـوبقي إمجـاع األُ  ،)انقرض  عـىلٰ  ا يـدلُّ وهـذا ممـَّ ،خالفـه 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

مني بعــد املسـل 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

 .ا ذلك لكونه خليفة لهام قال هل، وإنَّ »بكر

 أي عـىلٰ ) النقـل  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 

 .كهم بهاخلرب ومتسُّ ) االستدالل هبذا(

ــاً ( ــه وأيض ــن حال ــر م ــام ظه ــ) ف ــال أيب بك ــال (ر أي ح وح

إرث أبيهـا مـع ]  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



 العّباس النصُّ عىلٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   .......................................................................................... ٥٣٢

ــ ــه باألحك ــدم علم ــليته وع ــمته وأفض ــعص ـــام الش ة رعية علَّ

 .عليه لعدم النصِّ 

*   *   * 

ا  سّا:  

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

ــ]] ٤٧٠ص [[ ــالنصِّ وأمَّ ــا ب ــة يف قوهل ــني اإلماميَّ ــرق ب  ا الف

ـــىلٰ  ـــؤمنني  ع ـــري امل ـــلوات (أم ـــه]] ٤٧١ص / [[اهللا ص  )علي

ــني العبّ  ــة وب ــيَّ ال أنَّ  ىلٰ إاســية الذاهب ــصَّ   نب ــ عــىلٰ  ن اس العبّ

 .وجوه مامة عىلٰ باإل 

ة ة منقرضــة مــا رأينــا يف مــدَّ اســية فرقــة شــاذَّ العبّ  أنَّ  :هلــاأوَّ 

ر ـاجلــاحظ نصــ ولــوال أنَّ . ، بــل وال أحــداً أعامرنــا مــنهم عاملــاً 

ــيَّ  ــة وش ــذه املقال ــا عُ ه ــرِ دها مل ــدد . تَف ــرة الع ــاهاة يف كث واملض

ــني اإلم ــا وب ــاخلرب بينه ــواتر ب ــوالت ــاهرة، ف ــابرة ظ ــة مك  نَّ إاميَّ

 .ر عنهام هلذه الفرقة ومتأخِّ مجاع مقدَّ اإل

 ا وجــه داللــة مــا تعتمــده الشــيعة عــىلٰ نـّـا قــد بيَّ أّنــ :وثانيهــا

ريح ـمــن مجلتــه مــا هــو رصيــح أو مــا هــو كالصــ ، وأنَّ الــنصِّ 

 عـىلٰ  اسـية يف الـنصِّ عـن العبّ  ٰى كـومـا ُحي . الذي ال حيتمل سـواه

ال يثبـت بمثلهـا، ولـو يثبـت مـا كانـت صاحبهم ألخبار آحـاد 

ــنصِّ  ــني ال ــا وب ــبة بينه ــه  ،نس ــل قول ــىلٰ ردُّ «: مث  ،»أيب وا ع

ــإ ومثــل مــا روي مــن تشــفيعه  ــن مســعود ّي اه يف جماشــع ب

: اهلجــرة بعــد أن قــال  الســلمي، وقــد الــتمس البيعــة عــىلٰ 

 . شفاعته ىلٰ إ ، فأجابه »ال هجرة بعد الفتح«

ــا يدَّ  ــل م ــبقه ومث ــن س ــه م ــاس عون ــىلٰ  ىلٰ إالن ــالة ع  الص

ـــول  ـــه، وتعلُّ  الرس ـــد وفات ـــزاب عن ـــديث املي ـــم بح قه

 الـنصِّ ] يف[ا ال ظـاهر فيـه وحديث اللـدود ومـا أشـبه ذلـك ممـَّ

ــإ، وٰى مامــة، وال بــاطن وال رصيــح وال فحــوباإل  عــىلٰ  ام يــدلُّ نَّ

 .التفضيل والتقديم

] يســتحقُّ [ه العــّم وارث لــه وأنَّــ أنَّ : ٰى شــبهتهم الكــرب

 وفسـاد ذلـك ظـاهر وأنَّ . وراثـة املـال املقـام كـام يسـتحقُّ  وراثة

ــد  املقــام ال يــورث، وال هــو مــن مجلــة األمــوال املوروثــة، وعن

ـــكثـــر األُ أ ]] ٤٧٢ص / [[  غـــري مـــوروث  النبـــيَّ  ة أنَّ مَّ

ـــب  ـــال ذه ـــوروث امل ـــه م ـــن جعل ـــال، وم ـــه]  أنَّ [ ىلٰ إامل   بنت

 .ون لذلك دون العمِّ وأزواجه هم املستحقُّ 

ــ :هــاوثالث اهللا صــلوات (ألمــري املــؤمنني  اس قــول العبّ

ــا :)عليــه ــايع  اهللارســول  عــمُّ  :يقــول النــاس ٰى مــدد يــدك حتَّ ب

ـ عليـه  ولـو كـان منصوصـاً . ه فـال خيتلـف عليـك اثنـانابن عمِّ

 .ض لهمامة ملا قال هذا وال تعرَّ باإل

ــا ــد دلَّ  أنَّ  :ورابعه ــل ق ــىلٰ  العق ــدَّ اإل أنَّ  ع ــام ال ب ــن أن  م م

ــعصــمته، واجتمعــت األُ  عــىلٰ  وعــاً يكــون مقط  أنَّ  ة عــىلٰ مَّ

 .مل يكن هبذه الصفة اس العبّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــاب]] ١٢٠ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــاز : (ق ــو ج ــد، فل وبع

ــنصِّ  ــول ال ــىلٰ  حص ــوم  ع ــه ق ــتصُّ بمعرفت ــة، وخي ــذه الطريق ه

ــىلٰ  ــوم ع ــو دون ق ــوه ليج ــض الوج ــنصِّ بع ــاء ال ع ــىلٰ  زنَّ ادِّ  ع

ــتصَّ بمعرفتــه قــوم دون قــوم ثــّم  ــاس وغــريه، وإن اخ العبّ

انقطع النقل، ألنَّه إن جـاز ارتفـاع النقـل فـيام يعـمُّ تكليفـه عـن 

بعــض دون بعــض جــاز انقطاعــه عــن مجيــع املكلَّفــني كــذلك، 

ــة يف ألنَّ مـا أوجـب إزاحــة العلَّـة يف كلِّ  هـم يوجــب إزاحـة العلَّ

 ...).بعضهم

ع: يقال لـه العبّـاس  عـىلٰ  مـن الـنصِّ  ٰى إنَّ املعارضـة بـام ُيـدَّ

ــىلٰ  ــالنصِّ ع ــة ب ــن املعارض ــواب م ــن الص ــد م ــر،  أبع أيب بك

والفــرق ]] ١٢١ص /[[والــذي ُيبــنيِّ بطــالن هــذه املقالــة 

أمـري املـؤمنني  بينها وبني ما يـذهب إليـه الشـيعة يف الـنصِّ عـىلٰ 

 وجوه: 

ــا ال نســمع هبــذه املقالــ: منهــا ة إالَّ حكايــًة، ومــا شــاهدنا أّن

ــطُّ  ــا،  ق ــدينون هب ــًا ي ــاه قوم ــن لقين ــا ممَّ ــن أخربن ــاهد م وال ش

واحلــال يف شــذوذ أهلهــا أظهــر مــن احلــال يف شــذوذ البكريــة، 

ــة  ــا مل نلــَق مــنهم إالَّ آحــادًا ال تقــوم احلجَّ ــة وإن كنّ ــإنَّ البكري ف

حــاٍل وُعــِرَف يف مجلــة النــاس مــن  بمــثلهم، فقــد وجــدوا عــىلٰ 

ــذهب ــية،  إىلٰ  ي ــذا يف العبّاس ــيس ه ــنهم، ول ــة ع ــة املروي املقال

فيـه مقـالتهم وأورد فيـه  ٰى ولوال أنَّ اجلـاحظ صـنَّف كتابـًا حكـ

ــبهة وال  ــم ش ــِرَف هل ــا ُع ــيهم مل ــبه إل ــاج ونس ــن احلج ــًا م رضب

ــن أراد  ــًا ممَّ ــاهر أنَّ قوم ــوهلم، والظ ـــرة ق ــد يف نص ــة ُيعتَم طريق

ــلُّ  ــالتس ــدني ل إىلٰ ق والتوصُّ ــافع ال ب إىلٰ من ــرَّ ــاء  ا تق ــض خلف بع

ولد العبّاس بـذكر هـذا املـذهب وإظهـار اعتقـاده، ثـّم انقـرض 

أهله، وانقطع نظـام القـائلني بـه النقطـاع األسـباب والـدواعي 

ــم إىلٰ  ــ هل ــا ُحيك ــل م ــن جع ــاره، وم ــة  ٰى إظه ــذه املقال ــن ه م

ة معارضــة لقـول الشـيعة يف الــنصِّ فقـد خــرج الضـعيفة الشـاذَّ 

 .واملكابرةعن الغاية يف البهت 
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مـن هـذه الفرقـة التـي أخربنـا عـن  ٰى أنَّ الـذي ُحيكـ: ومنها

ــه الشــيعة مــن  ــدين ب شــذوذها وانقراضــها خمــالف أيضــًا ملــا ت

عونـه مـن الـنصِّ  لـون فـيام يدَّ ـم ُيعوِّ ، ألهنَّ صـاحبهم  عـىلٰ  النصِّ

أخبـار آحـاد لـيس يف يشء منهـا تصــريح  عـىلٰ  )رمحة اهللا عليه(

وال ظـاهر،  ٰى داللـة عليـه مـن فحـو بنصٍّ وال تعريض بـه، وال

ــىلٰ  ــدون ع ــام يعتم ــمَّ  وإنَّ ــتحقُّ  أنَّ الع ــه يس ــة  وارث، وأنَّ وراث

: مـا روي مـن قولـه  وراثـة املـال، وعـىلٰ  املقام كام يسـتحقُّ 

ــار »أيب]] ١٢٢ص /[[وا عــيلَّ ردُّ « ، ومــا أشــبه هــذا مــن األخب

ــمِّ  ــة املتض ت الرواي ــحَّ ــا وص َم نقله ــلِّ ــي إذا ُس ــا ملالت ــن نة هل  يك

الـنصِّ وال أمـارة، وال اعتبـار بمـن حيمـل نفسـه  فيها داللة عىلٰ 

الــذي  أن حيكــي عــنهم القــول بــالنصِّ اجلــيلِّ  مــن خمالفينــا عــىلٰ 

ــذا  ــيعة، ألنَّ ه ــول الش ــام تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل يوج

مـن  ٰى القول مـن قائلـه ال يغنـي عنـه شـيئًا مـع العلـم بـام حكـ

اجهــا واســتدالهلا، ولــو مل مقالــة هــذه الفرقــة، وســطر يف احتج

مــا صــنَّفه اجلــاحظ هلــم لكــان فيــه أكــرب  يرجــع يف ذلــك إالَّ إىلٰ 

ــع توغُّ  ــدناه م ــا وج ــة، وم ــح دالل ــة، وأوض ة حجَّ ــدَّ ــه، وش ل

ــ ــىلٰ  له إىلٰ توصُّ ــدم ع ــة أق ــذه املقال ـــرة ه ــىلٰ  نص عي ع ــدَّ  أن ي

رصحيـًا باإلمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا  انص�  الرسول 

منا ذكــره ومــ وقــد  ا جيــري جمــراه، مثــل قــول العبّــاس قــدَّ

 إىلٰ  ٰى خطــب رســـول اهللا خطبتـــه املشـــهورة يف الفـــتح وانتهـــ

مهـــا اهللا يـــوم خلـــق الســـاموات «: قولـــه ـــة حـــرام حرَّ إنَّ مكَّ

ــتىلٰ  ــجرها واألرض ال ُخي ــد ش ــا وال ُيعَض ــر : »خاله إالَّ اإلذخ

ــأطرق  ــا رســول اهللا، ف ــر«: وقــال ي ــا . »إالَّ اإلذخ ــل م ومث

ــفيعه روي مــن ت ــد  ش ــلمي وق ــعود الس ــن مس ــع ب يف جماش

ال هجـرة بعـد «: اهلجـرة بعـد أن قـال  الـتمس البيعـة عـىلٰ 

. ذلــك إىلٰ  )الســالم]] ١٢٣ص /[[عليــه (، فأجابــه »الفــتح

ــاس إىلٰ  ــبقه الن ــه س عائ ــل ادِّ ــىلٰ  ومث ــالة ع ــول اهللا  الص  رس

غـري  قـه بحـديث امليـزاب وحـديث اللـدود إىلٰ عنـد وفاتـه وتعلُّ 

ــم أنَّ مــا ذكرنــا ــا هــو مســطور يف كتابــه، ومــن تصــفَّحه عل ه ممَّ

مجيع ما اعتمـده ال خيـرج عـامَّ حكمنـا فيـه بخلـّوه مـن اإلشـارة 

ــيام  إىلٰ  ــاحظ ف ــادة اجل ــا ع ــد علمن ــه، وق ــة علي ــنصِّ أو الدالل ال

ــ ــدع غث� ــه ال ي ــذاهب أنَّ ــن امل ـــره م ــل  اينص ــمينًا وال يغف وال س

عـاء مـا  ام خـرج إىلٰ أنَّـه ربـ ٰى عن إيراد ضعيف وال قـوي، حتـَّ ادِّ

مــذهب  ال ُيعــَرف، ودفــع مــا ُيعــَرف، فلــو كــان ملــن ذهــب إىلٰ 

ـ ن نص� صـاحبهم ملـا  رصحيـًا عـىلٰ  االعبّاسية خـرب ينقلونـه يتضـمَّ

 قـه حكينـا بعضـه واعـتامده عـىلٰ جاز أن يعدل عن ذكره مـع تعلُّ 

 .أخبار آحاد أكثرها ال ُيعَرف

ــا]] ١٢٤ص /[[ ــاس : ومنه ــول العبّ ــري ق ــؤمنني ألم  امل

) :رسـول اهللا  عـمُّ  :يقـول النـاس ٰى مدد يدك ُأبايعـك حتـَّا

 ــ ، وهــذا القــول )ه فــال خيتلــف عليــك اثنــانبــايع ابــن عمِّ

منـه واحلـال حـال سـالمة ال تقيَّـة فيهـا، وال خـوف وال إكــراه، 

 .أنَّه مل يكن منصوصًا عليه داللة واضحة عىلٰ 

مناه يف فساد النصِّ : ومنها أيب بكر وهو أنَّ اإلمام إذا  عىلٰ  ما قدَّ

 أنَّه ال بدَّ أن يكون معصومًا وجـب نفـي الـنصِّ  دلَّت العقول عىلٰ 

ـة عـىلٰ  ن علمناه غري معصوم، وقد أمجعت األُمَّ أنَّ العبّـاس مل  عمَّ

 .عليه يكن معصومًا فوجب نفي النصِّ 

ــب أن  أنَّ اإلمــام عــىلٰ : ومنهــا ــل جي ــه مــن قب ــا علي لن ــا دلَّ م

عنــه  ال يشــذَّ  ٰى ين دقيقــه وجليلــه حتَّــجميــع الــدِّ يكــون عاملــًا ب

ــىلٰ  ــة ع ــت األُمَّ ــد أطبق ــه يشء، وق ــاس  من ــن  أنَّ العبّ مل يك

هبذه الصـفة، وزاد مجيـع خمـالفي الشـيعة مـن املعتزلـة وغـريهم 

أنَّـه مل يكـن حميطـًا مـن العلـوم بالقـدر  ذهبـوا إىلٰ  ٰى هذا حتـَّ عىلٰ 

ــو ال ــدهم، وه ــام عن ــه اإلم ــاج إلي ــذي حيت ــال ــوم توسُّ ط يف عل

ــدِّ  ــوال ــاد والفت ــل االجته ــاواة أه ــي يف  ٰى ين ومس ــا، ويكف فيه

عليـه عنـدنا أن ال يكـون عاملـًا بالكـلِّ ومضـطلعًا  بطالن الـنصِّ 

 .باجلميع

ـا قـول صــاحب الكتـاب عــاء الـنصِّ : (فأمَّ  عــىلٰ  ليجـوزنَّ ادِّ

العبّاس وخيتصُّ بمعرفتـه قـوم ثـّم ينقطـع النقـل، ألنَّـه إن جـاز 

 فطريــف، ألنَّ انقطــاع النقــل عــن الكــلِّ ) عــن الكــلِّ  انقطاعــه

ــة، ويرفــع الطريــق إىلٰ  العلــم، ولــيس كــذلك عنــه  ُيســِقط احلجَّ

ــه  ــده وإن مل ينقل ــذي نعتق ــنصُّ ال ــبعض، وال ــن ال ــه ع انقطاع

ــة بنقلــه، عــىلٰ  ــة فقــد نقلــه عنــدنا مــن يقــوم احلجَّ أنَّ  مجيــع األُمَّ

ا  يصـري اإلمجـاع منعقـدًا القول إذا ظهر ثـّم انقطـع فبانقطاعـه ممـَّ

ــًة، ]] ١٢٥ص /[[خالفــه، ويقتضـــي  عــىلٰ  ذلــك إطراحــه مجل

ــض مل  ــة دون بع ــَرق األُمَّ ــض فِ ــاهرًا يف بع ــول ظ ــان الق ــإذا ك ف

 .يكن هذا حكمه

ا إزاحة العلَّة فقد بيَّنّ  ا أنَّ حكم اجلميـع فيهـا واحـد وإن مل فأمَّ

ة دون الباقني ينقل النصَّ   .إالَّ فرقة من فَِرق األُمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

ـــقـــول العبّاســـيَّ  كذلكـــو]] ٥٥٤ص [[ قـــوا م تعلَّ ة؛ ألهنَّ
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ـــه  ـــديث املـــرياث و ،»أيب وا َعـــَيلَّ ردُّ «: بقول خـــرب وح

أخبـار آحـاد  كذلـ لُّ وكـ ،كغـري ذلـواستثناء اإلذخـر واللدود 

مـــا  عـــىلٰ فحواهـــا ]] ٥٥٥ص /[[ال و ال داللـــة يف رصحيهـــا

 .الوهق

مبايعتــه،  إىلٰ   أمـري املـؤمننيالعبّـاس دعــا  فـإنَّ : وأيضـاً 

رسـول اهللا  عـمُّ  :، فيقـول النـاسكُأبايعـ كامـدد يـد(: فقال له

ان منصوصـًا كـلـو و ،)اثنـان كه، فـال خيتلـف عليـبايع ابن عمِّ 

أنـا منصـوص : ان يقـول للقـومكـ، بـل كعليه ملا جـاز منـه ذلـ

 .َعَيلَّ 

، أيضـًا كان عـام� باملقام؛ من حيث  نه أوىلٰ كو قوا به ِمنْ وما تعلَّ 

ام اإلمامة ليست موروثًة، بل هي تابعة للمصالح، فـربَّ  فاسد؛ ألنَّ 

 واألوىلٰ  ق بالقرابـةفال متعلِّـ. اقتضت يف البعيد مع وجود القريب

ـ: ان يف أصـحابنا مـن يقـولكإن و ،حالٍ  لِّ ك عىلٰ  كيف ذل ا لـو إهنَّ

هبا؛ من  أوىلٰ  )عليهصلوات اهللا ( ننيأمري املؤمان كانت موروثًة لك

املعتمـد و .ألبيه كان عام� العبّاس و ه،مِّ أُ و ه ألبيهان ابن عمِّ كحيث 

 .لهو األوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

عيتمــوه : فــإن قيــل]] ١١٥ص [[ مــا الفصــل بيــنكم فــيام ادَّ

 الـنصَّ عـىلٰ  ٰى مـن ادَّعـوبـني  أمـري املـؤمنني  من النصِّ عىلٰ 

عــ تــواترًا مثــل تــواتركم، وســلفًا  ٰى العبّــاس مــن الراونديــة، وادَّ

ـــنكم  ـــريقتكم؟ فـــال يمك ـــاقوا مثـــل ط ـــل ســـلفكم، وس مث

 .إبطال مذهبكم االنفصال منهم إالَّ بام هو طريق إىلٰ 

عـاء الـنصِّ : قيل له العبّـاس أبعـد مـن  عـىلٰ  إنَّ املعارضة بادِّ

ــال ــة ب ــن املعارض ــواب م ــىلٰ الص ــر نصِّ ع ــدلُّ . أيب بك ــذي ي وال

بطــالن هــذه املقالــة والفــرق بينهــا وبــني مــا يــذهب إليــه  عــىلٰ 

 :وجوه أمري املؤمنني  الشيعة يف النصِّ عىلٰ 

ــا ال نســمع هبــذه املقالــة إالَّ حكايــًة، ومــا شــاهدنا : منهــا أّن

ــطُّ  ــا،  ق ــدينون هب ــًا ي ــاه قوم ــن لقين ــا ممَّ ــن أخربن ــاهد م وال ش

أهلهــا أظهــر مــن احلــال يف شــذوذ البكريــة، واحلــال يف شــذوذ 

ــة  ــا مل نلــَق مــنهم إالَّ آحــادًا ال تقــوم احلجَّ ــة وإن كنّ ــإنَّ البكري ف

حــاٍل، وُعــِرَف يف مجلــة النــاس مــن  بمــثلهم فقــد وجــدوا عــىلٰ 

ــذهب إىلٰ  ــية،  ي ــذا يف العبّاس ــيس ه ــنهم، ول ــة ع ــة املرويَّ املقال

ــ ــًا حك ــنَّف كتاب ــاحظ ص ــوال أنَّ اجل ــال ٰى ول ــه مق تهم، وأورد في

فيه رضبًا مـن احلجـاج نسـبًة إلـيهم، ملـا ُعِرَفـت هلـم شـبهة وال 

ــوهلم ـــرة ق ــد يف نص ــة ُتعتَم ــن أراد. طريق ــًا ممَّ ــاهر أنَّ قوم   والظ

ــلُّ ]] ١١٦ص /[[ ــالتس ب إىلٰ  ل إىلٰ ق والتوسُّ ــرَّ ــدنيا تق ــافع ال  من

بعــض خلفــاء ولــد العبّــاس فــذكر هــذا املــذهب وأظهــر 

ه، وانقطــع نظــام القــائلني بــه، اعتقــاده، ثــّم انقــرض أهلــ

ومـن جعـل مـا . إظهـاره النقطاع األسـباب والـدواعي هلـم إىلٰ 

من هذه املقالـة الضـعيفة الشـاّذة معارضـة لقـول الشـيعة  ٰى ُحيك

، فقد خرج عن الغاية يف البهت واملكابرة  .يف النصِّ

مناه يف فســاد الــنصِّ : ومنهــا أنَّ : أيب بكــر وهــو عــىلٰ  مــا قــدَّ

ــىلٰ اإلمــام إذا د ــت العقــول ع ــومًا،  لَّ ــدَّ أن يكــون معص ــه ال ب أنَّ

ـن علمنـاه غـري معصـوم وجب نفي الـنصِّ  وقـد اجتمعـت . عمَّ

ــة عــىلٰ   أنَّ العبّــاس مل يكــن معصــومًا، فوجــب نفــي الــنصِّ  األُمَّ

 .عنه

م أنَّ اإلمــام ال بــدَّ أن يكــون : ومنهــا لنــا فــيام تقــدَّ أّنــا قــد دلَّ

ــدِّ  ــع ال ــًا بجمي ــين دقيقــه وجليعامل ــه، حتَّ ــذَّ  ٰى ل ــه  ال يش ــه من عن

ــة عــىلٰ  ــاس  يشء، وقــد أطبقــت األُمَّ مل يكــن هبــذه  أنَّ العبّ

 وزاد مجيــع خمـالفي الشــيعة مـن املعتزلــة وغـريهم عــىلٰ . الصـفة

ــ ــوا إىلٰ  ٰى هــذا، حتَّ ــدر  ذهب ــن العلــوم بالق ــن حميطــًا م ــه مل يك أنَّ

ـ  ينط يف علـوم الـدِّ الذي حيتاج إليه اإلمـام عنـدهم وهـو التوسُّ

ــو ــاد والفت ــل االجته ــاواة أه ــالن  ٰى ومس ــي يف بط ــا، ويكف فيه

 .عليه عندنا أن ال يكون عاملًا بالكلِّ ومطَّلعًا باجلميع النصِّ 

ــا ــاس : ومنه ــول العبّ ــؤمنني  ق ــري امل ــدد ا: (ألم م

ــ ــايع  رســول اهللا  عــمُّ : يقــول النــاس ٰى يــدك ُأبايعــك حتَّ ب

ل منـه واحلـال ، وهـذا القـو)ه، فال خيتلـف عليـك اثنـانابن عمِّ 

]] ١١٧ص /[[  حـــال ســـالمة ال تقيَّـــة فيهـــا وال خـــوف وال

 .أنَّه مل يكن منصوصًا عليه إكراه داللة واضحة عىلٰ 

عـن هـذه الفرقـة التـي أخربنـا عـن  ٰى أنَّ الـذي ُحيكـ: ومنها

، شـذوذها وانقراضـها خمــالف ملـا تـدين بــه الشـيعة مـن الــنصِّ 

عونــه مــن الــن لــون فــيام يدَّ ــم ُيعوِّ رمحــة (صــاحبهم  صِّ عــىلٰ ألهنَّ

 ريح بـنصٍّ ـأخبـار آحـاد لـيس يف يشء منهـا تصـ عـىلٰ  )اهللا عليه

ــو ــن فح ــه، م ــة علي ــه، وال دالل ــريض ب ــاهر ٰى وال تع . وال ظ

ــىلٰ  ــدون ع ــام يعتم ــمَّ  وإنَّ ــة  أنَّ الع ــتحقُّ وراث ــه يس وارث، وأنَّ

مــن قولــه  ٰى وبمثــل مــا ُيــرو. املقــام، كــام يســتحقُّ وراثــة املــال

 :» ُّــي إذا »أيب ىلٰ وا عــرد ــار الت ــذا مــن األخب ــا أشــبه ه ، وم

نة هلـا مل يكـن فيهـا داللـة  ت الروايـة املتضـمِّ ُسلِّم نقلهـا وصـحَّ

ــىلٰ  ــن  ع ــه م ــل نفس ــن حيم ــار بم ــارة، وال اعتب ــنصِّ وال أم ال
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ــىلٰ  ــا ع ــيلِّ  خمالفين ــالنصِّ اجل ــول ب ــنهم الق ــي ع ــذي  أن حيك ال

ــيعة، ألنَّ  ــول الش ــام تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل ــذا يوج ه

مـن  ٰى القول من قائلـه ال يغنـي عنـه شـيئًا، مـع العلـم بـام ُحيكـ

ولـو . مقالة هذه الفرقـة، ومـا ُنظِّـم مـن احتجاجهـا واسـتدالهلا

مل يرجــع يف ذلــك إالَّ مــا صــنَّفه اجلــاحظ هلــم لكــان فيــه أكــرب 

ة وأوضـح داللـة ـومـا وجـدناه مـع توغُّ . حجَّ ة توصُّ له لـه وشـدَّ

عي عـىلٰ  م عـىلٰ نصـرة هـذه املقالـة أقـد إىلٰ   الرسـول  أن يـدَّ

منا ذكـره،  انص�  رصحيًا باإلمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا قـدَّ

وقـد خطـب رسـول  قـول الّعبـاس : وما جيري جمـراه مثـل

إنَّ «: قولــه إىلٰ  ٰى ، وانتهــ خطبتــه املشــهورة يف الفــتح اهللا 

ــ ــوم خلــق الســاموات واألرض، ال مكَّ مهــا اهللا ي ة حــرام حرَّ

ــ ــئ خاله ــجرهاخيتل ــد ش ــول : »ا، وال يعض ــا رس ــر ي إالَّ اإلذخ

ــول اهللا  ــأطرق رس ــالاهللا؟ ف ــر«: ، وق ــل. »إالَّ اإلذخ : ومث

ــا روي ــعود ]] ١١٨ص /[[   م ــن مس ــع اب ــفيعه يف جماش ــن تش م

: اهلجــرة بعــد أن قــال  الســلمي وقــد الــتمس البيعــة عــىلٰ 

ـــه   ،»ال هجـــرة بعـــد الفـــتح« ـــل. ذلـــك إىلٰ  فأجاب : ومث

ــبقه ال ــه س عائ ــاس إىلٰ ادِّ ــىلٰ  ن ــالة ع ــول اهللا  الص ــد  رس عن

ــه، وتعلُّ  ــدودوفات ــديث الل ــرياث، وح ــديث امل ــه بح  ، إىلٰ ...ق

ا هـو مسـطور يف كتابـه ومـن تصـفَّحه علـم . غري مـا ذكرنـاه ممـَّ

ــن  ه م ــوِّ ــه بخل ــا في ــامَّ حكمن ــرج ع ــده ال خي ــا اعتم ــع م أنَّ مجي

وقـــد علمنـــا عـــادة . الـــنصِّ أو الداللـــة عليـــه اإلشـــارة إىلٰ 

ــا ــاجل ــدع غث� ــه ال ي ــذاهب وأنَّ ــن امل ـــره م ــيام ينص وال  احظ ف

نَّـه ربَّـام إ ٰى ، حتـَّوال قـويٍّ  سمينًا، وال يغفل عـن إيـراد ضـعيٍف 

عـاء مـا ال ُيعـَرف، ودفـع مـا ُيعـَرف، فلـو كـان ملـن  خرج إىلٰ  ادِّ

ـ ذهب إىلٰ  ن نص� رصحيـًا  امـذهب العبّاسـية خـرب ينقلونـه يتضـمَّ

قــه بــام ل عــن ذكــره، مــع تعلُّ صــاحبهم، ملــا جــاز أن يعــد عــىلٰ 

 . أخبار آحاد أكثرها ال ُتعَرف حكينا بعضه، واعتامده عىلٰ 

*   *   * 

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

رة ومــائتني مــن ـوأظهــر اجلــاحظ يف ســنة عشــ ]]٥٢ص [[

ــة  ــر فرق ــرة ذك ــرأُ اهلج ــّامها  ٰى خ ـــوس ــ( ب ــّامها  ،)ةالراونديَّ وس

 . املأمون إىلٰ  باً تقرُّ  )اسيةالعبّ ( أيضاً 

ــ]] ٥٣ص /[[ ــة أهنَّ ــذه الفرق ــن ه ــي ع ــولوحك  إنَّ : ا تق

ــاس بــن عبــد املطَّ  اهللا اإلمــام بعــد رســول  ، لــب العبّ

 .ه حاز اإلمامة باملرياثه وعصبته، وأنَّ ه عمُّ ألنَّ 

ــ ــنة مخــس ومخســني ومــائتني امَّ ـول  هلــك اجلــاحظ يف س

ــو ــان يق ــن ك ــك م ــة، وهل ــذه املقال ــت ه ــابطل ــت  ،ل هب وبقي

 .ةة والبكريَّ الفرقتان العلويَّ 

ـــا]] ٥٤ص /[[ ـــمة  إنَّ : وإذا قلن ـــون بالعص ـــة تك اإلمام

ن مـن تـديَّ  ، فقد خرج منهـا أبـو بكـر والعبّـاس، ألنَّ بعد النصِّ 

وتثبـــت اإلمامـــة ملـــن يـــدان  ،عصـــمتهام ٰى مـــامتهام ال يـــرإب

 .بعصمته، وهو أمري املؤمنني 

*   *   * 

  : اّس

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / فصول املختارةال

ــيخ ]] ٢٤٩ص [[ ــال الش ــده اهللا(ق ــن : )أيَّ ــت أوه ــا رأي وم

ة بقــول مــي املجــربِّ ق املعتزلــة ومتكلِّ وال أضــعف مــن تعلُّــ

ــاس بــن عبــد املطَّلــب  بعــد وفــاة  ألمــري املــؤمنني  العبّ

مـــدد يـــدك يــا بـــن أخ ُأبايعـــك فيقـــول ا«: رســول اهللا 

ــاس ــمُّ : الن ــول  ع ــك رس ــف علي ــال خيتل ــه ف ــن أخي ــايع اب اهللا ب

ــيالً عــىلٰ »اثنــان عــوا أنَّ يف هــذا دل  أنَّ رســول اهللا  ، وقــد ادَّ

 .أمري املؤمنني  مل ينّص عىلٰ 

ــوهلم ــاس إىلٰ : وق ــه العبّ ــه مل يدع ــصَّ علي ــان ن ــو ك ــه ل  إنَّ

ــا إىلٰ  ــه وكامهل ــر يف إمامت ــه ال يفتق ــوص علي ــة، ألنَّ املنص  البيع

ــاس إىلٰ البيعــة، فلــامَّ دعــاه  عقــد إمامتــه مــن حيــث تنعقــد  العبّ

 .بطالن النصِّ  اإلمامة التي تكون باالختيار دلَّ عىلٰ 

وهذا الكالم مع وهنه فقد حـار قـوم مـن الشـيعة عـن فهـم 

الغرض فيه وعـدلوا عـن نقضـه مـن وجهـه، وقـد كنـت قلـت 

ملنــاظر أعتمــد عليــه يف حجاجــه يف اإلمامــة ورام بــه مناقضــتي 

ــالس ا ــن جم ــس م ــيف جمل ــا ُأورد خمتص ــواالً أن ــر أق ــا ـلنظ رًا منه

 .بعضها إذ كان رشح ذلك يطول وأعتمد عىلٰ 

 إىلٰ  إن كان دعاء العبّاس أمري املؤمنني : وهو أن يقال هلم

وثبـوت اإلمامـة مـن  ما زعمتم من بطالن الـنصِّ  البيعة يدلُّ عىلٰ 

بيعتـه  األنصار إىلٰ   جهة االختيار فيجب أن يكون دعاء النبيِّ 

ليلة العقبة ودعاؤه املسـلمني مـن املهـاجرين واألنصـار حتـت  يف

ته  شجرة الرضوان دليالً عىلٰ  إنَّام ثبتـت لـه مـن جهـة  أنَّ نبوَّ

وإرسـاله لـه  االختيار، فإنَّه لو كان ثابت الطاعة مـن ِقبَـل اهللا 

ته، الستغن ، ٰى عن البيعة له تارًة بعد ُأخـر ٰى وكان املعجز دليل نبوَّ

مـوه نقضـتم العلَّـة لـك خـرجتم عـن امللَّـة، وإن أثبتُّ فإن قلـتم ذ

 .عليكم
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ــإن قــالوا]] ٢٥٠ص /[[ إنَّ بيعــة النــاس لرســول اهللا : ف

  تــه وإنَّـام كانـت للعهــد يف نصــرته بعــد مل تـُك إلثبـات نبوَّ

 .من رسالته به عن اهللا  ٰى ه وصدقه فيام أتمعرفة حقِّ 

ــم ــل هل ــ: قي ــان دع ــذلك ك ــول، وك ــذا الق ــنتم يف ه اء أحس

البيعـة فـإنَّام كـان  بسـط اليـد إىلٰ  إىلٰ  العبّاس أمـري املـؤمنني 

بعـــد ثبـــوت إمامتـــه بتجديـــد العهـــد يف نصــــرته واحلـــرب 

ـــتّج  ته ومل حي ـــادَّ ـــل مض ـــه وأه ـــات  ملخالفي ـــا يف إثب إليه

 .إمامته

 عــمُّ : يقــول النــاس: (مــا ذكرنــاه قـول العبّــاس ويـدلُّ عــىلٰ 

ــايع ابــن أخيــه فــال خيتلــف  ــق )عليــك اثنــانرســول اهللا ب ، فعلَّ

ــن لتعلُّ االتِّ  ــة ومل يك ــوع البيع ــاق بوق ــة ف ــي بيع ــا إالَّ وه ــه هب ق

احلــرب التــي يرهــب عنــدها األعــداء وحيــذرون مــن اخلــالف، 

واالجتهــاد ملــا  ٰى ولــو كانــت بيعــة االختيــار مــن جهــة الشــور

ــق إىلٰ  ــها الطري ــت نفس ــل كان ــتالف، ب ــن االخ ــك م ــع ذل  من

 .ل باجتهاده واختيارهقبي ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

، يــا عــمّ «: بقولــه جــواب أمــري املــؤمنني  إىلٰ  ٰى أَوال تــر

ــن ذلــك إنَّ يل برســول اهللا  ــم شــغل ع ــت »أعظ ــو كان ، ول

بيعته عقد اإلمامة ملا شـغله عنهـا شـاغل وملـا كانـت قاطعـة لـه 

أنَّـه لــامَّ ألـحَّ  ٰى ، أَوال تـرعن مـراده يف القيـام برسـول اهللا 

ــاس يف ــه العبّ ــال علي ــاب ق ــذا الب ــول اهللا «: ه ــّم، إنَّ رس ــا ع ي

  ـــ أوٰىص ـــده حتَّ ـــيفًا بع د س ـــرِّ ـــاين أن ال ُأج  ٰى إيلَّ وأوص

 ٰى يــأتيني النــاس طوعــًا، وأمــرين بجمــع القــرآن والصــمت حتَّــ

ــام  ، فــدلَّ ذلــك أيضــًا عــىلٰ »يل خمرجــاً  جيعــل اهللا  أنَّ البيعــة إنَّ

ــ ــه ال تعلُّ بــوت اإلمامــة ق لثدعــا إليهــا للنصـــرة واحلــرب، وأنَّ

ــل وال دبــري عــيل مــا  ــا، وأنَّ االختيــار لــيس منهــا يف قبي هب

 .وصفناه

وأظهــروا  وهــو أنَّ القــوم لـــامَّ أنكــروا الــنصَّ : ووجــه آخــر

ــاس أن  ــار، أراد العبّ ــق االختي ــن طري ــم م ــت هل ــة تثب أنَّ اإلمام

ــا  ــنفس م ــرهم ب ــل أم ــه ويبط ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م يكي

ــم إىلٰ  ــًا هل ــوه طريق ــم  جعل ــنصِّ الظل ــد ال ــري وجح ــال ألم ، فق

ــؤمنني  بســط يــدك ُأبايعــك، فــإن ا]] (٢٥١ص : /[[امل

ــقَّ  ــلَّموا احل ــور س ــوا الش ع ــة، وإن ادَّ ـــّرك البيع ــه مل تض  ٰى ألهل

ــار  ــة واالختي ــن البيع ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك واالختي

، )والعقد مثل مـا هلـم، فلـم يمكـنهم االسـتبداد بـاألمر دونـك

ــأب ــؤمنني  ٰى ف ــري امل ــل إىلٰ  أم ــره أن يتوصَّ ــك وك ــ ذل ه حقِّ

ــور  ــوب بظه ــر القل ــره يقه ــان أم ــه وبره ــل إلي ــل ال يوص بباط

 .عليه النصِّ 

وألنَّـه كــره أن يبســط يــده للبيعـة فيلزمــه بعــد ذلــك جتريــد 

دافعيـه األمـر فـال يسـتقيم لـه مـع االختيـار وعقـد  السيف عىلٰ 

مت الوصــيَّ القــوم لــه أن يلــزم التقيَّــ  بــيِّ ة لــه مــن النة وقــد تقــدَّ

  ِّـــالكف ـــدِّ  ب ـــالن ال ـــة بط ـــرب خماف ـــن احل ين ودرس ع

ــه  ــك يف مقال ــنيَّ ذل ــد ب ــول اإلســالم، وق ــث يق ــا «: حي أَم

، فعــدل عــن »واهللا لــوال قــرب عهــد النــاس بــالكفر جلاهــدهتم

 .قبول البيعة ملا ذكرناه

ـ قـد وصـل إىلٰ : فإن قال بعضـهم يف هـذا اجلـواب ه كـام حقِّ

ــل  ــار ودخ ــثامن باالختي ــد ع ــتم بع ــورزعم ــف ٰى يف الش ، فكي

مـا فهمنـاه عـنكم مـن  بالباطـل عـىلٰ  احلـقِّ  ل إىلٰ استجاز التوصُّ 

 اجلواب؟

وبعـد  ٰى إنَّـام سـاغ لـه ذلـك يف الشـور: يقول القـوم: قيل له

ــنصِّ  ــاء ال ــثامن خلف ــدراس أمــره  ع ــوال وان ــك األح ــه يف تل علي

ـ بمرور الزمان عىلٰ  ه فلـم جيـد إذ ذاك مـن ظهـور دفعـه عـن حقِّ

 فاضــطرَّ إىلٰ  ا كــان عنــد وفــاة رســول اهللا فــرض طاعتــه مــ

ــ ــًا إىلٰ  ل إىلٰ التوصُّ ــوه طريق ــث جعل ــن حي ــه م ــىلٰ  حّق ــأمري ع  الت

 .الناس

ــىلٰ  ــاه،  ع ــا ذكرن ــدامها م ــني إح ــني علَّت ــوا ب ــوم مجع أنَّ الق

مــا أردفنــاه املــذكور مــن وجــوب اجلهــاد عليــه بعــد  ٰى واألُخــر

ل جيـوز لـه ذلـك للو ة املتقّدمـة صـيَّ قبول البيعة ومل يكـن يف األوَّ

ــيِّ  ــن  يف الكــفِّ   مــن النب ــا رآه يف ذلــك م ــن الســيف ومل ع

ــثامن عــىلٰ  ــد ع ــر وبع ــد عم ــال بع ــت احل ــالح وكان  االستص

 .خالف ما ذكرناه وهذا ُيبطِل ما تعلَّقتم به

وهــو املعتمــد عنــدي يف هــذا : ووجــه آخــر]] ٢٥٢ص /[[

ل عليـه دون مـا سـواه، وهـو  اجلواب عـن هـذا السـؤال واملعـوَّ

ـــؤمنني  أنَّ  ـــري امل ـــل إىلٰ  أم ـــ مل يتوصَّ ـــن حقِّ ـــال م ه يف ح

مــا ظنَّــه  األحـوال بــام يوصـل إليــه مـن اختيــار النـاس لــه عـىلٰ 

 .اخلصوم

ــه  بنصــوص رســول  ٰى احــتجَّ يف يــوم الشــور وذلــك أنَّ

أفــيكم أحـد قــال «: املوجبـة لـه فــرض الطاعـة كقولـه اهللا 

ــول اهللا  ــه رس ــيلٌّ : ل ــواله فع ــت م ــن كن ــري م ــواله غ ي؟ م

أنـت منّـي بمنزلـة هـارون : أفيكم أحد قال لـه رسـول اهللا 

ــه ال نبــيَّ  ٰى مـن موســ ، وأشــباه هــذا مــن »بعـدي غــريي؟ إالَّ أنَّ
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الكالم املوجـب إلمامـة صـاحبه بدليلـه املغنـي لـه عـن اختيـار 

 .العباد

ه دعـاهم إىلٰ  ولـامَّ ُقتِـَل عـثامن مل يـدُع أحـدًا إىلٰ   اختيـاره لكنـَّ

رة لـه واإلقـرار بالطاعــة، ولـيس يف هـذا مــن النصـــ بيعتـه عـىلٰ 

ــار الــذي يــذهب إليــه املخــالفون يشء عــىلٰ  ٰى معنــ  كــلِّ  االختي

ــ ل يل خاصَّ ة والثــاين ألصــحابنا وقــد حــال، واجلــواب األوَّ

 .نرصته بموجز من الكالم

ــق هبــذا الفصــل : فصــل وقــد ســأل املخــالفون يف يشء يتعلَّ

ًا فأجبـت عنـه عن سؤال مل أجد ألحـد مـن أصـحابنا فيـه جوابـ

ــىلٰ  ــقطه ع ــام أس ــالوا ب ــو أن ق ــان، وه ــيَّ : البي ــتم أنَّ النب  إذا زعم

  ٰــىل ــصَّ ع ــد ن ــؤمنني  ق ــري امل ــن  أم ــنيَّ ع ــة وب باإلمام

ـة إىلٰ  قـول العبّـاس  ٰى باعـه، فـام معنـاتِّ  فرض طاعتـه ودعـا األُمَّ

ــب  ــد املطَّل ــن عب ــه(ب ــة اهللا علي ــؤمنني  )رمح ــري امل يف  ألم

ــول اهللا  ــرض رس ــ: (م ــن أخ ي ــي إىلٰ اا اب ــل مع ــيِّ  دخ  النب

قلوبنـا أم هـو  فاسأله عن األمر من بعـده هـل هـو فينـا فتطمـئنُّ 

ــا ــيه بن ــا فيوص ــدخال )يف غرين ــأله ]] ٢٥٢ص /[[، ف ــه فس علي

العبّاس عن ذلك فلـم جيبـه هـل هـو فـيهم أو يف غـريهم، فقـال 

رسـلكم معشــر بنـي هاشـم أنـتم املظلومـون وأنـتم  عـىلٰ «: هلم

 .»املقهورون

هـــذا املقـــال  ٰى أخطـــأتم الغـــرض يف معنـــ: فيقـــال هلـــم

ــاس  ــك أنَّ العبّ ــه، وذل ــراد من ــن امل ــللتم ع ــأل  وض ــام س إنَّ

الوجـوب وتسـليم  عن كـون األمـر فـيهم بعـده عـىلٰ   النبيَّ 

ــد اهللا  ــوم عن ــل املعل ــم، وه ــة هل ــدم  األُمَّ ــه وع ــنهم من متكي

 احليلولــة بيــنهم وبينــه فتطمــئن لــذلك نفســه ويســكن إىلٰ 

ــول ــر أو  ه إىلٰ وص ــن األم ــنهم م ــازع ومتكي ــدم املن ــه وع غرض

أن يـويص   ُيغَلبون عليه وُحيـال بيـنهم وبينـه، فسـأل النبـيَّ 

هبــم يف اإلكــرام واإلعظــام، ومل يــُك يف شــكٍّ مــن االســتحقاق 

 .واالختصاص باحلكم

ــر ــيِّ  إىلٰ  ٰى أَال ت ــواب النب ــتم   ج ــورون وأن ــأنَّكم املقه ب

ظ جـاءت هبـا الروايـة ولـوال املضطهدون، فجميـع هـذه األلفـا

ــام كــان عــن حصــول املــراد مــن التمكــني  ــاس إنَّ أنَّ ســؤال العبّ

  ونفـوذ األمـر والنهـي مل يكـن جلـواب النبـيِّ  من املسـتحقِّ 

ــ ــاه معن ــام ذكرن ــؤال،  ٰى ب ــري الس ــن غ ــًا ع ــان جواب ــل وك ُيعَق

ــول اهللا  ــنقض كلِّ  ورس ــفات ال ــن ص ــلُّ ع ــه جي ــا النتظام ه

 .صفات الكامل

ذكرنـاه قـول الرجـل ألبيـه وهـو يعلـم أنَّـه وارثـه  ونظري ما

ــ ــاس كافَّ ــر: (ةدون الن ــاة أم  ٰى أت أن تركتــك تكــون يل بعــد الوف

لتنـي لــه ينفـرد يل أم يغلبنـي عليــه  حتصـل لغـريي، وهــل مـا أهَّ

، فيقــول لــه الوالــد إذا مل يعلــم احلــال مــا )إخــويت أو بنــو عّمــي

سـؤال الولـد  ه من ذلـك أو جييبـه بالرجـاء، ولـيسيغلب يف ظنِّ 

 .لوالده أن جييبه عن االستحقاق

ــ ــة وغن ــه كفاي ــواب عن ــر، ويف اجل ــذا يكث ــال ه ــن  ٰى وأمث ع

 .األمثال، وباهللا نستعني

*   *   * 

 )ده اهللاأيَّــ(ر الشــيخ أبــو عبــد اهللا ـوحضــ]] ٣٤١ص [[

ــ ــن رأ رَّ ـبُس ــن ٰى م ــه م ــع علي ــع العبّ  واجتم ــريهم مج ــيني وغ اس

ــه بعــض مشــايخ العبّ  ،كثــري  أخــربين مــن كــان: ينياســفقــال ل

 ؟اإلمام بعد رسول اهللا 

ــ: فقــال لــه يــده  أن يمــدَّ  اس إىلٰ كــان اإلمــام مــن دعــاه العبّ

 .حارب وسلم من سامل حرب من لبيعته عىلٰ 

ــ ــه العبّ ــال ل ــ: ايسفق ــاه العبّ ــذي دع ــذا ال ــن ه  اس إىلٰ وم

 ذلك؟

ــيخ ــه الش ــال ل ــيلُّ : فق ــؤمنني ع ــري امل ــو أم ــب  ه ــن أيب طال ب

 فيـه رسـول  َض بِ اس يف اليـوم الـذي ُقـالعبّـ حيث قـال لـه

ــام اتَّ  اهللا  ــلب ــل النق ــه أه ــق علي ــطا(: ف ــابن أخ  بس ــدك ي ي

ــايع ابــن أخيــه عــمُّ  :بايعــك فيقــول النــاسأُ  فــال  ،رســول اهللا ب

 .)اثنان خيتلف عليك

فـام كـان اجلـواب مـن : فقال له شيخ مـن فقهـاء أهـل البلـد

 ؟عيلٍّ 

ــه ــه: فقــال ل ــال ل ــان اجلــواب أن ق ــ إنَّ «: ك  ول اهللا رس

 ٰى حتـَّ د سـيفاً جـرِّ وال أُ  ،يـأتوين ٰى حتـَّ أن ال أدعو أحـداً  عهد إيلَّ 

 .»ومع هذا فيل برسول اهللا شغل ،يبايعوين

ــ ــال العبّ ــ: ايسفق ــان العبّ ــد ك ــىلٰ  اس فق ــأ يف  إذن ع خط

 .البيعة دعائه له إىلٰ 

ــ: فقــال لــه الشــيخ ــمل خيطــئ العبّ ه عمــل اس فــيام قصــد ألنَّ

ــاهر عــىلٰ  ــؤمنني  وكــان ،الظ ــل أمــري امل ــاطن عــىلٰ  عم  ،الب

 .هللا ومل خيطئه واحلمد وكالمها أصاب احلقَّ 

بـن أيب طالـب هـو اإلمـام  فـإن كـان عـيلُّ : ايسفقال له العبّ 

وهـذا  ،بعهامأخطأ أبـو بكـر وعمـر ومـن اتَّـ فقد  بعد النبيِّ 

 .ينأعظم يف الدِّ 
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ــيخ]] ٣٤٢ص /[[ ــه الش ــال ل ــاعة : فق ــط الس ــت أنش لس

سـألت عنـه، فــإن  ءيش ام أجبتـك عـنة أحـد وإنَّـللفتيـا بتخطئـ

 بــاعوضــمن ختطئــة إنســان فــال تســتوحش مــن اتِّ  كــان صــواباً 

ــاطالً  ــتكلَّ  الصــواب، وإن كــان ب ــه فهــو أوىلٰ  م عــىلٰ ف مــن  إبطال

 .نفعاً  التشنيع بام ال جيدي

لـك مـن  ه إن اسـتعظمت ختطئـة مـن ذكـرت فـال بـدَّ مع أنَّـ

ـبَـمن قِ  اسوالعبّ  ختطئة عيلٍّ  را عـن بيعـة أيب بكـر ام قـد تـأخَّ ل أهنَّ

، لصــاحبه عمــالً  مــه علــيهام، وال عمــال لــه والومل يرضــيا بتقدُّ 

ــ ــر أهــالً وال تقلَّ ــو بكــر وعم ــا أب ــة وال رآمه ــام والي أن  دا هل

ــمـن أُ  ءيش ركامها يفـيشـ ة مـا صـنعه عمـر بــن مورمهـا، وخاصَّ

ــ ــاخلّط ــةاب فإنَّ ــلح لإلمام ــن يص ــر م ــور ه ذك ــن  ٰى يف الش وم

 ٰى اس يف إحــدر يف االختيــار فلــم يــذكر العبّــيصــلح للنظــ

ــامَّ ـولــ الطــائفتني  عابــه ووصــفه بالدعابــة تــارةً   ا ذكــر علي�

ــىلٰ  ــاحلرص ع ــدنيا أُ  وب ــرال ــد  ،ٰى خ ــالف عب ــه إن خ ــر بقتل وأم

ــقَّ  ــل احل ــوف وجع ــن ع ــرمحن ب ــ ال ــهيف حيِّ ــرمحن دون ــد ال  ز عب

 .له عليهوفضَّ 

شــم اس ومـن مجيـع بنـي هاهـذا وقـد أخـذ منـه ومـن العبّـ

هلـم وأرغمهـم فيـه وحـال بيـنهم  اهللا تعـاىلٰ  س الذي جعلهمُ اخلُ 

ــ وبينــه وجعلــه يف الســالح والكــراع، فــإن كنــت  -ا الشــيخ أهيُّ

اس بخالفهــام والعبّــ عــيلٍّ  تنشــط للطعــن عــىلٰ  -دك اهللا أيَّــ

 ٰى رمهــا عــن بيعــتهام، وتــروكــراهتهام إلمــارهتام وتأخُّ  للشــيخني

مـن أمرمهـا مـن التـأخري هلـام  ه الشـيخانمن العقد فيهام مـا سـنَّ 

ــضِّ  ــازل والغ ــف املن ــن رشي ــطِّ  ع ــنهام واحل ــدارمها، م ــن أق  م

ــ ــ ر إىلٰ ـفص ــك فإنَّ ــرذل ــت ت ــبهة، وإن كن ــري ش ــالل بغ  ٰى ه الض

ــام ــيم هل ــتهام والتعظ ــبيلهام وال  والي ــلك س ــام، فاس ــداء هب واالقت

 .منزلة ثالثة تستوحش من ختطئة من خالفهام، وليس هاهنا

أنـت حتكـم  هـمَّ اللّ : سـامع هـذا الكـالم ايس عنـدفقال العبّـ

 .فيه خيتلفون بني عبادك فيام كانوا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د املرتٰىض السيِّ / )٢ج (الشايف يف اإلمامة 

ــل]] ١٤٩ص [[ ــإن قي ــ: ف ــول العبّ ــه يف ق ــام الوج  اسف

ــؤمنني  ــري امل ــدك أُ ا(: ألم ــدد ي ــكم ــاهر أوَ  ؟)بايع ــيس ظ ل

املنصـوص عليـه ال حيتـاج  نَّ أل؟ ي بطـالن الـنصِّ ـالقول يقتضـ

 .البيعة إىلٰ 

 :عن هذا جوابان :قيل

ــدمها ــ نَّ أ :أح ــ اس العبّ ــقيفة امَّ ـل ــل الس ــل أه ــه فع  بلغ

ــدهم ــتجَّ  وقص ــار أراد أن حي ــة االختي ــن جه ــر م ــيهم  األم عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــري املــؤمنني  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــا، و ة م ــع جهاهت ــيِّ مجي  عاً مض

 :أمـرين لعذرهم فيام صنعوه مـن حيـث كانـت حـاهلم ال تعـدو

ــ ــوا إىلٰ إمَّ ــقِّ  ا أن يرجع ــلِّ ويُ  احل ــر إىلٰ س ــه  موا األم ــده ل ــن عق م

ــــول  ــــون األوىلٰ  الرس ــــب فيك ــــ ،واألوج كوا أو يتمسَّ

ــ ــار وحيتجُّ ــهباالختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة يف مقابلته

 عــىلٰ  وال تــدلُّ  لبيعــة ال تنــايف الــنصَّ ا نَّ أ :واجلــواب اآلخــر

ويكـون  م الـنصِّ ه غري ممتنـع أن تقـع البيعـة مـع تقـدُّ بطالنه، ألنَّ 

ــا ــرض يف إيقاعه ــ الغ ــام بالنص ــذّب ـالقي ــر،  رة وال ــن األم ع

وه مـن داللـة مـا ظنـُّ ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان األمـر عـىلٰ 

ــىلٰ  ــة ع ــحَّ  البيع ــص ــة النب ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج  يِّ ة االختي

األنصـــــار ليلـــــة العقبـــــة ومبايعـــــة   ]]١٥٠ص [[/

 الرضـوان عنـد الشـجرة داللـة عـىلٰ  املهـاجرين واألنصـار بيعـة

االختيـار، ولسـاغ لقائـل  ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــة إىلٰ : أن يق ــا احلاج ــدُّ  م ــع تق ــة م ــوَّ البيع ــوب م النب ة، ووج

 أيب بكــر عــىلٰ  أن يكــون نــصُّ  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أيب بكـر  باخلالفة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ  عمر

بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ومل يمنـع  عـىلٰ  عليه محل النـاس

 .وهبجميع ما ذكرناه ما تومهَّ  فسقط ،من البيعة م النصِّ تقدُّ 

*   *   * 

ــه]] ١٥٢ص [[ ــال ل ــ: يق ــأمَّ ــؤال العبّ ــن  اس ا س ع

عــده، فهــو خــرب واحــد غــري ب ]]١٥٣ص [[/ بيــان األمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا يف أخبــار اآلحــاد التــي ال

ــ نة ملــا يعــرتض عــىلٰ متضــمِّ  ة واألخبــار املتــواترة املقطــوع األدلَّ

ــا ــار  عليه ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــرتض م ــام يع ــف ب ــروف، فكي مع

ملـا  اس دافعـاً اخلـرب املـروي عـن العبّـ اآلحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، صــحَّ  لنـا عـىلٰ دلَّ  الـذي قــد صِّ تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـن

مناه سـلَّ  اخلـرب إذا أنَّ  عـىلٰ  ،ا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدنّ وبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــري داف ــه غ ــة ب ــاٍف ت الرواي ــه ، وال من  ألنَّ  ،ل

حيتمـل أن يكـون عـن حصـول األمـر هلـم وثبوتـه يف  سؤاله 

رجـل  ٰى اسـتحقاقه ووجوبـه، جيـري ذلـك جمـر أيدهيم، ال عـن

ــالً ن ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ ح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع



 ٥٣٩  ..............................................................................................  مقولة العّباس/ النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

 ٰى أتـر :يقـول لـه رته الوفاة فقد جيـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــري إىلٰ  ــدك، ويص ــن بع ــل يل م ــه حيص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني  م

ورثتـك، وال  يـدي أم حيـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إيلَّ 

ــذا ــون ه ــيالً  يك ــؤال دل ــىلٰ  الس ــكِّ  ع ــتحقاش ــل ه يف االس ق، ب

ــون داال�  ــىلٰ  يك ــكِّ  ع ــ ه يفش ــول الش ــه إىلٰ  ـيءحص ــوب ل  املوه

ــ ة تأويلنـا وبطــالن صــحَّ بـنيِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا تومهَّ

ــيِّ  ــ  النب ــواب العبّ ــىلٰ يف ج ــه اس ع ــا وردت ب ــة م : الرواي

 .»كم املظلومونإنَّ «: ٰى خرويف رواية أُ  ،»كم املقهورونإنَّ «

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد املرتٰىض / )٣ج (الشايف يف اإلمامة 

ــا تعلُّ ]] ٢٥٤ص /[[ ــفيان فأمَّ ــاس وأيب س ــرض العبّ ــه بع ق

أنَّ الـنصَّ ال أصـل لــه، وأنَّ  عليـه البيعـة، وأنَّ ذلـك دليـل عـىلٰ 

منا الكــالم فـيام مضـــ مــن  ٰى طريـق اإلمامــة االختيـار، فقــد قـدَّ

: وجهـنيا أنَّ ذلـك ال ينـايف الـنصَّ مـن هذا الكتاب عليه، وبيَّنّـ

ــه  أحــدمها أنَّ البيعــة ال تــدلُّ عــىلٰ  م وتثبــت ب أنَّ الــنصَّ مل يتقــدَّ

ــ ــالنصِّ التكفُّ ــام ب ــا القي ــرض منه ــون الغ ــل يك ــة، ب ل اإلمام

، وهلــذا املعنــ األنصــار ليلــة العقبــة،   بــايع النبــيُّ  ٰى بالــذبِّ

هـذا الوجـه  وبايع املهـاجرون واألنصـار حتـت الشـجرة، وعـىلٰ 

ّطـاب باخلالفـة بعـد أيب بكـر وإن كـان بايع الناس عمـر بـن اخل

م عليـه، والوجـه اآلخـر أنَّ القـوم لــامَّ أن رشعـوا نصُّ  ه قـد تقـدَّ

 يف اإلمامــة مــن جهــة االختيــار، وأومهــوا أنَّــه الطريــق إىلٰ 

ـــتهم،  ـــل حجَّ ـــيهم بمث ـــتجَّ عل ـــاس أن حي ـــة أراد العبّ اإلمام

ــؤمنني  ــري امل ــة أم ــلك يف إمام ــىلٰ  ويس ــلكهم ع ــبيل  مس س

ــتظ ــفيان، االس ــو س ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم واإلزال هار عل

 .انتفاء النصِّ  وليس يف بذل البيعة داللة عىلٰ 

*   *   * 

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

ــ]] ٤٧٧ص [[ ــفأمَّ ــه  اس ا العبّ ــا روي عن ــم يقــل م فل

وال  )عليـه الصـالة والسـالم(أمـري املـؤمنني  عـىلٰ  بـالنصِّ  جهالً 

 هـل األمـر يسـتقرُّ   ام أراد أن يعلـم مـن النبـيِّ نَّـإله، و اسياً ن

ــيهمســلَّ هلــم بعــده ويُ  ــإف ؟م إل  أمــراً  مــن اســتحقَّ  ه لــيس كــلُّ نَّ

مـن  مامـة عـىلٰ باإل  النبـيُّ  له، وقـد يـنصُّ  مَ لِّ حصل فيه وُس 

اس أن يعلـم هــل لـه فيـه، فـأراد العبّـ[م لـه وال حتصـل سـلَّ ال يُ 

 ؟تثلممتثل أو غري مم النصُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصالح احللبي / تقريب املعارف

ــاس مــن قولــه لعــيلٍّ ]] ٢٢٤ص [[ ــا مــا روي عــن العبّ  وأمَّ

 : ٰــا إىل ــل بن ــيِّ  ُأدخ ــوم، ...  النب ــري معل ــديث، فغ احل

ــزم تأوُّ  ــونفيل ــبه أن يك ــه، واألش ــن ]] ٢٢٥ص /[[  ل ــذبًا، م ك

ــاس  ــل العبّ ـــي جه ــاهره يقتض ــان ظ ــث ك ــالنصِّ  حي ب

د إىلٰ  ــدَّ ــن يتج ــوم ومل ــا الي ــوم لن ــا  املعل ــب م ــة، حس ــوم القيام ي

ة به لكلِّ متأمِّ   .العبّاس جهلها ل ال جيوز عىلٰ وضحت احلجَّ

ــه لــو كــان ثابتــًا لكــان الوجــه يف ســؤاله لعــيلٍّ  عــىلٰ    أنَّ

لــه  املســتحقِّ  عــن األمــر، وهــل يصــري إىلٰ   اســتعالم النبــيِّ 

ــدَفع عنــه؟ فــامتنع  ن ذلــك لعلمــه بــإعالم مــ بــالنصِّ أم ُي

القـوم املخـالفني ملـا أمـر  لـه بخـروج األمـر عنـه إىلٰ   النبيِّ 

ــيُّ  بــه رســول اهللا   مــن خالفتــه علــيهم، لــئالَّ ُخيــِرب بــه النب

ــه وآلــه( ــه أنَّ  ظــاهرًا فــيظنُّ  )صــلوات اهللا علي مــن ال بصــرية ل

ــصٌّ  ــك ن ــة  ذل ــن إجاب ــدل ع ــا ع ــذلك م ــبهة، فل ــل ش فتحص

ــاس  ــه[ريض اهللا (العبّ ــه  إىلٰ  )]عن ــيس يف امتناع ــأل، ول ــا س م

اه مـن ، ملـا بيَّنّـعـدم الـنصِّ  عليه وال قول العبّاس له داللـة عـىلٰ 

 .ثبوته، واحتامل قول العبّاس ملا يوافق الثابت باألدلَّة

ــه  ــاس وأيب ســفيان، فألنَّ ــا امتناعــه مــن بيعــة العبّ  وأمَّ

ــه  ٰى رأ ــا ألنَّ ــايع لــو  بشــاهد احلــال فســادًا يف بيعــتهم، إمَّ ب

ن تـمَّ لـه  للزمه القيام بـام ال نـارص لـه عليـه، أو خلـوف رضر ممـَّ

الســلطان بمظاهرتـــه باملناقشـــة لـــه يف ســـلطانه ببيعـــة ذيـــن 

ــر ــومهام، أَال ت ــني يف ق ــرجلني املعظَّم ــه  إىلٰ  ٰى ال ــاجهم يف بيعت جل

خوفــًا منــه وإجلائــه إليهــا مــع إظهــار اإلمســاك ولــزوم منزلــه؟ 

عـن   لنفسـه؟ فلـذلك مـا عـدل فكيف به لـو علـم كونـه مبايعـاً 

 .بيعتهام

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس / متهيد األُصول

صــحيحًا ملـا قــال  ان الـنصُّ كــلـو : فـإن قيــل]] ٥٦٠ص [[

 ٰى حتـَّ تعـاَل (: )آلـه السـالمو عليـه( له العبّاس عند وفـاة النبـيِّ 

 ان فينــا عرفنــاهكــنســأله عــن هــذا األمــر أهــو فينــا أم ال؟ فــإن 

ــا وّصــاه بنــا انكــإن و : ال قــال لــه بعــد وفاتــه و ،)يف غرين

رســول اهللا ابــن  ، فيقــول النــاس بــايع عــمُّ كُأبايعــ كامـدد يــد(

 .)هعمِّ 

ــدئاً كــو  .ال مســتفتياً و ان جيــب أيضــًا أن ال يفتــي القــوم مبت

ان خيــالفهم كــامهم التــي كــان جيــب أن يــنقض علــيهم أحكــلو
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ـهمسـتحقِّ  عـىلٰ ًا كفـد ان جيـب أن يـردَّ كـلو .فيها انـت كا ا؛ ألهنَّ

ــد ــوبةكعن ــه و .م مغص ــ يف عدول ــن ذل ــل  كع ــىلٰ دلي  ع

 .عونهفساد ما تدَّ 

ه مل يعلـم مـا روي ألنَّـ )رمحـة اهللا عليـه(مل يقل العبّاس : قيل

ام أراد أن إنَّ ]] ٥٦١ص /[[و ه نسيه أو تناساه،ال أنَّ و عليه، النصَّ 

ليهم أم ال؛ م إسلَّ يُ و هلم بعده هل األمر يستقرُّ   يعلم من النبيِّ 

  النبـيُّ  قـد نـصَّ و أمرًا وصل إليه، من استحقَّ  لُّ كه ليس فإنَّ 

يعلم  ال حيصل له، فأراد العبّاس أنو م إليهسلَّ من مل يُ  عىلٰ باإلمامة 

 .أم ال ثل هذا النصُّ متَ هل يُ 

 أقـدم القـوم امَّ ـام قـال لـإنَّـ )كُأبايعـ كامـدد يـد(: ا قولهوأمَّ 

البيعـة، و اإلمامـة مـن جهـة االختيـارطلبـوا و ،الـنصِّ  كتر عىلٰ 

ـ فأراد أن حيتجَّ  ان يعتقـد كـه وا بـه، ال أنَّـعلـيهم بمثـل مـا احتجُّ

 .اإلمامة ثبتت به، فلم جيبه  أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطويس )/ ٢ج (تلخيص الشايف 

ـــل]] ١٤٥ص [[ ـــإن قي ـــاس : ف ـــد روي أنَّ العبّ ـــيس ق أل

مــدد يــدك ا: (ؤمنني قــال ألمــري املــ )رمحــة اهللا عليــه(

ــ عــمُّ : ُأبايعــك، فيقــول النــاس ــايع ابــن عمِّ ه فــال رســول اهللا ب

؟ فلـو كـان هـو منصوصـًا عليـه ملـا احتـاج )خيتلف عليك اثنان

 لـــه ورســـول اهللا  )رمحـــة اهللا عليـــه(و قولـــه . البيعـــة إىلٰ 

َسْله عن هذا األمر فـإن كـان لنـا بيَّنـه، وإن كـان لغرينـا : (عليل

،، و)بنـا وّىصٰ  ــه لــو ]] ١٤٦ص /[[  هــذا أيضـًا ضــدُّ الـنصِّ ألنَّ

ــاج إىلٰ  ــا احت ــًا، ومل ــه مبيَّن ــه لكــان األمــر في  كــان منصوصــًا علي

 .الوصيَّة هبم

ل فعنه جوابان: قيل هلم ا السؤال األوَّ  :أمَّ

لــامَّ بلغـه فعـل أهـل  )رمحـة اهللا عليـه(أنَّ العبّـاس : أحدمها

ــار أ ــة االختي ــن جه ــر م ــدهم األم ــقيفة وقص ــتجَّ الس راد أن حي

ــتهم، فســأل أمــري املــؤمنني  لبســط يــده  علــيهم بمثــل حجَّ

ــا،  ــع جهاهت ــن مجي ــة م ــذًا للحجَّ ــون أخ ــه، فيك ــة ليبايع للبيع

ومضــيِّقًا لعــذرهم يف مــا صــنعوه، مــن حيــث كانــت حــاهلم ال 

ــرين ــدو أم ــوا إىلٰ : تع ــا أن يرجع ــر إىلٰ  إمَّ ــلِّموا األم ، وُيس ــقِّ  احل

ــول  ــه الرس ــده ل ــن عق ــونم ــب، أو  األوىلٰ  ، فيك واألوج

ــ ــار وحيتجُّ ــكوا باالختي ــاس يتمسَّ ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه، فيك وا ب

 .من البيعة يف مقابلته 

 ، وال تــدلُّ عــىلٰ أنَّ البيعـة ال تنــايف الـنصَّ : واجلـواب اآلخــر

ــدُّ  ــع تق ــة م ــع البيع ــع أن تق ــري ممتن ــه غ ــه، ألنَّ ــنصِّ بطالن ، م ال

ــ ــام بالنص ــا القي ــرض يف إيقاعه ــون الغ ــن رة ـويك ــذّب ع وال

 .األمر، ودفع من نازع فيه

ة  وه مـن داللـة البيعـة عـىلٰ مـا ظنـُّ ولو كان األمر عـىلٰ  صـحَّ

األنصــار ليلــة   االختيــار، لوجــب أن تكــون مبايعــة النبــيِّ 

ــاجرين ــة امله ــة، ومبايع ــة ]] ١٤٧ص /[[  العقب ــار بيع واألنص

ــىلٰ  ــة ع ــجرة، دالل ــد الش ــوان عن ــرض  الرض ــه وف ت ــوت نبوَّ ثب

مـا احلاجـة : ة االختيـار، ولسـاغ لقائـل أن يقـولطاعته من جه

ة ووجـوب فـرض الطاعـة؟ ولوجـب البيعة مـع تقـدُّ  إىلٰ  م النبـوَّ

عمـــر ]] ١٤٨ص /[[  أيب بكـــر عـــىلٰ  أيضـــًا أن يكـــون نـــصُّ 

أيب بكـر عليـه  باخلالفة يغنيه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ 

ــىلٰ  ــاس ع ــل الن ــ مح ــايعوه، ومل يمن ــا، فب ــاهم إليه ــه، ودع ع بيعت

وه. من البيعة م النصِّ تقدُّ   .فسقط بجميع ما ذكرناه ما تومهَّ

ا اجلـواب عـن سـؤاله النبـيَّ  عـن بيـان األمـر مـن   وأمَّ

ومـذهبنا يف أخبـار . بعده، فهـو خـرب واحـد غـري مقطـوع عليـه

ة ملــا يعــرتض عــىلٰ  األدلَّــة  اآلحــاد التــي ال تكــون منضــمَّ

فكيـــف بـــام ،  واألخبـــار املتـــواترة املقطـــوع عليهـــا معـــروف

ــار اآلحــاد؟  ــاه مــن أخب جعــل هــذا ) فمــن(يعــرتض مــا ذكرن

دافعــًا ملــا يــذهب  )رمحــة اهللا عليــه(اخلــرب املــروي عــن العبّــاس 

ــىلٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــيعة م ــه الش ــ إلي ته وبيَّنّ ــحَّ ا ص

 .استفاضة الرواية به، فقد أبعد

ــ عــىلٰ  ــه غــري داف ت الروايــة ب ع أنَّ اخلــرب إذا ســلَّمناه وصــحَّ

حيتمــل أن  )رمحــة اهللا عليــه(للــنصِّ وال منــاٍف لــه، ألنَّ ســؤاله 

ــن  ــدهيم، ال ع ــه يف أي ــم وثبوت ــر هل ــول األم ــن حص ــون ع يك

رجــل نحــل بعــض  ٰى وجيــري ذلــك جمــر. اســتحقاقه ووجوبــه

أقاربه نحـالً، وأفـرده بعطيَّـة بعـد وفاتـه، ثـّم حضــرته الوفـاة، 

نحلتنيــه مــا أ ٰى أتــر: فقــد جيــوز لصــاحب النحلــة أن يقــول لــه

يــدي، أم حيــال  وأفردتنـي بــه حيصـل يل مــن بعــدك، ويصـري إىلٰ 

بينــي وبينــه، ويمنــع مــن وصــوله إيلَّ ورثتــك؟ وال يكــون هــذا 

ه يف االســتحقاق، بــل يكــون داال�  السـؤال دلــيالً عــىلٰ   عــىلٰ  شــكِّ

ه يف حصول اليشء املوهوب له، ومصريه إىلٰ   .قبضته شكِّ

ة تأويلنا وبطال وه قول النبـيِّ والذي ُيبنيِّ صحَّ   ن ما تومهَّ

، »إنَّكم املقهـورون«: ما وردت به الرواية يف جواب العبّاس، عىلٰ 

 .»إنَّكم املظلومون«: ٰى ُأخر]] ١٤٩ص /[[ويف رواية 

*   *   * 
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  ):هـ٦٧٦ت (املحقِّق احلّيل / يناملسلك يف ُأصول الدِّ 

دك مـدد يـا: ملا قال بالنصِّ  لو كان عاملاً (: قوله]] ٢٤٠ص [[

  جحد كثري من ذوي احلظوظ يف الـدنيا الـنصَّ امَّ ـل: قلنا ،)بايعكأُ 

ل ة، وقالوا باالختيار، توصَّ عليه باإلمامة، وتابعهم كثري من العامَّ 

ة القائلني العامَّ  ة عىلٰ ه يكون حجَّ بام يوهم أنَّ   عيل العبّاس إىلٰ 

العـامل يف حـال اجلـدال  ٰى ك تـربذلك، وهذا غـري مسـتنكر، فإنَّـ

امت امت عند خصمه، وإن مل تكن باملسـلَّ مناظره باملسلَّ  عىلٰ  يستدلُّ 

ونة االستدالل عليه، فام املـانع أن ؤة بام يكفيه مللحجَّ  عنده، إجياباً 

  يكون األمر كذلك؟

  ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراين / النجاة يف القيامة

ــث]] ٨٦ص [[ ــن الثال ــن املعارضــات   وع ل م ــو األوَّ وه

ــاس مل يقــل لعــيلٍّ  إنَّ : أن نقــول ــالنصِّ   العبّ ذلــك جلهلــه ب

ــذا  ــتقامة ه ــن اس ــأله ع ــوده أن يس ــام مقص ــتحقاق، وإنَّ واالس

ـة هلـم، وهـل املعلـوم هللا الواقـع  األمر فـيهم بعـده وتسـليم األُمَّ

ــيِّ  ــد النب ــه،  بع ــنهم وبين ــة بي ــدم احليلول ــه وع ــنهم من متكي

ــل ــم، ب ــتقيم ذلــك هل ــكن، أو ال يس ــه ويس ــذلك قلب  فيطمــئن ل

 .يكون مع استحقاقهم له كائنًا لغريهم

أنَّ املــراد ذلــك متــام اخلــرب وهــو جــواب النبــيِّ  ويــدلُّ عــىلٰ 

 سـبيلكم معشــر الشـيعة أنـتم املظلومـون  عـيلٌّ «: للعبّاس

ــوال أنَّ »املقهــورون ــة، ول ــه الرواي ــا جــاءت ب ــة ممَّ ، وهــذه التتمَّ

ــاس كــان عــىلٰ  ن الوجــه الــذي ذكرنــاه مل يكــ الســؤال مــن العبّ

ـــة املـــذكورة فائـــدة  النبـــيِّ ]] ٨٧ص /[[ جلـــواب  بالتتمَّ

 . ُتعَقل

 :وعن الثاين من وجهني

ــدمها ــؤمنني : أح ــري امل ــاس أم ــاء العبّ ــط  إىلٰ  أنَّ دع بس

ــد يف  ــد العه ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ــام كــان بع ــد للبيعــة إنَّ الي

ه، ومل حيــتّج  يف إثبــات  نرصــته واحلــرب ملــن خالفــه وضــادَّ

 .إمامته

 هــذا عــمُّ  :يقــول النـاس: (ذلــك قـول العبّــاس عــىلٰ  ويـدلُّ 

ــول اهللا  ــ رس ــن عمِّ ــايع اب ــانب ــك اثن ــف علي ــال خيتل ، )ه ف

ــق االتِّفــاق بوقــوع البيعــة، ومل يكــن متعلَّ  إالَّ وهــي بيعــة   قــهفعلَّ

احلــرب التــي يــذهب عنــدها األعــداء وحيــذرون مــن خمالفتــه، 

اد ملــا واالجتهــ ٰ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 (يــا عــّم، إنَّ رســول اهللا « أوصــاين أن ال ُأجــرِّ

يـأتيني النـاس طوعـًا، وأمـرين بجمـع القـرآن،  ٰى ه حتـَّسيفًا بعد

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 

أنَّ إنَّ القـوم لــامَّ أنكـروا الـنصَّ وأظهــروا : 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  ُأبايع ـــّرك البيع ــه مل تض أهل

ــور ــوا الش ع ــ ٰى ادَّ ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك ن 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 : فـــإن قلـــت إن مل تكـــن البيعـــة طريقـــًا صـــحيحًا فِل

 !معاوية؟ اعتمدها بعد قتل عثامن واحتجَّ هبا عىلٰ 

ــه لـــامَّ كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إىلٰ إ: قلـت الــنصِّ يف  نَّ

وقــرب عهـدهم بــه، ألجلـه مل جيعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـه، خصوصـًا مـع مـا انضـاف إىلٰ  البيعة طريقًا إىلٰ  ذلـك مـن  حقِّ

ــول  ــارة الرس ــده،  إىلٰ  إش ــه بع ــر ل ــذا األم ــتتامم ه ــدم اس ع

وجـد، ثـّم فلامَّ طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ وصـار كـأن مل ي

ــاحلقِّ  ٰى رأ ــام ب ــه إالَّ القي ــه، مل يمكن ــأرسهم علي ــق ب ــال اخلل إقب

واهللا لــوال حضــور احلــارض، «: ونصـــرة الــدين، كــام قــال 

ـة بوجـود النـارص، ومـا أخـذ اهللا عـىلٰ  العلـامء أن ال  وقيام احلجَّ

 كظَّـة ظـامل وال سـغب مظلـوم، أللقيـت حبلهـا عـىلٰ  وا عىلٰ يقارُّ 

 .»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 اثنـان مـع مشـاهدته أهنَّ

 !صحيح؟ لوال أنَّ النصَّ غري رسول اهللا   تركوا نصَّ 

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 
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وأهـل بيتـه ثـّم يبـايع  رسـول اهللا  ما يتعلَّق به مـن خـواصِّ 

ـه  قيـام الـنصِّ   مثل عـيلٍّ  د نـصٍّ وطراوتـه يف حقِّ  وبـني جمـرَّ

تني يف حـقِّ شـخص  )اهللا عليـه صـّىلٰ (ذكره الرسـول  ة أو مـرَّ مـرَّ

ــه اهللا  عــىلٰ  قــد اتَّفــق الســامعون لــذلك الــنصِّ  حســده بــام خصَّ

ــاىلٰ  ــنصُّ  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 الطــالبو ن هلــذه الرئاســة، فإنَّ

ــ ــت بُح ــان تعلَّق ــاع إنس ــدِّ طب ــور ال ــة يف ُأم ــة عامَّ ين بِّ رئاس

ــل  ــكٍّ وقوب ــه يف ص ــا بخطِّ ــو أثبته ــهادة ول ــتم ش ــدنيا أن يك وال

تني، فـإنَّ بعد الرسول  ة أو مـرَّ ، فضـالً عـن نـصٍّ ذكـره مـرَّ

 .من ال يعقل مثل هذا الفرق كاد أن ال يكون إنساناً 

ــن الث ــةوع ــن املعارض ــث م ــتدلِّ : ال 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 ــول اهللا : فنق ــد رس ــانوا بع ــاس ك ــىلٰ  إنَّ الن ــات  ع طبق

 .سادات، وأتباع، ومقلِّدة: ثالث

ــ ــادات ف ــا الس ــىلٰ أمَّ ــوا ع م اجتمع ــنصِّ  إهنَّ 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 

ــكَّ أنَّ  ــوم، وال ش ــابر الق ــر أك ــه وت ــاه فألنَّ ــهم إّي ــا بغض وأمَّ

م وأحبّـائهم الطبـاع البشــرية بغـض مـن قتـل أكـابره ٰ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 ها إىلٰ بعض وردِّ  بعضهم البيعة عىلٰ 

*   *   * 



 

 

 

  ف ااو
 

٦٠ - ا:  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / اإليضاح

 :ةذكر الوصيَّ  ]]١٩٩ص [[

ة تــرك ، وتـرك الوصـيَّ صِ مل يــو  أنَّ النبـيَّ  وأمجعـوا عـىلٰ 

ـــرائض اهللا  ـــن ف ـــة م ـــفريض ـــه لنبيِّ ـــك قول : ه ، وذل

] ْم
ُ
ــيْ�

َ
ــَب َعل ِت

ُ
ــَرَك ] ك

َ
 ت

ْ
ــوُْت إِن َم

ْ
ُم ا�

ُ
ــَد� َح

َ
ـــَر أ إِذا َحَض

وَِصــي� 
ْ
 ا�

ً
ــْ�ا

َ
ٰ خ

َ َ
ــا �

�
ُروِف َحق

ْ
َمع

ْ
ــَر�َِ� بِــا�

ْ
ق
َ ْ
يِْن َواأل ــواِ�َ

ْ
 �ِل

ُ
 ة

ـــــَ�  ُمت�ِق
ْ
ـــــرة[ �ا� ـــــان ]] ٢٠٠ص /[[، ]١٨٠: البق وك

ــه ا ــويص ب ــيام ي ــُك ف ــني ومل ي ــن املتَّق ــول اهللا م ــاس يشء رس لن

ن َقـة يف اخلالفـة التـي هبـا ُحت يف اإلسالم مـن الوصـيَّ  اأعظم حظ� 

ــا تُ  ــدماء وهب ــال ــامنفَّ ــدود وُجي وتُ  ذ األحك ــام احل ــق ــيء  ٰى ب الف

ـم الصـدقات بـني مـن سـّامه وتُ  وجياهد العـدوَّ  ـم ]  اهللا[قسَّ وتقسَّ

ــىلٰ  ــث ع ــف  املواري ــامل وينص ــرع الظ ــه ويق ــر اهللا يف كتاب ــن أم م

مــا : يقــول املظلــوم واهللا 
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 ].١٨٢و ١٨١: البقرة[ �اَهللا �

فرتكتم كتاب اهللا وراء ظهوركم وأخـذتم بـروايتكم الكاذبـة 

مجيـع  ذي افرتضـه اهللا عليـه وعـىلٰ الـ ترك احلقَّ  فزعمتم أنَّ النبيَّ 

م يقعـون يف أصـحاب  املتَّقني ثّم تزعمون وتنسبون الشيعة إىلٰ  أهنَّ

رسول اهللا ويطعنون عليهم ولـو كنـتم صـادقني لكانـت الشـيعة 

رسـول  أحسن قوالً وأقلُّ إثًام منكم بزعمكم ألنَّكم تطعنون عـىلٰ 

 بة ألنَّـه الصحا رسول اهللا كالطعن عىلٰ  اهللا وليس الطعن عىلٰ 

ته ذلك فقال أ مقعـده مـن من كذب عيلَّ متعمِّ «: بنيَّ ألُمَّ دًا فليتبـوَّ

 .»النار

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح األخبار

ة ال خيلـو حـال الوصــيَّ : بـن احلسـن ٰى قـال حييـ ]]٨١ص [[

، وال جيــوز ومهملــةً  عبثــاً  ، أو يكــونوطاعــةً  امــن أن يكــون بــر� 

ــو ــاً أن يك ــةً  ن عبث ــومهمل ــا ، ألنَّ ــا، وأوجبه ــر هب ــبحانه أم ه س

ــا رســوله  ريحـبصــ ــز، وأوجبه ــوحي العزي ــد اتَّ ال ــق ، فق ف

ــىلٰ  ــق ع ــال طري ــرب، ف ــة واخل ــا باآلي ــاب  وجوهب ــدخوهلا يف ب ل

 .مجاعسة بتفصيل القول واإلمهال، بل هي مؤسَّ العبث واإل

ــدلُّ  ــىلٰ  ي ــاىلٰ  ع ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــرباً  ذل ــزوم  خم ــن ل ع

ــيَّ  ــاإة والوص ُم : جياهب
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 .]١٨١و ١٨٠: البقرة[

ــدلُّ  ــاً  وي ــىلٰ  أيض ــدَّ  ع ــا ق ــك م ــن ذل ــحاح، م مناه يف الص

مـر ة، واألوجـوب الوصـيَّ  عـىلٰ  فق عليهـا، مـا حيـثُّ خبار املتَّ األ

ال لـبس فيـه، وال تعميـة، فلـم  مهاهلـا، بـامإهبـا، والتحـذير عـن 

وثبــت  وطاعــةً  ا، وإذا كانــت بــر� عــةً وطا ا أن تكــون بــر� الَّ إ يبــَق 

ِتــَب : عليـه قولــه تعــاىلٰ  هبــا وجوبـه هلــا يــدلُّ  أمـر اهللا تعــاىلٰ 
ُ
ك

مْ 
ُ
يْ�

َ
ٰ : قـال تعـاىلٰ  ثـمّ ، َعل

َ َ
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�
ُمت�ِقـَ�  َحق

ْ
أمـر  ثـمّ ، �ا�

فـق عليهـا، م بيانـه مـن الصـحاح املتَّ بـام تقـدَّ  هبا رسول اهللا 

ــاىلٰ  ــبحانه وتع ــر اهللا س ــد أم ــ بع ــحُّ هب ــف يص ــه  ا، فكي  من

ــه اهللاإل ــد أوجب ــذلك، وق ــالل ب ــاىلٰ  خ ــبحانه وتع ــه  ،س وجعل

ـ الوجــوب  يف نــصِّ  ذكــر ســبحانه وتعـاىلٰ  قــني، ثـمّ املتَّ  عــىلٰ  احق�

فلـو  ؟لونـهبدِّ الـذين يُ  ام إثمـه عـىلٰ له بعد ما سـمعه فـإنَّ من بدَّ  نَّ أ

مـــره بـــه أبعـــد  ]]٨٢ص [[/ خـــالل بـــذلكمنـــه اإل صـــحَّ 

ألــيس : ن يعــرتض علينــا ويقــولأان ملعــرتض جيابــه لــه، لكــإو

: ومل يفعلــه هــو ملــن أمــر بــالربِّ  خــاً قــال موبِّ  اهللا ســبحانه وتعــاىلٰ 
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 .ومل يكن قد سبق إليه طاعة وبرٍّ ن يأمر بأالبرش 

ــمّ  ــدَّ  ث ــول ال ب ــن الرس ــون م ــيِّ املتَّ  أن يك ــو س ــل ه ــني، ب د ق

ــني واملتَّ  ــيُّ إق ــامهم ونب ــيَّ م ــت الوص ــذلك كان ــان ك ة هم، وإذا ك

ــه ــة علي ــ واجب ــبحانه وتعــاىلٰ احق� ــال اهللا س ٰ : ، كــام ق
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 .من غريه أحّق  ٰى غريه، إذ هو بالتقو آكد من لزوم

ــاً  ــده بيان ــ الرســول  نَّ أ: ويزي ــل إنَّ ــإام يفعــل الفع ا مَّ
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ــنَّ  ــب أو ليس ــوليوج ــان مل ي ــإن ك ــيَّ  صِ ، ف ــرك الوص ــد ت ة وق

 َال أيـامن، اإل االقتـداء بـه مـن نَّ مـن االقتـداء بفعلـه، أل بـدَّ  فـال

ِ  :قوله سـبحانه وتعـاىلٰ  إىلٰ  ٰى تر
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 .بنفسه عن فعل رسول اهللا يرغب ن أ حدٍ وليس أل

ــمّ  ــرك الرســول ث ــيَّ  ت ــم  ة عــىلٰ الوص ــم مــن زع ــك ال زع ذل

ـإ: خيلو من قسـمني غـري طاعـة، فقـد  ا أن يكـون طاعـة هللا، أومَّ

ِطــُق : ه عـن فعـل ذلـك بقولـه تعـاىلٰ نبيـَّ ه اهللا تعـاىلٰ نـزَّ 
ْ
ن
َ
َومـا �

َهــو
ْ
ٌ يُــو�ٰ  � ىٰ َعــِن ا� ْ

 َو�
�

ــَو إِال
ُ
 ه

ْ
ــِديُد  � إِن

َ
َمــُه ش

�
َعل

ــو
ُ
ق
ْ
 مـــا: ، وبقولـــه]٥ _ ٣: الـــنجم[ � ىٰ ال

�
ِبـــُع إِال

�
ت
َ
� 

ْ
 إِن

ــو�ٰ  �  يُ
َ

ــام[ إِ� ــاىلٰ ]٥٠: األنع ــه تع ــَن : ، وبقول ــا ِم
َ
ن
َ
ــا أ َوم

ــَ�  ِف
� َ
ُمتَ�

ْ
ــ ]٨٦: ص[ �ا� ــه،  ييعن ــأمر ب ــا مل ي ــل م ــن يفع م

ـــ ]]٨٣ص [[/ ـــه كلُّ ـــة، وفعل ـــان طاع ـــة  ه وإن ك طاع

 .وحكمة وصواب

ــب  ــذلك، فيج ــان ك ــرتك األُ أوإذا ك ــن يش ــرك مَّ ــه يف ت ة مع

ة طاعـة ليكـون تـرك الوصـيَّ  ه، وثانيـاً بـ  لالقتـداء الً ة، أوَّ الوصيَّ 

ــول  نَّ ، ألهللا تعــاىلٰ  ــه، وإذا اشــرتكت الرس ــاألُ  فعل ــه مَّ ة مع

مـر هبـا مـن اهللا ، بطـل األة لالقتـداء بفعلـه يف تـرك الوصـيَّ 

ــاىلٰ  ــن تع ــول  وم ــحَّ الرس ــه وص ــد وجوب ــظ ، بع ته يف لف

، ومل يكــن لقولــه  القــرآن العزيــز، وقــول الرســول األمــني

ٰ  :اىلٰ ســبحانه وتعـــ
َ َ

ـــا �
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ُمت�ِقـــ�َ  َحق
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ــدة ــ الفائ ــل بإنَّ ــإام حتص ــا حق� ــال كوهن ــىلٰ  ابط ــع املتَّ  ع ــني ملوض ق

 .االقتداء بالرسول 

مـر، أن آية ظاهرها ظاهر األ ولو جاز ذلك، لكان جيوز يف كلِّ 

رعية التـي ـمـور الشـبـاع األُ ن يصـري اتِّ أاملراد هبا خالفه، و يكون

 .، واجتناهبا أفضل عند اهللا تعاىلٰ لرسول قبيحاً أوجبها ا

، فثبـت وجـوب وال مسـلامً  عـاقالً  دُّ َعـومن قـال بـذلك ال يُ 

 .خالل هباوما جاز له اإل ،فعلها  النبيَّ  نَّ أة، والوصيَّ 

ــ ــا يُ وممَّ ــاه، وؤيِّ ــا قلن ــأد م ــدَّ أوٰىص  ه نَّ ــا تق ــن ، م م م

ــار يف أوَّ األ ــلخب ــذا الفص ــن أنَّ  ل ه ــريه م ــو وغ  ل الرس

 .هجعله وصيَّ 

 عــن النبــيِّ  َل ئِ  ُسـامَّ ـلــ قـول ابــن أيب أوىفٰ  عليــه أيضــاً  ويـدلُّ 

ــالهــل أوٰىص  ــامَّ : ؟ فق ــال أُ ال، فل ــؤال ق ــه الس ــد علي ــم، : عي نع

 .من الكتاب بكتاب اهللا، وأفرد العرتة أوٰىص 

ــيُّ  ــاً   والنب ــال جممع ــ ق ــه كافَّ ــل اإلعلي ســالم يف ة أه

كتـاب اهللا وعـرتيت : لـنيفـت فـيكم الثقخلَّ «: الصحاح وغريهـا

ــ ــا حتَّ ــن يفرتق ــدودان، ل ــبالن مم ــي، ح ــل بيت ــيلَّ  ٰى أه ــردا ع  ي

ــه، »احلــوض ــذكر كــوهنام خليفتي ــأة هبــام ووذكــر الوصــيَّ  ،ف ام هنَّ

 .احلوض يهيردا عل ٰى حتَّ  ام لن يفرتقاهنَّ أخليفتاه، و

 ؟خرة بأحدمها دون اآلالوصيَّ  نَّ إ: فكيف يقول ابن أيب أوىفٰ 

بــن أيب طالــب  ه عـن أمــري املــؤمنني عـيلِّ نحرافــا مـع ثبــوت

، ــه لإل ــرووخمالفت ــاع، ومل ي ــيِّ  مج ــن النب ــك ع ــه ذل  بنفس

 ٰــىل ــحابة ع ــن الص ــد م ــه أح ــك، و ، ومل يوافق ــاره إذل نك

أحــد مــن الصــحابة  مل يســنده إىلٰ  أيضــاً  ]]٨٤ص [[/ ةللوصــيَّ 

ــل إىلٰ  ــه ب ــول، لكون ــري مقب ــك غ ــه يف ذل ــه، وقول ــالف  نفس خم

 .ةنَّ الكتاب والسُّ 

ــمّ  ــن أيب أوىفٰ  ث ــر مــا يف خــرب اب ــأ أكث ه مــن طريــق واحــد، نَّ

الــذي قبــل هــذا ذكــر الثقلــني مــن غــري  م يف الفصــلوقــد تقــدَّ 

ــأهبــام، و ةهــا، وثبــوت الوصــيَّ طريــق مــن الصــحاح كلِّ  ام لــن هنَّ

مــا  ورود احلــوض عليــه، فيجــب االعــتامد عــىلٰ  يفرتقــا إىلٰ 

ــذي ال يوطــرَ ويُ  قــهرُ كثــرت طُ  جــب العلــم ح اخلــرب الواحــد ال

 .جياب املتواترإ

ــاً  ــده بيان ــيَّ  نَّ أ: ويزي ــرب الوص ــده خ ــإة يعض ــن كافَّ ــاع م ة مج

فقـد  ،يف هـذه الصـحاح التـي ذكرناهـا سـالم، وكـام قـد ورداإل

 ا يـدلُّ ممـَّ، مثـل ذلـك )اهللا عليـه صـّىلٰ (ورد لشيعة أمري املـؤمنني 

 .اكونه وصي�  عىلٰ 

ــار اإل ــفص ــن كافَّ ــه م ــاع علي ــل اإلمج ــالم، فة أه ــت س ثب

 .ك بهالتمسُّ 

ــن أيب ــرب اب ــ أوىفٰ  وخ ــنييتوجَّ ــن وجه ــه م ــن علي  :ه الطع

ــأوَّ  ــب بُس ــا وج ــاين م ــاب اهللا، والث ــاهر كت ــام ظ ــول اهللا نَّ هل ة رس

 ،ــال ــاب «: ق ــق كت ــام واف ــان، ف ــربان خمتلف ــم خ إذا ورد لك

ــاىلٰ  ــ اهللا تع ــالفنَّ وُس ــا خ ــه، وم ــذوا ب ــ تي فخ ــاب والسُّ ة نَّ الكت

 .»فاطرحوه

ســـبيل  ة عـــىلٰ مـــر بالوصـــيَّ عزيـــز األوظـــاهر الكتـــاب ال

 مت تـدلُّ مـن الصـحاح التـي تقـدَّ  خبـار الرسـولأالوجوب، و

ســالم باإل مــن قــال مجــاع كــلِّ إ، وة أيضــاً وجــوب الوصــيَّ  عــىلٰ 

ة نَّ لــيس يعضــده كتــاب وال ُســ وخــرب ابــن أيب أوىفٰ . ذلــك عــىلٰ 

 .مناهبام قدَّ  ة ألمري املؤمنني مجاع، فثبتت الوصيَّ إوال 

جـه احلميـدي مـن الزيـادة التـي مـا خرَّ : بيانـاً  يضـاً ويزيده أ
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أبـو بكـر : يـلحبقـال هزيـل بـن رش: قـال: ذكرها يف اخلرب وهي

ــأمَّ  يف لفــظ  أيضــاً  فأثبــت .رســول اهللا  ويصِّ  ر عــىلٰ كــان يت

 .ة بال ارتيابهذا اخلرب الوصيَّ 

ــويص ــو وي ــرض دع ــه ٰى فتح     علي

ـــــال ويف  ـــــه مهم ـــــه دين   ترك

*   *   * 

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

 :ةته بغري وصيَّ مَّ مل يرتك أُ   النبيَّ  يف أنَّ  ]]٧٥ص [[/

مور التي أقدم عليها هؤالء األربعة املـذاهب ومن طرائف األُ 

وناقضـوا هبـا العـادات  ،وكابروا فيها املعقول واملنقول،  وأمثاهلم

ـو ،تهاصـحَّ  موه من الروايات التـي أمجعـوا عـىلٰ وما قدَّ  م مـع أهنَّ

 ،كان أعقل العقالء وأفضـل األنبيـاء  داً هم حممّ نبيَّ  إنَّ  :قوهلم

ه ما كـان يسـافر وإنَّ  ،تهألهل ملَّ  ورحيامً  ،تهمَّ أُ  عىلٰ  ه كان شفيقاً وإنَّ 

ه كان وإنَّ  ،جيعل هلم من ينوبه فيهم وينظر يف مصاحلهم ٰى عنهم حتَّ 

فـإن  ،كم فاألمري فـالنأمري َل تِ إن قُ « :يقول أو جيشاً  ةً إذا نفذ رسيَّ 

ــقُ  يف  و رووا يف ذلــك أخبــاراً  ،»فــالن ففــالن اآلخــر عوضــه َل تِ

 .صحاحهم

ــْنيَ  ]]٧٨ص /[[ ــِع َب ــِديُّ ِيف اْجلَْم ــُرُه اْحلَُميْ ــا َذَك ــا َم َفِمنَْه

ـِحيَحْنيِ ِيف اْحلَــِديِث اْخلـَـاِمِس َواْخلَْمِســَني ِمــْن إِْفــَراِد ُمْســِلٍم  الصَّ

ــيُّ   :َقــاَل  ،ْبــِن ُعَمــرَ هللاِ اِمــْن ُمْســنَِد َعبْــِد  ــَر النَّبِ ِيف َغــْزَوِة  َأمَّ

َفـإِْن ُقتِـَل  ،إِْن ُقتِـَل َزْيـٌد َفَجْعَفـرٌ «: َوَقـاَل  ،ُمؤَتَة َزْيـَد ْبـَن َحاِرَثـةَ 

 .»ْبُن َرَواَحةَ اهللاِ َجْعَفٌر َفَعبُْد 

 ولــئالَّ  ، يقــع بيــنهم اخــتالفهم لــئالَّ ذلــك فعلــه نبــيُّ  وكــلُّ 

ــ ــرهمـينش ــت إىلٰ  وإنَّ  ،ر أم ــيهم بلغ ــفقته عل ــ ش ــرهم أالَّ أنَّ  ه أم

ه مـن مـات بغـري وإنَّـ ،ته حتـت رأسـه ووصيَّ يبيت أحد منهم إالَّ 

 .ورووا يف ذلك أخباراً  ،جاهلية ةة مات ميتوصيَّ 

ــاه ــض مــا ذكرن ــِع   فمنهــا يف بع ــِديُّ ِيف اْجلَْم ــُرُه اْحلَُميْ ــا َذَك َم

ــ ــِديِث الثَّ ــِحيَحْنيِ ِيف اْحلَ ــْنيَ الصَّ ــَن َب ــِة ِم ــَد املِْاَئ ــتَِّني َبْع اِمِن َوالسِّ

ــِد  ــنَِد َعبْ ــْن ُمْس ــِه ِم ــِق َعَليْ ــاِب َأنَّ اهللاِ املُتََّف ــِن اْخلَطَّ ــَر ْب ــِن ُعَم ْب

ٌء ُيِريـُد َأْن «: َقـاَل  اهللاِ َرُسوَل  َمـا َحـقُّ اْمـِرٍئ ُمْسـِلٍم َلـُه َيشْ

ــيَّتُ  ــْنيِ إِالَّ َوَوِص ــُت َليَْلتَ ــِه َيبِي ــوِيصَ فِي ــٌة ُي  ]]٧٩ص /[[ُه َمْكتُوَب

 .» ِعنَْدهُ 

ه يف صــحاحهم أنَّــ م مــن روايــتهم عنــه وقــد تقــدَّ 

ــريش أنَّ  أوٰىص  ــر يف ق ــمّ  ،األم ــنيَّ  ث ــىلٰ ع ــل   ع ــم وأه ــي هاش بن

روايـاهتم عنـه  م أيضـاً وتقـدَّ  ،وجعلهـم خلفـاء بعـد وفاتـه ،بيته

ة مقامــات يف عــدَّ  بــن أيب طالــب  عــيلِّ  يف تعيينــه عــىلٰ 

 .اترةبروايات متو

ــِديِث  ٰى َوَروَ  ــِحيَحْنيِ ِيف اْحلَ ــْنيَ الصَّ ــِع َب ــِديُّ ِيف اْجلَْم اْحلَُميْ

ــةَ  ــنَِد َعاِئَش ــْن ُمْس ــِه ِم ــِق َعَليْ ــَن املُتََّف ــبِْعَني ِم ــاِين َوالسَّ ــاَل  ،الثَّ  :َق

ُث  ــدِّ َقــاَل َبْعــَد َمــا َدَخــَل َبيْتِــي  َأنَّ النَّبِــيَّ   َكاَنــْت َعاِئَشــُة ُحتَ

ـلَّ َأْوِكيَـتُُهنَّ «: َجُعهُ َواْشتَدَّ وَ  َأْهِريُقـوا َعـَيلَّ ِمـْن َسـبِْع ِقـَرٍب َملْ ُحتَ

ـاسِ  َلَعــيلِّ َأْن َأْعَهــَد إَِىلٰ  َفَأْجَلْســنَاُه ِيف ِخمَْضــٍب ِحلَْفَصــَة  ،»النـَّ

ــيِّ  ــِه ِمــْن تِْلــَك اْلِقــَرِب  ،َزْوَجــِة النَّبِ ُثــمَّ َطِفْقنَــا َنُصــبُّ َعَليْ

ــ ــ ٰى َحتَّ ــَق ُيِش ــتُنَّ َطِف ــْد َفَعْل ــا َأْن َق ــْت ، ُري إَِليْنَ ــَرَج إَِىلٰ  :َقاَل ــمَّ َخ  ُث

 ٰ  . ِهبِْم َوَخَطبَُهمْ  النَّاِس َفَصىلَّ

ــ :قــال عبــد املحمــود األربعــة املــذاهب  ه فــإنَّ ومــع هــذا كلِّ

ــالوا ــاهتوا وق ــيَّ  إنَّ  :كــابروا وب ــا أوٰىص نب ــ ،هبــم هم م ــرك وإنَّ ه ت

يقـوم  وال اختـار هلـم أحـداً  ،ة منـه فـيهمبغـري وصـيَّ  ته مجيعـاً مَّ أُ 

ــه ــم ،مقام ــ ،اختــاروا أنــتم :وال قــال هل ـوإنَّ  ٰى ه تــركهم حتـَّ

ــ ــده واختلَّ ــوا بع ــتاللأُ  تاختلف ــة االخ ــورهم غاي ــهد  ،م وش

 .بعض بالضالل بعضهم عىلٰ 

مـن  عظـيامً  لقد ركب القائلون بذلك مركباً  :قال عبد املحمود

ه فإنَّـ ،واألديانالبهتان ال جيوز أن يستحسنه أحد من أهل العقول 

وال  ،لو مل يصفوه بام وصفوه من الشفقة عليهم واإلحسـان إلـيهم

اجلملة ما جـرت  وكانوا ال يعرفون عىلٰ  ،رووا ما رووا من وصاياه

ه ه ال جيوز وصفه أنَّـوأنَّ  ،ه أوٰىص وجب أن يعتقدوا أنَّ  ،احلال عليه

أو  ايـ�سـواء كـان نب ،ة وقبل تعيني من يقوم مقامـهمات بغري وصيَّ 

قبله مـات بغـري  ي�انب نا ما عرفنا وما سمعنا أنَّ فإنَّ  ،من امللوك ملكاً 

وكذلك  ،من يقوم مقامه  عىلٰ  بعد أن عنيَّ إالَّ  وما مات نبيٌّ  ،ةوصيَّ 

 فكيـف أقـدموا عـىلٰ  ،تهم حائلامللوك إذا مل حيل بينهم وبني وصيَّ 

 مـا شــهد ]]٨٠ص /[[ه تــرك هم ووصــفوه بأنَّـتقبـيح ذكــر نبـيِّ 

 ؟ة األنبياء وأعقل العقالءبوجوبه كافَّ 

 ومـا مـات إالَّ  ،ه مـا مـات فجـأةام وقـد ذكـروا عنـه أنَّـالسيّ 

ــ وقـد كــان  ،ه يمـوت يف ذلـك املـرضبعـد أن ظهـر لـه وهلـم أنَّ

ــ ه إذا أورد علــيهم حــديث جيــب علــيهم يف حكــم الوفــاء لــه أنَّ

ــيتضــمَّ  مــن يقــوم مقامــه أن   هلــم عــىلٰ هبــم وعــنيَّ  ه أوٰىص ن أنَّ

ملوافقتــه للعقــول الســليمة واألديــان  ،يفرحــوا بــذلك احلــديث

وا قائلــه وناقلــه ؤبــدوال يُ  ،املســتقيمة والعوائــد الصــحيحة

 .ويقابلوا احلديث باهلجران ،بالبهتان

ــ ــرهم بالتمسُّ ــذين أم ــه ال ــد روت عرتت ــف وق ــم فكي ك هب
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ــيَّ  ــيِّ وص ــىلٰ ة نب ــه ع ــلمني وتعيين ــالم واملس ــوم  هم باإلس ــن يق م

قوا العـــرتة يف تلـــك صـــدِّ ويُ  ؟ينيـــوم الـــدِّ  مقامـــه فـــيهم إىلٰ 

 .م ذكره من رواياهتم يف صحاحهمالروايات بام تقدَّ 

ـــومــن طريــف هبــتهم للمعقــول والشــ ــد أهنَّ م رائع والعوائ

مــن   عــىلٰ أحــد أو عــنيَّ  إىلٰ  هم قــد أوٰىص لــو كــان نبــيُّ  :يقولــون

وقـد عرفـوا وعـرف  ،يقوم مقامه ما خالفـه أحـد مـن الصـحابة

هم خـالفوه يف حياتـه يف حـال أكثـر أصـحاب نبـيِّ  أنَّ أهل امللـل 

 .ة وزمان الرخاءالشدَّ 

م فارقوه يف غزوات مجاعـة وخـذلوه واختـاروا ة فإهنَّ ا الشدَّ أمَّ 

وقـد  ،د وخيـرب وغـريهنَّ ُحـفمنها غـزاة حنـني وأُ  ،أنفسهم عليه

   :ن كتاهبمتضمَّ 
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، رة أنفـسـمـن عشـ  أقـّل ف معه منهم أحـد إالَّ فلم يتخلَّ  ،آالف

 ،بــن أيب طالــب  وهــم عــيلُّ  ،وروي ســبعة أنفــس فحســب

وأبو سـفيان بـن حـرث  ،وربيعة ،اسوالفضل بن العبّ  ،اسعبّ وال

وروي  ،أيمـن مِّ وعبيـدة ابـن أُ  ،سامة بن زيـدوأُ  ،لببن عبد املطَّ 

 .أيمن مِّ أيمن ابن أُ 

وأسلمه البـاقون للقتـل وشـامتة األعـداء وإبطـال كثـري مـن 

كانــت قبــل إكــامل  ]]٨١ص /[[هــذه الغــزوات  ألنَّ  ،رشيعتــه

ــذكرون ــام ي ــتهم ك ــىلٰ  ،رشيع ــة ع ــاة الفاني ــروا احلي ــاة  وآث احلي

ومل يســتحيوا  وهـو يــراهم عيانـاً  ،همنبــيِّ  اهللا وعـىلٰ  الباقيـة وعــىلٰ 

 .منه وال من اهللا وال من العار

ــ ن فقــد تضــمَّ  ،ا خمالفــة أصــحابه لــه يف الرخــاء واألمــنوأمَّ
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ــة[ �َواُهللا خ ــام روي ،  ]١١ :اجلمع ــانوا ك فك

ــه ــاء من ــالة معــه واحلي ــوا الص ــول جتــارة ترك  ،إذا ســمعوا بوص

ــ  ،ه أمــرهم بالصــالة معــهوتركــوا املراقبــة هللا الــذي يــذكرون أنَّ

ــ  يلتفتــوا إىلٰ ومل ــة نبــيِّ حرمــة رهبِّ هم وال صــالهتم م وال حرم

ــ ،معــه ه بمشــاهدة جتــارة أو طمــع يف مكســب وبــاعوا ذلــك كلَّ

ــا ــف يُ  ،منه ــتَ فكي ــه يف س ــد وفات ــالفوه بع ــؤالء أن خي ــن ه بعد م

لــك واخلالفــة واجلــاه واملــال وقــد انقطعــت مشــاهدته طلـب املُ 

ــه ــاؤهم من ــم وحي ــن إنَّ  ؟هل ــه م ــالفتهم ل ــتبعاد خم ــب  اس عجائ

 .مور وطرائف الدهوراألُ 

بعد ســتَ أكثــر الصــحابة ال يُ  أنَّ  عــىلٰ  ومــن طرائــف مــا يــدلُّ 

 : بعد وفاته هم منهم خمالفة نبيِّ 

ــنَِد  ــِحيَحْنيِ ِيف ُمْس ــْنيَ الصَّ ــِع َب ــِديُّ ِيف اْجلَْم ــُرُه اْحلَُميْ ــا َذَك َم

ــِديِث اْحلَــاِدي َعَشــ ــهِ َر ِمــَن املُ ـَأَنــِس ْبــِن َمالِــٍك ِيف اْحلَ  ،تََّفــِق َعَليْ

  َعـىلٰ اهللاُ َأفـاَء   إِنَّ َناسًا ِمَن اْألَْنَصـاِر َقـاُلوا َيـْوَم ُحنَـْنيٍ ِحـنيَ   :َقاَل 

ــولِهِ  ــاءَ   َرُس ــا َأَف ــَواِزَن َم ــَواِل َه ــْن َأْم ــوُل  ،ِم ــَق َرُس  اهللاِ َفَطِف

ــلِ  بِ ــَن اْإلِ ــَة ِم ــَرْيٍش املِْاَئ ــْن ُق ــي َرُجــًال ِم ــاُلوا ،ُيْعطِ ــ :َفَق اهللاُ ُر َيْغِف

ُكنَا َوُسيُوُفنَا َتْقُطُر ِمْن ِدَماِئِهمْ   . لَِرُسولِِه ُيْعطِي ُقَرْيشًا َوَيْرتُ

َوَقـاَل اْحلَُميْــِديُّ ِيف اْحلَــِديِث املَــْذُكوِر ِيف َحــِديِث َهاِشــِم ْبــِن 

ــدٍ  ــ ،َزْي ــٍس َأنَّ اْألَْنَصــاَر َقاَل ــْن َأَن ــنَْحُن   :تَع ُة َف ــدَّ ــِت الِش إَِذا َكاَن

َنــا ٰى َوُتْعَطــ ٰى ُنــْدعَ  ــاِئُم َغْريَ ــُن ِشــَهاٍب  ،اْلَغنَ  :َعــْن َأَنــسٍ  ،َقــاَل اْب

َث َذلَِك َرُسوَل   .َفَعَرَفُهمْ  اهللاِ َفُحدِّ

ــاهُ  ــْن َأْعَط ــًا ملَِ ف ــَك َتَألُّ ــَل َذلِ ــُه َفَع ــُرُه َأنَّ ــِديٍث َذَك ــمَّ   ،َوِيف َح ُث

ْهـــِريِّ  َقـــاَل  النَّبِـــيَّ َأنَّ   َعــْن َأَنـــسٍ  ،َيُقــوُل ِيف ِرَواَيـــِة الزُّ

ــارِ  ــِربُوا «: لِْألَْنَص ــِديَدًة َفاْص ــَرًة َش ــِدي َأَث ــتَِجُدوَن َبْع ــْم َس ُك إِنَّ

ــ ــُوا  ٰى َحتَّ ــَىلٰ  ]]٨٢ص /[[اهللاَ َتْلَق ــوَلُه َع ــْوضِ  َوَرُس ــاَل  ،»اْحلَ َق

 .َفَلْم َيْصِربُوا :َأَنٌس 

ــاِقِهمْ  َف ــَحاِحِهْم بِاتِّ ــا َرَواُه ِيف ِص ــَك َم ــْن َذلِ ــ ،َوِم ــَر َوَق ْد َذَك

ـِد الثَّالِـِث ِمـْن َحـِديِث َعاِئَشـَة  ُمْسِلٌم ِيف َصِحيِحِه َأْيضـًا ِيف املَُجلَّ

ْفِك  ِة اْإلِ َفَقـاَم َرُسـوُل   :َقاَلـْت  :َفَقـاَل فِيـِه َمـا َهـَذا َلْفُظـهُ  ،ِيف ِقصَّ

 ،ولٍ ْبـِن ُأَيبِّ ْبـِن َسـلُ اهللاِ َفاْسـتَْعَذَر ِمـْن َعبْـِد  ،املِْنْـَربِ  َعَىلٰ  اهللاِ 

ــْت  ــوُل  :َقاَل ــاَل َرُس ــَىلٰ  اهللاِ َفَق ــَو َع ــَربِ  َوُه ــ«: املِْنْ ــا َمْعَش َر ـَي

 ؟َمـْن َيْعــِذُرِين ِمـْن َرُجــٍل َقـْد َبَلــَغ َأَذاُه ِيف َأْهـِل َبيْتِــي ،املُْسـِلِمنيَ 

َلَقـْد َذَكـُروا َرُجـًال وَ  ،َأْهـِل َبيْتِـي إِالَّ َخـْرياً  َما َعِلْمُت َعـَىلٰ اهللاِ َفوَ 

ــا  ــْرياً َم ــِه إِالَّ َخ ــُت َعَليْ ــَىلٰ  ،َعِلْم ــْدُخُل َع ــاَن َي ــا َك ــِيل إِالَّ  َوَم َأْه

َأَنـا َأْعـِذُرَك ِمنْـُه  :َفَقاَم َسْعُد ْبـُن ُمَعـاٍذ اْألَْنَصـاِريُّ َفَقـاَل ، »َمِعي

ْبنَـا ُعنَُقـهُ اهللاِ، َيا َرُسـوَل  َوإِْن َكـاَن ِمـْن  ،إِْن َكـاَن ِمـَن اْألَْوِس َرضَ

َفَقـاَم َســْعُد  :َقاَلـْت ، ا ِمـَن اْخلَـْزَرِج َأَمْرَتنَـا َفَفَعْلنـَـا َأْمـَركَ إِْخَوانِنَـ

ــِن  ــاِحلًا َوَلِك ــًال َص ــاَن َرُج ــْزَرِج َوَك ــيُِّد اْخلَ ــَو َس ــاَدَة َوُه ــُن ُعبَ ْب

ــةُ  ــُه اْحلَِميَّ ــاذٍ  اْجتََهَلتْ ــِن ُمَع ــْعِد ْب ــاَل لَِس ــُر  :َفَق ــَذْبَت َلَعْم َال اهللاِ، َك

َفَقـاَم ُأَسـيُْد ْبـُن ُحَضـْريٍ َوُهـَو اْبـُن َعـمِّ ، َقتِْلهِ  َتْقِدُر َعَىلٰ  َتْقتُُلُه َوَال 

َفإِنَّـَك  ،َلنَْقتُُلـهُ اهللاِ َلَعْمـُر  :َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َفَقـاَل لَِسـْعِد ْبـِن ُعبَـاَدةَ 

ــافِِقنيَ  ــِن املُنَ ــاِدُل َع ــافٌِق ُجتَ ــْزَرُج  ،ُمنَ ــاِن اْألَْوُس َواْخلَ ــاَر اْحلَيَّ َفثَ

ــوا َأْن َيْقتَتُِلــوا َوَرُســوُل  ٰى تَّــَح  َفَلــْم  ،املِْنْــَربِ  َقــاِئٌم َعــَىلٰ  اهللاِ َمهُّ

 .اْخلََربَ  ...َسَكتُوا َوَسَكَت  ٰى َخيِْفُضُهْم َحتَّ اهللاِ َيَزْل َرُسوُل 
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نظــر رمحــك اهللا نظــر منصــف يف هــذه ا :قــال عبــد املحمــود

ـ ،تها عنـدهمصـحَّ  فق عـىلٰ األحاديث املتَّ  بلغـوا إليـه  ر فـياموفكِّ

وشـهدوا بـه  ،ة ومـا ذكـروه عـنهممن تقبيح ذكـر األنصـار كافَّـ

ــيِّ  ــاحبتهم لنب ــاملتهم ومص ــوء مع ــن س ــيهم م ــال عل هم يف ح

ــ ،رهـحياتــه بمحضــ ــهوقلَّ ــه يف  ،ة احــرتامهم ل وتــرك املوافقــة ل

هم أو ووقــوفهم مــع احلســد بنبــيِّ  ،حــالتي غضــبه ورضــاه

 .أغراض جاهلية وأحقاد دنيوية

ر مــنهم ـر مــن حضـــروا وحضـــد حضــفكــذلك يكــون قــ

ـــذه اآلراء  ـــل ه ـــقيفة بمث ـــوم الس ـــقيمة  ]]٨٣ص /[[ي الس

ــة ــراض الذميم ــيمن يولُّ  ،واألغ ــوا ف ــن واختلف ــنهم أو م ــه م ون

ــ ،غــريهم اإلمــارة ــدة ـحضــ ٰى حتَّ ــو عبي ــر وأب ــو بكــر وعم ر أب

ــ ،ر الســقيفةـواغتنمــوا اخــتالف األنصــار ومــن حضــ لوا وتوسَّ

بعد مـن هـؤالء سـتَ يُ  ٰى عليـك هـل تـر وبـاهللا ،مبايعة أيب بكر إىلٰ 

ــاهلم أن يرتكــوا الــنصَّ  ــن أيب طالــب  عــيلِّ  عــىلٰ  األنصــار وأمث ب

  ًــدا ــة حس ــر  باخلالف ــا بك ــايعوا أب ــم ويب ــي هاش ــه ولبن ل

ــة ــ ؟ألغــراض دنيوي م كــانوا يطمعــون مــن أيب بكــر بــام ال وأهنَّ

ــن أيب طالــب  يرجــون مــن عــيلِّ  ــات  ب مــن الــتامس الوالي

 .هاحقِّ  واألموال منه بغري

ـــيَّ وا ـــف أحوجـــوا نب ـــع  هم إىلٰ نظـــر رمحـــك اهللا كي أن قط

 مـن املنـافق عبـد ا كان قد رشع فيـه مـن التـأملُّ ومنعوه ممَّ  ،اخلطبة

ن مــن االنتصــاف مــن رجــل ومل يــتمكَّ  ،يب بــن ســلولاهللا بــن أُ 

ــك ــن ذل ــه م ــدة يف منع ــراض فاس ــم أغ ــان هل ــث ك  ،واحــد حي

  كـان حـال عـيلٍّ الَّ فهـ ،اإلمسـاك ر عـىلٰ ـفاقتصـ ،واختلفوا عليه

  ِّــي ــع نب ــال م ــرت احل ــام ج ــه ك ــاهلم مع ــم وح هم يف معه

 ؟اختالفهم واختالهلم

ــدلُّ  ــا ي ــف م ــن طري ــىلٰ  وم ــدنيا  أنَّ  ع ــارون ال ــحابة خيت الص

ــىلٰ  ــاىلٰ  ع ــه تع ــول قول ــوا إِذا   :اهللا والرس ــَن آَمنُ ي ِ
�

َها ا� ـ� ــ ي
َ
ــا أ ي

ــ
ْ َ
ــَدْي � َ يَ ْ

ــ� ُ�وا َ�
�
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
ــول ــاَجيْتُُم ا�ر�ُس  ن

ً
ة
َ
ــَدق ْم َص

ُ
 وا�

ــأنَّ وتقــدَّ ، ]١٢ :املجادلــة[ هــذه  م روايــات األربعــة املــذاهب ب

  .بن أيب طالب  اآلية مل يعمل هبا غري عيلِّ 

ــاىلٰ  ــه تع ــمون قول ــات ومض ــك الرواي ــمون تل ــانظر مض   :ف

 ْم َصــَدقاٍت
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ــة[ ــ يُ وكيــف ال ، ]١٣ :املجادل ــات أنَّ عَل  م بيقــني مــن هــذه اآلي

ــىلٰ  ــاين ع ــري الف ــال احلق ــب امل ــاروا طل ــؤالء اخت ــاهم  ه ــا أت م

ــه  ــات مع ــن املخاطب ــرهتم م ــنهم وآخ ــة دي ــن معرف ــأتيهم م وي

ــّل  ؟ ــنهم وســعادة آخــرهتم أق ــرياط  وكــان قيمــة دي مــن ق

بعد سـتَ فكيـف يُ  ،قوا وينـاجوا مـع رسـوهلمصـدَّ تمنـه أن ي وأقّل 

ــه يف طلــب  مــن هــؤالء اجلامعــة أن خيــالفوا رســوهلم بعــد وفات

 ؟اتامللك العقيم والواليات وبلوغ الشهوات واللذّ 

َوتــــاَب اُهللا   :انظــــر قولــــه تعــــاىلٰ  ثـــمّ  ]]٨٤ص /[[

مْ 
ُ
يْ�

َ
ه وقـع مـنهم فهـو يكشـف لـك أنَّـ ، ]١٣ :املجادلـة[ َعل

ي ـر مـــن املناجـــاة والبخـــل بالصـــدقات مـــا يقتضـــبالتـــأخُّ 

وهــذا  ،يتــوب اهللا علــيهم ٰى توبــوا حتَّــأن ي اخليانــات وحيتــاج إىلٰ 

 ،اهللا والرسـول املحسـن إلـيهم واضح مـن إيثـارهم الـدنيا عـىلٰ 

ـ ه تـاب علـيهم شـفقةً أنَّـ ذكـر اهللا تعـاىلٰ  ثمّ   ،م تـابواهبـم ال ألهنَّ

ــان ألنَّ  ــه طرف ــة ل ــاىلٰ  ،التوب ــن اهللا تع ــرف م ــاب  ط ــتح ب أن يف

ــة ــأن يتــوب ،قبــول التوب ــد ب ــرأَال  ،وطــرف مــن العب ــه ق ٰى  ت ول

ــأ تعــاىلٰ  ــوا :ه قــال يف موضــع آخــرنَّ ــيِْهْم ِ�َتُو�ُ
َ
ــم� تــاَب َعل

ُ
� 

ـا   :قولـه تعـاىلٰ  ٰى خـرويف آية أُ ، ]١١٨ :التوبة[
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ـ :هلنبيـِّ فانظر يف قوله تعاىلٰ  َلـْو ُكنْـَت   القلـوب أنقسـاة م إهنَّ

ــوا ــِب َالْنَفضُّ ــيَظ اْلَقْل ــا َغِل ــم أنَّ أَال  ،َفظ� ي ـمضــمونه يقتضــ  تعل

ــاح عهم مل يكــن إالَّ الباعــث جلمعهــم واجــتام أنَّ  عقــالً   لــني جن

ــيِّ  ــوَّ   النب ــم النب ــة حك ــم ال إلطاع ــه معه ــة ولطف ة وإطاع

 ؟حكم رسالته

   :وقولـه تعــاىلٰ 
َ

ـوا ِمــْن َحْو�ـِـك
�

ض
َ
ف
ْ
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َ
ـيُ   ال ح لــك هــذا وضِّ

ــ ٰى املعنــ ــأنَّ تــه نبوَّ  وغلــيظ القلــب مل يصــربوا عــىلٰ  اه لــو كــان فظ�

،  ٰوقولــه تعــاىلٰ  ،حكــم رســالته ومل يقيمــوا عــىل:   
ُ

ف
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� ــ صــفات مهلكـــة  م كــانوا عــىلٰ يكشــف لــك أهنَّ

  :وقولـه تعـاىلٰ ، العفـو عـنهم وجنايات مفضحة التـي حتتـاج إىلٰ 

 ُْهــم
َ
ِفْر �

ْ
ــيُ  َواْســتَغ   :وقولــه تعــاىلٰ ، هنايــة الغايــة د ذلــك إىلٰ ؤكِّ
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ُ
ـ ،ضـعف ديـنهم عـىلٰ  يـدلُّ  وَشاِورْه م كـانوا وأهنَّ

ــة مؤلَّ  ــاجون إىلٰ ف ــوهبم حيت ــأليف قل ــاىلٰ  ،ت ــه تع ــإِذا   :وقول
َ
ف

ــَت 
ْ
وإذا قــالوا  :عزمــه ومل يقــل حيــث جعــل املــدار عــىلٰ  َعَزم

ــدلُّ كلُّ ، لــك أو إذا عزمــوا حــاهلم كــان حــال  بوضــوح أنَّ  هــا ي

ــةاملؤلَّ  ــلُّ  ،ف ــم  وك ــعف إيامهن ــهد بض ــا يش ــد منه ص /[[واح

ــم ]]٨٥ ــخافة رأهي ــف ،وس ــ  فكي ــنهم أن يقت ــد م ــق بأح دي يلي

ــم أو يعتمــد ــل الفه ــه أه ــ واب ــاح  ىلٰ ع ــذا اإليض ــه بعــد ه حديث
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ــ ؟واإلعــالم ــأة وخاصَّ د الــذين شــاورهم حمّمــ م يزعمــون أنَّ هنَّ

 وكانوا يف حكم اإلسالم ،كان أبو بكر وعمر منهم. 

اف يف تفســري قولـــه ري يف كتــاب الكّشـــوقــال الزخمشــ
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ــك ِ ــال ،َحْو� ــلتفرَّ  :ق ــك حتَّ ــوا عن ــ ٰى ق ــد  ٰى ال يبق ــك أح حول

 .منهم

ــ ــال الزخمش ــاىلٰ ـوق ــه تع ــري قول ــُوا   :ري يف تفس
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ــ ة الثنيــ عــىلٰ  وقفــوا لرســول اهللا   :ه قــالعــن ابــن جــريح أنَّ

 .ليفتكوا به ليلة العقبة وهم اثنا عرش رجالً 

ــْم   :يف تفســري قولـه تعـاىلٰ   ريـوقـال الزخمشـ
َ
ــوا بِمـا � م�

َ
وَه

وا
ُ
ــا� وذلــك  ،وهــو الفتــك برســول اهللا  :]٧٣ :التوبــة[ يَن

ــوك ــن تب ــه م ــد مرجع ــ ،عن ــة عش ــق مخس ــىلٰ ـتواث ــنهم ع أن  ر م

ــه إىلٰ  ــن راحلت ــدفعوه ع ــنَّ  ي ــوادي إذا تس ــة بالال ــلم العقب  ،لي

ر بـن يـارس بخطـام راحلتـه يقودهـا وحذيفـة خلفهـا فأخذ عـّام 

ــوقها ــاف  ،يس ــع أخف ــة بوق ــمع حذيف ــذلك إذ س ــا ك ــنام مه فبي

 :فقــال ،مــونفالتفــت فــإذا قــوم متلثِّ  ،اإلبــل وبقعقعــة الســالح

 .فهربوا ،إليكم إليكم يا أعداء اهللا

َأِيب ُهَرْيــَرَة ِيف  َوِمـْن َذلـِـَك َمــا َرَواُه اْحلَُميْـِديُّ َأْيضــًا ِيف ُمْســنَدِ 

ابِـِع َوالثََّامنِـَني َبْعـَد املِْاَئـِة ِمـْن إِْفـَراِد ُمْسـِلمٍ  َأنَّ النَّبِـيَّ   اْحلَِديِث الرَّ

َة َوَقتَـَل َمجَاَعـًة ِمـنْ ـلَ   :َأْهِلَهـا َفَجـاَء َأُبـو ُسـْفيَاَن َفَقـاَل   امَّ َفتََح َمكَّ

، َال ُقـَرْيَش َبْعـَد اْليَـْومِ  ،شٍ َراُء ُقـَريْ ـُأبِيـَدْت َخْضـاهللاِ، َيا َرُسـوَل 

ــاَل  ــنٌ «: َفَق ــَو آِم ــْفيَاَن َفُه ــَل َداَر َأِيب ُس ــْن َدَخ ــ ،َم ــْن َأْلَق  ٰى َوَم

ــنٌ  ــَو آِم ــَالَح َفُه ــنٌ  ،السِّ ــَو آِم ــُه َفُه ــَق َباَب ــْن َأْغَل ــِت ، »َوَم َفَقاَل

ــبَْعضٍ 
ُجـُل َفَأْدَرَكتْــُه َرْغبَـ :اْألَْنَصـاُر َبْعُضـُهْم لِ ـا الرَّ ٌة ِيف َقْوِمــِه َأمَّ

ـــَريتِهِ  ـــٌة بَِعِش ـــرَ  ]]٨٦ص /[[، َوَرْأَف ـــٍة ُأْخ ـــا  :ٰى َوِيف ِرَواَي َأمَّ

ُجُل َفَقْد َأَخَذْتُه َرْأَفٌة بَِعِشَريتِِه َوَرْغبٌَة ِيف َقْرَيتِهِ   . الرَّ

ــَة ِيف  ــنَِد َعاِئَش ــًا ِيف ُمْس ــِديُّ َأْيض ــا َرَواُه اْحلَُميْ ــَك َم ــْن َذلِ َوِم

ــِديِث التَّ  ــاْحلَ ــَع َعَش ــُرٍق ـاِس ِة ُط ــدَّ ــْن ِع ــِه ِم ــِق َعَليْ ــَن املُتََّف  ،َر ِم

ــْت  ــيَّ  :َقاَل ــا إِنَّ النَّبِ ــاَل َهلَ ــةُ «: َق ــا َعاِئَش ــَك  ،َي ــْوَال َأنَّ َقْوَم َل

ــةٍ  ــٍد بَِجاِهِليَّ ــِديثُو َعْه ــرَ ، »َح ــٍة ُأْخ ــٍد «: ٰى َوِيف ِرَواَي ــِديثُو َعْه َح

ــرٍ  ــةٍ  ،»بُِكْف ــِديثُو عَ «: َوِيف ِرَواَي ــَح ــٍد بِِش ــَر  ،ْركٍ ـْه ــاُف َأْن ُتنِْك َفَأَخ

 ،َفَأْدَخْلــُت فِيــِه َمـا ُأْخــِرَج ِمنْــهُ  ،ُقُلـوُهبُْم َألََمــْرُت بِاْلبَيْــِت َفُهـِدمَ 

ِقيـ�  ،ي�ـاَوَبابـًا َغْربِ  اَوَأْلَزْقتَُها بِـاْألَْرِض َوَجَعْلـُت َهلَـا َبـاَبْنيِ َبابـًا َرشْ

  .»َفبََلْغُت بِِه َأَساَس إِْبَراِهيمَ 

ُن َوْصَف َمجَاَعٍة ِمْن َصَحاَبِة َنبِـيِِّهْم  َوَقْد َذَكُروا َأنَّ ِكتَاَهبُْم َيتََضمَّ

هـا   :َقاَل فِـيِهمْ 
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هـم أو أكثـرهم فـإذا كانـت األنصـار كلُّ  :ل عبـد املحمـودقا

هم وســوء بنبــيِّ  وهــم مــن أعيــان الصــحابة جيــاهرون يف الشــكِّ 

 مـن ويمنعونـه مـن التـأملُّ  ،به ألجل قسـمة غنيمـة هـوازن الظنِّ 

ــن أُ  ــد اهللا ب ــافق عب ــلولاملن ــن س ــن ويتَّ  ،يب ب ــو ع ــه يف العف همون

عائشـة وهـم مـن  ة مـن قـومهم يف تقيـَّوكـان نبـيُّ  ،بعض قريش

ــرهم يف  ،أعيــان املهــاجرين والصــحابة وخيــاف مــن ســوء رسائ

مجاعــة مـــن صـــحابته  نَّ أو ،هــدم الكعبـــة وإصــالح بنائهـــا

طهم املنــع مــن الصــدقات ويرضــيهم وصــول يشء منهــا ســخِ يُ 

ــيهم ــيِّ  ،إل ــاة نب ــنهم يف حي ــع م ــد وق ــه ق ــذا مجيع ــت وه هم ووق

ــه ــاء ل ــه والرج ــوف من ــه واخل ــة ل ــف يُ  ،املراقب ــتَ فكي ــن س بعد م

بـل كيـف يثـق عاقـل مـن هـؤالء ؟ هؤالء أن خيالفوه بعد وفاتـه

ــ م يرتكـــون أغراضـــهم الدنيويـــة وأحقـــادهم وحســـدهم أهنَّ

مـا يسـتبعد ذلـك  ؟همألهل الفضـائل وطلـبهم الـدنيا بعـد نبـيِّ 

 . من ذوي األلباب دُّ عَ  من ال يُ مع معرفته هبذه األسباب إالَّ 

ــ ــا َرَواُه اْحلَُميْ ــَك َم ــْن َذلِ ــِحيَحْنيِ َوِم ــْنيَ الصَّ ــِع َب ِديُّ ِيف اْجلَْم

ــِد  ــاِدي اهللاِ ِيف ُمْســنَِد َعبْ ــِديِث اْحلَ ــِن اْلَعــاِص ِيف اْحلَ ْبــِن َعْمــِرو ْب

إَِذا «: َقــاَل  إِنَّ النَّبِــيَّ   :َقــاَل  ،َر ِمــْن إِْفــَراِد ُمْســِلمٍ ـَعَشــ

ــيُْكْم  وِم َأيُّ  ]]٨٧ص /[[ُفتَِحــْت َعَل ــاِرَس َوالــرُّ َقــْوٍم  َخــَزاِئُن َف

ــتُمْ  ــْوٍف ، »؟َأْن ــُن َع ْمحَِن ْب ــرَّ ــُد ال ــاَل َعبْ ــا  :َق ــَام َأَمَرَن ــوُن َك اهللاُ، َنُك

ُثـــمَّ  ،ُثـــمَّ َتتََحاَســـُدونَ  ،َتتَنَاَفُســـونَ «: اهللاِ َفَقـــاَل َرُســـوُل 

 ُثــمَّ َتنَْطِلُقــوَن إَِىلٰ «: َوِيف ِرَواَيــةٍ  ،»ُثــمَّ َتتَبَاَغُضــونَ  ،َتتَــَداَبُرونَ 

 .» ِرَقاِب َبْعضٍ  َفتَْجَعُلوَن َبْعَضُهْم َعَىلٰ  ،ملَُهاِجِرينَ َمَساِكِن ا

مــا قـد شــهدوا بــه  نظـر رمحــك اهللا إىلٰ ا :قـال عبــد املحمــود

ــن ذمِّ  ــيِّ  م ــحابهنب ــف يُ  ،هم ألص ــتَ فكي ــون س ــوم يكون ــن ق بعد م

 ؟هم يف احلياة وبعد الوفاةهبذه الصفات أن خيالفوا نبيَّ 

ـِحيَحْنيِ َوِمْن َذلَِك َما َرَواُه اْحلُمَ  يِْديُّ َأْيضًا ِيف اْجلَْمـِع َبـْنيَ الصَّ

ِيف ُمْسنَِد املَُسيَِّب ْبِن َحْزِن ْبـِن َأِيب َوْهـٍب ِمـْن إِْفـَراِد اْلبَُخـاِريِّ َأنَّ 

َث  ُه َحْزنًا َقْد َقـِدَم َعـَىلٰ   َسِعيَد ْبَن املَُسيَِّب َحدَّ  ،النَّبِـيِّ  َأنَّ َجدَّ

َبـْل «: َقـاَل ، اْسِمي َحْزُن ْبُن َأِيب َوْهٍب  :َقاَل  ،»؟َما اْسُمَك « :َفَقاَل 

نِيِه َأِيب  :َقاَل ، »َأْنَت َسْهٌل  ُ اْسًام َسـامَّ  ٰى َوِيف ِرَواَيـٍة ُأْخـرَ  ،َلْسُت ُأَغريِّ

نِيِه َأِيب  :ِمَن اْحلَِديِث املَْذُكورِ  ُ اْسـًام َسـامَّ َفـَام  :َقـاَل املَُسـيَُّب ، َال ُأَغريِّ

 .ُزوَنُة َبْعدُ َزاَلْت فِينَا اْحلُ 
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هـذا الصـحايب  نظـر كيـف شـهدوا عـىلٰ ا :قال عبد املحمـود

 ،باملخالفة لرسوهلم فيام ال يـدخل عليـه بـه رضر بـل فيـه منفعـة

خمالفـة  اعترب بـذلك كيـف كـان اإلقـدام مـن الصـحابة عـىلٰ  ثمّ 

ــيِّ  ــنب ــيام ال يض ــة واملُ  ،رُّ ـهم ف ــه يف اخلالف ــف ال خيالفون ــك فكي ل

  ؟العقيم

ــْن ذَ  ــْذُكوِر ِيف َوِم ــِه املَ ــًا ِيف ِكتَابِ ــِديُّ َأْيض ــا َرَواُه اْحلَُميْ ــَك َم لِ

ــنَِد َأِيب  ــْن ُمْس ــِه ِم ــِق َعَليْ ــَن املُتََّف ــاَئتَْنيِ ِم ِ ــَد املْ ــِع َبْع ابِ ــِديِث الرَّ اْحلَ

َعــْن  ،َعــِن اْألَْعــَرِج  ،َعــْن َأِيب ِزَيــادٍ  ،ُهَرْيــَرَة ِمــْن َحــِديِث َمالـِـٍك 

ي بِيَـِدِه َلَقـْد ـَوالَّـِذي َنْفِسـ«  :َقـاَل  اهللاِ نَّ َرُسـوَل َأِيب ُهَرْيَرَة أَ 

ُن َهلَـا ُثـمَّ  ـَالِة َفيُـَؤذَّ ْمُت َأْن آُمَر َأْن َجيَْمُعوا َحَطبـًا ُثـمَّ آُمـُر بِالصَّ َمهَ

ُفــوَن َعنَْهــا  آُمـُر َرُجــًال َيــُؤمُّ النَّــاَس ُثــمَّ ُأَخــالُِف إَِىلٰ  ِرَجــاٍل َيتََخلَّ

ــأُ  ]]٨٨ص /[[ ــوَهتُمْ َف ــيِْهْم ُبيُ ــ ،ْحِرُق َعَل ــِذي َنْفِس ــِدِه ـَوالَّ ي بِيَ

َر َأْن َيْشـَهَد َمَعنَـا  ـُه َجيِـُد ِعْرقـًا َسـِمينًا َمـا َتـَأخَّ َلْو َيْعَلُم َأَحُدُهْم َأنَّ

 .»اْلِعَشاءَ 

مـا يف هـذا احلـديث مـن بلـوغ  نظـر إىلٰ ا :قال عبـد املحمـود

ـ ثـمّ  ،الغايـةهـذه  هم جلامعة مـن أصـحابه إىلٰ نبيِّ  ذمِّ  ب مـن تعجَّ

 ٰى حتـَّ خمالفتهم له يف هذا األمر اليسـري مـن الصـالة معـه مجاعـةً 

بعد مـن سـتَ فكيـف يُ  ،هـذا احلـدّ  بلغ الغضـب مـن اهللا ومنـه إىلٰ 

 ؟هؤالء املخالفة بعد الوفاة

ـــْنيَ  ـــِع َب ـــِديُّ َأْيضـــًا ِيف اْجلَْم ـــا َرَواُه اْحلَُميْ ـــَك َم ـــْن َذلِ َوِم

ــِحيَحْنيِ ِيف مُ  ــاِدَس الصَّ ــِديِث السَّ ْســنَِد ُحَذْيَفــَة ْبــِن اْلــيََامِن ِيف اْحلَ

ا ِعنْـَد ُحَذْيَفـَة َفَقـاَل َرُجـٌل   :َقـاَل  ،َر َعْن َيِزيـَد ْبـِن َزْيـدٍ ـَعَش   :ُكنـَّ

ــْو َأْدَرْكــُت َرُســوَل  َفَقــاَل ، َقاَتْلــُت َمَعــُه َوُأْبِليْــُت  اهللاِ َل

ــَك  :ُحَذْيَفــةُ  ــَت َتْفَعــُل َذلِ ــَت ُكنْ ــَع َرُســوِل  ؟َأْن ــْد َرَأْيتُنَــا َم اهللاِ َلَق

: اهللاَِفَقـاَل َرُسـوُل  ،َوَأَخـَذْتنَا ِريـٌح َشـِديَدٌة َوُقـرٌّ  ،َليَْلَة اْألَْحـَزاِب 

 ،»؟َمِعـي َيـْوَم اْلِقيَاَمـةِ اهللاُ َأَال َرُجٌل َيـْأتِينِي بَِخـَربِ اْلَقـْوِم َجَعَلـُه «

َأَال َرُجــٌل َيْأتِينـَـا بَِخــَربِ «: مَّ َقــاَل ُثـ ،َفَسـَكتْنَا َفَلــْم ُجيِبْــُه ِمنَّــا َأَحــدٌ 

ــا ، »؟َمِعــي َيــْوَم اْلِقيَاَمــةِ اهللاُ   اْلَقــْوِم َجَعَلــهُ  ــُه ِمنَّ ــْم ُجيِبْ َفَســَكتْنَا َفَل

 اَفَلـْم َأِجـْد ُبـد�  ،»ُقْم َيـا ُحَذْيَفـُة َفْأتِنَـا بَِخـَربِ اْلَقـْومِ «: َفَقاَل ، َأَحدٌ 

ــِمي إِالَّ  ــاِين بِاْس ــومَ إِْذ َدَع ــاَل ، َأْن َأُق ــَربِ «: َفَق ــْأتِنِي بَِخ ــْب َف اْذَه

يْـُت ِمـْن ِعنْـِدِه َجَعْلـُت َكـَأنََّام ، »اْلَقْوِم َوَال َتـْذُعْرُهْم َعـَيلَّ  َفَلـامَّ َولَّ

َفَرَأْيـُت َأَبـا ُسـْفيَاَن ُيْصـِيل َظْهـَرُه  ،َأَتيْـتُُهمْ  ٰى ي ِيف َمحَّـاٍم َحتـَّـَأْمِش 

ــارِ  ــ ،بِالنَّ ــْعُت َس ــْوسِ َفَوَض ــِد اْلَق ــُه  ،ْهًام ِيف َكبِ ــَأَرْدُت َأْن َأْرِميَ َف

ــوِل  ــْوَل َرُس ــَذَكْرُت َق ــَيلَّ «: اهللاِ َف ــْذُعْرُهْم َع ــْو  ،»َوَال َت َوَل

مِ ـَفَرَجْعُت َوَأَنـا َأْمِشـ ،َرْميَتُُه َألََصبْتُهُ  َفَلـامَّ َأَتيْتُـُه  ،ي ِيف ِمثْـِل اْحلَـامَّ

ــْومِ  ــَربِ اْلَق ــُه بَِخ ُت ــِرْرُت  َفَأْخَربْ ــُت ُق ــوُل  ،َوَفَرْغ ــنِي َرُس اهللاِ َفَأْلبََس

 َفَلـْم َأَزْل َنـاِئًام  ،ِمْن َفْضـِل َعبَـاَءٍة َكاَنـْت َعَليْـِه ُيَصـيلِّ فِيَهـا

 .» ُقْم َيا َنْوَمانُ «: َفَلامَّ َأْصبَْحُت َقاَل  ،َأْصبَْحُت  ٰى َحتَّ 

فهــذه شــهادة البخــاري  :قــال عبــد املحمــود ]]٨٩ص /[[

ــلم يف ــدَّ  ومس ــن ص ــهادة م ــحاحهام وش ــىلٰ ص ــحابة  قهام ع الص

ــ ــه وقلَّ ــراض عن ــذالن واإلع ــاء باخل ــرك احلي ــه وت ــول من ة القب

ــىلٰ  ــة ع ــاة الفاني ــارهم احلي ــة هللا وإيث ــرك املراقب ــوله  وت اهللا ورس

هم بعد مـن هـؤالء املخالفـة لنبـيِّ سـتَ فكيـف يُ  ،واجلهاد يف سبيله

بعد سـتَ يُ  وكيـف؟ بعـد وفاتـه وقـد جـاهروه باملخالفـة يف حياتـه

ــيِّ  ــايا نب ــلمني لوص ــن املس ــري م ــال كث ــل إمه ــركهم العم هم وت

ــه ــداء بأفعال ــه واالقت ــتالف يف  بأقوال ــة االخ ــوا غاي ــد اختلف وق

رهــا علــيهم كرِّ فــرائض كانــت مشــهورة يف زمانــه وكــان يُ 

ـــن  ـــا م ـــلوات وغريه ـــيل الص ـــوء وتفص ـــاألذان والوض ك

ـــرَّ  ـــت تتك ـــي كان ـــرائض الت ـــاتالف ـــر األوق ـــنهم أكث  ،ر بي

ـــاع ـــوها وفرَّ فأض ـــا حتَّ ـــوا فيه ـــوالً  ٰى ط ـــوم جمه ـــار املعل  ص

 ؟والصحيح معلوالً 

*   *   * 

مة احلّيل / األلفني  ):هـ٧٢٦ت (العالَّ

ـــرون]] ٥٨ص [[ ــث والعش ــه الثال ــب اهللا :  الوج ــد أوج ق

ــاىلٰ  ــول اهللا  تع ــا رس ــثَّ عليه ــه، وح ــام يف كتاب ــيَّة ك  الوص

ــ ــال ٰى حتَّ ــ«: ق ــة جاهلي ــات ميت ــيَّة م ــري وص ــات بغ ــن م ، »ةم

ــيِّ إىلٰ  ــبة النب ــق نس ــوز أن يلي ــف جي ــب  فكي ــذا الواج ــرك ه ت

وجوبــه املنصــوص عليــه يف القــرآن واملتــواتر مــن  املجمــع عــىلٰ 

ــة وعليــه حكــًام ثــّم يرتكــه  األخبــار؟ وكيــف يوجــب عــىلٰ  األُمَّ

ــبَّ الكُ  ــو س ــال؟ ول ــخ وال إبط ــري نس ــن غ ــار نم ــاّف مل   بيَّنّ

ــبُّ  ــكيس ــن ذل ــأعظم م ــه   .وه ب ــع من ــالة (وإذا امتن ــه الص علي

 .ة بطل القول الختيارترك الوصيَّ  )والسالم

ــال ــدب إىلٰ : ال يق ــام ن ــن أو  إنَّ ــه دي ــان علي ــن ك ــيَّة م الوص

، ٰى هــذا املجــر ٰى مــا جــر وصــاية لغــريه، أو كــان لــه طفــل إىلٰ 

ا األُمور الدِّ   .ينية فلم يرد الرشع بالوصيَّة فيها أصالً وأمَّ

م مــن الوصــيَّة يف ين أعظــالوصــيَّة يف الــدِّ : ألّنــا نقــول

ــيِّ  ــن النب ــوص م ــة، وباخلص ــور الدنيوي ــو  األُم ــذي ه ال

عليـه،  ين ومعلِّمـه واملرشـد إليـه والـدالُّ مبدأ اخلـري ومنبـع الـدِّ 

 : وقـد حصــر اهللا أحوالــه يف اإلنـذار فقــال تعـاىلٰ 
�

ــَت إِال
ْ
ن
َ
 أ

ْ
إِن

ــِذيٌر 
َ
ــاطر[ �ن ــىلٰ ]٢٣: ف ــبه أع ــا  ، ومنص ــب وأرفعه املناص
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ف جيـوز أن هيملـه وجيعلـه منوطـًا بمـن يتالعـب بـه، شأنًا، فكي

ه؟ وكيـف يمتنــع نــدب الوصــيَّة  ومـن يوصــله إىلٰ  غــري مســتحقِّ

يف كتابـه وصـيَّة إبـراهيم  ينية، وقـد ذكـر اهللا تعـاىلٰ يف األُمور الدِّ 

ٰ   :لبنيــه وكــذلك يعقــوب؟ قــال اهللا تعــاىلٰ 
�

بِهــا إِبـْـراِهيُم  َووَ�

ـــوُب 
ُ
ق

ْ
، وكيـــف جيـــوز أن جتـــب  ]١٣٢: ةالبقـــر[ بَ�ِيـــِه َو�َع

ــدِّ  ــور ال ــب يف ُأم ــدنيا وال جت ــور ال ــيَّة يف ُأم ــي الوص ــن ه ين ممَّ

 منوطة به ومن هو مبعوث ألجلها ولإلرشاد إليها؟

*   *   * 

  :ا وااءة - ٦١

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / اهلداية

مـــن األوثــــان  اهللا  أ إىلٰ وجيـــب أن يتـــربَّ ]] ٤٥ص [[

ـــة ـــاث األربعـــة]] ٤٦ص [/[، األربع ـــن مجيـــع ، واإلن وم

ــ ــيهم أهنَّ ــد ف ــاعهم، ويعتق ــياعهم وأتب ــداءأش ــداء  م أع اهللا وأع

ــ ــوله، وأهنَّ ــرس ــتمُّ  رُّ ـم ش ــق اهللا، وال ي ــا  خل ــع م ــرار بجمي اإلق

 .منهم ي بالتربّ ذكرناه إالَّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / االعتقادات

ــ ]]٣٧ص [[ ا واجبــة مــن األوثــان واعتقادنــا يف الــرباءة أهنَّ

ـــة ـــن  ،األربع ـــع، وم ـــاث األرب ـــياعهم اإلن ـــع أش ـــن مجي وم

 .اهللاخلق  م رشُّ وأتباعهم، وأهنَّ 

ــاهللا اإلقــرار  وال يــتمُّ  ــةوبرســوله وباألب ــالرباءة مــن إالَّ  ئمَّ  ب

 .أعدائهم

ــةواعتقادنــا يف قتلــة األنبيــاء وقتلــة األ]] ٣٨ص /[[  ئمَّ

ومـن  .فل درك مـن النّـاردون يف أسـخملَّـ ،ركونـّفار مشـم كُ أهنَّ 

 اهللا عــىلٰ اعتقــد فــيهم غــري مــا ذكرنــاه فلــيس عنــدنا مــن ديــن 

 .يشء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ املفيد / أوائل املقاالت

 :القول يف الوالية والعداوة - ١٢٣ ]]١١٧ص [[

واليــة العبــد هللا بخــالف واليــة اهللا ســبحانه لــه  إنَّ : وأقــول

ــه ــه ل ــ وعداوت ــه إّي ــ. هابخــالف عداوت ــد هللا فأمَّ ــة العب  ا والي

واالعتقــاد بوجــوب شــكره وتــرك  طاعتــه فهــي االنطــواء عــىلٰ 

ــحُّ  ــدي ال يص ــك عن ــيته وذل ــةإالَّ  معص ــد املعرف ــه  بع ــ. ب ا وأمَّ

ـ والية اهللا تعـاىلٰ  ا لعبـده فهـو إجيابـه لثوابـه ورضـاه لفعلـه، وأمَّ

ــه وجحــده لنعمــه  ــداوة العبــد هللا ســبحانه فهــي كفــره ب ع

 فالعنـاد ألمـره واالسـتخفا معاصـيه عـىلٰ  بوإحسانه وارتكـا

ــيس يكــون منــه يش ــهإالَّ  مــن ذلــك ءلنهيــه، ول .  مــع اجلهــل ب

ــ ــاىلٰ وأمَّ ــداوة اهللا تع ــه  ا ع ــاب ل ــاب دوام العق ــي إجي ــد فه للعب

ــىلٰ  ــواب ع ــتحقاق الث ــقاط اس ــم  ءيش وإس ــه واحلك ــن أفعال م

 .أفعاله بلعنته والرباءة منه ومن

ـــذا]] ١١٨ص /[[ ـــع ه ـــول م ـــن اهللا ا إنَّ : وأق ـــة م لوالي

والعـداوة منـه للكـافر  للمـؤمن قـد تكـون يف حـال إيامنـه تعاىلٰ 

 يف حــال كفــره وضــالله، وهــذا مــذهب يســتقيم تكــون أيضــاً 

ــىلٰ  ــب إىلٰ أُ  ع ــد ذه ــاء، وق ــدل واإلرج ــل الع ــول أه ــه  ص بعض

ة، وللمجـربة يف بعضـه وفـاق وجمموعـه ملـن مجـع املعتزلة خاصَّ 

. وافـاة مـن الراجيـةأصـحاب امل بني القـولني بالعـدل ومـذهب

مواالتـه لـه  اهللا سـبحانه قـد يعـادي مـن تصـحُّ  ا القول بـأنَّ فأمَّ 

أن يعاديـه فقـد سـلف قولنـا فيـه يف  من بعـد ويـوايل مـن يصـحُّ 

 .املوافاة باب

*   *   * 
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 : قـال سـبحانه وتعــاىلٰ 
َ
وا يـا أ

ُ
ت�ِخــذ

َ
يــَن آَمنُـوا ال � ِ

�
َها ا� ـ� يـ

 ٰ
َ َ

ـــَر �
ْ
ف

ُ
�

ْ
ـــتََحب�وا ال ْوِ�ـــاَء إِِن اسْ

َ
ْم أ

ُ
�

َ
ـــوان

ْ
ْم َو�ِخ

ُ
 آبـــاَء�

 ِ
ْ

 اإل
َ
ــا�ُِمون

�
ــُم الظ

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
أ
َ
ْم ف

ُ
�

ْ
ُهْم ِمــن

�
ــَو� تَ

َ
 �يمــاِن َوَمــْن �

ْوِ�ــاءَ ، ]٢٣: التوبــة[
َ
ْم أ

ُ
و�� و�ي وََعــدُ وا َعــدُ

ُ
ت�ِخــذ

َ
 ال �

ـــةامل[ ـــيِْهمْ ، ]١: متحن
َ
ـــَب اُهللا َعل ِض

َ
 غ

ً
ـــا ْوم

َ
ـــْوا ق

�
تََول

َ
 ال �

ِخـِر ، ]١٣: املمتحنة[
ْ

َـْوِم اآل  بِـاِهللا َوا�ْ
َ
ِمنُـون

ْ
 يُؤ

ً
ْومـا

َ
ـُد ق ِ

َ
ال �

 ُ
َ

 اَهللا َورَُسو�
�
 َمْن َحاد

َ
ون

�
 ].٢٢: املجادلة[ اآلية ... يُواد

ــلف أنَّ  ــد س ــ وق ــحمّم ــن حيي ــند إىلٰ  ٰى د ب ــادق  أس  الص

ــ ــاىلٰ قول ــمٍ : ه تع
ْ
ُهْم بُِظل

َ
ــا� ــوا إِيم ِ�ُس
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ــام[ ــال  ،]٨٢: األنع ــه حمّمــ«: ق ــاء ب ــام ج ــوا ب ومل  ،د آمن

 .» أي مل خيلطوه بوالية فالن وفالن ،يلبسوه بظلم

وجـوب الـوالء والـرباء بقولـه يف  عـىلٰ   ه النبـيُّ وقد نبـَّ

 .» عاداه وعاد من ،هوال من واال همَّ اللّ «: مٍّ بخُ  عيلٍّ 

 .»فهو كافر كافراً  من أحبَّ «: وعن الصادق 

أو  ،أو مـدح لنـا قاليــاً  ،مـن جـالس لنــا غائبـاً «: وعنـه 

أو  ،النــا عــدو�  أو واىلٰ  ،أو قطــع لنــا واصــالً  ،وصــل لنــا قاطعــاً 

 .» فقد كفر بالذي أنزل السبع املثاين ،النا ولي�  ٰى عاد

ــؤمنني  ــري امل ــن أم ــ :»وع ــا َجَع ــْن م ــٍل ِم  اُهللا �ِرَُج
َ

ل
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ِ ِ� َجْوفِـهِ 
ْ

بَ�
ْ
ل
َ
وبـاآلخر  ،هبـذا قومـاً  بُّ ُحيِـ ،]٤: األحـزاب[ ق

 .» همعدوَّ 

ــاً  فالنــاً  ك وأتــوّىلٰ  أتــوالَّ إّين  :وقــال لــه رجــل : فقــال ،وفالن

 .»فانظر تعمي أو تبرص ،أنت اليوم أعور«

 :شعراً  فقال احلمريي ]] ٧٥ص /[[

    أتانـــــــا رجـــــــل جلـــــــف

ــــــد واىفٰ   ــــــىلٰ  وق ــــــرب ع   املن

ـــــداخل ـــــل ال ـــــال الرج    فق

ــــــوالً   ــــــر ق   بعضــــــه منك

ــــــ ــــــد حبَّ ــــــلَّ لق     ب يل الك

  ي ومـــــا أظهـــــررّ ـيف ســـــ 

   فقــــال الطهــــر أنــــت اليــــوم

ـــــور  ـــــدا أع ـــــد ب ـــــيام ق   ف

ــــــ ــــــرفإمَّ ــــــ ٰى ا أن ت     ٰى تعم

ـــــ    رـتبصـــــ ٰى ا أن تـــــروإمَّ

ــــني ــــن قلب ــــرء م ــــا للم     وم

ـــــــــدر  ـــــــــايف وذا أك   ذا ص

 :  أخيهوقال أبو الربكات يف

ــه ــد وفات ــوم بع ــت أيب يف الن    رأي

  مسـلم عفا خالقي عنه وعـن كـلِّ  

ــه مــا ذا لقيــت فقــال يل     فقلــت ل

  الطــالبيني فــاعلم بِّ نجــوت بُحــ 

   داألطهــار آل حمّمــ ٰى فلــيس ســو

  ك تســلمبِّــم إلــيهم فــرط ُح فســلِّ  

   شـــعرة فقلـــت لـــه واهللا مـــا يفَّ 

  ماملكـرَّ  الـويصِّ  بِّ ختلص مـن ُحـ 

   يـا أيب غـريهم أخـي قد تواىلٰ  بىلٰ 

ــدَّ   ــالً وق ــدَّ  م جه ــري املق ــه غ    ممن

   فقــال أيب أنــت احلــالل بعينــه

  وغريك من غـريي ومـن غـري آدم 

 : وقال العوين

    همعدوَّ  ٰى فإن قلت أهواهم وأهو

   فاجلاحــد املتوقِّــ فأنــت املقــرُّ  

ــذباً  ــه مذب ــال اإلل ــام ق ــيش ك    تع

ــ  ــخري احل ــخر تس ــفتس   امر وتعل

ـــر� دك النّقـــوِّ ُجيـــ    وتـــارةً  ااد ط

ـــنهم وتُ   ـــيام بي ـــرج ف ـــتبه   فزيَّ

    داهمالقوم بعـض ِعـ صديق عدوِّ 

  فإن مل يقاتل فهو بـالقوم مرجـف 

*   *   * 
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