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سة    العتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

  ة يجيَّ سات االسرتاتدرا املركز اإلسالمي لل

  م ٢٠٢١  / هـ١٤٤٢:  الطبعة األُوىلٰ 
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ف ا  

٦١ - :ما  

 ):هـ٦(ق  يسالفضل الطرب)/ ٥(ج  جممع البيان

ص والتخلُّ  ضارِّ عباد يف دفع املاالستعانة بال ]] إنَّ ٤٠٥[[ص 

ام جيب ذلك. وكان  قبيح، بل ربَّ املكاره، جائز غري منكر وال من

األنصار وغريهم، ولو به باملهاجرين و فيام ينو يستعني نا نبيُّ 

ام عوتب الروايات فإنَّ  ت هذهفلو صحَّ  مل يفعله. كان قبيحاً 

اهللا  عىلٰ ل  ترك عادته اجلميلة يف الصرب والتوكُّ يف  يوسف

ام كان . وإنَّ داً شدي وت ما ابتالءً  موره دون غريه وقتاً أُ  كلِّ  سبحانه يف

ٰىل غريه.  عل عٰىل اهللا سبحانه واقترصلو ترك التوكُّ  قبيحاً  يكون

االعتصام باهللا تعاٰىل واالستعانة به دون غريه  ويف هذا ترغيب يف

 ستعان بغريه.يُ  أنْ  جاز أيضاً  نْ إئد، وعند نزول الشدا

*   *   * 

٦٢ - اد:  

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /احلدود واحلقائق

حقيقة االستفساد هو ما وقع عنده  - ٦٠]] ٧٣٣[[ص /

يف   يكون متكينًا وال له حظٌّ  ا وقع، من غري أنْ الفساد، ولواله مل

 التمكني.

*   *   * 

  ار: - ٦٣

 :)ـه٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /حلقائقاحلدود وا

باع ل البدل فيام تُ عر هو تعدييقة السقح - ٦٥]] ٧٣٣[[ص 

 .به األشياء

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

 الكالم يف األسعار: ]]٢٧٤[[ص /

باع به األشياء، وال اعلم أنَّ السعر هو تقدير البدل فيام تُ 

ا هنَّ وَصف بأيُ ٰى أنَّ الدراهم ال فس البدل بأنَّه سعر. أَال ترٰى نُيسمَّ 

ُوِصَف تقديرها بذلك  كانت أثامنًا للمبيعات؟ وإنْ  أسعار وإنْ 

 فيقال: هذا املبتاع بكذا وكذا درمهًا. 

ا إنَّام تكون أسعارًا، ألنَّ  ال يلزم عٰىل هذا احلدِّ أنْ  م املتَلفاتيَ وِق 

صنا اسم السعر بتقدير البدل  جة فات خارم املتليَ يف البيع، وِق خصَّ

 .تاعن املبيع

يكون ذلك عٰىل جهة  حدِّ السعر أنْ يف ط ومن الناس من رش 

اج إٰىل هذا االحرتاز، م املتَلفات. وليس ُحيتيَ ايض احرتازًا من قِ الرت

 م املتَلفات منه.يَ ر البيع ُيغني عنه يف إخراج ِق ألنَّ ذك

ء والرخص، امَّ كان السعر يتعاقب عليه الوصف بالغالـول

 غالء.لاالرخص و ُحيَدَّ  أنْ وجب 

ه العادة يف طاط السعر عامَّ جرت بوحدُّ (الرخص) هو: انح

صوص ومكان خمصوص، ألنَّ انخفاض سعر الثلج يف وقت خم

 خصًا، وكذلك يف زمان الشتاء. فلذلك ُيَعدُّ راحلال الباردة ال

 اشرتطنا الوقت واملكان.

 لعادة يف وقتما جرت به ا و(الغالء) وهو زيادة السعر عىلٰ 

 ]] ومكان خمصوص.٢٧٥[[ص / خمصوص

ٰىل من فعل  واحدة من الرخص والغالء إ ُيضاف كلُّ  أنْ  وجيب

هتم أو أما بأنْ  - تعاٰىل عدد الناس قلَّل اهللا ما هو كالسبب فيه، فإنْ 

ص من تناسلهم أو ضعَّف شهواهتم إٰىل األقوات أو كثَّر ذلك  نقَّ

 كسعل إليه. وباخص مضافاً كان الر -ء الذي نقص سعره اليش

ٰى شهواهتم وقلَّل يف ثَّر الناس أو قوَّ ك الغالء، فإنَّه إذا كمن ذل

إثبات أقواهتم فالغالء مضافًا إليه تعاٰىل، ولذلك وجب الصرب 

ر، ألنَّه تابع ط وال تضجُّ به، والتسليم من غري تسخُّ  عليه والرضا

 للمصلحة.

م األمتعة سعريهاد لتوإذا كان سبب الرخص من جهة العب

خار، أو جلبهم عهم من االحتكار واالدِّ الناقص، ومن نمبالث

إٰىل وفورها، فالرخص مضاف إليهم.  متعة وتسهيلهم السبيل لأل

إذا ادَّخروا األقوات من ذلك الغالء، ألنَّ الظلمة  وبالعكس

ر أسعار ما  ومنعوا الناس من بيع ما يف أيدهيم منها لتتوفَّ

صهم، أو  كثر فيام تسعري وافر وأ  ناس بالرهبة عىلٰ ا المحلوخصَّ

ء مضاف ائب حتَّٰى زاد السعر، فالغالعشار والرضيلزمونه من األ

 إليهم وهم املذمومون.

*   *   * 



 األسعار )٦٣(لف / حرف األ  ..............................................................................................................  ٤

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض د السيِّ  /العلم والعمل رشح مجل

باع به  ا األسعار فهي تقدير البدل فيام يُ فأمَّ ]] ٢٤٨[[ص 

 ره.تقدي ول بل هعني املبدَ هو عر اليشء، وليس الس

كان عليه، والوقت والبلد  والرخص هو انحطاط السعر عامَّ 

 واحد. 

 طني اللذين ذكرنامها.دة السعر مع الرشهو زيا والغالء

رخص إٰىل اهللا تعاٰىل إذا فعل سببهام، ام نضيف الغالء والوإنَّ 

 ونضيفهام إٰىل العباد إذا فعلوا أسباهبام.

ة  الناس أو لقوَّ ريثليل احلبوب أو تكلتقء فإذا كان الغال

ف إٰىل اهللا تعاٰىل، وبالعكس من ذلك يضشهواهتم لألقوات، أُ 

ة للقوت ومنع الناس كان سبب الغالء احتكار الغلَّ  وإنْ  رخص.ال

له أو إكراههم عٰىل تسعريه، ُأضيف إٰىل العباد، من بيعه ومح

 وبالعكس من ذلك الرخص.

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت  أبو الصالح احللبي /تقريب املعارف

 :]يف األسعار[ :مسألة ]]١٤٠[[ص 

 .ومعنٰى  الكالم يف األسعار عبارة

 ؟ما السعر :]] فالعبارة١٤١ص [[/

ة هذه بدليل صحَّ  ،باع به األشياءتقدير البدل فيام يُ  :وهو

احلنطة  :قولنا ألنَّ  ،ل منهالعبارة عٰىل تقدير البدل دون البدل واملبدَّ 

 عٰىل حال.  الدرهم سعراً فيزان والقلال يكون ا ،ن بدرهماقفيز

 وغالء.  ،رخص :إىلٰ  العبارةوينقسم 

 جرت العادة به يف وقت ومكان  السعر عامَّ  نحطاط هو ا   : فالرخص 

  . طالق الرخص مع تكامل هذه األوصاف ة إ بدليل صحَّ   ، خمصوصني 

 اختالف املكان أو الوقت يمنع ألنَّ  ،واعتربنا الوقت واملكان

ف الثلج وقت سقوطه من وَص ال يُ  كلذول ،من إطالق الرخص

نأٰى عن فيام  ف بذلكوَص ام يُ وإنَّ  ،هلرخص وال يف حملِّ السامء با

 إذا زاد عٰىل املعهود. ه من اجلبال يف زمان احلرِّ حملِّ 

زيادة السعر عٰىل ما جرت به العادة يف وقت  :والغالء هو

 مناه. بدليل ما قدَّ  ،ومكان خمصوصني

 ؟ف الرخص والغالءاضإٰىل من يُ  :عنٰى ملاو

كان الرخص لتكثري أجناس  فإنْ  ،بام فعل سببهام وذلك خمتصٌّ 

 ،ء الرخيصأو تقليل شهواهتم لليش ،أو إماتة اخللق ،املبيعات

 .لوقوف ذلك عٰىل فعله ،هفهو مضاف إليه سبحان

ة  الناس عٰىل بيع األمتعَرب عن العباد ُجي  باً كان الرخص مسبَّ  وإنْ 

فالرخص مضاف  ،ريها بالثمن اليسريه من كثنوبام يملك أو يدلُّ 

 .عند أفعاهلموعه لوق  ،إليهم

أو   ،أو تكثري اخللق ،للجدب والقحط كان حادثًا  والغالء إنْ 

 .فمضاف إليه سبحانه ،تقوية شهواهتم

  ،ل ومنع املسافرةبُ أو إخافة السُّ  ،كان الحتكار الظلمة وإنْ 

 دونه تعاٰىل.  فمضاف إٰىل من فعل ذلك

] ولذلك جيب شكره سبحانه عٰىل الوجهني ]١٤٢[[ص /

 عباد.ب الغالء أو الرخص من الح من سبَّ مدَ أو يُ  مُّ ذَ ويُ  ،لنياألوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الكايف يف الفقه/ أبو الصالح احللبي (ت 

له تعاٰىل إذا كانت أسبابه من  بَ والرخص من قِ ]] ٥٩[[ص 

تة اخللق أو تقليل ماإت أو الثامر أو الَّ فعله تعاٰىل بتكثري الغ

ذا وقع إف ،ىلٰ ه تعامور بٰىل املبيع، الختصاص هذه األُ إشهواهتم 

 اً يكون لطف هو إحسان منه تعاٰىل، وجيوز أنْ الرخص هلذه الوجوه ف

 . للمحسن إليهم أو لغريهم

كان سببه تسعري الظامل وجرب أرباب السلع  نْ إو  ]]٦٠[[ص /

فعل أسبابه، وهو  ىلٰ إ فالرخص مضاف ،الثمن عٰىل بيعها بيسري

 .مالكي األب عٰىل ذواملتغلِّ  يٰىل تعدِّ إناده تسال ،قبيح

ت وغريها إٰىل أسواق من الغالَّ  كان سببه إخراج ما يملكه نْ إ و 

 ،ت لذلك فحصل الرخص فكثر  ، املسلمني، وأخذ املحتكرين بذلك 

  . إحساناً فيه الشكر بكونه    وهو حسن يستحقُّ   ، ليه إفهو مضاف  

له إذا كانت أسبابه من فعله سبحانه بَ ء من ِق غالال نوام يكنَّ إو

لثامر ت أو اإهالكه الغالَّ ، [و]ب لذلكدَ اجلَ  وحصول بمنع الغيث

 ات،ٰىل املنهيَّ إأو تكثري اخللق أو تقليل شهواهتم  ،بعض اآلفاتب

مور به سبحانه دون خلقه، فال شبهة يف كون الختصاص هذه األُ 

 .أو عقاباً  ء لطفاً هذه الغال

أو   ،سبب الغالء احتكار الظلمة األقوات وغريها كان نْ إو

ٰىل  إمضاف فهو  ،أعٰىل السعرينجربهم عٰىل البيع ب منع املسافرة أو

الستناده  ل أسبابه دونه تعاٰىل، والغالء عٰىل هذا الوجه قبيحعَ من فَ 

 ٰىل وجه قبيح. إ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ اد/ الشيخ الطويس (تاالقتصاد فيام يتعلَّق باالعتق

 الكالم يف السعر: ]]١٧٦[[ص 



 ٥ ..............................................................................................................  األسعار )٦٣(/  فلاألرف ح

  ،اع به األشياءبر البذل فيام يُ ه عبارة عن تقدينَّ إا السعر فوأمَّ 

ه سعر فال يقولون فيمن معه دراهم نَّ أٰى نفس البذل بسمَّ وال يُ 

 للمبيعات. ثامناً أ كانت  وإنْ  ،عه أسعاراً م نَّ إ :ودنانري

،  اً وكذا درمه اذبك يقال: هذا املتاعف تقديرها بذلك فوَص ويُ 

زنا منه رَّ ا حت، ألنَّ ٰى سعراً سمَّ يُ  نْ أفات وال يلزم عٰىل ذلك قيم املتلَ 

 .)ياءباع به األشفيام يُ ( :بقولنا

يكون  نْ أ السعر  ]] ويف الناس من رشط يف حدِّ ١٧٧[[ص /

فات. وذكر البيع م املتلَ يَ من قِ  احرتازاً  ،هة الرتايضذلك عٰىل ج

 ذلك. نع غني ما قلناه يُ عىلٰ 

فالرخص هو انحطاط   ،ويكون رخيصاً  لياً والسعر يكون غا

 خمصوص، ألنَّ  ة يف وقت ومكان جرت به العادالسعر عامَّ 

، وكذلك ٰى رخصاً سمَّ جلبال الباردة ال يُ الثلج يف ا انحطاط سعر

 لذلك اعتربنا الوقت واملكان.ف ،يف زمان الشتاء

الوقت و ةدعٰىل ما جرت به العاوالغالء هو زيادة السعر 

ضاف الرخص ملثل ما قلناه يف الرخص، ويُ  ،واملكان واحد

 تعاىلٰ اهللا كان سببهام من جهة  نْ إف ،بهامٰىل من فعل سبإوالغالء 

 إليهم. ضفنأُ كان سببهام من جهة العباد  وإنْ  ،ضفن إليهأُ 

تعاٰىل من الرخص فهو بتكثري اهللا سببه من فام يكون 

فريخص واهتم لألقوات هشتقليل الناس وتنقيص احلبوب و

وسبب الغالء عكس ذلك من  ،تعاىلٰ اهللا ٰىل إضاف ذلك فيُ  عند

ات فتغلوا لألقو بوب وتكثري الناس وتقوية شهواهتمتقليل احل

وما يكون سببه من العباد يف  اهللا.ٰىل إضاف عند ذلك فيُ 

ذلك  ت أو بيعها أو محل الناس عىلٰ ص فنحو جلب الغالَّ الرخ

 نْ أالغالء ب م بنقصان من السعر، وعكس ذلكهالزامهم إيَّ إو

ن غالية روها بأثامسعِّ ت ويمنعوا من جلبها ويُ لغالَّ احيتكروا 

ٰىل العباد الذين إرخص الغالء والب عند ذلك نَس فيُ  ،عٰىل العباد

  بوا ذلك.سبَّ 

*   *   * 

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

عند   تعاىلٰ  البدل، وهو من اهللا ر]] والسعر تقدي٧٢[ص [

  . ا عند األفعال القبيحةاألفعال التي ال تقبح، ومنَّ

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢لطويس (ت ين اجتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

 ،ءباع به اليشوالسعر: تقدير العوض الذي يُ  ]]٢٠٨[[ص 

اد الوقت ن اعتبار العادة واحتِّ  موال بدَّ ، وهو: رخص وغالء

 . ينا أيضاً د يستند إليه تعاٰىل وإلق و، واملكان

 لوجود الداعي وانتفاء الصارف.  واألصلح: قد جيب

*   *   * 

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

 :القول يف األسعار والغالء والرخص ]]٣٦٨[[ص /

  املبيع نوعاً ء املبيع، إذا كان هو تقدير الثمن لليش :السعرُ 

  ام زدت هذه الزيادة يف حدِّ وإنَّ  .مقاديره املتساوية  أثامن يتساوٰى 

، دار والضيعة واململوك سعراً ير ثمن الٰى تقدسمَّ ه ال يُ السعر، ألنَّ 

ٰى تقدير ثمن اخلبز واللحم وأجناس الفواكه واحلبوب سمَّ يُ ام ك

من املوزونات واملعدودات واملكيالت واملزروعات وغريها 

مقاديرها  يتساوٰى أثامن نواعاً األشياء أ   كان هذهامَّ ـذلك، لب

ار والضيعة وهذا ه ال يقال: ما سعر هذه الد ترٰى أنَّ َال أ املتساوية. 

 ؟دناها حدَّ ز أو اللحم أو غريمها ممَّ ر اخلبما سع : يقالالعبد؟ كام

يف ثمن املبيع عٰىل املعتاد يف مكان بيعه  : هو الزيادةوالغالءُ 

 بيعه. وزمان

ملكان والزمان ثمن املبيع عن املعتاد وا صانقن: هو والرخُص 

 واحد. 

، وال نقصان  ءً ٰى زيادة ثمن اجلمد يف الصيف غالسمَّ وال يُ 

ٰى زيادة ثمنه يف البالد سمَّ  يُ ذا ال. وكثمنه يف الشتاء رخصاً 

ضع التي ال ينقطع فيها نزول الثلج ونقصان ثمنه يف اجلبال فاملوا

 .ورخصاً  ياه غالءً وانجامد امل

ٰى كان سبب بهام، حتَّ بِّ سضافان إٰىل من يُ لغالء والرخص يُ او

موال وإلزامهم ق وغصبهم األرُ الغالء إخافة الظلمة الطُّ 

فهم األقوات ملن جيلب األمتعة وإتالائب واألعشار والفرق الرض

ال يبيعوها  اب األمتعة عٰىل أنْ واحتكارهم األطعمة ومحلهم أصح

هم. فالغالء منهم وهو خيصُّ  حوهم فيامبِّ دة لُري  بزياإالَّ 

 ويلزمهم العوض يف ذلك. ،جور وظلم]] ٣٦٩ [[ص/

ر كثِّ ل الريع ويُ قلِّ يُ  اٰىل بأنْ عتاهللا كان سبب الغالء من  وإنْ 

رغبات الناس يف األطعمة وشهواهتم  يقوِّ أو يُ  ،جوناملحتا اخللق

فات بنوع من اآلف األقوات تلِ ل األمطار، أو يُ قلِّ يُ هلا، أو 

حة، والعوض يف له للمصلعَ ة، فذلك الغالء منه تعاٰىل، فَ يَّ والسام

 عن الشكوٰى  ذلك عليه، فيجب الصرب عند ذلك، والكفُّ 

 ها.من يستحقُّ  يف حقِّ  ام يفعله عقوبةً واجلزع، وربَّ 
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ا ممَّ  بأقلِّ  ءومتٰى كان سبب الرخص إكراه الظلمة عٰىل بيع اليش

ة، وهو جور مل، بل هو من الظاهللا فذلك ليس من ،يساوي

 ظلم. و

نون ؤمِّ ام يُ كَّ مراء واحلُ الة واألُ الو كان الرخص بسبب أنَّ  وإنْ 

َّ  اع الطريقطَّ السبيل ويمنعون قُ  ي والغصب، اق من التعدِّ والرسُّ

ار يف جلب األمتعة باللطف دون العنف، أو جَّ التُّ ن بورغِّ ويُ 

ص، فذلك الرخص يكون م من األمتعة بثمن ناق يبيعون ما عنده

ني للشكر من ويكونون بذلك منعمني مستحقِّ  ،إليهم  مضافاً  ضاً يأ 

 قصدوا بذلك اإلحسان إليهم. الرعايا، إنْ 

ر خلق كثِّ يُ  تعاٰىل بأنْ اهللا  ومتٰى كان سبب الرخص من

ف رغبات الناس ضعِّ ل عدد املحتاجني إليها ويُ قلِّ و يُ األطعمة أ 

حكمة  ورخص منه تعاٰىل، وهواهتم هلا، فذلك الإليها وشه

يكون ذلك  وصواب، وجيب علينا الشكر عليه. ومن اجلائز أنْ 

 . فاً لط

م  كلَّ منا يف األلطاف التي هي من جهته تعاٰىل، فلنت تكلَّ امَّ ـول

ونقول: األلطاف التي هي  ،همفيام يكون من فعل العباد من ألطاف

ات، وما  عيَّ لرشكا لنا كونه لطفاً من فعلنا تنقسم إٰىل ما نعلم بعقو

، كمعارف التوحيد والعدل، فنستغني ع ال كونه لطفاً بالرش هنعلم

ع، وإٰىل ما ال بوجوب ذلك علينا من الرشيف علمنا 

ات. عيَّ لنا كالرش نا إٰىل كونه لطفاً ]] هنتدي بعقول٣٧٠ [[ص/

ل األنبياء  أقواع ال سبيل لنا إٰىل العلم بوجوبه إالَّ نعلمه بالرش وما

ة ما هتم لنعلم صحَّ بوَّ نعلم نُ  أنْ  ، فيجب)سالمصالة والعليهم ال(

نذكر عقيب ما ذكرنا   أنْ تيضائع. وهذه اجلملة تقأوردوه من الرش

 ة.الكالم يف النبوَّ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /لكوتر املأنوا  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :األسعار يف :املسألة احلادية عرش ]]٢٢٤[[ص 

فعال  د األنعتعاٰىل اهللا وهو من  ،سعر تقدير البدلقال: وال

 ا عند األفعال القبيحة. ومنَّ ،حقبَ التي ال تُ 

وهو عٰىل  ،ءباع به اليشتقدير البدل فيام يُ أقول: السعر هو 

رخص هو نقصان السعر عن القدر الف .رخص وغالء :رضبني

 والغالء هو زيادة السعر عن .اد الوقت واملكانمع احتِّ املعتاد 

وإٰىل  تعاىلٰ اهللا نسبان إٰىل وقد يُ  اد الوقت واملكان.املعتاد، مع احتِّ 

ر كثِّ يُ  عل أسبابه، كأنْ تعاٰىل بفاهللا فالرخص يكون من  .العبد

والغالء يكون  .ل عددهم قلِّ يُ  ل رغبة الناس فيها، أوقلِّ األمتعة، ويُ 

 ويكون الرخص من الناس بأنْ  ،يعكس احلال فيه  بأنْ منه تعاىلٰ 

قها فيها، والغالء يكون منهم فرِّ ويُ  تعة إٰىل بلدةالسلطان األم جيلب

 يفعل العكس. بأنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ العالَّ  /كشف املراد

 :عاريف األس :املسألة السابعة عرشة ]] ٤٦٤[[ص 

وهو رخص  ،ءبه اليش باعقال: والسعر تقدير العوض الذي يُ 

 دنويست ،ت واملكانالوق اد ة واحتِّ من اعتبار العاد وال بدَّ  ،وغالء

 . يه تعاٰىل وإلينا أيضاً إل

يس ول ،ءباع به اليشأقول: السعر هو تقدير العوض الذي يُ 

فالرخص  ،وهو ينقسم إٰىل رخص وغالء ،هو الثمن وال املثمن

اد الوقت واملكان، حتِّ  جرت به العادة مع اعامَّ  طُّ السعر املنحهو 

 واملكان. اد الوقتدة مع احتِّ رت به العا جوالغالء زيادة السعر عامَّ 

الثلج قد رخص  إنَّ  :ه ال يقالام اعتربنا الزمان واملكان ألنَّ وإنَّ 

 وجيوز أنْ  ،ه ليس أوان بيعهألنَّ  ،يف الشتاء عند نزول الثلجسعره 

ادته يف به ع  جرترخص يف الصيف إذا نقص سعره عامَّ  :ليقا

ه يدوم نزولبال التي رخص سعره يف اجل :وال يقال ،ذلك الوقت

رخص سعره يف  :يقال وجيوز أنْ  ،ا ليست مكان بيعههنَّ أل ،فيها

 البالد التي اعتيد بيعه فيها.

واحد من الرخص والغالء قد  كلَّ  واعلم أنَّ ] ]٤٦٥ص [[/

ر رغبة كثِّ  ويُ عنيَّ ل جنس املتاع املقلِّ يُ  بأنْ  ،له تعاىلٰ بَ يكون من ِق 

جنس  ركثِّ وقد يُ  ،فنيلَّ حة املكفيحصل الغالء ملصل ،الناس إليه

أو  منه تعاٰىل وإنعاماً  الً ل رغبة الناس إليه تفضُّ قلِّ املتاع ويُ  ذلك

 بأنْ  ،لنابَ وقد حيصالن من قِ  .ة فيحصل الرخصيَّ ملصلحة دين

 ،منه ظلامً  غالٍ  رٍ بسعس عٰىل بيع تلك السلعة حيمل السلطان النا

لك غري ذلو أ  ،أو ملنع الطريق خوف الظلمة ،أو الحتكار الناس

وقد حيمل السلطان  ،إلينا فيحصل الغالء  املستندة بامن األسب

أو حيملهم عٰىل بيع ما يف   ،منه الناس عٰىل بيع السلعة برخص ظلامً 

 ص.أيدهيم من جنس ذلك املتاع فيحصل الرخ

*   *   * 

مة احل /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

باع به يُ فيام  دللبا ا السعر، فهو تقديروأمَّ ]] ١٧٩[[ص 

  ، البدل هو الثمن أو املثمن ألنَّ  ،. وال يقال: هو البدلشياءألا



 ٧ ..............................................................................................................  األسعار )٦٣(/  فلاألرف ح

 عامَّ  وهو السعر املنحطُّ  ،ا رخص. وهو إمَّ وليس أحدمها سعراً 

ا غالء، وهو ما ن واحد. وإمَّ جرت به العادة، والوقت واملكا

 تعاٰىل أو من العباد.  ا من اهللامنهام إمَّ  لٌّ وك .يقابله

 *   *  * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ الَّ علا /مناهج اليقني 

مسألة: السعر هو تقدير البدل  ] ٢١٤/٢٠[]] ٣٤٥[[ص 

الرخص ف  .رخص وغالء ألشياء، وهو عٰىل رضبني: باع به افيام يُ 

 .كاناد الوقت وامل جرت به العادة مع احتِّ هو السعر القارص عامَّ 

وقد  ،تعاىلٰ  ل اهللابَ واحد من الرخص والغالء قد حيصل من ِق  وكلُّ 

 ل العبد.بَ من قِ صل حي

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 :سألة احلادية عرش: يف األسعار][امل ]]٤٥٣[[ص 

تعاٰىل عند  وهو من اهللا ،البدلوالسعر تقدير (ف: قال املصنِّ

]] األفعال ٤٥٤ا عند /[[ص ومنَّ ،التي ال تقبحاألفعال 

 .)ةلقبيحا

باع به السعر هو تقدير البدل فيام تُ (: )هدام ظلُّ ( الشارحل قا

فالرخص عٰىل رضبني: رخص وغالء، ( أي السعر )األشياء، وهو

كان، اد الوقت واملالقدر املعتاد مع احتِّ  هو نقصان السعر عن

اد الوقت و املكان، وقد اد مع احتِّ املعت هو زيادة السعر عنوالغالء 

تعاٰىل وإٰىل العبد،  إٰىل اهللا( الغالءلرخص و] ا[أي )ينسبان

تعاٰىل  اهللا )ركثِّ يُ  تعاٰىل بفعل أسبابه كأنْ  فالرخص يكون من اهللا

بني الراغ )ل عددقلِّ ل رغبة الناس إليها أو يُ قلِّ األمتعة ويُ ( لكت

 يها. إل

، أي يف )يعكس احلال فيه  بأنْ تعاىلٰ  والغالء يكون من اهللا(

ر رغبات الناس فيه، أو كثِّ ، أو يُ عاتاملل ذلك قلِّ يُ  أنْ ء بذلك اليش

 ر عدد الراغبني إليها.كثِّ يُ 

ار جَّ أو التُّ  )انجيلب السلط ويكون الرخص من الناس بأنْ (

 للبيع. )قها فيهافرِّ األمتعة إٰىل بلدة ويُ (

من  )العكس( أي السلطان )يفعل كون الغالء منهم بأنْ يو(

ا  فأمَّ  .ا عها فيهبي ع مننمن بلدة، أو يميأخذ األمتعة  بأنْ  ،ذلك

تعاٰىل املوجبة للرخص والغالء فهي  األفعال الصادرة من اهللا

ظهر فيه نعمته منها كالرخص حسنة جيب شكره تعاٰىل عٰىل ما 

لة فعله تعاٰىل للقبيح،  استحام من ملا تقدَّ  ،والصرب عٰىل الغالء

قد و الغالء فالصادرة من العبد املوجبة للرخص أ  [و]األفعال

 كون حسنة.ة وقد تحيبون ق تك

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

ء، اع به اليشبالبدل فيام يُ الثالث: السعر تقدير  ]]٢٣٢[[ص 

أعني  - من، وهو رخصه الثمن واملثوليس نفس البدل، ألنَّ 

كان، وغالء اد الوقت وامللعادة مع احتِّ به ا  جرتعامَّ  - املنحطُّ 

إذ ال يقال: الثلج رخيص  ،اد يف الطرفنياالحتِّ  ِربَ عتُ وا .هضدُّ و وه

قال:  يف الصيف حال عدمه، بل ي وغالٍ  ،يف الشتاء حال نزوله

النحطاطه عن جاري عادته، وكذا الكالم يف  ،رخص يف الصيف

 كان.امل

ا،  ومنَّ  منه تعاىلٰ وإالَّ  ،ابيح فمنَّاشتمال عٰىل وجه ق  ام إنْ ثّم إهنَّ 

 .وقد يكون ابتالءً  ،ة اللطفيَّ شتمل عىلٰ ٰىل قد ياوما منه تع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

مة احليلِّ  قال]] ٢٩٣[[ص  : والسعر هو: تقدير  ][أي العالَّ

شياء. وهو رخص وغالء، فالرخص هو األباع به البذل فيام يُ 

 واملكان،ت وق لااد مع احتِّ العادة   جرت بهعامَّ  ر املنحطُّ السع

  جرت به العادة يف الوقت واملكان.هو ارتفاع السعر عامَّ  والغالء

 نْ إل العبد. فبَ ٰىل، أو من قِ تعااهللا ل بَ ا من قِ مَّ إواحد منهام  وكلُّ 

 كان من العبد فهام منه. نْ إو، اهللافهام من اهللا كان السبب من 

و  يس هلوشياء، باع به األيُ  البذل فيامهو تقدير  قول: السعرأ 

 ء منهام بسعر.البذل هو الثمن واملثمن، وال يش نَّ ، ألفس البذلن

 وغالء. ،وهو قسامن: رخص

اد  جرت به العادة، مع احتِّ عامَّ  فالرخص: هو السعر املنحطُّ 

 الوقت واملكان.

اد   جرت به العادة، مع احتِّ ر املرتفع عامَّ والغالء: هو السع

 الوقت واملكان.

الثلج قد  نَّ إه ال يقال: نَّ ن، ألقت واملكااد الوام اعتربنا احتِّ نَّ إو

 .ه ليس أوان بيعهنَّ رخص سعره يف الشتاء عند نزول الثلج، أل

 جرت ذا نقص سعره عامَّ إ: رخص يف الصيف يقال وجيوز أنْ 

وال يقال: رخص سعره يف اجلبال التي  .عادته به يف ذلك الوقت

ص يقال: رخ وجيوز أنْ  . ا ليس مكان بيعههنَّ م نزوله عليها، أليدو

 عتيد بيعه فيها.أُ البالد التي  سعره يف
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اهللا واحد من الرخص والغالء قد يكون من  كلَّ  واعلم أنَّ 

ر  وكثَّ ل جنس املتاع املعنيَّ ذا قلَّ إا كان السبب منه، كام ذإتعاٰىل 

 بأنْ  فني أمجع، أوكلَّ الناس إليه، فيقع الغالء ملصلحة املبات رغ

  ر املتاع املعنيَّ ذا كثَّ إللخلق. و ابتالءً  لغيثوحيبس ا ل اجلرادرِس يُ 

وقد ]] ٢٩٤. /[[ص منه الً ل الرغبات، فيقع الرخص تفضُّ وقلَّ 

عٰىل بيع املتاع [بسعر]  الناَس  ذا محل السلطانُ إا، كام لنبَ يكون من ِق 

ف الظلم، فيقع منه، أو االحتكار، أو منع اجللب خو لامً ظ غالٍ 

، نحطٍّ يع بسعر معٰىل الب الناَس  لطانُ سمل الالغالء. وقد حي

ا فهو منَّ ،فيه وجه قبح مَ لِ فيحصل الرخص. وباجلملة متٰى عُ 

 ة. خاصَّ 

*   *   *  

٦٤  - ا:  

 ): هـ٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كامل الدِّ 

لذي به قرار بالشهادتني، وهو ا]] اإلسالم هو إ٤٣٨[[ص 

:  ل النبيُّ ن، وقااميعٰىل اإل ل، والثواباء واألموان الدمقَ ُحت 

إله إالَّ اهللا، وأنَّ حمّمدًا رسول اهللا فقد حقن ماله ال  د أنْ «من شه

 ».اهللا  هام، وحسابه عىلٰ ودمه إالَّ بحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١اهلداية/ الشيخ الصدوق (ت 

 يامن:الم واإلباب اإلس ]]٥٤[[ص /

الدماء   ن بهقَ لذي ُحي وهو ا ادتني،اإلسالم هو اإلقرار بالشه

 نَ قِ  حمّمد رسول اهللا) فقد حُ ه إالَّ اهللاال: (ال إلواألموال، ومن ق 

 يهام، وعٰىل اهللا حسابه. ماله ودمه إالَّ بحقَّ 

باللسان، وعقد بالقلب، وعمل واإليامن هو اإلقرار 

 باألعامل، وينقص برتكها. ]] يزيد ٥٥باجلوارح، وإنَّه / [[ص 

، ومثل ذلك مثل  ن مؤم ممسل ، وليس كلُّ ممؤمن مسل وكلُّ 

 فقد دخل املسجد، وليس كلُّ خل الكعبة سجد، فمن دالكعبة وامل

 من دخل املسجد دخل الكعبة. 

ق اهللا   يامن، فقال: يف كتابه بني اإلسالم واإل  وقد فرَّ
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ا قوله ٥٦[[ص / نَ  :]] وأمَّ
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ذكرنا، ألنَّ ما  خالف]، فليس ذلك ب٣٦و ٣٥[الذاريات: 

ٰى يأيت مع ؤمنًا حتَّ ٰى مُيسمَّ  سلم الٰى مسلًام، واملاملؤمن ُيسمَّ 

 إقراره بعمل.

ا قوله  ِ  :وأمَّ
ْ

ْ�َ اإل
َ
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ْ
 َوَمْن يَ�
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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ُه ِم ِدينا

ْ
 ِمن

َ
بَل

 َ
ْ
ِخَرةِ ِمَن ا�

ْ
�َن وَُهَو ِ� اآل ئَِل ، فقد ُس ]٨٥ان: عمر [آل �اِ�ِ

 ل: «هو اإلسالم الذي فيه اإليامن».ك، فقاعن ذل  الصادق

*   *   * 

 ):هـ٤٠٦ة/ الرشيف الريض (ت بويَّ ات الناملجاز

عليه الصالة (ومن ذلك قوله  - ١٥]] ٢٦[[ص /

غريبًا وسيعود غريبًا»، وهذا الكالم  : «إنَّ اإلسالم بدأ )والسالم

ة صاللاعليه (نَّه ازات، ألئع املجمن حماسن االستعارات وبدا

ل أمره تشبيهًا بال )موالسال رجل جعل اإلسالم غريبًا يف أوَّ

سالم كان عليه أنصاره وبعدت دياره، ألنَّ اإل الذي قلَّ  الغريب

ت قواعده، و ل ظهوره، ثّم استقرَّ ت هذه الصفة يف أوَّ اشتدَّ

 عليه الصالة(معاِقده، وكثر أعوانه، ورضب ِجرانه. وقوله 

مثل احلال األُوٰىل يف قلَّة  » أي يعود إىلٰ اً : «وسيعود غريب)سالموال

  -والعياذ باهللا  -أنَّه  بوظائفه، الوالقائمني  ائعهالعاملني برش

 ُمتحٰى سامته، وُتدَرس آياته.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣د (ت أوائل املقاالت/ الشيخ املفي

 القول يف اإلسالم واإليامن: - ١٤ ]]٤٨[[ص 

مؤمن  يامن، وأنَّ كلَّ غري اإلاإلسالم  ة عٰىل أنَّ ماميَّ اإلقت واتَّف

 هذين املعنيني   الفرق بنيمؤمنًا، وأنَّ مسلم  مسلم وليس كلُّ فهو 

ين كام كان يف اللسان، ووافقهم عٰىل هذا القول املرجئة يف الدِّ 

ة أمجعت املعتزلة وكثري من اخلوارج والزيديَّ وأصحاب احلديث. و

ني من، وأنَّه ال فرق بمؤ ممسل وا أنَّ كلَّ زعمعٰىل خالف ذلك، و

 ين.اإلسالم واإليامن يف الدِّ 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ١القرآن (ج    ان يف تفسريالتبي 

اختلفت  نْ إف ومكلَّ  واإلسالم واجب عٰىل كلِّ  ]]٥٢٩[[ص 

 من احلالل و احلرام. لقوله تعاٰىل:  دونياء فيام يتعبَّ رشائع األنب
�
  إِن

 يَن عِ ا�� 
ْ
ِ َد اهللاِ ن

ْ
  اإل

َ
ام هو نَّ إاإلسالم  نَّ إو ،]١٩ مران:ل ع[آ مُ ْسال



ىٰ اال )٦٥(لف / حرف األ  ٩ .......................................................................................................  سم واملسمَّ

وذلك واجب  ،ه، واجتناب معصيتهبطاعت بالعملهللا  اإلخالص

 سالم. إه  وكلُّ  ،دمتعبِّ  عٰىل كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الطربيسالفضل )/ ٢(ج  جممع البيان

نا وعند واحد عند ]] واإلسالم واإليامن بمعنٰى ٢٥٧[[ص 

اجلوارح من اإليامن،  بات من أفعالعندهم الواج  أنَّ تزلة، غريعملا

وليس من أفعال  اجبةالقلوب الو ن من أفعالوعندنا اإليام

 ل البقرة.اجلوارح. وقد رشحناه يف أوَّ 

من   به النبيُّ  ما جاء واإلسالم يفيد االنقياد لكلِّ 

ذا قلنا: إف  عليه.وترك النكري ة، واالستسالم به،عيَّ العبادات الرش

سالم، فاإلسالم هو اإليامن. ونظري ن وهو اإلدين املؤمن هو اإليام

، واإلنسان حيوان عٰىل الصورة نسان برشقولنا: اإل لكذ

. واالختالف ة برشنسانيَّ اإل ة. فاحليوان عٰىل الصورةنسانيَّ اإل

فهذا  د النفسني إٰىل خالف ما ذهب إليه اآلخر.ذهاب أح

 .يانف يف األدالختالا

*   *   * 

٦٥ - وا ا:  

 ):هـ٤١٣ل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت ائأو

 :ىٰ يف االسم واملسمَّ  قولال - ١٢٥ ]]١١٩[[ص 

ا م من القول يف الصفة وأهنَّ ٰى كام تقدَّ االسم غري املسمَّ  وأقول: إنَّ 

املعتزلة وهذا مذهب يشرتك فيه الشيعة و  ،غري املوصوف  احلقيقة  يف 

  هل التشبيه.ة من أ ة واملجربِّ فهم يف معناه العامَّ ل ا وخي   مجيعاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت بو الفتح الكرا)/ أ١كنز الفوائد (ج 

والصفة غري  ،ٰى االسم غري املسمَّ  اعلم أنَّ ]] ٦٩[[ص 

 .املوصوف

ٰى من املسمَّ   قوالً ان إالَّ ال يكون واالسم والصفة مجيعاً 

 .عليه القول لُّ يد اعٰىل م ة يدلُّ كتابأو  ،والوصف

والصفة   ،ٰى عٰىل املسمَّ  دلَّ حلقيقة ما االسم يف او ]]٧٠[[ص /

 . ٰى يف املسمَّ عٰىل معنٰى  ما دلَّ 

ام كان وربَّ  ،ة واحللولعطي الظرفيَّ ا تُ ألهنَّ  ،زويف هذا اللفظ جتوُّ 

 .املوصوف غري ظرف وال حمّل 

يف  نوكي أفادت أمراً ة ما الصف إنَّ  :يقال وأقرب من هذا أنْ 

 وصوف عليه.امل

عامل هذه األلفاظ لضيق العبارات  استم إىلٰ ام افتقر املتكلِّ وإنَّ 

 من اللفظ الغرض جاز استعامله. مَ هِ فإذا فُ  ،يفاء املعاينعن است

ا وسمت به  ممَّ  ،زيد وعمرو ونحو ذلك :فاالسم قولنا

 ،شاراتص هبا عند اإلتتخصَّ  هلا ألقاباً  وحصل ،األشخاص

 هو عليه. وال مفيدة أمراً  ،ف يف املوصوعٰىل معنٰى  ةوليست دالَّ 

ر ومعٰىل أُ  يدلُّ ا ممَّ  ،قادر وعامل ونحو ذلك :والصفة قولنا

 يكون املوصوف عليها.

عامل يفيد   :وقولنا ،قادر يفيد جواز وقوع الفعل منه :فقولنا

 م منه.ة وقوع الفعل املحكصحَّ 

اتني ه عن خروج املوصوف عنانكشف لنا االعتبار  فإنْ 

ويستحيل   ،لفعل منهر وقوع اٰى يتعذَّ حتَّ  ،مهاني إٰىل ضدِّ الصفت

فيه معنيني   ألنَّ إالَّ فام ذاك  ،منه حصول الفعل املحكم املتقن

منه فعل املحكم   وبوجودمها صحَّ  ،ومها القدرة والعلم ،نيحالَّ 

وال  ،لامها العجز واجلهوضدَّ  ،تغايرانومها عرضان م ،املتقن

وليس القدرة والعلم صفتني  ،ثحمدَ  واملوصوف يكون هذا إالَّ 

  ، در وهذا عاملهذا قا :ام الصفة قول الواصفوإنَّ  ،والعامل للقادر

 ة عٰىل ذلك.أو كتابته الدالَّ 

هذا  :ام صفته قولناوإنَّ  ،لألسود وكذلك ليس السواد بصفةٍ 

 ذا فقد غلط.ومن خالف يف ه ،أسود

لألسود  سوادوال ،لعاملل ملعال إنَّ  :يقال أنْ  إالَّ  ]]٧١[[ص /

 فذلك جائز. ،ع يف الكالمعٰىل وجه التوسُّ 

 ف عامَّ لة خروج املوصوكشف لنا االعتبار عن استحا وإنْ 

 .ةا صفات نفسيَّ  ألهنَّ فام ذاك إالَّ  ،هوبطالن وصفه بضدِّ  ،به َف ِص وُ 

درة يف م وال ق ه ال علنَّ أ و ،امل لنفسهاهللا قادر وع إنَّ  :وهلذا قلنا

وقوع الفعل املحكم وجه من جواز الستحالة خر ،له ةقياحلق

 نه. املتقن م

ال  استفدناه من ح ت الصفات عليها هي مافاملعاين التي دلَّ 

 املوصوف.

الصفة  إنَّ  :وقالوا ،الصفة غري الوصف ة أنَّ ت املجربِّ وقد ظنَّ

 ،وهذا فاسد .قول الواصفوالوصف هو  ،معنٰى قائم باملوصوف

 َف َص وَ  :تقول ،دا مصدران لفعل واحمهو ،والصفة هي الوصف

والوعد  ،ب والواهب واهلبةهَ وهذا كالوَ  ،اً فَ ْص ووَ  ةً فَ ِص  ُف ِص يَ 

 . اً دَ عْ ووَ  ةً دَ عِ  دُ عِ يَ  دَ عَ ووَ  ،اً بَ هْ ووَ   ةً بَ هِ  ُب َهيِ  َب هَ وَ  :تقول ،ةدَ لعِ وا

*   *   * 
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٦٦  - :ء واا  

 سالم.اإل 

 .اإليامن 

 سق.لفا 

 .الكفر 

 *  *   * 

٦٧  -  ي:إا  

 ):هـ٣النوبختي (ق  فَِرق الشيعة/ احلسن بن موسىٰ 

د بن يزيد  ن حممّ سامعيل بإد لسيِّ ة اومن الكيسانيَّ ]] ٢٩[[ص 

 وهو الذي يقول: ،بن ربيعة بن مفرغ احلمريي الشاعرا

   يا شعب رضوٰى ما ملن بك ال يرٰى 

  نت قريبٰى متٰى حتمٰى وأ حتَّ  

   دحممّ  ويا سميَّ  يصِّ واليا ابن 

   عليك تذوبه نفيسوكنيَّ  

   مر نوح أيقنتا علو غاب عنَّ

  ا النفوس بأنَّه سيئوبمنَّ 

 : اً ويقول فيه أيض

 ]]٣٠[[ص /

   أَال حّي املقيم بشعب رضوٰى 

  وأهد له بمنزله السالما 

   ا والوك منَّأرض بمعرش

  إلمامااخلليفة وا وكوسمُّ  

   اطر�  أهل األرض يكوعادوا ف

  عاما  هم سبعني مقامك عن 

   وٰى بجانب شعب رض لقد أمسٰى 

  تراجعه املالئكة الكالما 

   تق ابن خولة طعم مووما ذا

  وال وارت له أرض عظاما 

   وإنَّ له به ملقيل صدق

  وأندية حتدثه كراما 

مامة  إ ب  ل قا ع عن قوله هذا و رج د ابن حممّ  د السيِّ  وقد روٰى قوم أنَّ 

  هلا: وَّ أ توبته ورجوعه يف قصيدة  يف    وقال ،  د  جعفر بن حممّ 

 ...    باسم اهللا واهللا أكرب فرتجتع

 .شمٰى أبا هاكنَّد يُ يِّ وكان الس

*   *   * 

٦٨  - ا:  

 ):هـ٣النوبختي (ق  فَِرق الشيعة/ احلسن بن موسىٰ 

د مّ حم مام بعد جعفر بنإلا نَّ أفرقة) زعمت (و]] ٦٧[[ص 

بيه أ سامعيل يف حياة موت إنكرت أ سامعيل بن جعفر) وإابنه (

ه خاف نَّ بيه عٰىل الناس ألأ  جهة التلبيس من لك عىلٰ كان ذ :وقالوا

ٰى يملك األرض سامعيل ال يموت حتَّ إ به عنهم، وزعموا أنَّ فغيَّ 

ار إليه أش باهأ  ألنَّ ]] ٦٨/[[ص  ه هو القائميقوم بأمر الناس وأنَّ 

مام ال صاحبه واإل هدهم ذلك له وأخربهم أنَّ ه وقلَّ بعد مةماباإل

ه لقائم وأنَّ ه اه قد صدق وأنَّ  ظهر موته علمنا أنَّ فلامَّ   احلّق يقول إالَّ 

سامعيل إ مُّ وأُ  ،اخلالصة )ةسامعيليَّ اإل(، وهذه الفرقة هي يمت مل

احلسن بن ني فاطمة بنت احلس د ابني جعفر بن حممّ اهللا وعبد 

بن  بن عيلِّ حبيب بنت عمر  مُّ ها أُ مُّ وأُ  ،أيب طالب  نب بن عيلِّ 

 .طالب  يبأ بن ت عقيل سامء بنأ ها مُّ وأُ  ،طالب أيب 

د بن  حممّ (د بن حممّ  د جعفرمام بعاإل أنَّ  ثالثة زعمت )فرقة(و

سامعيل األمر كان إل نَّ إ :وقالوا ،ولد مُّ ه أُ مُّ وأُ  )،سامعيل بن جعفرإ

د د األمر ملحمّ بيه جعل جعفر بن حممّ أ قبل يفِّ و تُ يه فلامَّ بأياة يف ح

ا ال تنتقل من ألهنَّ له وال جيوز غري ذلك  وكان احلقُّ  سامعيلبن إ

 يف األعقاب إالَّ تكون وال  واحلسني  أخ إٰىل أخ بعد احلسن

كام مل  مامة حقٌّ اإل وموسٰى يفاهللا ومل يكن ألخوي إسامعيل عبد 

بن احلسني،  مع عيلِّ  ة حقٌّ يَّ نفاحل]] ٦٩/[[ص  بند يكن ملحمّ 

ٰى سمَّ برئيس هلم كان يُ  )ةباركيَّ ملا(ون سمَّ وأصحاب هذا القول يُ 

 .موٰىل إسامعيل بن جعفر )ركاملبا(

اب يب اخلطَّ (أ أصحاب  )ةابيَّ طَّ اخل(فهم  )ةعيليَّ ساماإل(ا فأمَّ 

قة يف وقد دخلت منهم فر )يب زينب األسدي األجدعأ د بن حممّ 

سامعيل بن جعفر يف حياة إوا بموت ل وأقرُّ سامعيإ بند فرقة حممّ 

 د جعفر بن حممّ اهللا يب عبد أ يف حياة بيه وهم الذين خرجوا أ 

ن وكااس بن العبَّ هللا اد بن عبد بن حممّ  ربوا عيسٰى بن موسٰى حاف

باحات ودعوا إٰىل ظهروا اإلأم عٰىل الكوفة فبلغه عنهم أهنَّ  عامالً 

ون يف مسجد الكوفة فبعث إليه م جمتمعأهنَّ و )ابيب اخلطَّ (أ  ةنبوَّ 

فلم  فقتلهم مجيعاً  ني رجالً فحاربوه وامتنعوا عليه وكانوا سبع

قتٰىل ال يف دَّ صابته جراحات فعُ أ  رجل واحد الَّ يفلت منهم إ

 بل) امللقَّ مة سامل بن مكرم اجلامَّ لَ بو َس أ (هو ص وفتخلَّ 



 ١١  .........................................................................................................  اإلسامعيليَّة )٦٨(لف / حرف األ

ا فحاربو ، عفرجه مات أنَّ  يزعم وكان ، بأيب خدجية]] ٧٠ [[ص/

م جعلوا سٰى حماربة شديدة باحلجارة والقصب والسكاكني ألهنَّ عي

 نَّ إقاتلوهم فهلم:  اب قالبو اخلطَّ أاح وقد كان صب مكان الرمالق

 ورماحهم وسيوفهمالرماح والسيوف قصبكم يعمل فيهم عمل 

ة ة عرشمهم عرشكم وال ختل فيكم فقدَّ وسالحهم ال ترضُّ 

ما ترٰى ما  :قالوا له ني رجالً منهم نحو ثالث َل تِ  قُ فلامَّ  ،حاربةللم

ر وقد عمل ؤثِّ بنا يعمل فيهم وال يُ بنا من القوم وما نرٰى قص حيلُّ 

ه قال أنَّ ة ما رواه العامَّ  فذكر هلم ،امن ترٰى منَّ َل تِ م فينا وقُ سالحه

يا   :لشيعةوقال هلم ما رواه ا ؟فيكم فام ذنبيهللا كان قد بدا  نْ إ :هلم

يف قتلكم فقاتلوا عٰىل دينكم  نَ ذِ وأُ م وامتحنتم تيبل قوم قد

صون من كم ال تتخلَّ وا مع أنَّ لُّ حسابكم وال تعطوا بلدتكم فتذأ و

 بوأ  ِرسَ عن آخرهم وأُ لوا تِ ٰى قُ ، فقاتلوا حتَّ موتوا كراماً القتل ف

يت به عيسٰى بن موسٰى فقتله يف دار الرزق عٰىل شاطئ اب فأُ خلطَّ ا

حرقوا وبعث أُ ه فحراق إأمر ب منهم ثمّ  ةعمجاالفرات وصلبه مع 

 ام ثمّ غداد ثالثة أيَّ وسهم إٰىل املنصور فصلبها عٰىل باب مدينة بؤبر

 َل تِ قُ  ل والقتَ اب مل يُ أبا اخلطَّ  نَّ إ :أصحابهحرقت، وقال بعض أُ 

ام حاربوا ه عليهم وإنَّ بِّ ام لبس عٰىل القوم وُش ابه وإنَّ حد من أصحأ 

من د وخرجوا جعفر بن حممّ ]] ٧١ [[صاهللا /يب عبد أ  رمأب

قبل القوم يقتل أ حد وأ حد ومل جيرح منهم أ هم املسجد مل يرَ 

ام يقتلون اب وإنَّ خلطَّ ا يبأ م يقتلون أصحاب عٰىل أهنَّ  ضهم بعضاً بع

القتٰىل  صبحوا نظروا يفأ  فلامَّ عليهم الليل  جنَّ  ٰى نفسهم حتَّ أ 

اب اخلطَّ  يبأ  بصحاأ جيدوا من م ومل هم منهفوجدوا القتٰىل كلَّ 

 ااب كان نبي� أبا اخلطَّ  نَّ إ :، وهؤالء هم الذين قالوااً وال جرحي قتيالً 

بعد ذلك حني حدث  هه صريَّ نَّ إ د ثمّ رسله جعفر بن حممّ أ  الً مرَس 

خرج من قال   ثمّ  ل هذا،من يقواهللا كة لعن هذا األمر من املالئ

 )جعفربن  ليعسامإد بن حممّ ( هل الكوفة وغريهم إىلٰ أ بمقالته من 

 .مامته وأقاموا عليهاإفقالوا باب يب اخلطَّ أ بعد قتل 

 مقاالت كثرية واختلفوا ما وصنوف الغالية افرتقوا بعده عىلٰ 

روح  نَّ إ :منهم )فرقة(فقالت  ،صحاهبم ومذاهبهميد سلف أ يف 

يب أ لت بعد غيبة حتوَّ  ثمّ  ،ابيب اخلطَّ أ ت يف لَ عِ د) جُ مّ (جعفر بن حم

مامة يف ساقوا اإل ثمّ  ،سامعيل بن جعفر)إد بن مّ (حماب يف اخلطَّ 

ن ة) ممَّ كيَّ بت منهم فرقة من (املباروتشعَّ  ،د بن إسامعيلولد حممّ 

يت مّ ام ُس وإنَّ  )،القرامطة(ٰى سمَّ تُ  املقالة]] ٧٢/[[ص  قال هبذه 

ب لقَّ هل السواد من األنباط كان يُ أ ذا برئيس هلم من هب

خالفوهم  ة ثمّ اركيَّ مقالة املب ىلٰ األصل ع كانوا يف )،قرمطويه(

بن أيب  عيلُّ ( :ة سبعة أئمَّ إالَّ   د النبيِّ يكون بعد حممّ فقالوا: ال 

بن  وهو إمام رسول و(احلسن) و(احلسني) و(عيلُّ  )طالب

سامعيل إ د بند) و(حممّ حممّ  ) و(جعفر بند بن عيلٍّ احلسني) و(حممّ 

 عموا أنَّ زوول، وهو رسم املهدي مام القائبن جعفر) وهو اإلا

فيه  رَ مِ  اليوم الذي أُ انقطعت عنه الرسالة يف حياته يف  النبيَّ 

فصارت الرسالة  مٍّ للناس بغدير ُخ  يب طالب أ بن  بنصب عيلِّ 

ك وا يف ذليب طالب واعتلُّ ]] أ ٧٣/[[ص  بن يف ذلك اليوم يف عيلِّ 

هذا  نَّ ه» وأموال «من كنت مواله فعيلٌّ : اهللا بقول رسول 

بن  ة وتسليم منه يف ذلك لعيلِّ الرسالة والنبوَّ  ه خروج مننمقول ال

 لعيلٍّ  بعد ذلك كان مأموماً   النبيَّ  وأنَّ  اهللا طالب بأمر  يبأ 

  (احلسن) ثمّ ة يفمامصارت اإل   عيلٌّ  مٰىض به فلامَّ  جوجاً حم

 يف ) ثمّ بن احلسني يف (عيلِّ  حلسني) ثمّ صارت من احلسن يف (ا

انقطعت عن  د) ثمّ كانت يف (جعفر بن حممّ  مّ ث) د بن عيلٍّ (حممّ 

عيل بن جعفر) كام انقطعت سامإجعفر يف حياته فصارت يف (

بدا له يف إمامة  اهللا  نَّ إ يف حياته ثمّ  د الرسالة عن حممّ 

وا يف ذلك سامعيل) واعتلُّ إد بن ها يف (حممّ فصريَّ سامعيل إجعفر و

 هللا ما رأيت بدا «: اله ق أنَّ  د حممّ ه عن جعفر بن بخرب روو

ه يف وأنَّ  مل يمت سامعيل حيٌّ إد بن حممّ  وزعموا أنَّ  ،سامعيل»إيف 

ث بعَ ه يُ هم أنَّ ه القائم املهدي ومعنٰى القائم عندبالد الروم وأنَّ 

د حممّ  وأنَّ  د ة حممّ نسخ هبا رشيعيعة جديدة يبالرسالة وبرش

ح ونبعة العزم عندهم سو ولوأُ لعزم ويل اأُ سامعيل من إن ب

ٰ (د براهيم وموسٰى وعيسٰى وحممّ إو  )عليه وآله وعليهماهللا  صىلَّ

 أنَّ ]] ٧٤/[[ص  سامعيل عٰىل معنٰى إد بن وحممّ   وعيلٌّ 

 نسان بدنه سبع يداهاإل رضني سبع وأنَّ ألا وات سبع وأنَّ السام

اه رومنخناه ذُ أُ ه سبع عيناه ورأس ه وقلبه وأنَّ ورجاله وظهره وبطن

ة كذلك وقلبهم األئمَّ  به وأنَّ كصدره الذي فيه قل سانهوفمه وفيه ل

وتبديلها  د خ رشيعة حممّ وا يف نسسامعيل، واعتلُّ إد بن حممّ 

«لو : ه قالأنَّ  د ن حممّ جعفر باهللا يب عبد أ بأخبار رووها عن 

سالم بدأ اإل نَّ إ«: ه قال»، وأنَّ متم القرآن جديداً قام قائمنا عل

ونحو ذلك من  ، للغرباء»فطوبٰى  أ د بكام عود غريباً سيو غريباً 

ة بن اسامعيل جنَّد تبارك وتعاٰىل جعل ملحمّ اهللا  وأنَّ  ،خبار القائمأ 

ٰ (آدم  ومجيع ما  لمحارمباحة لومعناها عندهم اإل )عليهاهللا  صىلَّ

  :اهللا الدنيا وهو قول  خلق يف
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موسٰى بن جعفر بن (ي أ  ]،٣٥[البقرة:  ةَ رَ جَ ش

د حممّ ( وزعموا أنَّ  ،ةمامعٰى منهم اإلوولده من بعده من ادَّ  )دحممّ 

 وأنَّ  ،يف كتابه اهللا ني الذي حكاه هو خاتم النبيِّ  )سامعيلإبن ا

 ا عرشج اثنجَ احلُ  وأنَّ  ،ةجزيرة حجَّ  ة جزيرة يف كلِّ الدنيا اثنتا عرش

اليد رجل له  داعية يد يعنون بذلك أنَّ  عية ولكلِّ ادة جَّ ح ولكلِّ 

واليد  مّ اعية األُ ة األب والدون احلجَّ مُّ َس دالئل وبراهني يقيمها ويُ 

 جلَّ (األب اهللا  نَّ االبن يضاهئون قول النصارٰى يف ثالث ثالثة أ 

 همُّ أُ االبن و واملسيح  )كبرياً  اعلو�  عن ذلك وتعاىلٰ اهللا 

وهو األب  ة األكرب هو الربُّ حلجَّ او  يممر]] ٧٥ [[ص/

وا وضلُّ باهللا كذب العادلون  ،واليد هو االبن مُّ والداعية هي األُ 

مجيع األشياء  ، وزعموا أنَّ مبيناً  اناً وا خرسوخرس بعيداً  ضالالً 

وأمر هبا هلا  ه نبيُّ ها تعاٰىل عٰىل عباده وسنَّاهللا فرضها  التي

الظاهر من   به العباد يف هللاتعبد مجيع ما اس نَّ وأ  ظاهر وباطن

هي بطوهنا وعليها  وبة وحتتها معانٍ ة أمثال مرضنَّالكتاب والسُّ 

ما ظهر منها ففي استعامله اهلالك والشقاء  اة وأنَّ العمل وفيها النج

 عرفوا احلقَّ مل يإذ  به قوماً اهللا ب العقاب األدنٰى عذَّ وهي جزء من 

اب، اخلطَّ أيب ب صحاأ  ةعامَّ مذهب  أيضاً ذا وه ومل يقولوا به،

وا استعراض الناس بالسيف وقتلهم عٰىل مذهب  واستحلُّ 

أهل القبلة وأخذ أمواهلم ة واألزارقة من اخلوارج يف قتل البيهسيَّ 

وا : اهللا ك بقول وا يف ذلوالشهادة عليهم بالكفر واعتلُّ 
ُ
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تبارك اهللا وا يف ذلك بقول سبي النساء وقتل األطفال واعتلُّ 
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وا بقتل من قال ؤيبد ه جيب عليهم أنْ ، وزعموا أنَّ ]٢٦ [نوح:

 ن بسٰى مو(مامة إقال بة من قوهلم وخاصَّ  عىلٰ  ن ليسمامة ممَّ باإل

  تعاٰىل:اهللا لوا يف ذلك قول ده وتأوَّ من بع وولده )جعفر
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بسائر الناس،  نبدأ هبؤالء ثمّ  نْ أ ، فالواجب ]١٢٣ [التوبة:

كوفة واد الة وهم بسال شوكة هلم وال قوَّ  ه أنَّ وعددهم كثري إالَّ 

 ألف.يكونوا زهاء مائة  هم أنْ لَّ ولع ليمن أكثراو

*   *   * 

 ): هـ٣٨١ين/ الشيخ الصدوق (ت كامل الدِّ 

ة ا تكذب به دعوٰى اإلماميَّ وممَّ  :ةقالت الزيديَّ ]] ٩٨[[ص 

هلم عٰىل  نصَّ  د حممّ ]] ٩٩[[ص /جعفر بن  م زعموا أنَّ هنَّ أ 

 يف حياتهت امعيل إسام إنَّ  ثمّ  ،إليه يف حياته إسامعيل وأشار

ٍء َكَام َبَدا َلُه ِيف إِْسَامِعيَل اْبنِيهللا «َما َبَدا : َفَقاَل  كان  فإنْ ، »ِيف َيشْ

يعرفه جعفر بن  من أنْ  كان ال أقلَّ ف  صحيحاً اخلرب االثنا عرش

 يغلط هو وهم هذا الغلط لئالَّ شيعته  ف خواصَّ عرِّ ويُ  د حممّ 

 العظيم.

عيل  عٰىل إسام نصَّ  د بن حممّ  ر فجع إنَّ  : قلتم مَ بِ  : لنا هلمقف

فلم  ؟اه بالقبولومن تلقَّ  ؟ومن رواه ؟وما ذلك اخلرب ؟مامةباإل

دها قوم قالوا بإمامة ة ولَّ ام هذه حكايوإنَّ  ،جيدوا إٰىل ذلك سبيالً 

ةاألبذكر  اخلرب ألنَّ  ،ليس هلا أصل ،إسامعيل   االثني عرش ئمَّ

وقد  ،ة ألئمَّ وا  يِّ عن النب مُّ لعاوا اصُّ قد رواه اخل

«َما : َقْوُلهُ  ا فأمَّ  .الكتاب عنهم يف ذلك يف هذاأخرجت ما روي 

ٍء َكَام َبَدا َلُه ِيف إِْسَامِعيَل هللا َبَدا  ما ظهر هللا  :ه يقولفإنَّ ، »اْبنِي ِيف َيشْ

ابني إذ اخرتمه يف حيايت ليعلم بذلك  أمر كام ظهر له يف إسامعيل

ليوم يف يبدو له ا اهللا  من زعم أنَّ  انوعند .بإمام بعدييس ه لنَّ أ 

كام روي عن   ،ء مل يعلمه أمس فهو كافر والرباءة منه واجبةيش

 .الصادق 

َثنَا َأِيب  ِد ْبِن َحيْيَٰى اْلَعطَّارِ َعْن ُحمَ ، َحدَّ ِد ْبِن َأْمحَ  ، مَّ َد  َعْن ُحمَمَّ

ثَ  :َقاَل  ،يِّ ْشَعرِ َراَن اْألَ ْبِن َحيْيَٰى ْبِن ِعمْ ا ازِ اهللا ا َأُبو َعبِْد نََحدَّ  ،يُّ الرَّ

ِد ْبِن ِسنَانٍ  ،اللُّْؤُلِؤيِّ  َعِن اْحلََسِن ْبِن اْحلَُسْنيِ  رٍ  ،َعْن ُحمَمَّ  ،َعْن َعامَّ

اِدِق اهللا َعْن َأِيب َعبِْد  ،َأِيب َبِصٍري وَسَامَعةَ َعْن  «َمْن  : َقاَل  ،الصَّ

 .»وا ِمنْهُ ؤُ اْبرَ َم َملْ َيْعَلْمُه َأْمِس فَ وْ يَ ٍء الْ ُه ِيف َيشْ لَ و دُ َيبْ اهللاَ َزَعَم َأنَّ 

 ،ة القول به هو ظهور أمرهب إٰىل اإلماميَّ نَس ام البداء الذي يُ وإنَّ 

تعاٰىل اهللا  ،ال بداء ندامة ،يل شخص أي ظهر يلبدا  :يقول العرب

 .كبرياً  اعن ذلك علو� 

ِه لِ َقوْ  مع  مامةيل باإلعٰىل إسامع الصادق  وكيف ينصُّ 

 ؟»َحدًا ِمْن آَبائِيَال ُيْشبُِه أَ بُِهنِي وَ «إِنَُّه َعاٍص َال ُيْش  :يهِ فِ 

ُد ْبُن ُموَسٰى ْبِن املتَوَ ]] ١٠٠[[ص / َثنَا ُحمَمَّ ِل َحدَّ ، كِّ

ُد ْبُن َحيْيَٰى اْلَعطَّ  :َقاَل  َثنَا ُحمَمَّ ِد ْبِن َأْمحََد ْبنِ  ،ارُ َحدَّ ْبِن يَٰى َحيْ  َعْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ،ْبِن َيِزيدَ  َعْن َيْعُقوَب  ،ْشَعِريِّ اْألَ  َرانَ ِعمْ    ، َعْن ُحمَمَّ

 ،َعْن إِْسَامِعيَل  اهللا َعبِْد َسَأْلُت َأَبا  :َقاَل  ،َعِن اْحلََسِن ْبِن َراِشدٍ 

 .»يَأَحدًا ِمْن آَبائِ  َال ُيْشبِهُ نِي وَ «َعاٍص َال ُيْشبِهُ : َفَقاَل 

َثنَا ا َثنَا َأِيب  :َقاَل ، ُن َأْمحََد ْبِن إِْدِريَس بْ  نُ ْحلََس َحدَّ َعْن  ،َحدَّ

ِد ْبِن َأْمحَدَ  ِقيِّ  ،ُحمَمَّ ِد عَ  ،َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد واْلَربْ ْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

ِعيَل إِْسَام  ْرُت َذكَ : َقاَل  ،َعْن ُعبَيِْد ْبِن ُزَراَرةَ  ،َعْن َمحَّادٍ  ،ْبِن َأِيب َنْرصٍ ا
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َال ُيْشبُِه َأَحدًا ِمْن  َال ُيْشبُِهنِي وَ اهللا وَ « : َل َفَقا ، اهللا َد َأِيب َعبِْد نْعِ 

 .»آَبائِي

ُد ْبُن اْحلََسِن بْ  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا   :َقاَل ، ِن َأْمحََد ْبِن اْلَولِيِد َحدَّ َحدَّ

ِد ْبِن َعبْ اهللا، َعبِْد  َسْعُد ْبنُ   ،َأِيب َنْجَرانَ  نِ بْ اَعِن  ،ْجلَبَّارِ ا دِ َعْن ُحمَمَّ

َجاَءِين َرُجٌل  :َقاَل  ،َعِن اْلَولِيِد ْبِن َصبِيٍح  ،ملْختَارِ ْنيِ ْبِن اَعِن اْحلَُس 

ُجلِ َتَعاَل َحتَّ  : َفَقاَل ِيل    : َقاَل  ،َفَذَهبُْت َمَعهُ  :َقاَل  ،ٰى ُأِرَيَك اْبَن الرَّ

 َفَخَرْجُت  :َقاَل  ،ُن َجْعَفرٍ بْ  َامِعيُل ْم إِْس يهِ فِ  ُبونَ َفَجاَء ِيب إَِىلٰ َقْوٍم َيْرشَ 

َفِجئُْت إَِىلٰ اْحلََجِر َفإَِذا إِْسَامِعيُل ْبُن َجْعَفٍر ُمتََعلٌِّق بِاْلبَيِْت  ،َمْغُموماً 

 َأْشتَدُّ َفإَِذا َرْجُت َفخَ  :َقاَل  ،ي َقْد َبلَّ َأْستَاَر اْلَكْعبَِة بُِدُموِعهِ َيبْكِ 

َأْستَاِر اْلَكْعبَِة َرَجْعُت َفإَِذا ُهَو آِخٌذ بِ فَ  ،ْلَقْومِ ٌس َمَع االِ جَ إِْسَامِعيُل 

  : َفَقاَل  اهللا َفَذَكْرُت َذلَِك ِألَِيب َعبِْد  : َقاَل  ،لََّها بُِدُموِعهِ َقْد بَ 

 .تِِه»«َلَقِد اْبتُِيلَ اْبنِي بَِشيَْطاٍن َيتََمثَُّل ِيف ُصورَ 

يْطَ  َوَقْد ُرِوَي  ِة ُصوَرِة َنبِيٍّ وَال ِيف ُصورَ  ِيف ثَُّل َال َيتَمَ  نَ اَأنَّ الشَّ

ة هذا عليه باإلمامة مع صحَّ  ينصَّ  فكيف جيوز أنْ ، يٍّ َوِيصِّ َنبِ 

 القول منه فيه.

 :اعرتاض آخر

تكم  وما حجَّ  ،يشء تدفعون إمامة إسامعيل بأيِّ  :ةديَّ الت الزيق 

 ؟مامتهة القائلني بإيليَّ عٰىل اإلسامع

وباألخبار الواردة  ،ارمن األخب كرنا ذبام إمامتهفع ند :قلنا هلم

ة األىلٰ ع بالنصِّ   وبموته يف حياة أبيه. ، االثني عرش ئمَّ

ة عٰىل األئمَّ  ا األخبار الواردة بالنصِّ أمَّ ]] ف١٠١[[ص /

  فقد ذكرناها يف هذا الكتاب.االثني عرش

بِِه  َثنَاَما َحدَّ  صادق بموته يف حياة ال ا األخبار الواردةوأمَّ 

َثنَا َسْعُد ْبُن َعبِْد حَ  :َقاَل  ،ِيب أَ  ِد ْبِن ، اهللادَّ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ

واْحلََسِن ْبِن  َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأيُّوَب  ،َعِن اْحلََسِن ْبِن َسِعيدٍ  ،ِعيَسٰى 

الٍ   اهللا َعْن َسِعيِد ْبِن َعبْدِ  ،ْعُقوَب َعْن ُيوُنَس ْبِن يَ  ،َعِيلِّ ْبِن َفضَّ

اَت إِْسَامِعيُل َأَمْرُت بِِه  مَ امَّ ـلَ «:اهللا اَل َأُبو َعبِْد قَ  :اَل قَ  ،َرِج اْألَعْ 

 ،َذَقنَُه وَنْحَرهُ ٰى َأْن ُيْكَشَف َعْن َوْجِهِه َفَقبَّْلُت َجبَْهتَُه ووُهَو ُمَسجَّ 

 َهتَهُ ضًا َجبْ َأيْ  اْكِشُفوا َعنُْه َفَقبَّْلُت  :ُت ُثمَّ ُقلْ  ،ُثمَّ َأَمْرُت بِِه َفُغطَِّي 

َل  ،َفَغطَّْوهُ ُثمَّ َأَمْرُهتُْم  ،ُه وَنْحَرهُ وَذَقنَ ُثمَّ َدَخْلُت  ،ُثمَّ َأَمْرُت بِِه َفُغسِّ

َن َفُقْلُت  َفَقبَّْلُت َجبَْهتَُه وَذَقنَُه  ،ْن َوْجِههِ اْكِشُفوا عَ  : َعَليِْه وَقْد ُكفِّ

ْذُتهُ وَنْحَرُه وعَ  ُجو :ُثمَّ ُقْلُت  ،وَّ ْذَتهُ  َيشْ يِّ بِأَ  :َفُقْلُت  ،ُه»َدرِّ  ؟ٍء َعوَّ

 .»آنِ «بِاْلُقرْ : َقاَل 

أحدها  :يف هذا احلديث فوائد :ف هذا الكتابقال مصنِّ

 ل وبعده إالَّ ت وذقنه ونحره قبل الغسالرخصة بتقبيل جبهة امليِّ 

ه بعد مسَّ  فإنْ  ،عليه قبل الغسل بحرارته فال غسل تاً ميِّ  ه من مسَّ أنَّ 

فلو  ،ل فال غسل عليه ه بعد الغسمسَّ  وإنْ  ،سلعليه الغما يربد ف

اغتسل بعد ذلك أو مل يغتسل  الصادق  أنَّ ورد يف اخلرب 

 ه قبل الغسل بحرارته أو بعد ما برد.ه مسَّ لعلمنا بذلك أنَّ 

ومل   ،ل»سِّ «أمرت به فغُ : ه قالخرٰى وهي أنَّ  فائدة أُ للخربو

 ألنَّ  ،ليإسامعة امإم ل بطِ يُ  ما ويف هذا احلديث أيضاً  ، لتهغسَّ  :يقل

 حرضه. إمام إذا له إالَّ غسِّ إلمام ال يُ ا

ُد ْبُن اْحلََسِن ْبِن َأْمحََد ْبِن ]] ١٠٢[[ص / َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

َثنَا :َقاَل ،  اْلَولِيدِ  ارُ  َحدَّ فَّ ُد ْبُن اْحلََسِن الصَّ َعْن َأيُّوَب ْبِن  ،ُحمَمَّ

ِد ْبِن ُشَعيٍْب  َعنْ  ،ْريٍ مَ عُ ِيب  أَ  اْبنِ نِ عَ  ،ِزيدَ وٍح وَيْعُقوَب ْبِن يَ نُ   ،ُحمَمَّ

 اهللا ُت َمْوَت إِْسَامِعيَل وَأُبو َعبِْد َحَرضْ  : َقاَل  ،َمسٍ ِيب َكهْ َعْن أَ 

 َأَمَر ُه املْوُت َشدَّ َحلْيَيِْه وَغطَّاُه بِاملِْْلَحَفِة ُثمَّ َفَلامَّ َحَرضَ  ،َجالٌِس ِعنَْدهُ 

: اْلَكَفنِ  ا بَِكَفنِِه وَكتََب ِيف َحاِشيَةِ ِه َدعَ رِ َأمْ ْن َغ مِ رَ  فَ َفَلامَّ  ،بِتَْهيِئَتِهِ 

 .»اهللا«إِْسَامِعيُل َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ 

َثنَا َأِيب  َثنَا  :َقاَل ، َحدَّ يُّ اهللا َعبُْد َحدَّ ْمَريِ َعْن   ،ْبُن َجْعَفٍر اْحلِ

ِد ْبِن َأِيب عَ  ،ارَ يَ ْهزِ  مَ ْبنِ  َعِيلِّ  َعْن َأِخيهِ  ،ْبِن َمْهِزَيارَ إِْبَراِهيَم  ْن ُحمَمَّ

ِد ْبِن َخالِدٍ  ،َمحَْزةَ  َة َمْوَىلٰ ُحمَمَّ امَّ َماَت إِْسَامِعيُل ـلَ  : َقاَل  ،َعْن ُمرَّ

َجانِِب إَِىلٰ اْلَقْربِ َأْرَسَل َنْفَسُه َفَقَعَد َعَىلٰ  اهللا  َفاْنتََهٰى َأُبو َعبْدِ 

 اهللا «َهَكَذا َصنََع َرُسوُل :  َقاَل مَّ ثُ  ،ْربِ قَ ْل ِيف الْ اْلَقْربِ َملْ َينْزِ 

 .ْبَراِهيَم َوَلِدِه»إِ بِ 

ُد ْبُن اْحلََسِن  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا اْحلَُسْنيُ ْبُن اْحلَ  :َقاَل ، َحدَّ َسِن  َحدَّ

دٍ اِسِم ْبنِ َعِن اْلقَ  ،َعِن اْحلَُسْنيِ ْبِن َسِعيدٍ  ،ْبِن َأَبانٍ ا  ْحلَُسْنيِ َعِن ا ، ُحمَمَّ

 َماَت إِْسَامِعيُل َخَرَج امَّ ـلَ  :َقاَل  ،َرُجٍل ِمْن َبنِي َهاِشمٍ  َعنْ  ،رَ ْبِن ُعمَ ا

يَر بَِال ِحَذاٍء وَال  اهللا إَِليْنَا َأُبو َعبِْد  ِ َم الرسَّ  . ِرَداءٍ َفتََقدَّ

َثنَا َأِيب  َثنَا َسْعُد ْبنُ  : َقاَل ، َحدَّ يَم ْبِن  َعْن إِْبَراهِ اهللا، َعبِْد  َحدَّ

 ،َعْن َجِريرٍ  ،اِد ْبِن ِعيَسٰى َمحَّ  َعنْ  ،ِخيِه َعِيلِّ ْبِن َمْهِزَيارَ َعْن أَ  ،ْهِزَيارَ مَ 

َكاَن َأُبو  :َقاَل اهللا، ِد َعْن إِْسَامِعيَل ْبِن َجابٍِر واْألَْرَقِط اْبِن َعمِّ َأِيب َعبْ 

َعُه َز ْرَقُط جَ َأٰى اْألَ َفَلامَّ رَ  يَل ِحَني ُقِبَض ِعنَْد إِْسَامعِ  اهللا َعبِْد 

ُثمَّ  ،َفاْرَتَدعَ  :َقاَل ، اهللا َرُسوُل  َقْد َماَت اهللا َيا َأَبا َعبِْد  :اَل قَ 

 .«َصَدْقَت َأَنا َلَك اْليَْوَم َأْشُكُر» :َقاَل 

َثنَا  ِد ْبِن َحيْيَٰى اْلَعطَّاُر َحدَّ َثنَا َسْعُد ْبُن   :َقاَل ، َأْمحَُد ْبُن ُحمَمَّ َحدَّ

ِد ْبِن اْحلَُسْنيِ بْ يَم هِ اإِْبرَ  نْ عَ اهللا،  َعبْدِ   ، ْبِن َأِيب اْخلَطَّاِب ِن َهاِشٍم وُحمَمَّ

ُت َمْوَت َحَرضْ  : َقاَل  ،َعْن َأِيب َكْهَمسٍ ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُعثَْامَن الثََّقِفِي 



 ليَّةاإلسامعي )٦٨(لف / حرف األ  ..........................................................................................................  ١٤

َجَد وَقْد َس  اهللا  َأَبا َعبْدِ َفَرَأْيُت ، اهللا إِْسَامِعيَل ْبِن َأِيب َعبِْد 

وَنَظَر إَِىلٰ    إَِليِْه َقلِيالً ُثمَّ َرَفَع َرْأَسُه َفنََظرَ  ،ُجودَ َل السُّ اًة َفَأطَ دَ َسجْ 

ُثمَّ َرَفَع  ، وَىلٰ ُثمَّ َسَجَد َسْجَدًة ُأْخَرٰى َأْطَوَل ِمَن اْألُ  :]َقاَل [ ،َوْجِههِ 

 ،ةً فَ ِه ِمْلحَ يْ ٰى َعلَ ِه وَغطَّ َضُه وَرَبَط َحلْيَيْ ُه املْوُت َفَغمَّ َرْأَسُه وَقْد َحَرضَ 

ٌء ]] ١٠٣ص [[/ُثمَّ َقاَم وَقْد َرَأْيُت َوْجَهُه  اهللاُ وَقْد َدَخَلُه ِمنُْه َيشْ

ُثمَّ َخَرَج َعَليْنَا  ،َث َساَعةً ُثمَّ َقاَم َفَدَخَل َمنِْزَلُه َفَمكَ  :َقاَل  ،َأْعَلُم بِهِ 

ِهنًا ُمْكتَِحالً  يَاٌب َغْريُ الثِّيَ َليْ عَ  ُمدَّ
تِ ِه ثِ ِه وَوْجُهُه َعَليْ  ي َكاَنْت اِب الَّ

إَِذا َفَرَغ ِمنُْه َدَعا بَِكَفنِِه   َفَأَمَر وَهنَٰى ِيف َأْمِرِه َحتَّٰى َغْريُ الَِّذي َدَخَل بِهِ 

 .»اهللا«إِْسَامِعيُل َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ : َكَفنِ َفَكتََب ِيف َحاِشيَِة الْ 

َثنَا َأِيب  َثنَا :َقاَل ، َحدَّ َعْن َأْمحََد ْبِن  اهللا، ِد  َعبْ نُ َسْعُد بْ  َحدَّ

ِد  ِد ْبِن إِْسَامِعيَل ْبِن َبِزيعٍ  ،ْبِن ِعيَسٰى ُحمَمَّ َعْن َأِيب اْحلََسِن  ،َعْن ُحمَمَّ

َعبِْد  َماَتِت اْبنٌَة ِألَِيب  : َقاَل  ،َعِن اْحلََسِن ْبِن َزْيدٍ  ،َظِريِف ْبِن َناِصٍح 

ُثمَّ  ،ُه َوَلٌد آَخُر َفنَاَح َعَليِْه َسنَةً اَت لَ مَ ُثمَّ  ،َها َسنَةً َفنَاَح َعَليْ  اهللا 

َفِقيَل   :َقاَل  ،َماَت إِْسَامِعيُل َفَجِزَع َعَليِْه َجَزعًا َشِديدًا َفَقَطَع النَّْوَح 

«إِنَّ  :اَل َفقَ  ؟َأُينَاُح ِيف َداِركَ اهللا َأْصَلَحَك : اهللا  َعبِْد ِألَِيب 

اكَِي ] َمحَْزَة َال َبوَ [َلكِنَ  ليبكنيَّ  :ةُ َمحْزَ  َماَت  امَّ ـَقاَل لَ  اهللا َرُسوَل 

 .»َلهُ 

ُد ْبُن اْحلََسِن  َثنَا ُحمَمَّ َثنَا اْحلََسُن ْبُن َمتِّيٍل   :َقاَل ، َحدَّ َحدَّ

قَّ  َثنَا َيْعُقوُب ْبُن َيِزيدَ  :َقاَل  ،اُق الدَّ ْبِن   ْبِن َعِيلِّ َعِن اْحلََسنِ  ،َحدَّ

الٍ  ِد بْ َعْن ُحمَ  ،َفضَّ ْت إِْسَامِعيَل امَّ َحَرضَ ـلَ  :َقاَل  ،اْلُكوِيفِّ اهللا ِد ِن َعبْ مَّ

 :َقاَل  ،َجَزعًا َشِديداً  اهللا اْلَوَفاُة َجِزَع َأُبو َعبِْد اهللا ْبَن َأِيب َعبِْد ا

َضُه َدَعا بَِقِميٍص َغِسيٍل َأْو َجِديٍد فَ  َخَرَج َح وَلبَِسُه ُثمَّ َتَرسَّ َفَلامَّ َغمَّ

َلَقْد َظنَنَّا  ،ُجِعْلُت فَِداكَ  :َفَقاَل َلُه َبْعُض َأْصَحابِهِ  :َقاَل  ،َهٰى نُْر ويَ مُ أْ يَ 

«إِنَّا َأْهُل َبيٍْت : َقاَل  ،َأْن َال ُينْتََفَع بَِك َزَمانًا ملَِا َرَأْينَا ِمْن َجَزِعَك 

 .َنا»ُة َفإَِذا َنَزَلْت َصَربْ َنْجَزُع َما َملْ َتنِْزِل املِصيبَ 

اُق  ِيلُّ نَا عَ ثَ َحدَّ  قَّ ٍد الدَّ ُد ْبُن   :َقاَل ، ْبُن َأْمحََد ْبِن ُحمَمَّ َثنَا ُحمَمَّ َحدَّ

ُد ْبُن إِْس  :َقاَل  ،اْلُكوِيفُّ اهللا َأِيب َعبِْد  َثنَا ُحمَمَّ يُّ َحدَّ
َمكِ  :َقاَل  ،َامِعيَل اْلَربْ

َثنَا اْحلَُسْنيُ ْبُن   ،ُقوَب اْألََسِديُّ َيعْ  ُد ْبنُ اَعبَّ  َثنَاَحدَّ : َقاَل  ،اْهلَيْثَمِ َحدَّ

َثنَا َعنْبَ  :َقاَل  امَّ َماَت إِْسَامِعيُل ْبُن ـلَ  :َقاَل  ، اْلَعابِدُ َسُة ْبُن بَِجادٍ َحدَّ

ٍد وَفَرْغنَ اِدُق َجْعَفُر ْبُن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمَّ ا ِمْن َجنَاَزتِِه َجَلَس الصَّ

دٍ  َا : َع َرْأَسُه َفَقاَل َرفَ  ُثمَّ  ،ٌق َو ُمْطرِ وَجَلْسنَا َحْوَلُه وهُ   ُحمَمَّ «َأهيُّ

ْنيَا َداالنَّاُس إِنَّ  ُر فَِراٍق وَداُر اْلِتَواٍء َال َداُر اْستَِواٍء َعَىلٰ َأنَّ  َهِذِه الدُّ

نََّام وَلْوَعٌة َال ُتَردُّ وإِ ]] ١٠٤[[ص / ُحْرَقٌة َال ُتْدَفُع فَِراَق املْأُلوِف 

ِة اْلِفْكرِ  وءِ اْلَعزَ ِن اُس بُِحْس َيتََفاَضُل النَّا اُه َفَمْن َملْ َيثَْكْل َأَخ  ،ِصحَّ

َم ُدوَن اْلَوَلدِ  ،َثكَِلُه َأُخوهُ  ْم َوَلدًا َكاَن ُهَو املَقدَّ ُثمَّ  ،وَمْن َملْ ُيَقدِّ

 :بَِقْوِل َأِيب ِخَراٍش اْهلَُذِيلِّ َيْرثِي َأَخاهُ   َل َمتَثَّ 

َسبِي َأينِّ َتنََال وَ     هُ ْهدَ عَ  اَسيُْت  َحتْ

ي َيا إَِماُم َمجِيٌل َولَ   نَّ َصْربِ
  . »كِ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣الفصول املختارة/ الشيخ املفيد (ت 

 ويفِّ تُ  أبا عبد اهللا  خرٰى: إنَّ وقالت فرقة أُ ]] ٣٠٥[[ص 

ه ه اإلمام بعده وأنَّ وأنَّ ، بن جعفر  عٰىل ابنه إسامعيل نصَّ و

 عبد اهللا أيب  ةاحي عيل يفوفاة إسام قائم املنتظر، وأنكرواال

 أبوه. ناس يف أمره ألمر رآهعٰىل الام لبس ه مل يمت وإنَّ إنَّ  :وقالوا

 عٰىل احلقيقة يف ويفِّ إسامعيل قد كان تُ  وقال فريق منهم: إنَّ 

د فكان اإلمام عٰىل ابنه حممّ  ه قبل وفاته نصَّ غري أنَّ   زمن أبيه

 بعده.

مطة إٰىل القرا ة ونسبهماملباركيَّ  ؤالء هم القرامطة وهمهو

ة اركيَّ بهم إٰىل املب قرمطويه، ونس :السواد يقال له برجل من أهل

 ،بن جعفر]] ٣٠٦/[[ص  ٰى املبارك موٰىل إسامعيلسمَّ برجل يُ 

 ة سلفهم. باركيَّ ة، واملوالقرامطة أخالف املباركيَّ 

  بن إسامعيل د عٰىل حممّ  الذي نصَّ  وقال فريق من هؤالء: إنَّ 

ه جب عليه ألنَّ ان ذلك الواوكعيل امدون إس  قهو الصاد

اإلمامة ال تكون يف أخوين  وألنَّ  غريه، باألمر بعد أبيه من أحّق 

ق الثالث هم رَ الفِ  وهؤالء، بعد احلسن واحلسني 

 عائهم إمامة إسامعيل. ا بذلك الدِّ وام سمُّ ة وإنَّ اإلسامعيليَّ 

 ناقالوا: ك فهي أنْ يل امع إسعىلٰ  تهم يف النصِّ ا علَّ وأمَّ 

عٰىل غري األكرب،  ينصَّ  ، وليس جيوز أنْ جعفر رب ولدل أكإسامعي

عٰىل  نصَّ  أبا عبد اهللا  نَّ وقد أمجع من خالفنا عٰىل أقالوا: 

 نقبله منهم. ا قول الوهذ ،ه بدا هللا فيهعوا أنَّ م ادَّ إسامعيل غري أهنَّ 

*   *   * 

 ة من أنَّ سامعيليَّ إله ات با ما اعتلَّ وأمَّ ]] ٣٠٨[[ص 

يكون عٰىل األكرب،  جيب أنْ  النصَّ  أنَّ كرب وكان األ  إسامعيل

ا إذا وأمَّ  ،الوالد بعد جيب إذا كان األكرب باقياً  لكذ فلعمري إنَّ 

عده فليس ه يموت يف حياته وال يبقٰى بكان املعلوم من حاله أنَّ 

 ألنَّ  ،كذباً  نعليه ولو وقع لكا عوه، بل ال معنٰى للنصِّ ما ادَّ  جيب

 فيام كان يقوم به املايض ليفةعليه خ املنصوص أنَّ  صِّ الن معنٰى 

ال  عليه كذباً  حينئذٍ  فيكون النصُّ  ليفة يكن خبعده مل وإذا مل يبَق 
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ه، لكان باستخالف ل وأمرهه يموت قبل األوَّ حمالة، وإذا علم اهللا أنَّ 

غرض  واليه ائدة فه ال فألنَّ  ،كذباً  مع كون النصِّ  األمر بذلك عبثاً 

 ا الباب. طل ما اعتمدوه يف هذ، فبحيصح

م عليه فإهنَّ  نصِّ عوه من تسليم اجلامعة هلم حصول الا ما ادَّ أمَّ و

ه ليس أحد من ل أنَّ بَ من ِق  ،وا فاسداً وتومهَّ  ذلك باطالً  عوا يفادَّ 

عٰىل  نصَّ  اهللا ]] ٣٠٩/[[ص  أبا عبد أصحابنا يعرتف بأنَّ 

 من األخبار وال يف ذٍّ ذلك يف شا وٍ روٰى راابنه إسامعيل وال 

بد ا عأب ون أنَّ ام كان الناس يف حياة إسامعيل يظنُّوإنَّ  ،منها  معروف

ه أكرب أوالده، وبام كانوا يرونه من عليه ألنَّ  ينصُّ  اهللا 

اإلمامة  وعلموا أنَّ  زالت ظنوهنم  مات إسامعيل فلامَّ  ،تعظيمه

 صالً أ  هووجعل ظنِّ لون بذلك اق هؤالء املبطلفتعلَّ  ،يف غريه

 يس معهم يف ذلك أثر وال خرب يعرفه، ولالنصُّ  ه قد وقععوا أنَّ وادَّ 

دة كان معتمدهم عٰىل الدعوٰى املجرَّ  الشيعة، وإذاأحد من نقلة 

 سقط بام ذكرناه. من برهان فقد

 ءمن قوله: «ما بدا هللا يف يش اهللا ا الرواية عن أيب عبد فأمَّ 

يف  لبداءمن ا وه أيضاً  غري ما تومهَّ ىلٰ عا هنَّ إف، عيل»إسام له يف كام بدا

 ه قال: «إنَّ أنَّ   روي عن أيب عبد اهللا ام معناها ماوإنَّ  ،إلمامةا

تني فسألته فيه فعفا عن  مرَّ  اهللا تعاٰىل كتب القتل عٰىل ابني إسامعيل

به ما ذكره  كام بدا له يف إسامعيل»، يعني ءيف يشفام بدا له  ،ذلك

 .اهللا فه عنه بمسألة أيب عبد فرص باً وتكان مك لذين القتل ام

وعٰىل ذلك إمجاع  ف اهللا فيه بالبداء،وَص ه ال يُ ا اإلمامة فإنَّ أمَّ و

م قالوا: «مهام بدا هللا  أهنَّ  ومعهم فيه أثر عنهم  ةاميَّ فقهاء اإلم

ته وال إمام عن إمامته وال عن نبوَّ  نبيٍّ   نقلفال يبدو له يف ءيف يش

 ن عن إيامنه».يامإله باخذ عهدمؤمن قد أ 

هذا الفصل الذي  كرناه فقد بطل أيضاً عٰىل ما ذوإذا كان األمر 

 عٰىل إسامعيل. أيب عبد اهللا  داللة عٰىل نصِّ  لوهوجع اعتمدوه

د بن  ا من ذهب إٰىل إمامة حممّ فأمَّ : فصل ]]٣١٠[[ص /

ل بَ ِق لرأي، من القول فاسد ا ه منتقضأبيه عليه فإنَّ  يل بنصِّ إسامع

الستحالة   اهللاأيب عبد  إذا مل يثبت إلسامعيل إمامة يف حياة هأنَّ 

إمامة  تثبت حد، مل جيز أنْ ان وايف زم  وجود إمامني بعد النبيِّ 

غري إمام، وذلك فاسد بالنظر  ثابتة بنصِّ  ا تكون حينئذٍ د ألهنَّ حممّ 

 الصحيح.

د بن مّ عٰىل حم نصَّ  أبا عبد اهللا  ا من زعم أنَّ وأمَّ : صلف

ام قالوه بأثر وإنَّ  ا يف ذلكوقم مل يتعلَّ أبيه، فإهنَّ  وفاة عيل بعدامإس

عٰىل  إليه من حصول النصِّ  ا ذهبواعٰىل أصل فاسد وهو م قياساً 

إسامعيل  العدل يوجب بعد موت أبيه إسامعيل، وزعموا أنَّ 

طالن ا عن بنَّا قد بيَّ الناس به، وإذا كنَّ ه أحّق نَّ عٰىل ابنه أل النصَّ 

ي أصلهم الذعٰىل إسامعيل فقد فسد  عوه من النصِّ ادَّ فيام  وهلمق 

 بنوا عليه الكالم.

عٰىل ابنه  أيب عبد اهللا  ه من نصِّ وعه لو ثبت ما ادَّ عٰىل أنَّ 

د ابنه من بعده عٰىل حممّ  قوهلم يف وجوب النصِّ  صحَّ  إسامعيل ملا

، لااث األموريم  حدِّ ليستا موروثتني عىلٰ  إلمامة والنصوصا ألنَّ 

وثة مور تكن وإذا مل د اإلمام،نت كذلك الشرتك فيها ولولو كا

املصلحة   جبتام جتب ملن له صفات خمصوصة ومن أووكانت إنَّ 

 هذا املذهب.  إمامته، فقد بطل أيضاً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /العلم والعمل رشح مجل

بن  لإسامعيامة بإم ائلونة القواإلسامعيليَّ ]] ٢٢٤[[ص 

ة ات يف حياإسامعيل م يبطل بأنَّ ]] ٢٢٥[[ص /فقوهلم جعفر، 

ت أبيه اإلمام. ت يكون موته قبل موأبيه، فكيف تثبت إمامة ميِّ 

ا فرع عٰىل ا مل تثبت إمامته، مل تثبت إمامة أحد من أوالده، ألهنَّ وإذ

ويل ل أقابطِ اعتبار العصمة التي ذكرناها يُ  ثبوت إمامته. عٰىل أنَّ 

 الفهم. اختق عىلٰ رَ فِ لاؤالء ه

رين هلذا النسل املتأخِّ من  لنصَّ عٰى منهم العصمة واومن ادَّ 

 كابرة، ولو كان صحيحًا لكان النصُّ فهو رضب من املباهتة وامل

عي ذلك. وإذا بطلت ثابتًا عليهم، وأحد ال يدَّ  من الرسول 

 .بن جعفر  موسٰى ثبتت إمامة  هذه األقاويل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠لشيخ الطويس (ت ا)/ ٤(ج  يفتلخيص الشا

سامعيل بن جعفر، إن إٰىل إمامة ا الذاهبووأمَّ ]] ٢٠١[[ص 

سامعيل، وسياقهم ذلك يف ولده إابنه حمّمد بن  وبعده إٰىل إمامة

]] مات يف  ٢٠٢/[[ص  سامعيل إ فقوهلم يبطل بأنَّ  ،وولد ولده

 ؟هيبوت إمامة أ فكيف تثبت إمامته مع ثب ،ة أبيه بال خالفحيا

ة صحَّ  نَّ إنه، ف ابعىلٰ  منه النصُّ  إمامته فال يصحُّ  تصّح مل ذا إو

عٰىل  عي أحد النصَّ يدَّ  مكن أنْ ة عٰىل ثبوت إمامته. وال يذلك مبنيَّ 

ذا مل إ، وجعفر بن حمّمد اهللا سامعيل من أيب عبد إحمّمد بن 

 بطلت إمامته. عليه يثبت النصُّ 

لعصمة يف هذا  فيه ارتفاع ا لذي ال شكَّ من املعلوم ا أنَّ  عىلٰ 
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ور أفعال وأقوال تنافيها، لظه ،مامةالنسب الذي يسوقون فيه اإل

األموال من غري وجوهها مثل املكوس  وما يشتهر منهم من أخذ

ائب، وغري الواجب من اخلراجات ووضعها يف غري والرض

 دُّ عتَ وال يُ  .بالعصمةمع القول  يتمُّ  ذلك ال مواضعها، وكلُّ 

 م رضورةً علَ ه خيالف فيام يُ ره، ألنَّ نكِ ويُ ذلك  خيالف يف بخالف من

 .بطالنه

هل النسب  أ النسب الذي ينتمون إليه، فكيف و ذا صحَّ إوهذا 

ثبت قوهلم  نْ إف ،]] هذا النسب٢٠٣ة /[[ص يدفعوهنم عن صحَّ 

ف بيننا سب مراعٰى بال خالالن إمامتهم، ألنَّ  كفينا مئونة الكالم يف

 . إمامتهم  خيالفنا يف وبني من

أحكام   بجميع اً مام عاملما أوجبناه من وجوب كون اإل نَّ أ عٰىل 

ذلك غري حاصل يف كثري  نَّ أاملعلوم  ل قوهلم، ألنَّ بطِ يعة يُ الرش

وغري مقطوع عٰىل حصوله يف الباقني، وذلك يمنع من   ، منهم قطعاً 

 عٰى هلم العلمدَّ تكب مرتكب ذلك واار نْ إمامتهم، فإالقول ب

 خالفه. م رضورةً علَ عٰى ما يُ ام، ادَّ كحبجميع األ

م واملنتسبني إليهم من فساد املذاهب ن دعاهتما ظهر م عٰىل أنَّ 

دخال مذهب  إبطاهلا وإيعة والرش حة وحلِّ والقول باإلبا

عونه من البواطن للعبادات سالم، وما يدَّ الفالسفة يف مذهب اإل

صول أُ  الً م أوَّ كحي ج أنْ تاوحي ،مامةم يف اإلنا وهبم عن الكالخيرج ب

منا يف أعيان ك تكلَّ لبت ذذا ثإف ،ةع والتوحيد والعدل والنبوَّ لرشا

 .اهللاهذا واضح بحمد  ة. وكلُّ األئمَّ 

*   *   *  

ل (قواعد العقائد)    ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  نصري الدِّ   / نقد املحصَّ

ام بَّ ة، وراطنيَّ ون بالبمُّ َس ة ويُ سامعيليَّ ا اإلوأمَّ ]] ٤٥٨[[ص 

 ة، النتساهبم إىلٰ سامعيليَّ وا باإلسمُّ  امبون باملالحدة. وإنَّ لقَّ يُ 

]] ٤٥٩/[[ص  ة،والباطنيَّ  . عيل بن جعفر الصادق سامإ

، وذلك ظاهر فله باطن، يكون ذلك الباطن مصدراً  كلُّ م: لقوهل

ما هو مثل   الَّ إله، وال يكون ظاهر ال باطن له،  الظاهر مظهراً 

بوا قِّ ولُ  . خيال ال أصل لهإالَّ  هر لال ظاه ال باطن، وابالرس

يعة إٰىل بواطنها يف بعض الرشباملالحدة، لعدوهلم من ظواهر 

 األحوال.

 عنه بكلمة عربَّ ط معنٰى يُ تعاٰىل أبدع بتوسُّ اهللا  ومذهبهم أنَّ 

ب، و غريها عاملني: عامل الباطن، وهو عامل األمر وعامل الغيأ (كن) 

 ها، وأقربواحلقائق كلِّ  حاوألرنفوس والعقول والويشتمل عٰىل ا

 .ما بعده عٰىل الرتتيب ، ثمّ لوَّ تعاٰىل هو العقل األاهللا ما فيها إٰىل 

تمل عٰىل اخللق وعامل الشهادة، ويشوعامل الظاهر، وهو عامل 

 ،ةيَّ ة والعنرصة واألجسام الفلكيَّ ة والسفليَّ األجرام العلويَّ 

عٰىل الرتتيب.  امئر األجس، ثّم ساثّم الكريس ،لعرشوأعظمها ا

النقصان  مننزالن من الكامل إٰىل النقصان، ويعودان عاملان يوال

  ، (كن) ـ  عنه بعنٰى املعربَّ إٰىل األمر، وهو امل يٰى ينتهإٰىل الكامل، حتَّ 

 ومعاده إليه. اهللا وينتظم بذلك سلسلة الوجود الذي مبدؤه من 

 ر العقلمظهته حجَّ هو مظهر األمر، ومام يقولون: اإل ثمّ 

مظهر النفس  يُّ والنب .والعقل الكيلِّ  ،لالعقل األوَّ  :الذي يقال له

  مام، وهو احلاكم يف عامل وهو اإل نفس الكلِّ  :يقال هلا يلتا

اه، ولذلك  بتعليمه إيَّ إالَّ باهللا  ه عاملاً الباطن، وال يصري غري

 وال يتمُّ ، هراكم يف عامل الظاهو احل يُّ ني. والنبوهنم بالتعليميِّ مُّ َس يُ 

 به، ولرشيعته تنزيل وتأويل ظاهره تاج إليها إالَّ ُحي  ييعة التالرش

 زيل وباطنه التأويل.التن

ال خيلو  ا عن رشيعته. وأيضاً وإمَّ  يٍّ ا عن نبوالزمان ال خيلو إمَّ 

ا تكون  أهنَّ ة مع ظهوره، إالَّ ام تكون خفيَّ ربَّ  يعن إمام ودعوته، وه

ة بعد حجَّ اهللا عٰىل  للناس  يكونئالَّ ل ة،ع خفائه البتَّ ظاهرة م

 .لُس الرُّ 

مام ف اإلعرَ كذلك يُ  و الفعيلأ  باملعجز القويل يُّ ف النبعرَ وكام يُ 

 به، تعاٰىل ال حتصل إالَّ باهللا املعرفة  نَّ أ وبدعواه اهللا ٰىل إبدعوته 

و ابن  وهإالَّ  ته، بعضها من بعض، فال يكون إماماً يَّ ة من ذرّ واألئمَّ 

ة. بأئمَّ ]] ٤٦٠/[[ص  مام أبناء ليسوالإل نيكو ز أنْ ومام. وجيإ

و مستور، كام ال خيلو من نور أ ر ا ظاهفال خيلو الزمان عن إمام إمَّ 

زال. وطريقتهم العامل هكذا وال ي و ظلمة ليل، مل يزلأ هنار 

 التأليف بني أقوال احلكامء وأقوال أهل الرشائع فيام يمكن أنْ 

 ف منها.ؤلَّ يُ 

مام يف عهد رسول سالم فقالوا: اإلاإل ةأئمَّ  ينيا يف تعوأمَّ 

،  مستودعاً  سن إماماً ، وبعده كان ابنه احل اكان علي�   هللا

ة مامة يف ذّريَّ تذهب اإل لك مل، ولذامستقر�  وبعده احلسني إماماً 

ة احلسني وانتهت بعده إٰىل يَّ مامة يف ذرّ . ثّم نزلت اإلاحلسن 

ه، ثّم إٰىل إسامعيل ابنه، فر ابنجع ّم إىلٰ نه، ث حمّمد ابعيل ابنه، ثّم إىلٰ 

 و السابع.وه

ابن إسامعيل حمّمد صاروا  ة يف عهداألئمَّ  وقالوا: إنَّ 

ة، لوقوفهم عٰىل السبعة عيَّ لسببا وهم أيضاً ولذلك سمُّ  ،مستورين
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ة وظهور الظاهرة، ودخل يف عهد حمّمد زمان استتار األئمَّ 

ه من أوالد عٰى أنَّ وادَّ  املغربببالد  يهددعاهتم. ثّم ظهر امل

 ابن بعد ابن إٰىل املستنرص.الده صل أوإسامعيل، واتَّ 

مامة نزار ابنه، وبعضهم إوا بعده، فقال بعضهم بواختلف

 ،نية النزاريِّ ابنه اآلخر. وبعد نزار استرت أئمَّ  ستعيلمامة املإب

احلسن  د. وكانانقطع يف املعاض ني إٰىل أنْ صلت إمامة املستعليِّ واتَّ 

وت) من دعاة عٰىل قلعة (امل صباح املستويلبن حمّمد ال يلِّ ع بنا

ب بذكره السالم كان احلسن امللقَّ  ده أنَّ عوا بعني، ثّم ادَّ زاريِّ الن

انقرضوا يف  صل أوالده. إٰىل أنْ أوالد نزار، واتَّ ن م ظاهراً  إماماً 

 زماننا هذا. 

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت  ينراابن ميثم البح /النجاة يف القيامة

هم من ة: شبهتسامعيليَّ اإل :الطائفة الرابعة ]]١٩٥[[ص 

 وجهني: 

 أكرب ولد جعفر، وليس جيوز أنْ إسامعيل كان  أحدمها: أنَّ 

 عٰىل غري األكرب! ينصَّ 

 نصَّ  اهللا أبا عبد  قالوا: قد أمجع من خالفنا عٰىل أنَّ ين: الثا

له ل ال نقبا قوذهو ،فيه» هللاه «بدا عوا أنَّ م ادَّ سامعيل غري أهنَّ إعٰىل 

 .منهم 

عٰىل األكرب متٰى جيب إذا كان األكرب  النصَّ  أنَّ  ل:جواب األوَّ 

 نوع، فإنَّ م والثاين ممل مسلَّ بعد والده أو إذا مل يكن؟ األوَّ  قياً با

 مات يف زمن والده، وإذا كان كذلك مل يكن للنصِّ  سامعيل إ

 ]] أنَّ ١٩٦[[ص / املعنٰى  ، ألنَّ ، ولو وقع لكان كذباً ىعليه معنً

 ام يكون يقوم به، فإذا مل يبَق املنصوص عليه يكون خليفة املايض في

 ال حمالة. كذباً  عليه حينئذٍ  يكن خليفته، فيكون النصُّ بعده مل 

 م تسليم اجلامعة هلم حصول النصِّ سلِّ ا ال نُ أنَّ  ب الثاين:واوج

 نصَّ   اهللاا عبد أب من أصحابنا مل يعرتف بأنَّ  أحداً  عليه، فإنَّ 

، وال معروفاً  ااذ� سامعيل، ومل ينقل أحد منهم ذلك شإعٰىل ولده 

 ون أنَّ سامعيل يظنُّإالناس كانوا يف حياة  نَّ إيث ام غلطوا من حوإنَّ 

مه،  عظِّ ه كان أكرب أوالده وكان يُ عليه ألنَّ  ينصَّ  اهللا  أبا عبد

غريه،  إلمامة يفا زالت ظنوهنم وعلموا أنَّ  سامعيل إ مات فلامَّ 

عوا وقوع وادَّ  وجعلوه أصالً  ك هؤالء املبطلون هبذا الظنِّ فتمسَّ 

م يف ذلك أثر وال خرب يسندوا دعواهم عليه، وليس عنده النصِّ 

 إليه. 

يف يشء كام بدا  هللا: «ما بدا لصادق من قول ا ا ما رويفأمَّ 

، مامةوه من البداء يف اإلفليس عٰىل ما تومهَّ  ،سامعيل»إله يف 

 :نيلوجه

  قتل عىلٰ كتب الاهللا  قال: «إنَّ  اهللا أبا عبد  : أنَّ أحدمها

ه، فام بدا له يف يشء كام بدا له يف تني فسأله فيسامعيل مرَّ إابني 

عليه  لقتل الذي كان مكتوباً ا ذكره من اوعنٰى به م ،سامعيل»إ

 .اهللا فه عنه بمسألة أيب عبد فرص

تعاٰىل فيها  اهللا ف َص وال يُ  مةمااإل ]] الثاين: أنَّ ١٩٧[[ص /

م أهنَّ  ة ملشهور عن األئمَّ النقل اة عٰىل بالبداء، إلمجاع اإلماميَّ 

ته وال عن نبوَّ  يف يشء فال يبدو له يف نقل نبيٍّ هللا  اا: «مهام بدولقا

 ،عهده باإليامن عن إيامنه»اهللا إمام عن إمامته وال مؤمن قد أخذ 

 فيق.توالوباهللا  ،لنصِّ ثبوت اعوه من ل ما ادَّ بطِ وذلك يُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  السيورياملقداد  /اللوامع اإلهليَّة

ة: اإلمام يف عهد رسول امعيليَّ سوقالت اإل ]]٣٢٤[[ص 

،  مستودعاً  إماماً   بنه احلسن، وبعده ا هو عيلٌّ   اهللا

، ولذلك مل تذهب اإلمامة من  امستقر�  إماماً  وبعده احلسني 

،  بدين احلسني زين العا بن ابنه عيلِّ  ثمّ ، ني حلسة اذّريَّ 

 تل، ثّم انتقثّم ابنه جعفر الصادق ، ر د الباق ثّم ابنه حممّ 

م بإمامته، ة لقوهلسامعيليَّ بوا باإلقِّ ولُ  .سامعيل وهو السابعإإٰىل 

 ة لقوهلم: كلُّ ة السبعة، والباطنيَّ م وقفوا عٰىل األئمَّ ة ألهنَّ لسبعيَّ وبا

  . يعة إٰىل باطنهاالرش لعدوهلم عن ظاهر حدةالاملباطن، و ظاهر له

ّم ث ن،د بن إسامعيل صاروا مستوريعهد حممّ  يفة األئمَّ  وقالوا: إنَّ 

صل واتَّ  ، إسامعيل ه من أوالد عٰى أنَّ ظهر املهدي يف بالد املغرب وادَّ 

فقال بعضهم بإمامة  ، واختلفوا بعده  . بعد ابن إٰىل املنترص  أوالده ابناً 

ة استرت أئمَّ  باهللا، وبعد نزار بإمامة املستعيل هم ض ع ار ابنه، وبنز 

 .العاضد  يف طعتانق  ني إٰىل أنْ صلت بإمامة املستعلويِّ ني واتَّ النزاريِّ 

من  عٰىل قلعة املوت  الصباح املستعيل  د بن عيلِّ وكان احلسن بن حممّ 

 مذكره السال ب بعيلٍّ احلسن امللقَّ  عوا بعده أنَّ ثّم ادَّ  . ني دعاة النزاريِّ 

/[[ص   ته باالعتباريَّ ة ولطفينيَّ ال الدِّ   ةالرئاسة الدنيويَّ يث  [لكن من ح 

ة بالعلامء، وعن ينيَّ لدِّ ن ا  ع ٰى ستغن ال يُ  مَ ـ لكن لِ  ، منا سلَّ  . ثاين ل ا ]] ٣٢٥

من أوالد نزار  ظاهراً  كان إماماً  : قول] منا لكن ن ة بامللوك؟ سلَّ الدنيويَّ 

  . رضوا انق   صل أوالده إٰىل أنْ واتَّ 

*   *   * 
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ق ستاذ املحقِّ ل األُ فنقول: نق ،ةعيليَّ ا اإلساموأمَّ ]] ٣٧٩[[ص 

 م يقولون: كلُّ  حكاية مذهبهم أهنَّ يف )رضوان اهللا عليه(الطويس 

 ، وذلك الظاهر مظهراً ه باطن يكون ذلك الباطن مصدراً ر فلظاه

  ما هو كالرساب، وال باطن الوال يكون ظاهر ال باطن له إالَّ  ه،ل

  خيال ال أصل له.ظاهر له إالَّ 

 عنه بكلمة عربَّ ط معنٰى يُ ع بتوسُّ اهللا تعاٰىل أبد ومذهبهم أنَّ 

عامل الغيب ر، واألمعامل الباطن وهو عامل  عاملني: ريها أو غ )نْ كُ (

ها، وأقرب قائق كلِّ ويشتمل عٰىل العقول والنفوس واألرواح واحل

تيب، عٰىل الرت هدل ثّم ما بعاألوَّ  ما فيها إٰىل اهللا تعاٰىل هو العقل

ل عٰىل  الشهادة، ويشتمعامل اخللق وعامل وعامل الظاهر، وهو

ة، يَّ ة والعنرصة واألجسام الفلكيَّ ليَّ ة والسفاألجرام العلويَّ 

رش ثّم الكريس ثّم سائر األجسام عٰىل الرتتيب. ا العأعظمهو

قصان ملان ينزالن من الكامل إٰىل النقصان، ويعودان من النوالعا

كلمة  عنه ب املعربَّ ٰى ينتهيا إٰىل األمر، وهو املعنٰى امل حتَّ كلإٰىل ا

بدؤه من اهللا تعاٰىل  وتنتظم بذلك سلسلة الوجود الذي م )،نْ كُ (

 ومعاده إليه. 

ته، مظهر العقل اإلمام هو مظهر األمر وحجَّ  : إنَّ قولونثّم ي

 والنبيُّ  .ل وعقل الكلِّ األوَّ ]] ٣٨٠/[[ص  العقل : ذي يقال لهال

 ام هو احلاكم عىلٰ واإلم .ر النفس التي يقال هلا: نفس الكلِّ هظم

هو  والنبيُّ  .اه بتعليمه إيَّ باهللا إالَّ  ال يصري غريه عاملاً عامل الباطن، و

 ا إالَّ يعة التي حيتاج الناس إليهالرش وال تتمُّ  .مل الظاهريف عااكم احل

 .ليباطنه التأويعته تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وولرش .به

ال خيلو عن  وأيضاً  . عن رشيعةا وإمَّ  ، ا عن نبيٍّ والزمان ال خيلو إمَّ 

ن ا تكو أهنَّ إالَّ  ،ة مع ظهورهيَّ ام تكون خفوهي ربَّ  ،إمام ودعوته

ة بعد  يكون للناس عٰىل اهللا حجَّ ة، لئالَّ ئه البتَّ مع خفا ظاهرة

ف عرَ يُ  الفعيل كذا باملعجز القويل أو ف النبيُّ عرَ ل. وكام يُ ُس الرُّ 

  ال حتصل إالَّ عرفة باهللا تعاىلٰ امل وبدعواه أنَّ  ،اإلمام بدعوته إٰىل اهللا

ابن  وهو إمام إالَّ  ن بعض، فال يكونة بعضها مة ذّريَّ واألئمَّ  .به

مان من وال خيلو ز .ةيكون لإلمام أبناء ليسوا بأئمَّ  وجيوز أنْ  .مإما

من نور هنار وظلمة  ناال خيلو زم ا مستور، كاموإمَّ  ،ا ظاهر إمَّ  إمام

 ليف بني أقوالوطريقهم التأ . المل يزل العامل هكذا وال يز ،للي

ا وأمَّ  .ف بينهامؤلَّ يُ  نْ  يمكن أائع فياماحلكامء وأقوال أهل الرش

ة  حجَّ م. وهؤالء كام ترٰى الة فقد حكينا عنهم فيام تقدَّ األئمَّ  تعيني

م  مع أهنَّ ] ]٣٨١/[[ص  ت عونه يف هذه املقاماهلم فيام يدَّ 

 ة دليلمَّ ، وإمجاع األُ ين رضورةً م خالفه من الدِّ علَ ما يُ  يرتكبون

 عٰىل بطالنه.

 مور:أُ  بطالنهعٰىل  ثّم كالمهم يدلُّ 

 م بطالنه.ط، وهذا قد تقدَّ عل بوسائعاٰىل يفه تل: أنَّ األوَّ 

يأيت  ل، وسم بطالن األوَّ يل وأبدي، وقد تقدَّ العامل أز الثاين: أنّ 

 ثاين.لابطالن 

ن مبنٰى ذلك، م بطالدة، وقد تقدَّ الثالث: إثبات العقول املجرَّ 

  الواحد.الواحد ال يصدر عنه إالَّ  و أنَّ وه

م إلمام، وقد تقدَّ ليم ا بتعالَّ العلم باهللا ال حيصل إ أنَّ بع: الرا

 للعلم بنفسه. كون النظر مفيداً 

مر وهو ألمظهر ا وهناة لكاإلمامة أفضل من النبوَّ  مس: أنَّ ااخل

عامل ة يف اسة مستقلَّ ة، بل هي رئا ليست بواسطة النبوَّ وأهنَّ  العقل،

 مع كونه عارياً  ،ةمَّ ألُ اع اوبإمج ،مباطل بام تقدَّ  وهو أيضاً  .الباطن

 ة.فهؤالء كام ترٰى خارجون عن امللَّ  ،نن الربهاع

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ٢(ج قيم املست الرصاط

 .ةيف اإلسامعيليَّ  فذا ال يتمُّ  :تلق  ]] إنْ ٢٧٢ [ص[

باالعتقادات   ،ةة احلنيفيَّ خارجون عن امللَّ م  أهنَّ بنيِّ سنُ :قلت

ط بتوسُّ  اهللا نَّ وأ  ،ظاهر فله باطن كلُّ  :الواق  موذلك أهنَّ  ،الرديئة

يف فعله  حمتاجاً فجعلوه  ،عاملي اخللق واألمر ]أوجد[ )نْ كُ (كلمة 

 لة.إٰىل الواسطة واآل

ويعودان  ،العاملني ينزالن من الكامل إٰىل النقصان إنَّ  :وقالوا

 )،نْ كُ (م دَ  قِ وهذا يقتيض ،وهكذا دائامً  ،لقصان إٰىل الكاممن الن

كانت حادثة فقد سبقها  إنْ  )نْ كُ ( نَّ أل ،تهم العامل وأبديَّ دَ ِق زمه ويل

 ،ا موجود فعبثاملخاطب هبا إمَّ  نَّ وأل ،ويتسلسل أو يدور ،مثلها

 بيح. قفأو معدوم 

 ،اهرويف هذا دور ظ ،العلم باهللا ال حيصل بدون اإلمام :وقالوا

 قله.م يقولون بمساعدته لكامل عهلم عن هذا بأهنَّ  رَ ذِ وقد اعتُ 

 ،العامل الباطن اكم يفوهو احل ،لاإلمام مظهر العق :وقالوا

لوا ففضَّ  ،الظاهريف العامل  وهو احلاكم ،مظهر النفس والنبيُّ 

 اإلمامة مظهراً ]] ٢٧٣/[[ص  ة حيث جعلواوَّ بنال امة عىلٰ اإلم

فظهر من هذا الكالم  ،نوحاكمة يف الباط ،لألرشف وهو العقل

 خروجهم عن اإلسالم.

 .عٰىل األكرب وجيب النصُّ  ،إسامعيل هو األكرب وا بأنَّ احتجُّ 
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ولو  ،ةتوجب النبوَّ ة ال توجب اإلمامة كام ال األكربيَّ  :قلنا

وإسامعيل مات يف حياة  ،رب بعد أبيهبقي األك ام ذلك لونَّ م فإلِّ ُس 

 ومل يروِ  ،ه عبث وسفه وكذباهللا أو من أبي عليه من فالنصُّ  ،أبيه

 .عوه منه فكذب عليهوما ادَّ  ،يهف اأحد عن أبيه نص� 

ن  خالفة هارو كام أنَّ  ،لها موته قبل أبيهبطِ إمامته ال يُ  :قيل إنْ 

 .ل أخيهلها موته قببطِ يُ عندكم مل 

فلو   ،الكالم يف خليفته الذي أوٰىص إليه القيام بعد موته :قلنا

وهلذا أوٰىص   ،ة ة دخل يف املوتة اجلاهليَّ يفة له يف الربيَّ كان ال خل

 أخيه. إٰىل يوشع بعد موت موسٰى 

 .ء كام بدا يف إسامعيل»«ما بدا هللا يف يش: أبيهوا بقول احتجُّ 

:  عنهم  وقد روي ،امةقع منه البداء يف اإلم يفال :قلنا

  ، إمامته وال إمام عن ،تهعن نبوَّ  «مهام بدا هللا فال يبدو يف نقل نبيٍّ 

 خذ اهللا عهده باإليامن عن إيامنه».من قد أ وال مؤ

ه ي عنه أنَّ رو فقد، لقتليف ابنه هو ا الذي ذكره داء والب

 فسألته فيه ،تنيعيل مرَّ اهللا كتب القتل عٰىل ابني إسام «إنَّ : قال

 .»ء كام بدا له يف إسامعيل بدا له يف يشامف ، عنهٰى فعف

 فإنَّ  ،قيل فيهام د كمة ابنه حممّ وإذا بطلت إمامته بطلت إما

 ع عٰىل الفاسد فاسد.املتفرِّ 

 امعيل نصَّ بعد موت إس الصادق  ومنهم من زعم أنَّ 

 نقلها من  القياس يقتيض عٰىل أنَّ  بناءً  ،د بن إسامعيلعٰىل ابنه حممّ 

 .الناس به إذ هو أحقُّ  ،نهباسامعيل إٰىل إ

ة ليست م فاإلماملِّ ُس  ولو ،عٰىل إسامعيل قد أبطلنا النصَّ  :قلنا

ام هي وإنَّ  ،امجيعهم فيهاث اإلمام  الشرتك ورَّ وإالَّ  ،ملواريثبا

 ومصلحة معلومة.  ،صوصةبعة لصفات خمتا

اذ ذَّ فُش  صادق عفر الد بن جا القائلون بإمامة حممّ وأمَّ 

 .ضوارقوقد ان ،اد� ج

،  ه إٰىل صدرهوضمَّ  ،أباه مسح الرتاب عن وجهه وا بأنَّ احتجُّ 

ه فسمِّ  ،د لك ولد يشبهنيولَ ه «سيُ أنَّ  عن أبيه الباقر َي كِ وُح 

 .»ل اهللا ي رسوة جدِّ نَّه عٰىل ُس إنَّ ف ،باسمي

رب  م فهو خ لِّ ولو ُس  ، م ورود ذلك سلِّ ال نُ  : قلنا ]] ٢٧٤[[ص / 

وال   ، عرفًا  م فليس فيه دليل النصِّ لِّ ولو ُس  ، لامً ال يوجب ع  واحد 

ٰى  وتسمَّ   ، ٰىل نفسه ر بالسيف ودعا إ ظه   داً حممّ   عٰىل أنَّ   . وال عادةً   ، ى فحوً 

  .   لنبيُّ ه به ا حيث سامَّ      عيلٌّ إالَّ   ، وذلك منكر   ، بأمري املؤمنني 

*   *   * 

٦٩ - :ا  

 ):هـ٤١٣أوائل املقاالت/ الشيخ املفيد (ت 

 اللطف واألصلح:يف  لالقو - ٢٨ ]]٥٩[[ص 

 وأقول: إنَّ اهللا تعاٰىل ال يفعل بعباده ما داموا مكلَّفني إالَّ 

خرهم صالء هلم يف دينهم أصلح األشيا حًا  ودنياهم وإنَّه ال يدَّ

التدبري، وكذلك  به األصلح يفناه فقد فعل وال نفعًا، وإنَّ من أغ

 كذلك.ه فالقول فيه من أفقره ومن أصحه ومن أمرض

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

 :صلحاأل الكالم يفباب:  ]]١٩٩[[ص /

 :املسألةمني يف هذه ذكر معاين ألفاظ تدور بني املتكلِّ  يف :فصل

صلح يف  وجب األستعملها من أ وائد ألفاظ يمن بيان ف  بدَّ ال

وا دلُّ تساام ربَّ ها، ومواضعغري يف  ين يضعوهنا كثرياً غري الدِّ 

: (أصلح) و(صالح)، تتبعها، كقولنا ثبات معانٍ إبإطالقها عٰىل 

: (جود)،  قولناو ال يضاف، وكٰىل التدبري أ إ وما ينضاف من ذلك

  خيل) و(اقتصاد) و(مقتصد). و(جواد) و(بخل) و(ب

ة أو هو اللذَّ   (النفع)ف من هذا الكتاب أنَّ ام سلا فينَّقد بيَّ و

 منهام.  واحدٍ  ٰىل كلِّ إ، أو امٰى إليهأدَّ  ما أو ورالرس

قال  نا فائدة، ويفهو عبارة عن النفع الذي فرسَّ  )الصالح(ا فأمَّ 

 .)أنفع: (كام يقال )أصلح: (عند التزايد

، صالحاً  مَ لِ عُ  نفعاً  مَ لِ ء عُ يش كلَّ  ه أنَّ ا ذكرناعٰىل م والذي يدلُّ 

 حعليه الصال يليستح، ومن م صالحًا علَ ال يُ  م نفعاً علَ وما مل يُ 

ت ويضاف الصالح كام يضاف النفع، تعاٰىل واجلامد وامليِّ  كالقديم

نفع له : (يقالام ، ك)هذا أصلح لهو ،هذا صالح لفالن: (فيقال

 .)وأنفع له

راد طِّ ئق باحلكمة الالالَّ ل احلسن هو الفع )الصواب(و

]] ذلك. فمن جعل فائدة الصالح فائدة ٢٠٠/[[ص  ه يفاستعامل

من  نَّ مرين من اآلخر، ألاألنفصال أحد الب فقد أخطأ، الصوا

ن ما فأصلح به حاله، يكو قصد به جوعته، أو درمهاً  غصب طعاماً 

، وكيف يدفع كونه مل يكن صواباً  نْ إال حمالة و فعله صالحاً 

 من أنْ  تنع أحدوال يم ؟وحاله وقد صلح بذلك جسمه صالحاً 

تنع من يمصلح جسمه أو حاله باملغصوب، وكيف  :يقول

مل  نْ إوعقاب أهل اآلخرة صواب و؟ و املصدرح الذي هالالص

 . هو صالح :، وال اعتبار بمن كابر فقاليكن صالحاً 



 األصلح  )٦٩(لف / حرف األ  .............................................................................................................  ٢٠

فيه  ان عبارة عن احلسن كام قلناه مل يصّح ك ذاإ )الصواب(و

معنٰى كثرة وجوه   عىلٰ سن التزايد إالَّ يف احل ال يصحُّ  زايد كامالت

 :ذا قيلإلتزايد، وا هفي يصحُّ  ال  فمعنٰى احلسناحلسن، وإالَّ 

 راد ما ذكرناه.أحسن ويُ  :صوب فكام يقالأ 

 ، فاملراد به)ريالتدب(ٰىل إالح ضافة ما يفعله تعاٰىل من الصإا وأمَّ 

 تعاٰىل القبيح فني، وهلذا نقول: لو فعلٰىل التكليف واملكلَّ إما يرجع 

 ضليف والغرلتكل الثقة بابطِ ه يُ يف التدبري، ألنَّ  اً لكان ذلك فساد

ه صالح يف التدبري، الستقامة أحوال ذلك: إنَّ  ه. ونقول يف ضدِّ في

 فني معه. التكليف واملكلَّ 

  )،جائد( :حسان، ويقال لفاعله ل باإلتفضُّ فهو ال )اجلود( اوأمَّ 

حسان. ووصف واإلنعام ار من اإلكث مع اإلإالَّ  )جواد( :لوال يقا

ع بام عنده من يتربَّ  شبيه بمنالت ه جماز وعٰىل جهةالفرس باجلواد بأنَّ 

 وال بعث. غري حثٍّ 

اه بغري لفاظ واستعامهلا فيام ذكرنراد هذه األام قلنا ذلك الطِّ نَّ إو

 شبهة.

ل ال نع التفضُّ فهو منع الواجب، وال جيزأ عٰىل م )البخل(ا مَّ أف

يف كالمه   اهللا تعاٰىل يف كتابه ورسوله . وقد ذمَّ اذم�  يستحقُّ 

 ه عبارة عامَّ عٰىل أنَّ  ذلك ، فدلَّ خالءبل]] وا٢٠١[[ص / البخل

 ذكرناه.

 نَّ ، ألغري كاٍف . ي مانع القرٰى بخيالً سمِّ العرب تُ  ق بأنَّ والتعلُّ 

وا القرٰى سمُّ وا وجوب  اعتقدعباراهتم جتري عٰىل اعتقاداهتم، فلامَّ 

ة العباد نَّ  اعتقدوا أامَّ ـا آهلة، لصنام بأهنَّ ا األوصفو ، كامعه بخيالً مان

ذلك تشبيه جماز من حيث املنع  يقال: إنَّ  هلا. ويمكن أنْ  قُّ حت

منعت قطرها،  ذاإ )بخلت السامء( :واالشرتاك فيه، كام قالوا

 .ه، وما أشبه ذلك كثريرَّ ] دذا [منعإ )عبخل الرض(و

واجب عليه فيكون الذي ال يمنع ال فهو )املقتصد(ا فأمَّ 

كثر ما أ . وون جواداً فيك مانعاجلود واإلر من فعل كثِ ، وال يُ بخيالً 

 راً ف يف النفقة فيكون مبذِّ عمل هذه اللفظة يف من مل يرسستَ تُ 

 . قاً مضيِّ  مقرتاً  عن احلاجة فيكون قرصِّ ، ومل يُ فاً ومرس

يكون يف  صلح جيب أنْ ا يف األوالكالم بيننا وبني من خالفن

 . و املهمُّ املعاين، فه

ين ال  ٰىل الدِّ إ يرجع ال ام صلح فياأل ة عٰىل أنَّ دلَّ يف ذكر األ :فصل

 :جيب عليه تعاىلٰ 

ه تعاٰىل قادر من أجناس املنافع عٰىل ذلك: أنَّ  كد ما دلَّ آ

، فلو وجب عليه تعاٰىل فعل املنافع عٰىل ما ال ينحرصات واللذَّ 

ه تعاٰىل ال أنَّ ما يقولون، وقد علمنا سدة عٰىل يكون مف ال ط أنْ برش

، فام زاد ر متناهٍ و حمصو ما هالَّ إحد من ذلك يفعل يف الوقت الوا

 عٰىل هذا القدر املفعول من املنافع ولو بجزء واحد، ال خيلو

ه غري مقدور، وذلك نَّ يقال: إ ا أنْ مَّ مور: إأُ ]] من ٢٠٢[[ص /

 ور وليس بواجب، ألنَّ تعاٰىل. أو هو مقدٰىل تناهي مقدوره إي ؤدِّ يُ 

و إليه. أو ه يح الذي نذهبفعل املنافع غري واجب، وذلك الصح

خالله تعاٰىل بالواجب إ واجب ومل يفعله تعاٰىل، وذلك يقتيض

وقد  ،الذمِّ خالل بالواجب كفعل القبيح يف استحقاق عليه، واإل

خالل من اإل ال ينفكُّ  حالٍ  يكون تعاٰىل يف كلِّ  القوم أنْ م لزأُ 

 .وملا زاد عليه صفته يف الوجوب ه يفعل قدراً اجب، ألنَّ بالو

ذا إوقات، وقيل: األٰىل تقديم الفعل يف هذا الدليل ع ينام بُ وربَّ 

والوجوب  - ويمكن تقديمه عليه كان ال وقت فعل فيه الفعل إالَّ 

 التأخري. وهذا املذهب الفاسد يقتيضجيوز فال  -بالتقديم ق متعلِّ 

 .تعاٰىل عٰىل عدد وال وقتا فعله م يستقرَّ أالَّ 

عاٰىل من املنافع ما فعله ت ئد عىلٰ ازالقدر ال نَّ وا عٰىل أقيل: دلُّ  نْ إف

 له. من كونه مقدوراً  ال بدَّ 

ٰى  ور وما أدَّ ٰى إليها، أو الرسات وما أدَّ قلنا: املنافع هي اللذَّ 

من  ما يشتهيه. ويف مقدوره تعاىلٰ  درك احليُّ يُ  ة أنْ إليه، واللذَّ 

ٰىل  إحتتاج اهٰى، والشهوة ال وات واملشتهيات ما ال يتنأجناس الشه

ر من سائر أفعال القلوب، وال قدر من بنية القلب، وكذلك ثكأ 

  ويف املقدور زيادة عليه.الشهوات املوجودة يف القلب إالَّ 

 يف املحلِّ  لشهوات املختلفةاد الكثرية من اعدوجيوز اجتامع األ

وجيوز  خمالفينا يف هذه املسألة،دنا وجيوز عند يف الوقت الواحد عن

افع عٰىل لزائد من املن، فلو مل يكن امثل أيضاً تة اجتامع املعندنا خاصَّ 

 ] املقدور، وذلك كفر. له تعاٰىل لكان [متناهي ما فعله مقدوراً 

كانت الشهوة هذا املوضع: لو ]] وقد قيل يف ٢٠٣[[ص /

قدرة لكان الكالم لقلب وكانت كالٰىل بنية زائدة عٰىل بنية اإاج حتت

  جب عٰىل ما ال يتناهٰى، في ةدر من البنيه تعاٰىل قاألنَّ  ،صحيحاً 

عظمت اخللقة ليحصل الشهوة ويقع  نْ إالزيادة يف البنية و

فعله  صلح قدء [من األيش كلُّ  :يقولوا االنتفاع. وليس هلم أنْ 

 نْ إرمتوه له. والقدر الزائد الذي ذكخالل به عٰىل حتمُّ اإلوال جيوز 

يف  ع قنِ ة ال تُ مهمَّ  هذه مغالطة  فقد فعل]. وذلك أنَّ  صالحاً كان 

 من أنْ  القدر املفعول ال بدَّ  لناه، ألنَّ فصَّ املوضع الذي جعلناه و
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ا مل يفعل له صفته يف الوجوب، ، والزائد عليه ممَّ يكون حمصوراً 

ما هو  كلَّ  نَّ إ املفعول، فكيف يقال: ائد عىلٰ قدر ز وهكذا كلُّ 

يفعل يام مل يكون ف نْ ال يدفع هذه املحاسبة من أ و ،علصلح قد فأ 

 الواجب يف كلِّ ل بخال وجوب اإللوجوب، وهذا يقتيضة افص

 . حالٍ 

زونه، وِّ صلح ما ُجت ب من األوجِ يقولوا: نحن نُ  وليس هلم أنْ 

ه غري جويز، وذلك ألنَّ اب لزمت يف التجيحالة يف اإللزمت اإل نْ إف

مل  نْ إعليه و يفعل تعاٰىل زيادةً  وجيوز أنْ  الً يفعل تعاٰىل فع ممتنع أنْ 

 .اذم� ، إذ ال يوجب ق به نقصاً لحِ ذلك ال يُ  نَّ يفعله، أل

يفعل  يف وقت وجيب عليه أنْ  يفعل تعاٰىل فعالً  وال جيوز أنْ 

خالل ك يوجب اإلذل أكثر منه يف ذلك الوقت ومل يفعله، ألنَّ 

 أنْ  اجلسم جيوز ، وقد أوضح ذلك: بأنَّ به الذمَّ  جب املستحقِّ بالوا

جيب يف الثاين احلركة  أنْ  ن، وال يصحُّ كك يف الثاين ويسيتحرَّ 

 بمخالف للوجوب. عٰىل ما يرونوالسكون. واجلواز 

يكون يف الزائد عٰىل ما فعله تعاٰىل  قيل: ما أنكرتم من أنْ  نْ إف

 ؟ ك مل يفعلهين، فلذليف الدِّ  من املنافع فساد

ٰىل إراجع  حمالة وال قلنا: كون الفعل مفسدة ليس بواجب ال

ام هو للمعلوم، وممكن فيام نَّ إال، وعف]] األ٢٠٤[ص /[ أجناس

ه تعاٰىل ما علم يف رناه أنَّ  يكون مفسدة، فلو قدَّ ه مفسدة أالَّ أنَّ  مَ لِ عُ 

ال  نْ أ  ذلكويقتيض ؟فعله ه مفسدة أليس كان واجباً زائد أنَّ  كلِّ 

 واجب.خالل بالمن اإل حالٍ  تعاٰىل يف كلِّ  كَّ ينف

هذا املوضع: ما أنكرتم  ىلٰ إهم ينا معذ انتهإيقولوا  أنْ  ويمكن

 عليه من املنافع هو تعاٰىل ٰىل واقترصء فعله تعايش يكون كلُّ  من أنْ 

فلو فرضنا يف  ؟ء آخر لكان الزائد مفسدةه لو زاد عليه يشعامل بأنَّ 

ه ال يكون مفسدة يف شخص من ملنافع أنَّ قدر زائد من ا كلِّ 

ذا إه ص، ألنَّ خشخيلق ذلك الاهللا تعاٰىل ال  نَّ : إقلنا شخاص،األ

خالل  وجه ال يفارقه اإلعىلٰ  يصال النفع إليه إالَّ إخلقه فغري ممكن 

ه وجه قبح يمنع من وجوب الفعل. وهذا بالواجب، وهذا كأنَّ 

 يل.م عٰىل هذا الدليورد عن القو أنْ ا يمكن السؤال أشكل ممَّ 

بدَّ منه مذهب خمالفينا ال  اجب عىلٰ واجلواب: أنَّ اإلخالل بالو

 أنَّه ال وقد علم تعاىلٰ  - قه وينفعه انفكاك عنه، ألنَّه إذا مل خيل  وال 

فقد أخلَّ بالواجب، وليس  - فسدة يف خلقه وإيصال النفع إليه م 

ملنافع غري ل بأنَّ إيصال ا نجي من اإلخالل بالواجب إالَّ القو يُ 

  جب.من اإلخالل بالوا   ال بدَّ  ، ومع القول بأنَّ إيصاهلا واجب واجب 

ف، فلو فرضنا  هو مكلَّ  ق بمن ام تتعلَّ نَّ إاملفسدة  نَّ أ  وأيضاً 

ٰىل واحد منهام من  إهبيمة ال يشعر بام يصل  سألة يف طفل أوامل

ه سه يفسد ألنَّ فني، فيفسد بذلك وال هو نفاملنافع أحد من املكلَّ 

ام يكون نَّ إء ليشا ، ومعلوم أنَّ ف. لكان الكالم الزماً  مكلَّ غري

الداعي ال يكون  دراك له والعلم به، ألنَّ إلمع ا سدةً مف أو لطفاً 

العلم أو ما يقوم مقامه، ولو فرضنا خلق حيوان غري  مع الَّ إ داعياً 

نافعه، فه يشعر بمكلِّ بحيث ال يُ  ف يف قعر بحر أو وسط برٍّ مكلَّ 

 ] يصلح للزم الكالم.]٢٠٥/[[ص  ا أو فيفسد هب

عه فانف ال يشعر بمشخص غري مكلَّ  ا يف كلِّ ارتكبو نْ إف

موا اه عنهم. أقدلوا بام حكينه ال خيلو وعلَّ ف أنَّ مكلَّ  الواصلة إليه

 عٰىل عظيم.

ذا علم تعاٰىل  إ صلح ال جيب يف حكمته إالَّ قيل هلم: فكان األ

 مع سن فعل ذلك إالَّ د، بل ال حيمن املفاس عارٍ  زيادة عليه كلَّ  أنَّ 

الزيادات  بعض ذا كان يفإب ام حيسن وجينَّ إفاسد، وي من املالتعرِّ 

  مجيع من خيلقه مناهللا تعاٰىل علم يف ه مفسدة. فلو فرضنا أنَّ علي

يف تلك املنافع  ه ينتفع بام يوصله إليه وال مفسدة ألحدٍ فني أنَّ املكلَّ 

يصال النفع إليهم، ووجب  إوب خلق اخللق وط عنه وجسقِ يُ  أنْ 

لق خيلق اخل أنْ  نم ه ال بدَّ بطل قوهلم: إنَّ ، ويقاً  خيلق خلعٰىل هذا أالَّ 

 ليظهر حكمته.

املنافع [الواصلة] يف  نَّ أل ،ةويفسخ هذا االرتكاب أهل اجلنَّ

ا ينتفعون به ال مفسدة إليهم متناهية، والزائد عليها ممَّ  وقٍت  كلِّ 

ة، وال ة يف أهل اجلنَّ، فاملسألة الزمه ال تكليف هناكفيه، ألنَّ 

 ا.حميص عنه

فني مل يكونوا مكلَّ  نْ إو آلخرةا لأه إنَّ  لوا:يقو هلم أنْ  وليس

عليه الدليل  ذلك باطل بام دلَّ  نَّ يقع منهم. أل فالقبيح يمكن أنْ 

عٰىل  ب القبيح، وسندلُّ ٰىل جتنُّإئني هم ملجَ من كون أهل اآلخرة كلِّ 

 ة اهللا تعاٰىل وعونه.يف موضعه بمشيَّ  يأيت من الكتاب ذلك فيام

ٰىل تعظيم  إفتقر هوات تشلزيادة ا نَّ أ عوا: يدَّ  أنْ  وليس هلم

ر النفوس نفِّ تهجن ويُ يس ٰىل أنْ إذلك ينتهي  وأنَّ  ،اخللقة وزيادهتا

الشهوة ال حتتاج  ا أنَّ نَّا قد بيَّ وذلك أنَّ  ة.يف أهل اجلنَّ عنه، وال يتمُّ 

 عىلٰ  مَ لِّ ا ال جتري جمرٰى القدرة. ولو ُس هنَّ أ زيادة البنية، وٰىل إزيادهتا 

]] ما  ٢٠٦[ص /[ بنية ملا لزمٰىل الزيادة يف الإ ا حتتاجأهنَّ ه فساد

ة يفعل اهللا تعاٰىل ألهل اجلنَّ  ممتنع أنْ غريه وه من البقاء، وألنَّ ظنُّ

 وهنا وال ينفرون عنها. الشهوات لتلك اخللق العظيمة، فيلتذُّ 
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صلح يف ذا أوجبتم عليه تعاٰىل األإكم ذا مل يلزمإيل: ق  نْ إف

 صلح يف الدنيا.ال يلزم من قال باألذلك كفة له، هناي الين ما الدِّ 

ناس خمصوصة أج ىلٰ إ ين ليس نشري بهصلح يف الدِّ قلنا: األ

 ، ألنَّ بام ال يتناهٰى منها وال ينحرص ق كونه قادراً يتعلَّ  أنْ  بدَّ  ال

يعلم  د جيوز أنْ ع عنده، وق الطاعة يق أنَّ  املراد بذلك ما املعلوم

ن كثري، وعٰىل وجه دون دو ليلويف ق  ه،ذلك يف جنس دون غري

ا، صلح يف الدنيه يمنع العلم ال اجلنس. فليس كذلك األألنَّ  وجه،

 ا ال هناية ألجناسه.ٰىل املنافع والشهوات ممَّ إه يرجع ألنَّ 

ه من جِّ ما وُ  عىلٰ  زائدٍ  قدرٍ  زوا يف كلِّ يقال لنا: جوِّ   أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ 

وال  ٰى ال يقف عٰىل حدٍّ تَّ ح اً ئدزا ح دينييكون فيه صال فعال أنْ األ

 . غايةٍ 

يف  فالواجبات التي جتب عٰىل املكلَّ  نَّ أواجلواب عن ذلك: 

تكون متناهية، فاللطف فيها جيب متناهية،   من أنْ  ال بدَّ  وقٍت  كلِّ 

اد هو اللطف، وما زفعال وما يوجد عند الطاعة من أجناس األ

إليها  ندوبملفعال اواأل صفة اللطف. وكيف جيبعليه ليس له 

، وقٍت  تكون متناهية يف كلِّ  من أنْ  أيضاً  من أفعال اجلوارح ال بدَّ 

 كم بالواجبات.وتلحق يف هذا احل

املندوب إليه منها ما  يقال: إنَّ  ا أفعال القلوب فيمكن أنْ وأمَّ 

هذا  . وال يلزم عىلٰ طاعات املستقبلة، مثل العزوم عٰىل الال ينحرص

ذا كثرت وتزايدت إالعزوم  ، ألنَّ لطافأليتناهٰى من االوجه ما ال 

اللطف  فيها اللطف، ألنَّ  ز، فال يصحُّ  مل تتميَّ خرجت عن احلرصو

 من  ز ويتعنيَّ ٰىل ما يتميَّ إ فالداعي ال يدعو إالَّ  ذا كان داعياً إ

 فعال.األ

 مل يستحّق  باً صلح واجكان األ ]] دليل آخر: فلو٢٠٧[[ص /

 نعام، وال استحقَّ حسان واإلن اإلنا مب ما يفعله ىلٰ ا عاهللا الشكر منَّ

 ة يف الشكر.ا كيفيَّ دة، ألهنَّ عباال

ام نَّ إبه الشكر، و حقُّ ستَ الواجب ال يُ  ام قلنا ذلك ألنَّ نَّ إو

ح وضِّ ال يفعله. يُ  يفعله وأنْ  ل الذي لفاعله أنْ بالتفضُّ  حقُّ ستَ يُ 

هبام، وجام الشكر لوالوديعة ال جيب هب ن وردِّ يقضاء الدِّ  نَّ أ  ذلك:

يصال الثواب إ ال نشكره تعاٰىل عىلٰ  لزم عٰىل هذا أنْ ال يو

ل بأسباب ضِّ  متفه تعاىلٰ عواض إلينا لوجوبه، وذلك أنَّ واأل

ال  ل هبام، وكان له تعاٰىل أنْ ه متفضِّ ، فصار كأنَّ عواضألالثواب وا

 ل أسباهبام.ال يفع ض، بأنْ عوِّ ال يُ  يفعل الثواب وأنْ 

ل به، وال تفضَّ بب مقه بسعلِّ ح وال يُ لصب األنا يوجوخمالف

 الً ستأجر له من حيث كان متفضِّ امل جرييشكر األ يلزم أنْ 

املستأجر  جرة، وذلك أنَّ ب استحقاق األُ باالستيجار الذي هو سب

 .شكراً  جري فال يستحقُّ قصد باالستيجار نفع نفسه دون األ

بب س تكليف الذي هو يقصد بأصل الوالقديم تعاىلٰ 

 الشكر بذلك. ف، فاستحقَّ كلَّ مور نفع املهذه األُ  استحقاق

وب ب من الرضل رضالتفضُّ  به أنَّ  لَّ دِ ا استُ وممَّ دليل آخر: 

فعال كالواجب، ونحن قادرون عٰىل هذا ع عليها األالتي يق

 جيب أنْ  يف كونه قادراً  ا وآكد حاالً ب، فمن كان أقدر منَّالرض

 من  رضبىلٰ عمن قدر  نَّ عليه، أل اً أيض يكون قادراً 

عٰىل  اً يكون قادر من أنْ  فعال ال بدَّ رضوب األ ]]٢٠٨ [[ص/

 سائر رضوبه.

املنافع   ، ألنَّ اهللا تعاىلٰ  ل يف أفعال وعٰىل مذهب القوم ال تفضُّ 

ها واجبة عندهم. وال يلزم عٰىل هذه ٰىل العباد كلّ إالواصلة منه 

له  يف أفعاله ما  ٰىل، ألنَّ عاأفعاله ته خارج من وأنَّ الطريقة املباح 

 باح وهو العقاب.معنٰى امل

ذا خال إٰىل الغري إيصال املنافع إ به أنَّ  لَّ دِ ا استُ دليل آخر: وممَّ 

وجه  علينا، ألنَّ  عليه تعاٰىل لكان واجباً  ة لو كان واجباً من مفسد

  ا وفقدها ة منَّوال اعتبار بلحوق املشقَّ  يف احلالني. الوجوب ثابت

 له وجب الفعل، وهلذا امر فيؤثِّ وال الفاعل ال تُ حأ  ٰىل، ألنَّ افيه تع

لو فعله  ا عٰىل وجه فيكون قبيحاً القبيح الذي يقع منَّ نا: إنَّ قلنا كلُّ 

 حوالنا، ألنَّ خالفت أحواله يف نفسه أل نْ إو  منه قبيحاً  عاٰىل لكانت

 عل، وقد ثبت أنَّ املعترب يف احلسن والقبح والوجوب بصفات الف

ة للمعطي ة ضارَّ عطيَّ لا ة الشديدة، وأنَّ ع املشقَّ م بين جيالدَّ اء قض

 ة يف نفي الوجوب؟ ومعلوم أيضاً ر املشقَّ ؤثِّ كيف يُ واملنع نافع له، ف

وأدخل منه،  ها كانت آكد وجوباً ذا كثرت مشاقُّ إالعبادات  أنَّ 

 ة الوجوب؟ط املشقَّ سقِ فكيف يُ 

ٰىل  إافع ننا بإيصال املر الذي يلحقالرضيف مقابلة  نَّ إوبعد، ف

يكون  ة من أنْ ذلك خمرج لتلك املشقَّ غرينا الثواب العظيم، و

 ا. علين يصاهلا واجباً إيكون  ، فيجب أنْ يكون نفعاً  ٰىل أنْ إ رضراً 

نعترب  ر مراعٰى يف هذا الباب لوجوب أنْ فلو كان الرض وأيضاً 

عل، حصال يف الفذا إزيادته ونقصانه، كام نعترب مثل ذلك والنفع 

علينا، سواء كان  بٰىل غرينا ال جيإيصال املنافع إ أنَّ  اوقد علمن

بمن  النتفاع]] من ا٢٠٩/[[ص  ارنا بذلك أكثراسترض

 منه. أوصلناها إليه أو كان أقّل 
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لو كان  دليل آخر: وممَّا يدلُّ عٰىل أنَّ األصلح غري واجب، أنَّه

ن يكو أنْ  نمبدَّ  الها ة كلّ لعقليَّ وقد علمنا أنَّ الواجبات ا -واجبًا 

وري مجلة هلا، كام نقول لم الرضلعا هلا أصل يف العقول، ويتناول

فكان جيب  -أشبه ذلك ين وما الوديعة وقضاء الدَّ  ب ردِّ يف وجو

ورًة عٰىل اجلملة أنَّ إيصال املنافع واجب متٰى علم العقالء رضي أنْ 

ة عٰىل فاعله، ومعلوم خال  لك.ف ذخال من مفسدة أو مشقَّ

املورس  بأنَّ ون به: قوا بام ال يزالون يعتمدونه ويتولُّ تعلَّ  نْ إف

ء من ر يف يشؤثِّ ن املاء وبذهلا له ال يُ رعة مٰىل جإٰى يتلظَّ  املكثر ظامياً 

متٰى  الذمَّ  وال يمنعه منها، ويستحقُّ  يبذهلا ب عليه أنْ أحواله لوج

  : فاعله، وقال ة عىلٰ ه أصلح، وال مرضَّ ام وجب ذلك ألنَّ نَّ إمنعه. و 

 ا.صل العقيل الذي طلبتموه منَّا األهذ

، بل حالٍ  م وجوب بذل اجلرعة عٰىل كلِّ سلِّ ا ال نُ ب: أنَّ واجلوا

وهو  -يه ر ذلك العطشان وتلظِّ برض كان من يغتمُّ  نقول: إنْ 

ر عن نفسه، فيلزمه الفعل دفعًا للرض -األغلب من احلال واألكثر 

رنا بأنَّه ال غمَّ  وإنْ  . ندنا بذل اجلرعةليه عب عجاغري ويلحقه فقدَّ

 ح.ونه أصلذلك لك وه من وجوبفبطل ما ظنُّ

ه ألنَّ  صحيحاً موضع اخلالف لو كان هذا املثال يف غري  عٰىل أنَّ 

يصال املنافع إام هو يف نَّ إالف نا، واخلر عن غري دفع الرضيقتيض

يننا ] يوصل إليه فوهتا. ومثال موضع اخلالف بمن التي ال [يرضُّ 

مورس كثري املال يعلم حال فقري يف  صلح:األب اح أصوبني

]] ٢١٠[[ص / فاتته ٰى إنْ ته حتَّ ٰىل عطيَّ إورة به واره ال رضج

ورس من عه إليه هذا امله ينتفع بام يدفر، غري أنَّ غاية الرض رضَّ است

 يصال ذلك إليه. ومعلوم أنَّ إماله، وال رضر كثري عٰىل املورس يف 

ة. وهذا مثال موضع ورس العطيَّ ملاذا  هجب عىلٰ ال يو أحداً 

 اخلالف.

طه، حائ نا غريه من االستظالل بظلِّ منع أحد قوا بقبحعلَّ ت نْ إف

املتناثر من  بِّ أو االنتفاع بام يرميه من فضلة مأكله، أو التقاط احلَ 

ة يف العلَّ  عوا أنَّ حصاده، أو النظر يف مرآة منصوبة يف داره، وادَّ 

 ذهلا.رضر عٰىل با ال ه منفعةأنَّ قبح منع ذلك 

ه عبث ال ذكروه أنَّ  ح املنع فياموجه قب واجلواب عن ذلك: أنَّ 

 ك فائدة.قبيح ولو كان يف املنع من ذلفائدة فيه، والعبث 

ه ال جيب من املعلوم أنَّ   ذلك أنَّ بنيِّ ع، يُ قلت: حلسن املن نْ إف

عه رز بِّ ثر من حَ بالتقاط ما تنا عٰىل الغني املورس الذي ال يسترضُّ 

 بِّ حلَ من ا نثر شيئاً ي ] ذلك أنْ ر يسري كان [يفبرض ال يعتدُّ  أو

كان عٰىل ما يذكره  م إنْ يلتقط وينفع به، ووجه الوجوب قائ

وبني   بِّ حلَ االلتقاط ملا ينثر من افال فصل بني املنع من  خمالفونا،

  ما ذكرناه وأوضحناه.إالَّ  بِّ اعتامد نثر احلَ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ملرتٰىض د االسيِّ  /العملو العلم ح مجلرش

: واألصلح  د املرتٰىض قال السيِّ  ألة:مس]] ١٠٩[[ص 

ٰى إٰىل وجوب ه لو وجب ألدَّ الدنيا غري واجب، ألنَّ فيام يعود إٰىل 

من  حالٍ  يف كلِّ  منفكٍّ  يتناهٰى، ولكان القديم تعاٰىل غريما ال 

 اإلخالل بالواجب.

ات اللذَّ و فعل املنافع وه ايب الدنيف با األصلح رشح ذلك:

. وما هذه صفته ال جه وجوب باحليِّ من وجه قبح أو واخلالية 

فعله، خالفًا ملا ذهب إليه ]] ١١٠[[ص / جيب عٰىل القديم تعاىلٰ 

 ون.البغداديُّ 

ات واملنافع ما أرشنا إليه من اللذَّ  عٰىل ذلك: أنَّ  ي يدلُّ لذوا

س عٰىل ما ال جن  كلِّ  نمتعاٰىل يقدر هي جنس األفعال، والقديم 

فلو كان  درًا لنفسه،من كونه قا مٰىض فيام لنا عليه اية له، ملا دلَّ هن

  ، تعاٰىل فعل ما ال هناية له، وذلك حمالعليه  األصلح واجبًا لوجب

 يكون باطالً. إليه جيب أنْ ٰى وما أدَّ 

شهواته  به، ألنَّ  قالوا: ما الهناية له ال يمكن انتفاع احليِّ  فإنْ 

 ات.ال هناية له من اللذَّ  امب يلتذَّ  أنْ  حُّ يص هية، فالانمت

 يف نفس الشهوة، ألنَّ ك فنفرض اإللزام نا: إذا فرضتم ذلقل

ة فعل اهللا تعاٰىل، وإذا كان هلا صفة الوجوب لصحَّ من هوة لشا

يفعل منها ومن املشتهٰى ما ال هناية له،  نتفاع هبا، وجب أنْ اال

 .هٰىل ما قلناإي ؤدِّ وذلك يُ 

  أنْ ٰى إىلٰ األصلح واجبًا ألدَّ  كان ه لونَّ أ ذلك أيضًا عىلٰ  ويدلُّ 

 ديم تعاٰىل من اإلخالل بالواجب.لقا ال ينفكَّ 

من   ه تعاٰىل فعل قدرًا ماا إذا فرضنا أنَّ ام قلنا ذلك: ألنَّ وإنَّ 

ه يقدر عٰىل فعل الزيادة لني يف أنَّ ني املحصِّ اللذات وال خالف ب

ه، وقد  ما ال هناية لمل يبلغ إىلٰ  واحد وإنْ  ذلك ولو بجزءعٰىل 

ي ؤدِّ له صفة الوجوب، فيُ  ك الزائد مع أنَّ ه مل يفعل ذلفرضنا أنَّ 

عنه  وذلك منفيٌّ  ،حالٍ  بالواجب عٰىل كلِّ  ال� ذلك إٰىل كونه خم

 تعاٰىل. 

 ارتكب مرتكب هربًا من ذلك، بأنْ  فإنْ ]] ١١١[[ص /

ي يلزمه القول بتناه ،ر لهودفعول ليس بمقيقول: ما زاد عٰىل امل
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خلطأ يف ما هرب واخلطأ يف ذلك أعظم من ا ،اىلٰ مقدور اهللا تع

 نه.م

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح احللبي (ت تقريب املعارف/ أبو الصال

من وجوه القبح  عريُّ ا الصالح الدنيوي الوأمَّ ]] ١٢٤[[ص 

يف نفسه صفة ق له بالتكليف وال له ه ال تعلُّ ألنَّ  ،فغري واجب

له معلوم وجوب ما هذه حا ألنَّ  ،نصافوب كالصدق واالجو

ه لو وألنَّ  ،التفصيلجهة  عىلٰ  لة ومكتسباً عٰىل جهة اجلم رضورةً 

وذلك يوجب  ، وجوبه لكان ذلك لكونه نفعاً تيضكان له وجه يق

 واملعلوم رضورةً  ، الفاعل واملفعول لهر فيه عىلٰ نفع ال رض كلَّ 

ون غريهم ء من العقالء يمنعاياألغنا سائر لوجودن ،خالف ذلك

 .أحد من الذمَّ  ]به[ون وال يستحقُّ  ما له هذه الصفة

مانع  بذمِّ  :األصلح يف إثبات وجه لوجوبه ئلني ب ق القا وتعلُّ 

 بِّ ناثر من َح والتقاط املت  ، حائطه  ]] بظلِّ ١٢٥/[[ص  االستظالل 

ه يف ان الوجه و ك ه لألنَّ  ، ليس بصحيح  ،وتناول املاء من هنره  ، زرعه 

صفة الوجوب ال  ألنَّ  ، نفع خالص  لوجب كلُّ  خالصاً  كونه نفعاً 

ام قبح وإنَّ  ، خالف ذلك  رضورةً  وقد علمنا ،ون مثل بمثل د  ختتصُّ 

وهلذا متٰى حصل فيه  ، ال غرض فيه  عبثاً يث ذكروه لكونه املنع بح 

مل  خالصاً  ولو كان الوجه يف قبح منعه كونه نفعاً  ، نٰى غرض حسن أد 

 ،بخالف األصلح  مثاهلم  عٰىل أنَّ  ، كالظلم  ض فيه ر غ لوجود  ، حيسن 

ه ال جيب بناء نَّ وقد علمنا أ ، خالص لقوهلم بوجوب فعل ما فيه نفع 

 بِّ وال نثر احلَ  ، وال حفر النهر لتناول املاء منه ، احلائط لالستظالل به 

  وإذا مل جيب فال شاهد هلم.   ، ط لاللتقا 

  ،واد ومانعه بخيل ج هلفاع بأنَّ  :ه قوا يف إجيابيتعلَّ  وال هلم أنْ 

ال  وصفة البخل ذمٌّ  ،سبحانهح وهو جدير هبا وصفة اجلود مد

ق بعبارة جيوز غلط مطلقها ذلك تعلُّ  نَّ أل ،وز عليه تعاىلٰ جي

وال جيوز إثبات وجه الوجوب والقبح للموصوف  ،وصوابه

وال جيوز عند أحد من العلامء إثبات صفات  ،أو استدالالً  رضورةً 

والبخل بغري املعلوم اختصاص إطالق اجلود   أنَّ ىلٰ ع ،لذوات هباا

الل مل يمنع من االستظه ال أحد يصف من ألنَّ  ،ذكروهمن 

ام يصفون بذلك من وإنَّ  ،ادجوه ي هو شاهد هلم بأنَّ وااللتقاط الذ

بل ال يصفون  ،عليه فيه رضر كان أكثر اإلحسان كحاتم وإنْ 

ملن ذكروه لوجب  ود اسامً ان اجلولو ك ،باجلود من له إحسان ما

 .ف ذلكواملعلوم خال ،قهأو إطال ،اختصاصه به

لعلمنا بوجود أكثر  ،ف ملن ليس بجوادا بخيل فليس بوصوأمَّ 

ملن منع  ولو كان اسامً  ،باجلود وال البخلالعقالء غري موصوفني 

ٰى األنبياء حتَّ  ،ة العقالء بهب وصف كافَّ وجل خالصاً  نفعاً 

ه  وهو مانع ما له هذه ال أحد منهم إالَّ ألنَّ  ،لفضالءواألوصياء وا

 لكونه اسامً  ،لغريه بامنع الواجب عليه هو خمتصٌّ  اموإنَّ  ،الصفة

وإطالق العرب  ،قرآن]] حسب ما نطق به ال١٢٦/[[ص  للذمِّ 

وهلذا ال يصفون  ،جوبه عليهمالعتقادهم و مانع القرٰى  ]عىلٰ [ له

 ،حالٍ  ل عٰىل كلِّ ضُّ فتوال مانع ال ،هبواجب خيتصُّ  به من أخلَّ 

ليه وال جيعل ال يقاس عواملجاز  ،ازاً يكون ذلك جم نْ وجيوز أ 

 .هللاة واملنَّ ،وعبارةً  ىقوا به معنًا تعلَّ فسقط م ،يرجع إليه أصالً 

 ،من انحصاره املفعول منه يف الوقت الواحد ال بدَّ  فإنَّ  وأيضاً 

ا حكمه ممَّ  ،ها زاد عليالوجود وم ما خيرج إىلٰ  ه،لوجوب انحصار

 ،دورأو غري مق له تعاىلٰ  دوراً يكون مق حكمه يف النفع ال خيلو أنْ 

ولكونه  ،لنفسه ٰىل قادراً ه تعالكون ،ه غري مقدوركون وال يصحُّ 

 وكونه واجباً  ،أو غري واجب يكون واجباً  ال خيلو أنْ  مقدوراً 

فلم  ،جبيف حال من اإلخالل بالوا كونه تعاٰىل غري منفكٍّ  يقتيض

 ه غري واجب. أنَّ إالَّ  يبَق 

 ،ألصلحتم جتيزون فعل افأن :يقول أنْ  وليس ألحدٍ 

اإلخالل  ألنَّ  ،بألزمتموه يف الوجو فيلزمكم يف اجلواز ما

 ،واإلخالل باجلائز جائز منه ،تعاىلٰ بالواجب ال جيوز عليه 

  فافرتقا بغري شبهة.

  دَّ فال ب صالحاً كان  القدر الزائد إنْ  :يقول أنْ  وليس له أيضاً 

ة ا فرضنا مساوانَّ أل ، مل يكن كذلك فال مسألة علينا وإنْ  ،يفعله أنْ 

 سقوط فاقتٰىض  ،حمنه يف الصال دَ جِ وُ د املعدوم ملا القدر الزائ

من اإلخالل   منفكٍّ تعاٰىل غريأو كونه  ،وجوب األصلح

 .عن تقديرنافسؤاهلم إذن خارج  ،بالواجب

 هذا. تمله كتابناولنا يف هذا الدليل نظر ال حي

ا له صفة  فلو مل يكن يف أفعاله تعاٰىل م ]] وأيضاً ١٢٧[[ص /

كر به دون سائر الختصاص الش ،ن مل جيب شكرهاإلحسا

ة يف لكوهنا كيفيَّ  ،دةعباال  شكره مل يستحّق فإذا مل يتعنيَّ  ،عالاألف

 وذلك ضالل. ،الشكر

  اا ماقعة منَّمن مجلة األفعال الو أنَّ  نعلم رضورةً  افإنَّ  وأيضاً 

من  م أنَّ كام نعل ،به الذمَّ  وال يستحقُّ  ،به الشكر واملدح ستحقُّ ي

 ما ه عىلٰ لنفس تعاٰىل قادراً  يكون فيجب أنْ  ،باحا واجب وممجلته
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ه ليس يف الشاهد وال الغائب ما  نَّ إ :وذلك ينتقض قوله ،هذه حاله

 أو واجب يف اجلود. خيرج عن واجب يف العدل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩جكي (ت أبو الفتح الكرا /)١د (ج لفوائكنز ا

 :ة األصلحنظريَّ ]] ١٢٧[[ص 

ا من  عتزلة أهنَّ وقد اشتهر عن امل  ، يف األصلح من الكالم : صل ف 

   ما يستطيع. ف العبد إالَّ كلِّ ال يُ   اهللا تعاىلٰ   إنَّ   : وذلك لقوهلا   ، ل العدل أه 

 وتضادُّ  ،فيه إٰىل األمر القبيح ب اهللا وهلا مع ذلك قول تنس

وهو ما ذهب إليه  ، به الدليل من وصفه باحلسن اجلميلأوج ابه م

 ،كثر املعتزلةوهم اليوم أ  ،م ومن وافقهاوابنه عبد السال ائيبَّ اجلُ 

ه ال يفعل بخلقه إنَّ ف ،كريامً  كان عدالً  اهللا تعاٰىل وإنْ  من أنَّ 

 هبم من النفع ه يقترصوإنَّ  ،ل عليهم باألنفعوال يتفضَّ  ،األصلح

مع حاجتهم إٰىل  ،غريها أفضل منها وأصلح هنايةٍ  والصالح عىلٰ 

 ملنافع التي حرمهمم إٰىل اأو فقره ،الصالحاه من ما يمنعهم إيَّ 

ومع   ،وهو قادر عٰىل ما حيتاجون إليه ،اإلحساناها من اإلنعام وإيَّ 

باد والع ،عامل بحسن بذله وفعله ،عن منعه ذلك هو غنيٌّ 

 ]]١٢٨/[[ص  رحمفال ي هبل عليهم فضُّ عون إليه يف التترضَّ ي

ب خيِّ ويرجونه فيُ  ،ة بفعله فال جييبهمويسألونه املنَّ ،عهمترضُّ 

 تعاٰىل اهللا عامَّ  ،م فعله فال هيب هلم مناه ونه منويتمنَّ ،رجاءهم

 .رياً كب ايقولون علو� 

 :ا وافقنا البلخي فيهوالذي نذهب يف ذلك إليه ممَّ 

  ،اية مصاحلهمخلقه بنه عل عٰىل مجياهللا سبحانه متفضِّ  هو أنَّ 

 ، أعطاهمإالَّ  ال يسألونه صالحاً  ،ل عليهم بغاية منافعهممتطوِّ 

وال يمنعهم  ،فعله هبم ه هلم أنفع إالَّ م أنَّ وال يلتمسون منه ما يعل

وال حيول بينهم   ،دهمفِس  يُ  عامَّ هم إالَّ وال يصدُّ  ، هما يرضُّ  ممَّ إالَّ 

هم أو ء يرسُّ بيشم هي عله ال يقيضوأنَّ  ،حهمصلِ ني يشء يُ وب

 ا رصفه عنهم.  وهو خري هلم وأصلح ممَّ يسوؤهم إالَّ 

اهللا تعاٰىل عامل بقبح  ا ثبت من أنَّ لك هو معٰىل ذ ذي يدلُّ وال

 ،وال حيتاج إٰىل منعه ،حلسن عٰىل اَرب ال ُجي  ،عن فعله وغنيٌّ  ،قبيحال

 ،تقصريبخل والعنه ال ومنفيٌّ  ،اجلودللوصف بغاية  ه مستحقٌّ وأنَّ 

  فلو منعهم صالحًا ، واخرتعهم ملصاحلهم ،خلق اخللق ملنافعهم

هو قادر عليه  نفعاً  كن مانعاً  يومل  ،رض يف خلقهملناقض ذلك الغ

  ، ار يف صنعهأو االفتق ، أو للبخل به ،  حلاجة إليهعامل بحسنه إالَّ 

 عن اهللا سبحانه. ه منفيٌّ وذلك كلُّ 

ا وجدنا احلكيم إذا كان  أنَّ  :هبنا إلية ما ذهعٰىل صحَّ  لُّ ا يدوممَّ 

إليها إذا كان  يمنع املأمور ما به يصل فلن جيوز أنْ  ،بطاعته آمراً 

جه من رِ وال ُخي  ،هرضُّ وكان بذله له ال ي ،اهه إيَّ عطييُ  عٰىل أنْ  قادراً 

 ومنعه ال ينفعه.  ،كمةاستحقاق الوصف باحل

 رجوعه بُّ وُحيِ  ، مواالتهيدعوه إىلٰ  ،وكذلك إذا كان له عدوٌّ 

ه ا يعلم أنَّ  ممَّ يعامله من الغلظة أو اللني إالَّ  فلن جيوز أنْ  ،طاعتهإٰىل 

 ،ك ما هو فيه من عداوتهوأدعٰى له إٰىل تر ،فيام يريده منهأنجع 

أو  ،ة والغلظةلشدَّ عرض له أمران من ا فإنْ  .ٰىل واليتهجوع إوالر

اجعة ره إٰىل املوِّ  لعدا أدعٰى أحدمه يعلم أنَّ  ،املالطفة واملالينة

 يفعل ففعل الدون وترك أنْ  ،واآلخر دون ذلك ،إلنابةوا

وال  ،قدرته سواءوكالمها يف  ،ٰى األصلح األدع ]]١٢٩ [[ص/

 ،مذموماً  كان عند احلكامء مجيعاً  ،وال ينفعه منعهام ،ه بذهلاميرضُّ 

 عن استحقاق الوصف باجلود واحلكمة. جاً خار

 وكان اهللا تعاٰىل قادراً  ،نافصا عٰىل ما ونَّام بيَّ  كان هذا فيفلامَّ 

ه وترك هلم بطاعت آمراً  ،بمواضع حاجة عباده عاملاً  جواداً  حكيامً 

به صفة  ه اإلعطاء وال يلحقال يرضُّ  ،هيتالرجوع إٰىل والعداوته و

ه ال يفعل بعباده علمنا أنَّ  ،د يف ملكهوال ينفعه املنع وال يزي ،الذمِّ 

 ،كان أو سقامً  ةً صحَّ  ،عتهإٰىل طا وأدعاها ،هلمح بحا ما كان أصلإالَّ 

 قال اهللا تعاىلٰ  ،أطاعوا أم عصوا ،آمنوا أو كفروا ،كان أو أملاً  ةً لذَّ 
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ع واخلشوع لترضُّ ة والغلظة أصلح يف دعائهم إٰىل االشدَّ  كانت

 . لدهيم

 ،ه إٰىل إجياد الفعلرُّ طضال يعبد بال َل عِ األصلح إذا فُ  علم أنَّ او

 القدرة ال تضطرُّ  كام أنَّ  ،ومعونة عليه ، يف إجيادهام هو تيرسُّ وإنَّ 

 ة فيه. هي متكني منه وإزاحة للعلَّ  اموإنَّ  ،علإٰىل إجياد الف العبد

فه األصلح من كلَّ ال يفعل به تعاٰىل فمن نسب اهللا تعاٰىل إٰىل أنَّ 

فه عطي من كلَّ ال يُ   أنْ إىلٰ  سبهن نوم ،اً ومقتصد فقد جعله بخيالً 

تعاٰىل اهللا عن ذلك  ،جائراً  الطاعة القدرة عليها فقد جعله ظاملاً 

 .كبرياً  اعلو� 

 ]:ة مع دفعهانظريَّ هذه العٰىل نقوض [

فقد  ،قد فعل بجميع خلقه األصلح كان إذا :قال قائل فإنْ 
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حكيم يف ومن ساوٰى بينهام فغري  ،هه وعدوِّ ليِّ ٰى بني وساو

  .هفعل

أو  ،يثيبهام مجيعاً  ام التسوية بينهام أنْ إنَّ  :قلنا ]]١٣٠[[ص /

وية التس وليس ،مهاويلذُّ  ما يشتهيانه أو يفعل هبام مجيعاً  ،يمدحهام

 وأزجر عن معصيته. ، طاعتهيفعل هلام ما يكون أدعٰى إىلٰ  نهام أنْ بي

 ،اقد أطاعه أحدمه ،لو كان له عبدان رجالً  نَّ  ترٰى أأَال 

فقصد إٰىل الذي أطاعه فمدحه وأعطاه لتزداد  ،رخوعصاه اآل

وقصد إٰىل اآلخر  ،ويرغب عبيده يف فعلها  ،بذلك رغبته يف طاعته

 ،ليزجره عن معصيته ،ارتكبه  ذنبه الذيشتمه وعاقبه عىلٰ ف

له، لكان قد فعل وينزجر غريه أيضًا عن مثل فع ،هٰىل طاعتويصري إ

: -مع ذلك  -يقال  ز أنْ جي ومل ؟أصلح لهمنهام ما هو بكلِّ واحٍد 

وقد أمر اهللا تعاٰىل عبديه املؤمن والكافر  ،ه قد ساوٰى بينهامنَّ إ

ا عٰىل ما كلَّفهام، ية، وأقدرمهمجيعًا عن املعصبالطاعة، وهنامها 

  أنْ إالَّ  ،نهامه قد ساوٰى بي: إنَّ -مع ذلك  -وال يقال وأزاح عللهام. 

 فذلك صحيح. ،ظلم أحدمها يملودل فيهام د عه ق راد باملساواة أنَّ يُ 

ما فيه صالحهم يف   يفعل بعباده كلَّ  إذا أوجبتم أنْ  :قال فإنْ 

ا فيه ممَّ ملا عنده  نْ فقد أوجبتم أ  ،م فهويف أداء ما كلَّ  ،دينهم

 . وهنايةً  صالحهم غايةً 

ا تعاٰىل ممَّ ا عند اهللا ال غاية مل :بل نقول ،لسنا نقول ذلك :ناقل

يف سلطانه وقدرته  وإنَّ  ،ال نفادية له واهنالعباد وال فيه صالح 

ام يأتيهم من ذلك يف ه إنَّ ولكنَّ .ا فيه صالحهمملا فعله هبم ممَّ  أمثاالً 

 ه األصلح هلم.يعلم أنَّ وما  ،اجتهمبقدر ح وقٍت  لِّ ك

 ،ه األصلح هلمإنَّ  :ا تقولونكان الذي فعل هبم ممَّ ذا فإ :قال فإنْ 

هلم  تكون أصلح ال أنْ األمثتلك  ت هلمعَ ُمجِ  فقد وجب إذا ،أمثال

 من الواحد.

 ليس جيب ذلك. :قلنا هلم

الح املريض ه يكون صأنَّ  ،القول ما قلنا عٰىل أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

ت عَ لو ُمجِ  ،ولذلك املقدار من الدواء أمثال ،اءمن الدو راً مقدا

 تلته.لقو ،عليه راً ها له لصار ترضُّ كلُّ 

 ،طعام فيه صالحهلاون مقدار من وكذلك اجلائع قد يك

ت فأكلها لعادت مَّ لو ُض  ،أمثلة ]]١٣١/[[ص  ولذلك املقدار

 وألمرضته. عليه رضراً 

  ،ثال وله أم ، نهالح العبد يف ديهو ص ،وكذلك قد يكون معنٰى 

 بل كان فيها رضره وفساده. ،هت له مل يكن فيها صالحعَ لو ُمجِ 

 بأنَّ  :)ليهماهللا عصلوات (د آل حممّ ألخبار عن وقد جاءت ا

  أصلح األشياء له.ل بعبده إالَّ اهللا ال يفع

د بن د بن حممّ أخربين شيخنا املفيد أبو عبد اهللا حممّ 

د عن حممّ  ،در بن حممّ أبو القاسم جعف أخربين :قال،   النعامن

  ، د بن خالدعن أمحد بن حممّ  ،حابناة من أصعن عدَّ  ،بن يعقوبا

عن أيب محزة  ،يدبععن عاصم بن  ،عن حييٰى بن إبراهيم ،يهعن أب

«الصرب والرضا عن اهللا رأس : ه قالبن احلسني أنَّ  عن عيلِّ  ،الثاميل

أو  عليه فيام أحّب ومن صرب وريض عن اهللا بام قٰىض  ،طاعة اهللا

 .»خري لهكره هو 

بعباده اهللا تعاٰىل يفعل  إنَّ  : قلناامَّ ـا لنَّ من ال معرفة له أ  وقد ظنَّ 

ار فعله بأهل النيكون ما ي أنْ  ، ذلكىلٰ عه يلزمنا أنَّ  ،األصلح هلم

 من العذاب أصلح هلم.

قد أخرب اهللا  :ويقول ،وقد رأيت من أصحابنا من يلتزم ذلك

  مالنار أهنَّ تعاٰىل عن أهل 
�
ْو رُد

َ
عَ �

َ
هُ  اادُوا �ِمَ وا ل

ْ
ن ُهوا �َ

ُ
� 

ب وا من العذاحقُّ وا وعادوا الستولو ردُّ  :قال]، ٢٨ م:نعا[األ

عٰىل ما هم فيه أصلح  صار هبمفاالقت ،ل هبم يف النارفعَ يُ ا أكثر ممَّ 

 هلم. 

  ،ام هو التيسري إٰىل فعل الطاعةنَّ إواألصلح  ،وهذا غري صحيح 

 يف حال   يكون إالَّ وهذا ال . االتي هي تناوهل وتسهيل الطريق

 ا.التكليف دون غريه

اهللا  ألنَّ  ،هقالو فيام أهل النارنت تكذيب ام تضمَّ ا اآلية فإنَّ فأمَّ 

ْو  : تعاٰىل أخرب عنهم فقال 
َ
ٰ  ىٰ تَرَ َو�

َ َ
وا �

ُ
 ُوقِف
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َ
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ْ
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ْ
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 .]٢٧[األنعام: 

 بَدَ  : هلم باً تعاٰىل مكذِّ فقال اهللا 
ْ

ُهمْ بَل
َ
  مَ ا �

َ
 ا �

ْ ُ
 نُوا �

ُ
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َ
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ُ
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ُ
 ا �

َ
 �ِذبُون

 ].٢٨ [األنعام:

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠طويس (ت عتقاد/ الشيخ الاالقتصاد فيام يتعلَّق باال

 :لحفعل األص الكالم يف): ٥( فصل ]]١٤٠[[ص /

ق به الذي ال يتعلَّ  ذُّ األل عفنيا فهو األنا األصلح يف باب الدوأمَّ 

ٰى ه لو وجب ذلك ألدَّ ألنَّ  ،تعاىلٰ اهللا ب عٰىل  جيه النَّ إلطف، ف

القديم  ال ينفكَّ  نْ أ أو إٰىل  ، وجوب فعل ما ال يتناهٰى وذلك حمال

 بالواجب وذلك فاسد. خاللن اإلتعاٰىل م
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 من جنسهامدر ة هو تعاٰىل يقالنفع واللذَّ  ألنَّ  ام قلنا ذلكنَّ إو

ولو قلنا  .ٰىل ما قلناهإ ٰى ألدَّ  فلو كان ذلك واجباً  ،ال يتناهٰى  عٰىل ما

ٰىل القول بتناهي إٰى أدَّ   عٰىل متناهٍ ه ال يقدر إالَّ نَّ إ :من ذلك هرباً 

 ك كفر.تعاٰىل وذلاهللا مقدورات 

  ألنَّ  ، ين مثل ذلك الدِّ  يكون اللطف يف باب   يلزم عٰىل ذلك أنْ وال 

يكون املقدور   نْ أ وليس جيب  ، حسب املعلوم ب  ين باب الدِّ  اللطف يف 

.  بعيداً  كان ذلك  نْ إ و  ف املكلَّ اية له، ولو فرضنا ذلك لقبح منه ما ال هن 

  نْ أ فيجب  ، املقدور  ٰىل جنس إ ه يرجع ألنَّ  ، ة والنفع وليس كذلك اللذَّ 

  ية له. منه عٰىل ما ال هنا   قادراً   ]] ١٤١[[ص  /   يكون 

ه لو نَّ أ نيا غري واجب  باب الديفاألصلح  نَّ أ عٰىل  أيضاً  ويدلُّ 

 من فعل واجباً  تعاٰىل الشكر بفعلها، ألنَّ  ملا استحقَّ  كان واجباً 

ر الشك ام يستحقُّ نَّ إو ،الشكر الوديعة ال يستحقُّ  ين وردِّ كقضاء الدَّ 

ا ألهنَّ  ،العبادة الشكر ملا استحقَّ   يستحّق و ملحض. ولامل لبالتفضُّ 

 اع.مجاإل فوذلك خال ،شكرة يف الكيفيَّ 

لواجبني الشكر عٰىل الثواب والعوض ا استحقَّ  وهو تعاٰىل وإنْ 

وكذلك اآلالم التي  ،لسبب الثواب التكليف وهو تفضُّ  فألنَّ 

 ل.فضُّ هبا العوض تابعة للتكليف الذي هو ت يستحقُّ 

*   *   * 

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

إذ ال مانع منه وتركه  يف الدنيا بواألصلح واج ]]٥٥[ص [

يقة القادر وال إخالل منه حق ه ينقصفعدم وقوع وأيضاً  ،بخل

ام حيرمنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه،  ه إنَّ تعاٰىل بواجب، ألنَّ 

 هون عامَّ ة منزَّ مة، وأهل اجلنَّفل والبهييف مرض الط قولوهكذا ن

، فكان زيادة البنٰى  وات تفتقر إىلٰ ]] وزيادة الشه٥٦/[[ص  ،رنفِّ يُ 

 ا الوجه.مفسدة من هذ

 لوجوده يف الثواب واألعواض ،هذيان] ق [بهعلّ والشكر املت

ة فشكره عٰىل األلطاف الدينيَّ  وأيضاً  ،وفعل األسباب مقابل بمثله

عْ : م إبراهيوقول  ،مشهور
َ
� 

ْ
ن

َ
ِ� َو�َِ�� أ

ْ
نُب

ْ
  َواج

َ
بُد

ْصنَ 
َ ْ
 وم.لمع ]٣٥ يم:اهبرإ[ � امَ األ

يمنع اإلنسان الصادي من بحر  وكيف حيسن من العاقل أنْ 

ولفظ ما  ،داره أو يمنعه من السكون واالستظالل بظلِّ  ،يملكه

 صانعوال ؟عنه رغبةً  أو االنتفاع بام يلقيه من مأكله ،هبِّ تناثر من َح 

 .ال يمنعنا أوىلٰ  خزائن الدنيا فهو بأنْ  مالك

*   *   *  

  ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  نصري الدِّ   / ئد) قا ع ل د ا ل (قواع نقد املحصَّ 

عتزلة قالوا: األصلح ون من املوالبغداديُّ  ]]٤٥٣[[ص /

األصلح وغري األصلح متساويان  واجب عليه تعاٰىل، ألنَّ 

ذا تساوٰى شيئان  غريه إلقادر املحسن إىلٰ بالقياس إٰىل قدرته، وا

يهام ف ارهتخإٰىل غريه ا أحدمها زيادة إحسان بالقياس إليه وكان يف

 ة.البتَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧لراوندي (ق حمّمد بن سعيد ا /عجالة املعرفة

ه ال حيتاج  ألنَّ  ، ما هو صالح العبادوال خيتار إالَّ ] ]٣٣ص [[

ي إليها ؤدِّ ق لغاية تُ كون قد خلق اخللي من أنْ  إٰىل فعله، فال بدَّ 

 كامل خلقه.حكمته، و تلك الغاية تكون 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ عالَّ ال /لكوتملأنوار ا

 :الدنيا األصلح يف يف :املسألة اخلامسة ]]١٨٥[[ص /

 .وتركه بخل ،إذ ال مانع منه ،الدنيا قال: واألصلح واجب يف

تعاٰىل الل منه خإال ة القادر، وحقيقينقض فعدم وقوعه  وأيضاً 

وهكذا  ،د مفسدة فيهك لعلمه بوجوذل منارِ ام ُحي ه إنَّ بواجب، ألنَّ 

 ،رنفِّ  يُ هون عامَّ ة منزَّ وأهل اجلنَّ ،مرض الطفل والبهيمة يف نقول

كان مفسدة من هذا ف ،نٰى البُ  ةفتقر إٰىل زيادتوزيادة الشهوات 

الثواب  ه يفلوجود ،والشكر املتعّلق به هذيان .الوجه

عٰىل  فشكره وأيضاً  .عل األسباب مقابل بمثلهوف .عواضواأل

ِ� َو�َِ��   : هيمبراإوقول  .روهشة مينيَّ لدِّ األلطاف ا
ْ
نُب

ْ
َواج

ْصنَ 
َ ْ
ْعبَُد األ

َ
� 

ْ
ن

َ
وكيف حيسن من   ،معلوم] ٣٥[إبراهيم:  �َم اأ

أو يمنعه من   ،من بحر يملكه  ييمنع اإلنسان الصاد العاقل أنْ 

أو  ،هبِّ لقط ما تناثر من حَ داره، و واالستظالل بظلِّ السكون 

ائن الدنيا، مالك خز والصانع ؟هبة عنغرا أكله ممَّ  بام يلقيهاالنتفاع 

 ال يمنعنا أوٰىل. فهو بأنْ 

هل هو واجب  ،الدنيا األصلح يف مون يفلف املتكلِّ أقول: اخت

 أعطٰى زيداً  ه إنْ تعاٰىل أنَّ اهللا وذلك كام إذا علم  ؟تعاٰىل أم الاهللا عٰىل 

فسدة  موال ألحدوال له ة مرضَّ  وليس فيه  ،م انتفع بهألف دره

وهو  ،ٰىل وجوبهإ أبو إسحاق  فذهب شيخنا  .ه قبحجووال 

أصحابنا  ي. وقال باق يبلخسم الالقا ني وأيبمذهب البغداديِّ 

 .ه ال جيبنَّ إ :ون من املعتزلة واألشاعرةوالبرصيُّ 

 الشيخ بوجهني: واحتجَّ 
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وهو علمه   -جب، إذ الداعي له فيعنع من فه ال ماأنَّ  :لاألوَّ 

وهو وجود  -موجود، والصارف  -حة لصعٰىل امل فعلال باشتامل

،فمن -القبح  يفعل ون من مل دُّ العقالء يع ألنَّ  ،فوجب الفعل يٌّ

 فوجب صدوره عنه. ،تعاٰىل أكرم األكرمنيواهللا  ،ذلك بخيالً 

ت  دَ جِ ذا وُ لقادر هو الذي إحقيقة ا أنَّ  : الثاين ]]١٨٦[[ص /

 ا أنَّ نَّد بيَّ ق و ،جب الفعلو رفوانتفٰى الصا يق الداعالقدرة وحتقَّ 

والصوارف  ،معلوم مقدور، وعامل بكلِّ  قادر عٰىل كلِّ  ىلٰ تعااهللا 

 معنٰى القادر. ضق الفعل النتقو مل يتحقَّ منتفية، فل

 ،بالواجب تعاٰىل خمال� اهللا لكان  ال يقال: لو كان األصلح واجباً 

تعاٰىل   اهللاة أفاضها معن فكلُّ  ، ٰىل ما ال يتناهٰى من املنافعه قادر عألنَّ 

 عٰىل األزيد منها. علينا هو القادر

منا ذلك الشتامله عٰىل رِ ُحي  امه تعاٰىل إنَّ بأنَّ  :أجاب الشيخ عنه

 جه عن باب األصلح.رِ وذلك ُخي  ،مفسدة ال نعلمها نحن

 ٰى يففع يتأتَّ زيادة املنا يف علمه بوجود مفسدة : ال يقال

لع عليه موضع ال يطَّ  يف تعاىلٰ اهللا ه خلق فلو فرضنا طفالً  ،فنياملكلَّ 

فاضة اجلود ه جيب عليه إلع عليها أحد، فإنَّ ف، أو هبيمة ال يطَّ كلَّ م

 فني. ليهام، وال مفسدة فيه ألحد من املكلَّ ع

 وإالَّ  ،خلق مثل هذا احليوان ال يقع بأنَّ  :عنه أجاب الشيخ

ام مل جيب ا ما شوهد من احليوانات واألطفال فإنَّ أمَّ  ،كرتملزم ما ذ

 فني. عٰىل املفسدة لغريها من املكلَّ  عليها الشتامله اضة اخلريفإ

  ،ا اآلخرة فال مفسدة هناك أمَّ  ،الدنيا م يفال يقال: هذا يستقي

 ىلٰ إ يؤدِّ اهتم، وذلك يُ يزيد شهواهتم ولذَّ  فكان جيب عليه تعاٰىل أنْ 

 ما ال يتناهٰى. 

 اموة إنَّ الشهزيادة  بأنَّ  :عنه أجاب الشيخ ]]١٨٧[[ص /

يصري  زيد بنيتهم إٰىل أنْ ت نْ ب أ فكان جي ،كون مع زيادة البنيةت

ة وأهل اجلنَّ ، رير غاية التنفك منفِّ ذلو ، أحدهم كاجلبل العظيم

 ر.ا يوجب التنفُّ هون ممَّ منزَّ 

كر  الشتعاىلٰ اهللا  حقَّ ملا است ال يقال: لو كان األصلح واجباً 

 . ينه يصري كقضاء الدَّ عليه، ألنَّ 

 ،عندكم الثواب والعوض واجبان نه: بأنَّ ع يخالش أجاب

 شكره عليهام.نا ومع ذلك إنَّ 

وهو اخللق  ،فعل سبب الثواب ره عىلٰ ام نشكال يقال: إنَّ 

 والتكليف.

ه ام نشكره ألنَّ إنَّ  افإنَّ  ،ه مقابل بمثلهبأنَّ  :عنه أجاب الشيخ

ة مع يَّ نيدِّ أللطاف الا نشكره تعاٰىل عٰىل افإنَّ  اً وأيض .انفخلقنا وكلَّ 

ه مشهور بني أنَّ  :ةينيَّ  األلطاف الدِّ ا واجبة. وبيان الشكر عىلٰ أهنَّ 

به وبنيه عبادة نُِّجي  تعاٰىل أنْ اهللا سأل  يم براهإ الناس. وألنَّ 

 به الكفر.جنِّيلطف له فيُ  تعاٰىل أنْ اهللا فقد سأل  ،األصنام

فقال:   ،حن عدم القول باألصلب متعجَّ  الشيخ   إنَّ ثمّ 

ر يملكه اإلنسان العطشان من بحيمنع  ن العاقل أنْ حيسن م كيف

داره،  الل بظلِّ به منه، أو يمنعه من السكون واالستظرشب ال يقلُّ 

 ا يأكله رغبةً ، أو االنتفاع بام يلقيه ممَّ هبِّ قط ما تناثر من حَ تيل أو أنْ 

 اإلنسان ممَّ وما يتناوله ا ،حرالب كتعاىلٰ اهللا ملك  وال ريب أنَّ  ؟عنه

ر والشيخ كثَّ  .املتناثر بِّ إٰىل احلَ  احلَبَّةنسبة  يه أقّل منيضه عليف

 البيان. يف األمثلة استظهاراً 

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :يف األصلح :البحث العارش]] ٣٤٥[[ص 

وليس فيه   ،انتفع به ماالً  اً ٰى زيدذا أعطإه  أنَّ تعاىلٰ  ذا علم اهللاإ

و القاسم ون وأبة وال وجه قبح، أوجب البغداديُّ رضَّ دة وال مسفم

 .ونومنع منه البرصيُّ  ،اإلعطاء

 والصارف مفقوداً  كان الداعي موجوداً  ه إنْ بأنَّ لون األوَّ  احتجَّ 

ظاهرة، ة فطيَّ ا الرشأمَّ  والتايل مثله. ، م حقٌّ وجب الفعل، لكن املقدَّ 

وانتفاء  ،جهة داعٍ حسان اإل جهة فألنَّ  ،مدق املقدَّ ص يانا بوأمَّ 

 ام.ير حصوهلوالتقد ،املفاسد انتفاء الصارف

ل بمثله إذا كان  الزائد عٰىل ذلك املثا اآلخرون بأنَّ  احتجَّ 

تعاٰىل فعله فرضنا الزائد،  وجب عٰىل اهللا له يف املصلحة إنْ  مساويًا 

م  جيب لزمل وإنْ اهٰى وهو حمال، ال يتن فكان جيب وجود ما

 اجب.ولل بااإلخال

ه لكنَّ مل يكن واجباً  األصلح وإنْ  لون بأنَّ ألوَّ م اعليه اعرتض

ال يتناهٰى كام  وجائز فعله، فيلزم جتويز وجود ما فاقاً حسن اتِّ 

 لزمتمونا.أ 

أجاب القايض بالفرق بني القول بالوجوب الذي يلزم منه 

 فإنَّ  نه ذلك،لزم مجلواز الذي ال يوبني ا ،وجود ما ال يتناهٰى 

 لفعل.ستلزم اال ي زاجلوا

 ام جيب عٰىل اهللانَّ إ الفعل اإللزام غري وارد، ألنَّ  ي أنَّ ندوع

ذا كان إا ، أمَّ إذا كان ممكناً  ]]٣٤٦/[[ص  تعاٰىل من حيث احلكمة

 فال، وما ال يتناهٰى يستحيل إجياده.  ممتنعاً 
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الداعي  إنَّ  ني:البغداديِّ  ججَ حُ عٰىل  ون اعرتاضاً يُّ قال البرص ثمّ 

 ل.ب وجود الفع يوجو الوه ،اإلحسان داعي رواملذك

األصلح ليس له جهة  ذا أنَّ بقوهلم ه  ني عنوايِّ البرص  واعلم أنَّ 

  حصل الداعي والقدرة وانتفٰى الصارف.  اذ إ كان جيب    وجوب وإنْ 

 ،ون: لو وجب األصلح لوجب علينا فعل النافلةيُّ قال البرص

 ا أنفع.ألهنَّ 

ب  ام جيبل إنَّ  ،وبوجه وج سياألصلح ل نَّ هذا غري وارد، ألو

بخالف  ،ةلوجود املشقَّ  ،ونحن نمنع منهوص الدواعي، ع خلم

وينتفي  ،ويدعوه الداعي ،ة له فيهه ال مشقَّ فإنَّ  ،اإلحسان منه تعاىلٰ 

 ق.فيجب التحقُّ  ،الصارف

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت هوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 :األصلح يف الدنيا]يف  :ةاخلامسة لسأ[امل ]]٣٩٤ص [[

 ،منهواألصلح واجب يف الدنيا، إذ ال مانع ( :فنِّاملصقال 

يقة ]] ينقض حق٣٩٥[[ص وقوعه / فعدم وأيضاً  .وتركه بخل

منا ذلك لعلمه رِ ام ُحي ه إنَّ منه تعاٰىل بواجب، ألنَّ  وال إخالل  ،القادر

 لهمة، وأ هيوالبفرض الطفل  بوجود مفسدة فيه، وهكذا نقول يف

 ،ة الشهوات تفتقر إٰىل زيادة البنٰى يادوز ،رفِّ ن يُ هون عامَّ ة منزَّ نَّاجل

ه جودلو ،والشكر املتعّلق به هذيان فكان مفسدة من هذا الوجه.

 وأيضاً  .وفعل األسباب مقابل بمثله .يف الثواب واألعواض

]: يم [ة مشهور، وقول إبراهينيَّ فشكره عٰىل األلطاف الدِّ 
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ادي من بحر يمنع اإلنسان الص لعاقل أنْ وكيف حيسن من ا

داره، ولقط ما  السكون واالستظالل بظلِّ  يملكه، أو يمنعه من 

انع عنه، والص ا أكله رغبةً ، أو االنتفاع بام يلقيه ممَّ ةبَّ تناثر من َح 

 .)ال يمنعنا أوىلٰ  ، فهو بأنْ ايدنال ك خزائنمال

لح يف مون يف األصاختلف املتكلِّ (: )هدام ظلُّ (شارح ال قال

 ا علم اهللاكام إذوذلك  ؟تعاٰىل أم ال هل هو واجب عٰىل اهللا ،االدني

ة له ألف درهم انتفع به، وليس منه مرضَّ  ه إذا أعطٰى زيداً تعاٰىل أنَّ 

شيخنا أبو  بهذبح، فوجه ق وال  ،وال مفسدة ،وال ألحد

ني وأيب القاسم لبغداديِّ ا مذهب اإٰىل وجوبه، وهذ  إسحاق

 لبلخي.ا

ه ال نَّ إ :ون من املعتزلة واألشاعرةا والبرصيُّ ي أصحابنوقال باق 

 ب. جي

 بوجهني:(ف يعني املصنِّ )الشيخ احتجَّ (

إذ  ( ،  لهبوجود املقتيض )ه ال مانع من فعله، فيجبل: أنَّ األوَّ 

 -  ه تعاٰىل باشتامل الفعل عٰىل املصلحةموهو عل - ياعلدا

التقدير  نَّ ، أل)منفيٌّ  - وهو وجوه القبح - والصارفموجود، 

 ذلك، فوجب الفعل.

 ، واهللايفعل ذلك بخيالً ون من مل دُّ العقالء يع وألنَّ (قوله: 

عٰىل  ، وهذا دليل ثانٍ )تعاٰىل أكرم األكرمني، فوجب صدوره عنه

 املطلوب.

ذا  حقيقة القادر هو الذي إ الثاين: أنَّ ( :ه]] قول٣٩٦[ص [/

وانتفٰى  ،هٰىل إجيادق داعيه إوحتقَّ  ،عٰىل الفعل )ت قدرتهدَ جِ وُ 

 أنَّ ( مفيام تقدَّ  )انَّوقد بيَّ  .عنه الفعل(صدور  )وجب، (صارفه عنه

فيندرج فيه ذلك الفعل، أعني  )مقدور تعاٰىل قادر عٰىل كلِّ  اهللا

فيندرج فيه علمه باشتامل الفعل  )مولمع امل بكلِّ ع، (األصلح

 الفرض، إذ )منتفية( عنه )والصوارف( ،املصلحةور عٰىل املذك

 ،بوجوده )درق ذلك الفعل النتقض معنٰى القافلو مل يتحقَّ (ذلك، 

 ه املذكور.وعدم حدِّ 

 تعاٰىل خمال�  لكان اهللا ال يقال: لو كان األصلح واجباً (

 ه تعاٰىل قادرأنَّ (بيان املالزمة:  م.دَّ باطل ملا تق والتايل )،بالواجب

تعاٰىل فهو قادر  اضها اهللانعمة أف ع، فكلُّ ال يتناهٰى من املناف عٰىل ما

 وجوبه عليه كان خمال� فعل ذلك مع ، فإذا مل ي)عٰىل األزيد منها

 بالواجب.

ا  نمرِ ام ُحي تعاٰىل إنَّ  اهللا عنه بأنَّ (ف املصنِّ ييعن )أجاب الشيخ(

 حن، وذلكالشتامله عٰىل مفسدة ال نعلمها ن( زيدألأي ا )ذلك

ير خلّوه من مجيع تقدال املذكور، ألنَّ  )خيرج عن باب األصلح

 مفسدة ال يكون هو املتنازع.املفاسد، فعٰىل تقدير اشتامله عٰىل 

ٰى يف ال يقال: علمه بوجود مفسدة يف زيادة املنافع يتأتَّ (

لع عليه تعاٰىل يف موضع ال يطَّ  خلقه اهللا الً فطفني، فلو فرضنا املكلَّ 

ه جيب عليه إنَّ لع عليها أحد، فأو هبيمة ال يطَّ ( فنياملكلَّ ن م )أحد

ال مفسدة (بزعمكم، إذ  )عليهام( الذي ال يتناهٰى  )إفاضة اجلود

 فني. فيه ألحد من املكلَّ 

ع قيهذا احليوان ال  تعاٰىل ملثل  خلق اهللا أجاب الشيخ عنه: بأنَّ 

ام مل ل فإنَّ واألفعا ا ما شوهد من احليواناتما ذكرتم، وأمَّ  م لزوإالَّ 

تامهلا عٰىل املفسدة كغريها من  جتب إفاضة اخلري عليها الش

 . )فنيملكلَّ ا
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هذا احليوان املفروض وخلق  ال: خلق مثليق ويمكن أنْ 

ه ناالتزم كان ممكناً  أو ال، فإنْ  يكون ممكناً  ا أنْ املنافع املذكورة إمَّ 

 مل يكن أصلح. الً حما كان وإنْ 

لنفع الزائد عن كونه املخرجة لاملفاسد  قلتم: إنَّ  فإنْ  وأيضاً 

ه جيوز ف، فإنَّ ]] باملكلَّ ٣٩٧[[ص / قة فيام يتعلَّ أصلح منحرص

جه عن  خرِ ف، فيُ لغري املكلَّ  ة وأملاً ن النفع الزائد مرضَّ يتضمَّ  أنْ 

 كونه أصلح.

ا دار ألهنَّ ، )نيادليم يف ايستق( أي اجلواب )هذا :ال يقال(

ا، لسقوط التكليف فيه اكمفسدة هنا اآلخرة فال أمَّ (تكليف، 

ي إٰىل ؤدِّ ، وذلك يُ اهتم وشهواهتميزيد لذَّ  تعاٰىل أنْ فكان جيب عليه 

  يتناهٰى. ما ال

ام تكون مع زيادة زيادة الشهوة إنَّ  بأنَّ  :أجاب الشيخ عنه

اجلبل يصري أحدهم ك أنْ  يتهم إىلٰ يزيد بن البنية، فكان جيب أنْ 

 يوجب هون عامَّ ة منزَّ اجلنَّ، وأهل ر غاية التنفريوذلك منفِّ  ،العظيم

 .)التنفري

ولو  ،ا نمنع من كون زيادة الشهوات مصلحةوفيه نظر، فإنَّ 

وطة بزيادة البنية، منا منعنا من كون زيادة الشهوة مرشسلَّ 

 ب ذلك.كذِّ والشاهد يُ 

تعاٰىل ما  خلق اهللا بأردتم بإجيا نْ إيقال:  ب أنْ يف اجلوا واحلقُّ 

أهل  تدريج التزمناه، وهذا هو الواقع، ألنَّ نافع بالال يتناهٰى من امل

 وإنْ  .اهتمة خالدون فيها ال انقضاء حلياهتم ومنافعهم ولذَّ اجلنَّ

فهو حمال، فيخرج عن كونه  ،أردتم ما ال يتناهٰى دفعة واحدة

 تزمناه.لاومناه ته سلَّ ولو منعتم استحال .أصلح

ه، ر عليالشك هللا ملا استحقَّ  : لو كان األصلح واجباً لاال يق(

 فاق.طل باالتِّ ايل با، والت)ينه يصري كقضاء الدَّ ألنَّ 

عندكم،  عوض واجبان الثواب وال أجاب الشيخ عنه: بأنَّ (

عٰىل سبيل الوجوب عندكم، فقد  )ا نشكره عليهامومع ذلك فإنَّ 

 ناقض دعواكم.وهو ي لنفع،عٰىل ا ق الشكرحتقَّ 

 خللقو اوه ،ثوابام شكرناه عٰىل فعل سبب اليقال: إنَّ  ال(

عٰىل  باً وسبب الثواب ليس واج ال عٰىل نفس الثواب، )والتكليف

عليه   يستحقُّ ك دعوانا كون الواجب التعاٰىل، فال يناقض ذل اهللا

 .شكراً 

كره ا نشنَّ أم سلِّ ال نُ  ا، فإنَّ )ه مقابل بمثلهأجاب الشيخ عنه بأنَّ (

وذلك  التكليف،عٰىل اخللق و )ام نشكرهبل إنَّ (، صلحألعٰىل فعل ا

 أي )ةينيَّ الدِّ  األلطافا نشكره عٰىل فإنَّ  وأيضاً ( .لتفضُّ 

واجب  ينيف الدِّ  اللطف أنَّ  مع ،ينقة بالدِّ ]] املتعلِّ ٣٩٨ [[ص/

ه ة أنَّ يَّ نيأللطاف الدِّ وبيان الشكر عٰىل ا. ( بيننا عليه تعاٰىل وفاقاً 

 .) الناسمشهور بني

شهور بني  كن امل، لمنا سلَّ  .ةالشهرة ليست حجَّ  نظر، فإنَّ  وفيه

ا شكره عليها عٰىل سبيل ، أمَّ طلقاً لناس شكره تعاٰىل عٰىل ذلك ما

 ق بذلك، بل األوٰىل أنْ والنقض يتحقَّ الوجوب فليس بمشهور، 

وشكر املنعم   ،ه منعمألنَّ شكره عٰىل األلطاف واجب،  يقال: إنَّ 

 ورة.واجب بالرض

بادة  نيه عبه وبنُِّجي  تعاٰىل أنْ  سأل اهللا إبراهيم  نَّ ألو(قوله: 

، )به الكفرجنِّف له، فيُ يلط أنْ  تعاىلٰ  األصنام، فقد سأل اهللا

يسلب القدرة  وإجلاءً  اب الكفر قهراً اجتن يسأله الستحالة أنْ 

  يكون مطلوباً الف، وال عوضاً  ذلك ال يستعقب ثواباً  عليه، ألنَّ 

ام قصد تعاٰىل وهو واجب، وإنَّ  من اهللا فقد سأل اللطف للعقالء،

األصلح الستلزامه عٰىل القائلني بعدم وجوب  تأكيد الردِّ  فاملصنِّ

ر شكَ الواجب قد يُ  نَّ إ :معليه اه قال رد� شكره، فإنَّ  عدم وجوب

  ع م ب من اهللالَ طل ويُ ئَ سوقد يُ  ،عليه كالثواب والعوض واللطف

ل جيب الشكر ئَ سيُ  أنْ  ز، وما جيوهيم وجوبه كام يف سؤال إبرا

 عٰىل حصوله.

لقول عدم اب من تعاٰىل تعجَّ  الشيخ رمحه اهللا نَّ إثّم (: قوله

نسان يمنع اإل باألصلح، فقال: كيف حيسن من العاقل أنْ 

 منه، أو يمنع من السكون بهبرش العطشان من بحر يملكه ال يقلُّ 

أو االنتفاع  ، ةبَّ تناثر من حَ يلتقط ما ي داره، وأنْ  بظلِّ  واالستظالل

تعاٰىل  ملك اهللا وال ريب يف أنَّ  غبة عنه،ا يأكله ربام يلقيه ممَّ 

ة إٰىل بَّ احلَ عليه أقّل من نسبة  ا يفيضهوما يتناوله اإلنسان ممَّ  ،ركالبح

 .)املتناثر بِّ احلَ 

 بِّ ذي احلَ  بِّ أصل حَ  تناثر إىلٰ ملا بِّ ولو قال: أقّل من نسبة احلَ 

ملتناثر عٰى قبحه منع اإلنسان من التقاط ادَّ ا ذيال ٰىل، ألنَّ كان أو

 املتناثر. بِّ ة من احلَ بَّ ، ال التقاط حَ بِّ من احلَ 

 .)لبيانيف ا ر األمثلة استظهاراً والشيخ كثَّ (قوله: 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /اللوامع اإلهليَّة

إذا علم اهللا كام ، ع اخلامس: فعل األصلحونال]] ٢٣٨[[ص 

ين به يف الدِّ  تفاء رضراع زيد بإجياد قدر من املال له أو انتفان
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فني، أوجبه البلخي وهو مذهب ملكلَّ والدنيا عنه وعن غريه من ا

وهو كونه  ،إليه له داعياً  ني، ألنَّ يِّ البرصني ومجاعة من البغداديِّ 

ه الغرض، وال مانع له إذ ألنَّ  ،ةجهات املفسدن ع خالياً  إحساناً 

 فيجب فعله.  ،سدفاامل ه عنغرض خلوُّ ال

ح إٰىل ما ال هناية له، إذ ما من أصل ٰى دَّ  ألإالَّ و ،انائيَّ بَّ ومنعه اجلُ 

ق تحقَّ ا، فيوهكذ خرٰى خالية عن املفسدة أيضاً  وفوقه مرتبة أُ إالَّ 

 حصول ما ال هناية له، وهو حمال. 

ه إذا كان  نَّ ل دون حال وهكذا، فإاحجيب  احلسني: وقال أبو

وكان الزائد مفسدة  ،املفسدة عن ليةقدر مصلحة خاذلك ال

ذا ف، وإالقدر، لوجود الداعي وانتفاء الصارطاء ذلك وجب إع

 يفعل وأنْ  اٰىل أنْ عتهللا  مل يكن يف الزائد مفسدة إٰىل غري النهاية فإنَّ 

 ال يفعل.

 م.ا املقاف يف هذالتوقُّ  واحلقُّ 

  اءً بن اه،ا ذكرنممَّ  األشاعرة مل يوجبوا عليه تعاٰىل شيئاً  أنَّ  ملواع

ه هم أنَّ وتومهُّ  ،القبحاحلسن و عٰىل أصلهم الفاسد من نفي قاعدة

ه سبحانه بإعطائنا علموا أنَّ ، ومل يم احلاكمنيال حاكم عٰىل أحك

 هللا عامَّ كم باحلقيقة، تعاٰىل السليمة احلاكم بذلك هو احلاالعقول ا

 .كبرياً  ااملون علو� الظ ليقو

*   *   * 

٧٠ - أل ا:  

  ملرتٰىض د السيِّ ا /ة))/ (جوابات املسائل الرازيَّ ١(ج ئل رساال

 :)هـ٤٣٦(ت 

 : ين]صول الدِّ [عدد أُ : عرشاحلادية املسألة ]] ١٦٥[[ص /

ين، وكيف  صول الدِّ ) عن عدد أُ وسأل (أدام اهللا تسديده

 القول فيه؟ 

مون يف عدد الذي سطره املتكلِّ  : أنَّ -توفيق ال وباهللا -اجلواب 

، ة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيدمخسا ين أهنَّ ل الدِّ صوأُ 

عن املنكر. ومل   هيلة بني املنزلتني، واألمر باملعروف والنواملنز

 ة. يذكروا النبوَّ 

 تم هبا؟فإذا قيل: كيف أخلل

حيث   نم[ظ: العدل] م قالوا: هي داخلة يف أبواب العل

 ٰى ذلك. واألعواض وما جيري جمر ، كدخول األلطافكانت لطفاً 

مر لتني واألالوعد والوعيد واملنزلة بني املنزم: فقيل هلف

ب األلطاف، ويدخل يف  با من عن املنكر أيضاً  باملعروف والنهي

لة، ومل صول مفصَّ تم هذه األُ كرذ ة، ثمّ باب العدل كدخول النبوَّ 

جمملة، ]] ١٦٦/[[ص  أبواب العدل ةلبدخوهلا يف مجتكتفوا 

 فعلتم ذلك ال فأالَّ مجباإلمل تكتفوا لتم املجمل ووحيث فصَّ 

 ة؟ بالنبوَّ 

صول أُ  رين عٰىل أنَّ  بعض املتأخِّ رصبع، وهبا اقتل راسؤا وهذا

كورة املذصول اثنان التوحيد والعدل، وجعل باقي األُ  ينالدِّ 

 يف أبواب العدل.  داخالً 

ة  عٰىل أصلني التوحيد والعدل، فالنبوَّ اقترص لامجن أراد اإلمف

صول، ومها داخلتان كبار األُ نا ومن جبة عندتي هي واال واإلمامة

 عدل. أبواب اليف 

ذكروه  ضيف إٰىل ماي ح وجب أنْ ومن أراد التفصيل والرش

  ما كان خمال� امة. وإالَّ اإلمة، واخلمسة أصلني: النبوَّ  صولمن األُ 

 له.  ملن تأمَّ بنيِّ  اذصول، وهض األُ ببع

*   *   * 

  ااض: -  ٧١

 ):هـ٤١٣قاالت/ الشيخ املفيد (ت ل املأوائ

 يف األمل للمصلحة دون العوض: قولال - ١١٣ ]]١٠٩[[ص 

 مستحقٌّ وأقول: إنَّ العوض عٰىل األمل ملن يستصلح به غريه 

 جيوز أنْ  ملنده ن واجبًا يف وجوكا يف العدل وإنْ عٰىل اهللا تعاٰىل 

ا ما يستصلح به غري املؤمننيه من املعله بفي  من اآلالم ؤمنني. فأمَّ

، وهلذا قلت: (إنَّ إيالم فال بدَّ من التعويض له عليه وإالَّ كان ظلامً 

 له عليه عوضًا ألنَّه ال يقع إالَّ عقاباً  الكافر ال يستحقُّ 

هذا وصلح به غريه). ي جاز أنْ  سه وإنْ واستصالحًا له يف نف

ل العدل واإلرجاء وعٰىل خالفه اط من أهٰى اإلحبفنمذهب من 

ة. وقد مجعت فيه  ون وساير املجربِّ يُّ ن من املعتزلة والبرصوالبغداديُّ 

]] من وافقني يف  ١١٠ ُأصول خيتصُّ يب مجعها دون /[[ص بني

ته ومل يوحشنيالعدل واإلرجاء بام كشف يل ا من  لنظر عن صحَّ

 هللا. واحلمد وحشة من حقٍّ وال  سّم ُأنة يل أتباحلجَّ  خالف فيه إذ

تصاص بعضها من  القول يف تعويض البهائم واق - ١١٤

 بعض:

 وكرمه تعويض البهائم أقول: إنَّه واجب يف جود اهللا تعاىلٰ و

من  ا من اآلالم يف دار الدنيا سواء كان ذلك األملعٰىل ما أصاهب

و ها فلتعها ملنفام خلقنَّه إنَّ من فعل غريه أل أم )جلَّ اسمه(فعله 

عن   جيلُّ هتا، واهللا أملها لكان قد خلقها ملرضَّ العوض عىلٰ حرمها 
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، ألنَّ ذلك ال يقع ته وإيالمه لغري نفع يوصله إليهق يشء ملرضَّ خل

 ظامل، واهللا سبحانه عدل كريم حكيم عامل. إالَّ من سفيه 

ا غري مكلَّ ا االقتصاص منها فغري جايز ألفأمَّ  مأمورة فة وال هنَّ

ص رضب من العقوبة وليس ، والقصاقبح القبيحة  بملوال عا

 مكلَّف وال منته عن فعل القبيح. ولو جاز بحكيم من عاقب غري

 عضها لبعض جلاز عقاهبا عٰىل جناياهتا عٰىل بعضاالقتصاص من ب

ا أحسنت إليه من بعض وذلك ولوجب ثواهبا عٰىل إحساهنا إٰىل م

خالف فيه  وقد لالعد ل من أهذهب كثريه حمال. وهذا مكلُّ 

 عة ممَّن سواهم.ضهم ومجابع

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /ائقاحلدود واحلق

اخلايل  لنفع املستحقُّ عوض هو احدُّ ال - ٢٩]] ٧٣٠[[ص 

 من تعظيم وتبجيل. 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دالسيِّ  /)١األمايل (ج 

ليس   : مني يقولدِّ املشايخ املتقبعض كان : [مسألة] ]]٧[[ص 

ه يرد نَّ أ حاله  الظلم من يعلم من ن اهللا تعاٰىل منمكِّ يُ  تنع أنْ بمم

 ا يوازي القدرمل أو ،من األعواض ءليش القيامة غري مستحقٍّ 

ينقله ل عليه بام فإذا أراد االنتصاف منه تفضَّ  ،عليه منها املستحقَّ 

 ألنَّ  ،يليد وال مستحليس هذا ببع: ولويق ،العوض إٰىل مستحقِّ 

يف   وال جيري ،ل بمثلهتفضُّ نع من البصفة مت العوض ليس خيتصُّ 

وهو الصحيح . من مذاهب الشيوخ واب واملستقرِّ رٰى الثذاك جم

 ألنَّ  ،ل بهعٰىل ما يتفضَّ  يكون موقوفاً  أنْ  االنتصاف ال جيوز نَّ أ 

ٰ االنتصاف واجب عىلٰ   ]]٨[[ص / ني ب اهللا تعاٰىل من حيث خىلَّ

ل والتفضُّ  ،واجب  بأمرق إالَّ يتعلَّ  فال جيوز أنْ  ،ظلملاوبني ده عبا

 ر االنتصاف.احلال إٰىل تعذُّ  ولال يفعله فتؤ لفاعله أنْ 

  ه يرد القيامة وال أعواض له يمنعه مننَّ أ من يعلم اهللا  :وقالوا

ن من الظلم مكَّ يُ  يزون أنْ ُجي و ،ةنه منه هلذه العلَّ مكِّ وال يُ  ،الظلم

در للق أو غري مستحقٍّ  ، للعوض مستحقٍّ  ري ل غاحلا ون يفمن يك

ه نَّ أحاله  وم منيكون املعل من العوض بعد أنْ يوازي الظلم لذي ا

 .نهايوازي ما عليه ممن األعواض ما  يرد القيامة وقد يستحقُّ 

يعني جتويز  -: وهذا القول ] يف املرتٰىض [قال الرش

 - ض وعلل  مستحقٍّ ريغالظامل من الظلم وهو يف احلال  متكني

 ،لاالنتصاف بالتفضُّ  من أجاز ة التي أبطلنا هبا قوليبطل بالعلَّ 

 ،ال يفعلها وللقديم تعاٰىل أنْ  ،ف ال جتباملكلَّ  قيةتب نعلم أنَّ  األنَّ 

بعد حال ظلمه لكان االنتصاف  علها واخرتم هذا الظاململ يففلو 

ليس  بامول ق االنتصاف عٰىل هذا القعلَّ وقد ت ،منه غري ممكن

 .بليس بواجمنا حكاية قوله بام قه من قدَّ كام علَّ  ،بجابو

بقيه  ه يُ اهللا تعاٰىل يعلم أنَّ  ألنَّ  ،حيسن ذلك :يقولوا وليس هلم أنْ 

فأجيزوا : هم مثل ذلك إذا قيل هلمليع ألنَّ  ،أعواضاً  فيستحقُّ 

ه نَّ أ ويعلم اهللا  ،ضالعو يرد القيامة وهو ال يستحقُّ  أنْ  أيضاً 

 .صافالنتبه ا يقع يه بامل علضَّ يتف

يكون  ل من أنْ ج التفضُّ رِ ُخي  الل فضَّ يته علم اهللا بأنَّ  :فإذا قالوا

 . غري واجب

 ه يبقٰى من ال عوض له ليستحقَّ وعلم اهللا بأنَّ  :قيل هلم

فاستوٰى  ،تكون غري واجبة ج التبقية عن أنْ رِ العوض ال ُخي 

 .األمران

  ال الظلم من ن م نمكِّ ال يُ  ه تعاىلٰ إنَّ  :يقال والصحيح أنْ 

 .ردوض له يف احلال ليستقيم الكالم ويطَّ ع

*   *   * 

لتي عرض اهللا تعاٰىل افع ااملن نَّ أ علم ا :[مسألة] ]]٣٦[[ص 

 ومنفعة ثواب. ،عوض ومنفعة ،لمنفعة تفضُّ  :حياء هلا ثالثاأل

 من غري سبب تداءً ل فهي الواقعة ابا املنفعة عٰىل سبيل التفضُّ مَّ أف

ا منفعة ا. وأمَّ ال يفعله وله أنْ يفعلها  ها أنْ لعولفا ،استحقاق

تعظيم من ال ءمن غري مقارنة يش ةفعة املستحقَّ فهي املنالعوض 

عٰىل وجه التعظيم  ةا منفعة الثواب فهي املستحقَّ والتبجيل هلا. وأمَّ 

 ،ل باالستحقاقوالتبجيل. فمنفعة العوض تبني من التفضُّ 

 ،لهبجيل املصاحبني تلاتعظيم ووض بالمن الع اب يبنيوالثو

ر ما مه وتأخُّ ب تقدُّ جي من حيثل أصل لسائر املنافع التفضُّ  فكأنَّ 

 له ايكون حي�  دون أنْ  ءينتفع بيش تفع أنْ يل للمنه ال سبألنَّ  ،عداه

ه ال أنَّ  فقد صحَّ  ،لبتداء بخلق احلياة والشهوة تفضُّ االو ،شهوة

ل. م التفضُّ بعد تقدُّ  ب إالَّ والثواالعوض  فعةسبيل إٰىل النفع بمن

اآلالم  نَّ أل ،بالعوض ا املنفعة بالثواب فهي األصل للمنفعةمَّ أف

 به العوض متٰى مل يكن فيها حقُّ ستَ ا يُ وما جرٰى جمرٰى اآلالم ممَّ 

وجرٰى عندنا  ،ن فعلهاَس به مل ُحي  حقُّ ستَ الثواب ويُ  إىلٰ  فيضاعتبار يُ 

 اً ف أحدكلِّ مل يُ  وتعاٰىل لو اهللا تبارك إنَّ  :نقول وهلذا ،جمرٰى العبث

ض عوَّ  نْ إم والباآل بتدئي فني ما كان حيسن منه أنْ من املكلَّ 

 . عليها
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  ،ض للمنافع الثالثرِّ فمنهم من عُ  ،وبحياء عٰىل رضواأل

ض رِّ ومنهم من عُ  ،ض الثنتنيرِّ عُ  من ]]٣٧[[ص / ومنهم

 يكون منفوعاً  أنْ  بدَّ  ض للثواب الف املعرَّ واملكلَّ  .لواحدة

ه ل َل عِ وجُ  ، احي�  َق لِ ه إذا ُخ ألنَّ  ،لوجه الذي قلناهل من ابالتفضُّ 

 .لبالتفضُّ  عَ فِ ورضوب التمكني فقد نُ  العقلوالشهوة و القدرة

ه ال ألنَّ ، ضلعوبا يكون منفوعاً  أنْ  هوليس جيب فيمن هذه حال

 ضاً ن معرَّ وكفال ي ،ا من أمل يبتدؤه اهللا به ف منَّخيلو املكلَّ  يمتنع أنْ 

ف فصار املكلَّ  ،فيه املنافعله فقد تكاملت  ضرِّ عُ  فمتٰى  ،وضعلل

الثالث تكامل  زاً وجموَّ  ،املنافع نه الثنتني متعريض عىلٰ  مقطوعاً 

 له.

  ،املنافع  إحدٰى  ف فمقطوع يف تعريضه عىلٰ ا من ليس بمكلَّ مَّ أف

  ، افعنمن كثري من امل نَ كِّ ومُ  ، احي�  َق لِ ل من حيث ُخ وهي التفضُّ 

وكام قطعنا  ،انَّالوجه الذي بيَّ  للعوض من هتعريض يفومشكوك 

التعريض  ينف عىلٰ  عون أيضاً فنحن قاطعٰىل أحد املنافع فيه 

 حيٍّ  يف كلِّ  بدَّ  وال ،و التكليفلفقد ما يوصل إليه وهللثواب عنه 

ام وإنَّ  ،حدٰى هذه املنافع أو جلميعهاإل ضاً عرَّ يكون مُ  أنْ  ثحمدَ 

 ه يستحيلهة أنَّ  ال من جالقديم تعاىلٰ  ةن جهة حكملك مأوجبنا ذ

وذا  وعاقالً  احي� نه كو نَّ أل ،ليس بمستحيل :ام قلناوإنَّ  ،يف نفسه

 َل عِ ام يكون منفعة ونعمة إذا فُ وإنَّ  ،نفعة بنفسهشهوة وقدرة ليس م

ر أو لوجه من الوجوه للرض تعريضاً  َل عِ ا إذا فُ مَّ أف ،للنفع تعريضاً 

  ، ة حكمة القديموأوجبناه من جه. نعمة ون منفعة واليكه ال فإنَّ 

أراد هبا  يكون أنْ خيلو من هبذه الصفات فال  ه إذا جعل احليَّ ألنَّ 

 ،ل فهو الذي أوجبناهكان األوَّ  فإنْ  ،د هبا شيئاً ه أو مل يرنفعه أو رضَّ 

الثاين  نَّ أل ،ه عنهامأو الثالث فالقديم تعاٰىل منزَّ  الثاين كان وإنْ 

د يشارك القديم وق . والثالث هو العبث بعينه ،الظلمجمرٰى  جيري

 وال يصحُّ  ،ثوندَ لون املحل والعوض الفاعبالتفضُّ  تعاٰىل يف النفع

الصفة التي يستحقُّ املكلَّف  نَّ أل ،الثوابيشاركوه يف النفع ب نْ أ 

ال يكون إالَّ  -عليه  اوهي كون الفعل شاق�  - الثواب لكونه عليها 

ين  الدِّ إٰىل  فيمن هيدي يظنَّ  حد أنْ ليس ألو .عاىلٰ له تبَ من ِق 

 ،ض للثوابرِّ عه مُ نَّ أبه الثواب  حقُّ ستَ يامن وما يُ ٰىل اإلوالرشاد إ

ه يستحقَّ  أنْ  للثواب ويصحُّ  ضاً ن معرَّ ف قد يكواملكلَّ  وذلك أنَّ 

ولوال الصفة التي جعله اهللا  ،امنَّ يقعوإرشاد هداية  من دون كلِّ 

 عٰىل أنَّ  .مرينفبان الفضل بني األ ،هيستحقَّ  نْ أ  عليها مل يصّح 

ملنافع فهذه ا ،ل وبالتعريض للعوضغريه بالتفضُّ نفع  أحدنا وإنْ 

مه ومنافعه عَ ه لوال نِ نَّ أل بَ قِ  من ،تعاٰىل ومضافة إليه نسوبة إٰىل اهللام

ه لو مل خيلق أنَّ  ]]٣٨[[ص /  ترٰى أَال  ،امً عَ نِ مل تكن هذه املنافع وال 

 ،عمةا ذكرنا منفعة وال نصل إليهام ممَّ ما يو نكوالشهوة مل ي احلياة

 ؟نعامواإل  النفعملشتهٰى امللذوذ مل يكن سبيل لنا إىلٰ ق اخيل ولو مل

 .فبان هبذه اجلملة ما قصدناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /الذخرية يف علم الكالم

 باب: الكالم يف األعواض: ]]٢٣٩[[ص /

اخلايل من تعظيم وتبجيل.  تحقُّ فع املسنلض هو ا العواعلم أنَّ 

  غريها، ة وا ليس بنفع من مرضَّ زه ممَّ ) ليُميِّ اها بأنَّه (نفعوصفن

ل به، ووصفنا زه من ال) ليُميِّ (مستحقٌّ  وصفناها بأنَّهو نفع املتفضَّ

يتميَّز من الثواب، ألنَّ الثواب ل ل)من التعظيم والتبجي (باخللوِّ 

 يل.بجتعظيم والتلالكن يقارنه  نفع مستحقٌّ 

 ٰىل العوض: ا عٰىل اهللا تعافصل: يف الوجوه التي يستحقُّ هب

 يف عاقل مكلَّف أو من ليس  تعاىلٰ أمل يبتدئ اهللا علم أنَّ كلَّ ا

وهبيمة وال يكون واقعًا عند سبب يف العادة من  طفل كذلك من

يكون ظلًام.  عاٰىل ليخرج العوض من أنْ  عوضه عٰىل اهللا تفعل، فإنَّ 

  ا حق� ليه ومل يكن مستبأمره تعاٰىل أو إباحته أو إجلائه إأمر ُفِعَل  لُّ كو

ها ه عٰىل هذه األحوال كلِّ ، ألنَّ فإنَّ عوضه عليه تعاىلٰ  كاحلدود،

 له. جاٍر جمرٰى فع

مره يكون العوض عن الذبح للبهيمة إذا كان بأ وال جيوز أنْ 

مل خيرج الذبح  حبذاوجب عٰىل التعاٰىل عٰىل الذابح دونه، ألنَّه لو 

ح اهللا تعاٰىل هيمة التي مل يبيكون قبيحًا وظلًام، كذبحه للب ن أنْ م

]] كان بأمره تعاٰىل ٢٤٠/[[ص  االذبح إذبحها. ويف علمنا بأنَّ ذ

فاعله، داللة  يكون ظلًام وال حيسن ذمُّ  احته، فخرج من أنْ أو إب

خرج الذبح ، فضون العقد تضمَّ عٰىل أنَّه تعاٰىل باألمر أو اإلباحة 

 يكون ظلًام. من أنْ 

 ملا حسن، ألنَّ  زوم عوضه للذابحوبعد، فلو حسن الذبح لل

ر املفعول، به ال يزيد عٰىل الرضتعاٰىل  العوض الذي ينتصف اهللا

ون ظلًام وما يفعله تعاٰىل من يك ج به الفعل من أنْ وال خير

يزيد   أنْ دَّ أمره به ال بيض يف مقابلة ما يفعله من اآلالم أو األعوا

 ون ظلًام.يك مة حيسن ملثلها األمل وخيرج من أنْ بزيادة عظي

نبتدئ الذبح  ا أنْ منَّحيسن  كان جيب عٰىل هذا القول أنْ  أنَّهعٰىل 

ن العوض بأنْ  واملضارَّ   ، وقد علمنا قبح ذلك.يتضمَّ
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د عٰىل فاعل القتل قيل: ألستم توجبون العوض والقو فإنْ 

 تعاٰىل أنْ  قلتم فيام يأمر به القديمفكيف  جب له؟ر واملودون اآلم

 يوجبه خالف ذلك؟

 وإباحته دليل عٰىل  أنَّ أمره تعاىلٰ  فرق بني األمرينقلنا: ال

ل ي الَّ بأنْ ر حسنًا إ، وال يكون ما يأمر به من الرضسن الفعلح تكفَّ

قتل، ألنَّ أمره بذلك ا غريه بالبعوضه. وليس كذلك من أمر منَّ

 مر من أنْ تل ووجوبه، وال خيرج باألحسن الق س بداللة عىلٰ لي

 القاتل دون يكون العوض عىلٰ  يكون قبيحًا وظلًام، فيجب أنْ 

 ه تعاٰىل. يأمر بمر بخالف ما قلناه فياماأل

  يفعله اهللا تعاٰىل من األملقيل: إذا كنتم توجبون فيام فإنْ 

ولو  عاٰىل،مر به تتقولوا فيام يأ ب أنْ االعتبار والعوض، فكذلك جي

ا ان يف مجيع ما يأمر به ويبيحه مك ن اآلالم اعتبار ولطف لكان إمَّ

م ما [البهائ وقد علمنا أنَّ يف ذبح  يكن فيه مباح،ًا أو ندبًا، وملواجب

نا: اجلواب الصحيح عن هو مباح، فلو كان فيه لطف لوجب. قل

 الذابح، ح لطفًا ومصلحًة لغريهذا السؤال هو أنَّ يف الذبح املبا

 لحة غريه، وإذا كانا ال جيب عليه الفعل ملصالواحد منَّ ألنَّ 

ح وعلم اهللا صلحة لغري الذاب] املباح فيه م]] الذبح٢٤١[[ص /

ال يقع فعل ما يقع فقد متَّت املصلحة، وإذا علم أنَّه  الذبح تعاٰىل أنَّ 

 يقوم مقام ذلك يف املصلحة.

واملنفعة، وقد   ةدثًا الفائه عبكون ملخرج لألمل منوأيضًا فإنَّ ا

إيالم  امنَّ ة. أَال ترٰى أنَّه قد حيسن ة ودينيَّ ويَّ يكون املنفعة به دنيا

؟ وليس عن األمل ن األغراضة، مع تضمُّ اويَّ ا للمنافع الدنيغرين

يكون عبثًا، النتفاع بأكل  يكون املخرج من الذبح من أنْ  أنْ 

ا أنَّ ا قد بيَّنَّنَّ ة، وإذا كويَّ ح الدنيااملذبوح وليس جيب الفعل للمصال

نه للعوض فاإلجلاء آكد منهام، اإلباحة منه تعاٰىل يقتضيان تضمُّ 

ول وهلذا نقنه لعوضها، ٍة فال بدَّ من تضمُّ  مرضَّ أجلأ تعاٰىل إىلٰ فمتٰى 

 الَعْدو عٰىل الشوك طلبًا للسكن به متٰى أجلأ تعاٰىل بالربد الشديد إىلٰ 

  بالشوك.ضمن العوض عن التأملُّ 

يكون من شاهد سبعًا فهرب منه   يلزم عٰىل هذا أنْ  سيول

ملعرفة تعاٰىل، ألنَّ اعٰىل الشوك جيب العوض إليه عٰىل اهللا  ماشياً 

يف احلقيقة. وذلك أنَّ  هي ملجئةة السبع من فعله تعاٰىل وبمرضَّ 

 عٰىل الشوك يلزم السبع ر الواقع يف امليشالرضيف العوض هاهنا 

فعل سبب اهلرب وهو احلقيقة ب امللجئ عىلٰ  ، ألنَّه هودونه تعاىلٰ 

م ذلك من املق اإلقبال إليه ّدمات. أَال والقصد واالعتبار بام تقدَّ

ع عليه، وال جوم السبرفة حاصلة ألحدنا قبل ه أنَّ هذه املعترٰى 

 السبع ام يلجئ إٰىل اهلرب عند ميشيكون ملجئ إٰىل اهلرب؟ وإنَّ 

يد العوض فيه العب استخدام نَّ ال شبهة يف أوإليه وإقباله عليه، 

 ث أمر به وأباحه، ألنَّ العقل ال يقتضيه.عٰىل اهللا تعاٰىل من حي

لة مة العبيد للموٰىل من مجول: إذا كانت خديق ليس ألحٍد أنْ و

فكيف جيتمع عٰىل  ]] ويستحقُّ عليها ثوابًا،٢٤٢/[[ص  اتهعباد

  الفعل الثواب والعوض؟

فه يف بخدمته ملواله وترصُّ  بثوالاام يستحقُّ قلنا: العبد إنَّ 

كليفه ومصاحله وليس يستحقُّ هبا بعينه طاعته، ألنَّه من ت

 مثل أنْ ه املوٰىل من اآلالم، به بام يفعله ب، وإنَّام يستحقَّ العوض

بالعوض بام يناله من  قُّ له ثقالً وما جرٰى جمرٰى ذلك، أو يستحمِّ ُحي 

 نفسه عٰىل خدمة مواله. هرصوق  خداماالست ه يفبزوال حتريُّ  الغمِّ 

ا ركوب البهائم واحلمل عليها، فمن الناس من يقول: إنَّ   فأمَّ

ُفِعَل فيه   شبهة يف أنَّ ماه ملا حسن. وال طريقه السمع ولوال

البهائم اآلمر به واملبيح. واألوٰىل أنَّ ركوب  عوض عىلٰ بالسمع فال

ل  نْ أ  للعقن من جهة اواحلمل عليها طريقه العقل، ألنَّه حيس يتكفَّ

له وت وحتمُّ ب القيغنيها عن تطلُّ أحدنا بمؤنة البهيمة وقوهتا و

من رضر ل به هلا أكثر تفاعها بام تكفَّ ويركبها ركوبًا خفيفًا، ألنَّ ان

م أنَّ لإلنسان أنْ  ا فيامنَّ، وقد بيَّ  ركوب ليه من يفعل بمن ييل ع تقدَّ

ا، وال ُيفتَقر يف ه هلراله بنفسه وخيتره مثل ما يفعدبِّ طفل وغريه ويُ 

 ذلك إٰىل السمع.

ن باألعواض   من املضارِّ فصل: يف أنَّه تعاٰىل بالتمكني مل يتضمَّ

نه فيه:من فعل األمل دونَّ العوض عٰىل عليها، وأ  ن من مكَّ

ف فيام يقع  نصان لإلمتضمِّ  من املضارِّ  اٰىل بالتمكنيه تعأنَّ علم ا

ن  ضمُّ  تمكنيبالت هوليس جيب علي منها عٰىل سبيل الظلم،

 العوض.

لتمكني والذي يدلُّ عٰىل ذلك: أنَّه لو ضمن العوض ألجل ا

به مؤمنًا،  فقتل به العدوَّ  لوجب فيمن دفع سيفه إٰىل غريه ليجاهد

قتله، ألنَّه لوال دفع  ]]٢٤٣[ص /[ يلزمه بالتمكني عوض أنْ 

ن ادون حلدَّ يكون ا من ذلك. وهذا يوجب أنْ  السيف ما يمكَّ

عوض اجلنايات هبذه اآلالت،  نيضمِّ يوف متعو السياومب

 ذلك. ومعلوم خالف

ن العوض بالتمكني  ويدلُّ أيضًا  لوجب عٰىل ذلك: أنَّه لو تضمَّ

ه، علي يردَّ ينزع عن يده و حيسن أنْ  وبًا من غريه الفيمن غصب ث
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ب جعل ما دخل عٰىل املغصو نه العوض عليه قدألنَّه تعاٰىل بتضمُّ 

 جيب أنْ كأنَّه مل يدخل. وكذلك  نه من العوضتضمَّ  ر باممن الرض

وتلزمه  عليه بذلك غمٌّ دخل  الثوب من الغاصب، وإنْ  يسرتدَّ 

 ب لو ضمن تعاىلٰ  ذلك كان ال جيقيمته إذا استهلكه. وكلُّ 

 العوض بالتمكني.

 ب أنْ تعاٰىل بالتمكني العوض فيج مل جيب عليه إذا قيل: فإنْ 

مل قد الظانَّ العبد، وقد علمنا أ  ىلٰ عٰىل الظلم عيكون العوض 

ن له يكو يتلف من النفوس ويستهلك من األموال ما ال جيوز أنْ 

 أعواض بإزائه، فكيف يمكن االنتصاف منه؟

ا من  م من املتكقلنا: أمَّ م كانوا يقلِّ تقدَّ هذا ولون يف مني فإهنَّ

لاملوضع: إنَّ من مات وال عوض له وعل اهللا عليه   يه حقوق تفضَّ

استحقَّ العوض عليه. وهذا ليس فع ينقلها إٰىل من ظلمه، وانبم

ل به إٰىل أنْ فضُّ نتصاف واجب، والتبصحيح، ألنَّ اال  ل للمتفضَّ

وهو واجب ال بدَّ  -تصاف به يتعلَّق االن أنْ يفعله، فكيف جيوز 

 ال يفعل؟ عل وأنْ يف ز أنْ من جيو -من وقوعها 

عاٰىل أنَّه يموت اهللا ت من علم : إنَّ أبو هاشم والذي كان يقوله

نَّ اهللا تعاٰىل ه يكافأ ما عليه من األعواض، وأ له يستحقُّ وال عوض 

ا نفسه أو بعض الشواغل. وكان جييمنعه   يز أنْ من الظلم، إمَّ

ا يوازي يف احلال من األعواض م الظلم من ليس لهيمكن من 

 ىلٰ  تعاعلم اهللايكون ممَّن ي العوض عن ذلك الظلم بعد أنْ 

وقبل موته من قُّ يف طول عمره ]] أنَّه يستح٢٤٤ ص[[/

 العوض ما يكافئ ما عليه.

يقال:   أبو هاشم، واألوٰىل أنْ  والصحيح خالف ما ذهب إليه

ن ظاملاً إنَّه تعاٰىل ال من  وهو يف احلال يستحقُّ   من ظلمه إالَّ  ُيمكِّ

 نمل يك نْ ه إ، وأنَّ اض ما يكافئ ما يستحقُّ عليه بذلك الظلماألعو

نه احلال مستحق� يف ا ينا ذلك ألنَّه  لذلك مل ُيمكِّ من الظلم. وإنَّام قوَّ

يكون قادرًا عٰىل االنتصاف منه يف  أنْ  بدَّ  نه من الظلم فال إذا مكَّ 

 قصور أعواضه من املستحقِّ االنتصاف منه ل ه احلال ال يمكنهذ

، لايستحّق يف احلمل  يقول: هو وإنْ  جاز أليب هاشم أنْ  فإنْ  عليه،

موته ما يكافئ ما عليه من  هللا تعاٰىل أنَّه يستحقُّ قبلفقد علم ا

، جاز لغريه  يردَّ الظامل القيامة وهو غري  يقول: جيوز أنْ  أنْ احلقِّ

اهللا تعاٰىل أنَّه  يعلم عليه، بأنْ  واض ما يوازي مامن األع مستحقٍّ 

ل علييتف  .حلقِّ ه من األعواض بام ينقله إٰىل صاحب اضَّ

هاشم: هذا تعليق للواجب يف االنتصاف   أبو لافإذا ق 

ل. قيل له: وأنت قد علَّقت الواجب من االنتصاف بام فضُّ بالت

ء ما عليه من ل من التبقية التي يستحقُّ فيها بإزا التفضُّ جيري جمرٰى 

  يمكن ن ال قبضه يف احلال أليس كا عواض. أرأيت لواأل

 ]؟االنتصاف [منه

يكون يف دار االنتصاف ووقته   أنْ ٰى عنَّ املرام: إوقول أيب هاش

يكون فيها  قدر ما عليه دون احلال التي ال جيوز أنْ ل امستحق� 

ليس بالباطل، ألنَّ تأخري االنتصاف إٰىل اآلخرة  لانتصاف. تعلُّ 

ر ها يف دامن األعواض عٰىل مستحقِّ  توفري احلقوق بواجب، ألنَّ 

َر إٰىل اآلخرة وإ مهحقوق  أنَّه منمل يعلموا ب الدنيا جائز، وإنْ  نَّام ُأخِّ

ل الذي فجرٰى جمرٰى ما ذكرناه من التفضُّ  عٰىل وجه غري واجب،

 االنتصاف به. ق وجوبيتعلَّ  وز أنْ ال جي

 هذا الباب جمرٰى  ]] وليس جيري العوض يف٢٤٥[[ص /

، ملنافاة صفته ألحوال  الدنياالثواب ال جيوز فعله يف الثواب، ألنَّ 

لكالم يف هذا الباب يف مسألة أمليناها يف ا ناا. وقد أشبعالدني

 .ررَ كتاب الغُ 

ن البهائم ومن ال عق ل له وقد ذهب قوم إٰىل أنَّ اهللا تعاٰىل ُيمكِّ

ن العوض عنه وأنَّ الع لبهائم وض عامَّ يفعل امن الظلم قد تضمَّ

 لفرق بني البهائم والعقالءقولون: اعليه تعاٰىل دوهنا. وي من الظلم

نوا من القبيح فقد ُمنعوا منه بالزجر  وإنْ  أنَّ العقالء ُمكِّ

 ، وهذا غري ثابت يف البهيمة ومن جيري جمراها. والتكليف

ر من فعل البهيمة غري صحيح، ألنَّ الرضوالذي ذهبوا إليه 

ها جمرٰى فعله، فالعوض علي، وال جاريًا ن فعل اهللا تعاىلٰ وليس م

 يوجب متكني العوض، ال ني من املضارِّ ا أنَّ التمكوقد بيَّنَّ دونه،

عله البهائم من الظلم لوجب نًا لعوض ما يفولو كان تعاٰىل متضمِّ 

نه تعاٰىل قبيح، ألنَّ تضمُّ  منها حسنًا غري بيكون ذلك الرض أنْ 

لك يف إباحة ذبح ذ سنه، كام اقتٰىض  حعنها العوض يقتيض

 اب علينا منعهمن البهيمة وأنَّه جيقبح ذلك البهائم، وقد علمنا 

ح جيب علينا املنع من احلسن. وليس جيب إذا قب وال جيوز أنْ  منه،

 مِّ ، ألنَّ استحقاق الذه الذمَّ يستحقَّ علي ذلك من البهيمة أنْ 

 يح.ز من فعل القبن من التحرُّ مرشوط بالعقل والتمكُّ 

 العوض: ي يستحقُّ عٰىل العباد هبا الوجوه الت فصل: يف ذكر

 يستحقُّ عليه ال ره من الرضسفنفعله أحدنا بلم أنَّ ما يعا

يكون غري  أنْ  جيب ]] املستحقَّ ٢٤٦/[[ص  عوضًا، ألنَّ 

ان ونفسه يف إلنسعليه، واالستحقاق ال يدخل بني ا املستحقِّ 
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مل  إنْ قاقات، لكنَّه وشكر عٰىل نفع وال غريه من رضوب االستح

إذا كان  ،اذا كان ذم� حقُّ به إنَّه يست يفعله بنفسه عوضًا فإيستحّق بام

 ، ومدحًا إذا كان حسنًا عٰىل صفة يقتيض املدح. قبيحاً 

،  عوض عٰىل أحدنا فيام يفعله بغريه من املضارِّ ستحقُّ الوإنَّام ي

جلأ إٰىل رضر يكون غري تابع حكم املبتدأ، ألنَّه لو أُ  رشطه أنْ  ومن

ون يك ه أنْ ومن حقِّ عوض عٰىل امللجئ دونه، ع بغريه لكان اليق

د، ألنَّ ما يقع عٰىل هذا الوجه  أو تعبُّ اىلٰ احة من اهللا تعبغري تابع إل

  تعاٰىل.عوضه عٰىل اهللا

زًا يِّ يكون فاعله عاقالً مم وليس من رشط وجوب العوض أنْ 

ع فقد التمييز. لبهيمة والطفل ما أنَّه قد يلزم اا قد بيَّنَّملا يفعله، ألنَّ 

، وهلذا مِّ  املدح والذٰى رلعوض جم وليس جيري يف هذا الباب

وض يف قتل اخلطأ الزم للقاتل كام يلزم الساهي نقول: إنَّ الع

 والنائم.

 قيل: كيف تلزم العاقلة الدية يف قتل اخلطأ وقد قلتم: إنَّ  نْ إف

 العوض يف قتل اخلطأ يلزم القاتل؟

قيقة بدالً عن د وليس يف احلعبُّ لعاقلة ابتداء تقلنا: إلزام ا

 اآلخرة. تل يستوٰىف منه يفعٰىل القا ت القتل ثابيف والعوضالقتل، 

اهد من ورثة املقتول يدلُّ عٰىل ذلك أنَّ من يصل إليه الدية يف الش

ر به؟ وإنَّام  عن الرضر، فكيف يكون عوضاً غري من وقع به الرض

 ه.ٰىل املرضور نفسيكون فاضالً إ العوض جيب أنْ 

ثته، روقتله إٰىل عن لعوض وقد قال قوم: إنَّه ال يمتنع وصول ا

ته ينتقل إٰىل ورثته، وكذلك ديونه ألنَّه يف  عني ماله بعد موألنَّ 

 ه. حكم ما يملك

]] وطعن آخرون عٰىل هذا التخريج وقالوا: ال ٢٤٧[[ص /

ليقوم مقام  ار بالقتل إالَّ إٰىل املقتوليصل عوض االسترض وز أنْ جي

ا به نزلت، والناله من املرضَّ ما  ل صي جيب أنْ  عنهاعوض ة ألهنَّ

ا كان يملكه من عني أو دين، وانتقل رٰى مإليه، وال جيري ذلك جم

 ب.وهذا أشبه بالصوا بعد موته إٰىل ورثته.

ابتداء عبادة والعوض باٍق  يكون ما يلزم العاقلة واألوٰىل أنْ 

 بنفسه، يرضَّ  ه إٰىل أنْ نَّ من أجلأ غريعٰىل القاتل، وال شبهة يف أ

 ر من فعله، ألنَّه باإلجلاءرضال نكمل ي  جئ وإنْ لفالعوض عٰىل امل

 كأنَّه من فعله. 

لك به، العوض وكذلك من وضع طفالً حتت الربد حتَّٰى ه

التعريض قد صار كأنَّه فاعل ألنَّه هبذا  الزم للواضع دونه تعاٰىل،

 دون وضعه، ولوال عٰىل هالك الطفله العقالء للقتل، وهلذا يذمُّ 

م أجروا هالكه   وه عليه.فعله مل يذمُّ  ٰى رله جمالتعريض بأهنَّ

ت تلك  خشبًة عٰىل ظهر هبيمة، وأرضَّ يف من شدَّ وقد قيل 

 البهيمة بنفس أو مال: إنَّ العوض عن ذلك ال د ميشاخلشبة عن

لبهيمة، ألنَّ وال عٰىل اهللا تعاٰىل، وإنَّام جيب عٰىل ا جيب عٰىل الشادِّ 

ن من ا اخلشبة يف لشادَّ ا ال عوض  ا أنَّهنَّوقد بيَّ ، رلرضحكم املمكِّ

ن وال عىلٰ   ة فيجب أنْ  اهللا تعاٰىل، ألنَّه مل يفعل تلك املرضَّ عٰىل املمكِّ

 .ون عٰىل البهيمةيك

ة السيف ملن يفعل باختياره  وجيري شدُّ اخلشبة جمرٰى مناول

من  ن. وهذا ال بدَّ اتل دون املمكِّ القتل به، يف أنَّ العوض عٰىل الق

مل يسقها سوقًا ائق هذه البهيمة س نويك نْ وطًا بأيكون مرش أنْ 

كان كذلك فالعوض  ر باخلشبة التي عليها، ألنَّه إنْ رضيوقع ال

 دون البهيمة. عليه

اب العوض عٰىل البهيمة وما ال ويف الناس من ُيشنِع علينا بإجي 

ٰىل من يف حقٍّ إالَّ ع وفة. وال شناعة عقل له، يقول يف ذلك أقواًال معر 

 ع]] يوجب عٰىل البهيمة عوضًا فُيشنِ ٢٤٨ص [[ / ومل النظر فيه ينعم 

ا ممَّا ال جيب عليه يش   وإنَّام يريد أنَّ  ز،ء مع فقد التميُّ بذلك، ألهنَّ

ت يكون واصًال إٰىل من أرضَّ  ب أنْ عوض ما وقع منها من رضب جي 

ل: إنَّ تعاٰىل، كام نقو ها عٰىل اهللا قُّ به من مجلة أعواضها الذي يستح 

ذا صبي ونعني بذلك املعنٰى الذي ذكرناه. وه مال ال  بة يفلنفقة واج ا 

من القرناء»،  ءأنَّه قال: «إنَّ اهللا ينتصف اجلامَّ   روي عن النبيِّ 

ل ا ِك ن كيف يُ    ف من البهائم واالنتصاف هلا؟النتصا ر عاقل حمصِّ

 فصل: يف هل العوض دائم أو منقطع؟

الً بدوامه يقول  ن أبو عيلٍّ اك  عاد إىلٰ أنَّه  هنع َي كِ وحُ  ًا،قطعأوَّ

 القول بانقطاعه، وهو مذهب أيب هاشم. 

يكون  له عٰىل انقطاعه: أنَّه لو كان من رشط العوض أنْ ليود

اهد لنفع منقطع كام ال ل أمل يف الشائًام إنَّام حسن من أحدنا حتمُّ د

 ل األمل الفع ملا كان حتمُّ ء من النل اآلالم من غري يشا حتمُّ حيسن منَّ

ل الرضر وقد علمنا حسن حتمُّ   جمراه،ما جرٰى فع أو نلإالَّ ل حيسن

 نقطعة. للمنافع امل

ة الطاعات وإنْ وليس يلزم عٰىل هذا حتمُّ  نعلم مقدار مل  ل مشقَّ

عات ووجوهبا ليس هو الثواب، ثواهبا، وذلك أنَّ وجه حسن الطا

زة متميِّ وجوه عليها، بل هلا  يستحقَّ  كان الثواب ال بدَّ من أنْ  وإنْ 

 منها.  بَس ُحي 
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ة إنَّ ل املشوحتمُّ  يكون  ، فيجب أنْ ام حيسن ألجل العوضقَّ

رًا يف حسن حتمُّ اجله ب له. وال خالف يف أنَّه قد جيل بصفته مؤثِّ

 ] من الثواب املستحقِّ ]٢٤٩الطاعة عٰىل من ال يعلم شيئًا /[[ص 

ل املرضَّ  عليها، وال حيسن أنْ  شيئًا من  ايعلم أنَّ عليهة من ال يتحمَّ

 اض.وعاأل

زوا ا فإنْ  ستحقاق والعوض، فيكون ما ختالف االقيل: جوِّ

 تعاٰىل دائًام وما جيب علينا منقطعًا.  ب عٰىل اهللاجي

جيب استحقاقه عٰىل سبيل   وض يف نفسه ممَّاقلنا: لو كان الع

عليه. أَال ترٰى أنَّ  الدوام مل خيتلف حاله باختالف من يستحقُّ 

تعاٰىل  عٰىل سبيل الدوام ساوٰى القديم ااستحقَّ امَّ ـل ح والذمَّ املد

الثواب ممَّا  نهام، ولو كانواحد م املحَدث يف دوام ما يفعله من كلِّ 

 ه بعضنا عٰىل بعض ملا اختلفا يستحقُّ يستحقُّ علينا والعقاب ممَّ 

هام باإلضافة إلينا ولكانت حاهلام يف الدوام كحال ما يضاف  دوام

 . إليه تعاىلٰ 

يلحق  ُيستَحقُّ منقطعًا لوجب أنْ وض الع كان قيل: لو فإنْ 

ض يف اجلنَّة غمٌّ امل  ر ثوابه إنْ نه، وهذا ُيكدِّ عٰىل قطعه ع ةٌ وحرس عوَّ

يستحقَّ هبذا  ن من أهله وجب أنْ مل يك كان من أهل الثواب، وإنْ 

 واضًا، وذلك ال جيوز يف اآلخرة.أع الغمِّ 

ل ما نقوله: إنَّ العوض إ ر يُ  از أنْ ج ا كان منقطعًا ذقلنا: أوَّ وفَّ

نَّ صفته ال ينايف التكليف، فال دنيا، أله يف أحوال ال مستحقِّ عىلٰ 

نه السؤال.يلزم حي  نئٍذ ما تضمَّ

ر مل يلز مع  يصل إٰىل كلِّ مستحقٍّ له  م أنْ ولو قلنا: إنَّه يتأخَّ

وكامل العقل، ألنَّ العوض ال جيري يف هذا الباب جمرٰى  العلم

 جهة االستحقاق، بوصوله إليه عىلٰ ثاب ملااط علم  اشرتالثواب يف

 بذلك، ألنَّ من ليس بعاقل مل يشعر بانقطاعه فيتأملَّ  وصل إىلٰ وإذا 

د قطع املنافع ليس برضر.  جمرَّ

ع السمع قد ورد واإلمجاع قد وقفإذا قيل: ف]] ٢٥٠[[ص /

 عٰىل أنَّ األطفال والبهائم يعادون كاملو العقول.

يهم ما ر علوفِّ قوهلم ويُ عيكمل  يدهم واليع أنْ قلنا: جيوز 

ل عليهم بالنفع كمِ  يُ عواض، ثمّ وه من األاستحقُّ  ل عقوهلم ويتفضَّ

ر أعواضه إٰىل اجلنَّة فال ا املثاب الذي يتأخَّ  غري ممتنع أنْ دائم. فأمَّ

ق إيصال العوض إليه  قة، حتَّٰى ال يشعر يف األوقات املتفرِّ ُيفرِّ

د ته من الثواب بعيف توفري ما فا طع، كام نقولهبانقطاعه إذا انق

 وأحوال املوت. ل الدنيااالستحقاق له يف أحوا

ة   م العوض عٰىل املثاب بعديدي وبعد، فغري ممتنع أنْ  نقص مدَّ

 ن أنْ . ويمككان ال يستحقُّ يف األصل دائامً  نْ الً، وإاستحقاقه تفضُّ 

 يقال مثل ذلك يف األطفال والبهائم.

 أنَّ العوض به عىلٰ  ُيستَدلَّ  أنْ  نيمكوأقوٰى ما دليل آخر: 

 يؤمل من يموت عٰىل كفره بالغًا ويف ه تعاىلٰ ا قد علمنا أنَّ نقطع: أنَّ م

ا جاز ة، فلو كان األعواض من يستحقُّ عٰىل الدوام ملال الطفوليَّ ح

ه، ألنَّه   ب ال جيوز أنْ معاقَ  -وهو يف النار  -وصول الكافر إٰىل حقِّ

وض ليمكن فيجب انقطاع العباإلمجاع،  عاً ضًا ومنفويكون معوَّ 

 يف أحوال الدنيا. توفريه

لكفر من  وضه حيبط باملستحقِّ عٰىل ايقال: إنَّ ع أنْ  يمكنوال 

ندلُّ عٰىل ، وسباطلات عندنا العقاب، ألنَّ التحابط من املستحقَّ 

 د بإذن اهللا ومشيَّته. ذلك عند الكالم يف الوعي

ٰى العقاب ال يتأتَّ بني الثواب و وم يف التحابطعٰىل أنَّ شبهة الق

والعقاب   الثواب]] والعقاب، ألنَّ ٢٥١[ص /[ يف العوض

لذي بينهام من حيث اقرتن بالثواب عندهم إنَّام حتابطا للتنايف ا

لعقاب االستخفاف واإلهانة، وهذا والتبجيل والتعظيم، وبا

 ني العوض والعقاب فال تنايف.مفقود ب

ا قول  ه بط بالعقاب لكنَّالعوض ال ينح نَّ أيب هاشم: إوأمَّ

اط عنده، ألنَّ يف اإلحبالعقاب. وهذا هو القول يصري جزء من 

يصري به  تحابطان عنده عٰىل هذا الوجه وبأنْ الثواب والعقاب إنَّام ي

ب معنٰى لنفيه إحباط العقا من صاحبه، فأيُّ واحد جزء  كلُّ 

 للعوض، وقد قال بمعناه؟

اجتامع امَّ مل يكن ـض لو هاشم: إنَّ العوأب ليقو إالَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

ثواب. والذي جزء كال اقه مع استحقاق العقاب صاراستحق

إنَّام صار جزء من العقاب للتنايف بني  د قوله هذا: أنَّ الثوابفِس يُ 

ر أحدمها ] اجتامع استحقاقهام صافلامَّ مل [يكن الثواب والعقاب، 

نه وبني العقاب، فكيف  يبعوض ال تنايف ختفيفًا من صاحبه، وال

 صري جزء منه؟ي

و دائم يف وفريه وهقيل: إذا كان العوض دائًام ومل يكن ت نْ فإ

جيعل العوض  للعقاب من أنْ  ستحقِّ الدنيا فال بدَّ يف الكافر امل

 .الوجه يمكن وصوله إليه إالَّ عٰىل هذا جزء من عقابه، ألنَّه ال

، ز من غري تراضٍ وسه ال جيغري جنإٰىل  قلنا: انقالب احلقِّ 

 منه؟ فكيف يصري جزءاً من جنس العقاب  والعوض ليس

 قد يقوم مقام النفع. فع الرضرقيل: ألنَّ د فإنْ 
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وإالَّ فال وجه النقالب النفع فيه من الرتايض،  قلنا: هذا ال بدَّ 

 يصري جزءًا من الرضر. إٰىل أنْ 

النار  ال جيوز وهو يفة تدعو إٰىل ذلك، ألنَّه ورقيل: الرض فإنْ 

ي  هذا الوجه الذالعوض إالَّ عىلٰ ]] ب٢٥٢/[[ص  ينتفع أنْ 

 ذكرناه.

ه، ألنَّه إذا كان إٰىل ما ذكرمتوه بعينرة تدعو قلنا: ال رضو

للعقاب اآلخرة، وهو  العوض دائًام وورد الكافر املستحقُّ 

ه رضورة يف استبقائه حقَّ للعوض مضافًا إٰىل العقاب، فال  ستحقٌّ م

ُيسِقط  يمكن أنْ جيعل جزءًا من عقابه، ألنَّه   أنْ ىلٰ من العوض إ

  العوض.عنه العقاب ويويف

  ء، إذا كان ال يمكن سواه،ورة إٰىل اليشدعت الرض وإنَّام يقال:

ينقلب عن جنسه وصفته بغري رضاء من   َم كان العوض بأنْ ـولِ 

بل هذا ٰى يستويف العوض؟ يسقط العقاب حتَّ  صاحبه أوٰىل من أنْ 

 قاطه، والعوض حقٌّ هللا تعاٰىل حيسن منه إس ألنَّ العقاب حقٌّ  أوٰىل،

ع وصوهلام فاألوٰىل مل جيتم ه، فإذايوفيه مستحقَّ  أنْ عليه ال بدَّ 

ام حيسن إسقاطه  سقوط ما حيسن إسقاطه وهو العقاب، ألهنَّ

ملن غفرانه، والعوض ال بدَّ من توفيته وتستحقُّ املدح عٰىل 

 ه. يستحقُّ 

ان  أنَّ العوض منقطع: بأنَّه لو كاستُِدلَّ عىلٰ  دليل آخر: وقد

سن حي ب أنْ ن غري نفع عاجل، وكان جيم ل املضارِّ حتمُّ دائًام حلسن 

ض املظلو م ملنفعة دائمة لظلمه له عٰىل الظلم، ألنَّ الظامل قد عوَّ

 نَّام يلزمهم إذا قالوا بدوام مجيعهذا املذهب. وهذا الكالم إ

علينا منها، وبني ما ُيستَحقُّ  ما يستحقُّ  بنيمل يفصلوا األعواض و

 مرين.يفصلوا بني األ ]اٰىل، وهم [مل عليه تع

إذا أحوج اهللا  م تقويًة هلذه الطريقة: يقال هل نْ غري أنَّه يمكن أ 

ال  نْ اب، فيجب أتعاٰىل أحدنا باجلوع والعطش إٰىل الطعام والرش

يه لعألنَّ صربه ، بل والرشدفع ذلك عن نفسه باألكيلزمه 

  وصوهلا إٰىل منافع دائمة.يقتيض

من   رِّ بعقله دفع املضاتٰى قيل: يلزمه ]] وم٢٥٣/[[ص  

ال  عليه. قلنا: قد كان جيب أنْ ذلك وجب اجلوع والعطش، فل

ُيعَلم  يف عقله لو كان العوض دائًام، ألنَّه ال جيوز أنْ يكون ذلك 

 الدائم.ه النفع ر الذي يستحقُّ بوجوب دفع الرض

 يسقط العوض باهلبة واإلبراء أم ال؟ هل يففصل: 

الً ممَّا جيوز نا عٰىل غريه مععوض يستحقُّ أحد علم أنَّ كلَّ ا جَّ

يه، فإنَّه يسقط  يطالب به ويستوف يف الدنيا وممَّا له أنْ ه عليه توفري

ا األعوا ض التي جيب للعبد عٰىل اهللا هببته وإبرائه مثل حقوقه، فأمَّ

ر ضععٰىل ب لبعضهماٰىل وتع استيفاؤه إٰىل اآلخرة  عٰىل وجه يتأخَّ

 سقط هببته وإبرائه، ألنَّ له، فإنَّه ال ي هو املستويف ويكون اهللا تعاىلٰ 

ذلك  ، ألنَّ كلَّ يتبع جواز املطالبة به واالستيفاء احلقِّ سقوط 

، فمن ليس له أنْ ترصُّ  يطالبه به مل  وال أنْ  حلقَّ يستويف ا ف يف احلقِّ

ذكرناه مل وملا لو أسقطه سقط بإسقاطه. ه وطُيسقِ  له [أنْ  يكن

] من له قُّ كان احل ائه وإنْ غريه هببته وإبراليتيم عٰىل  يسقط حقُّ 

 طالب به ويستوفيه وهو يف حجر غريه.ي له أنْ  حيث كان ليس

إنَّ العوض الذي ذكرناه لو أسقط صاحبه يف   قال: ومن 

ا دار االستيفاءاآلخرة لس صاحب ألنَّ  ،يقل صحيحاً مل  قط ألهنَّ

طالب هبذا ي يف اآلخرة بمنزلته يف الدنيا، ألنَّه ليس له أنْ  احلقِّ 

عرف مبلغه،  ممَّن ي نَّ استيفاؤه إٰىل غريهيستوفيه وأ  وأنْ  احلقِّ 

 اء.والوقت الذي جيب فيه االستيف

كان   معنٰى لإلبراء واإلخالل يف الشاهد إذا قيل: فأيُّ  فإنْ 

 قط هبام؟األعواض ال يس

ر اإلبراء يف احلقوق التي لنا أنْ ]] قلنا: إنَّام يُ ٢٥٤ [[ص/  ؤثِّ

جمراها من  لديون وما جرٰى تيفاء وإسقاط كاف بقبض واسنترصَّ 

ه أحدنا عٰىل صاحبه باألمل عٰىل سبا ما اساحلقوق، فأمَّ  يل الظلم تحقَّ

ف يف ٰىل سبيل االنتصاوما جرٰى جمرٰى ذلك ممَّا يستويف اهللا تعاٰىل ع

 ؤثِّران يف ذلك.نَّ اإلبراء منه واملحالة ال يُ إف، اآلخرة

 التأخري أم ال؟فصل: يف هل يزيد مبلغ العوض ب 

وض عٰىل رضبني أخري للعيقال: إنَّ الت  لصحيح يف هذا الباب أنْ ا 

ا التأخري ر اهللا تعاٰىل من  احلسن فيجوز ما يُ قبيح وحسن، فأمَّ ؤخِّ

م أو مثل تأخريه ما يفعله من اآلال ة عليه بام األعواض املستحقَّ 

 اآلخرة، يستوفيه عٰىل سبيل االنتصاف وينقله من الظامل إٰىل املظلوم يف

َر ملصلحة هذا ه إنَّ تأخريه زيادة نفع، ألنَّ  ممَّا ال جيب يف فهذا  ام ُأخِّ

ض، فقد قا ر من الرض املعوَّ   ر بالتأخري.بلت هذه املصلحة ما لعلَّه ُيقدَّ

ا التأخريأ و جيب ألحدنا عوض عٰىل غريه ممَّا  نْ أ  القبيح فمثل مَّ

ره، فالو الً فيُؤخِّ عليه يستحقَّ  اجب أنْ يصحُّ استيفاؤه عليه معجَّ

ض ا ة وبيعها بالنقد. وال جيب عة بنسيئلزيادة قدر ما بني السلاملعوَّ

ة يكون استحق أنْ  اق الزيادة ألجل التأخري، بل الزيادة مستحقَّ

ضها، واالستحقاق للزيادة وعر رشط تأخُّ ب ة نفسهاعٰىل املرضَّ 

ة دون التأخري.  يرجع إٰىل وجه املرضَّ
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 الرضر:العوض عند فعل  يريد ال جيب أنْ  فصل: يف أنَّه تعاىلٰ 

من اآلالم، العوض ملا يفعله تعاٰىل ن إرادة يقار ال جيب أنْ و

لة  مجا ذلك يفم إرادته ملراده عبث ال غرض فيه، وقد بيَّنَّ تقدُّ ألنَّ 

 ]] اإلرادة من هذا الكتاب.٢٥٥[[ص / بابالكالم يف 

عٰى: أنَّ األمل ال يدخل يف احل وليس يمكن أنْ   سن إالَّ بأنْ ُيدَّ

فعل األمل لوجب  اٰىل إذادة، وذلك ألنَّ اهللا تعقارنه هذه اإلراي

ض املؤَمل. كفٰى هذا العوض، وقصد إٰىل إيقاع ه مع علمه بأنَّه ُيعوِّ

كام نقوله يف تكليف ما للعوض،  نًا ومفعوالً حس يف كون األمل

ب يف يستحقُّ به الثواب، بأنَّه تعاٰىل ال جيب وال يريد فعل الثوا

 تحقُّ بهمريدًا للطاعة التي يس ف، بل يكفي كونهحال التكلي

 الثواب.

د يف ٰىل خلق اخللق لينفعهم، ومل يروعٰىل هذا نقول: إنَّ اهللا تعا

ذا الوجه دون غريه. خلقهم هل دلكنَّه أرا ع،نفابتداء احلال وقوع ال

] لألمل حتَّٰى يكون مريدًا للعوض يف حال [فعله ولو وجب أنْ 

ضًا له بيكو  هالق كلِّ يكون مريدًا ملنافع اخل األمل، لوجب أنْ ن معرِّ

 : خلقهم هلا، وذلك يقتيضيقال يف ابتداء خلقهم، حتَّٰى يصحَّ أنْ 

 له.يكون يريد للمناجاة من فع أنْ 

األعواض بإتالف النفوس وإزالة  م منما يلز ركفصل: يف ذ

 األمالك وقطع املنافع:

ه يف هذا لو أصحابره حمصِّ لذي يذهب إليه أبو هاشم وحرَّ ا

تل ُيستَحقُّ به األعواض، ألنَّه إنَّ القما نحن ذاكروه، قالوا: الباب 

أو لقتل علم املقتول قبل ار بغري شبهة إٰىل املقتول، فإن ْرضإيصال 

يستحقُّ به عوضًا آخر. ويستحقُّ  فذلك غمٌّ  تل به،ول القزنظنَّ 

 ه لو مل ُيقتَلهللا تعاٰىل أنَّ  اه معلوماً عندهم بقطعه له وتفويته إيَّ  أيضاً 

ت شيئًا قاتله بتفامت فال عوض له عٰىل  فويت املنافع، ألنَّه ما فوَّ

 .نَّام يكون له عليه، عوض القتل وعوض الغمِّ وإ

ا ملن يفوته بقتله  قتل أحدنن بنيقوُيفرِّ ]] و٢٥٦ص [[/

نَّه ال املنافع، وبني إماتة اهللا تعاٰىل وتفويته بذلك املنافع، فيقولون بأ

علينا ذلك  كان وإنْ  اته من املنافع باملوت،ه تعاٰىل فيام فعوض علي

تعاٰىل ما قطعه عن منافع حتصل له من يف القتل. بل يقولون: إنَّه 

ل أنْ هو هبا عليه، ول لتفضَّ عن منافع يغريه، بل  ال  لمتفضِّ

ل. فكأنَّه تعاٰىل إنَّام أنعم عليه إٰىل هذه الغاية من غري زيا دة يتفضَّ

ته بالقتلعليها والقات لوال قتله ه يبقٰى ، إذا كان معلومًا أنَّ ل فوَّ

 له ال حمالة لوال القتل.منافع من جهة غريه كانت حتصل 

ا الغصب واملنع م  ما جرٰى جمراه، فإ وأ ع من االنتفا فأمَّ هنَّ

ته الغاصب من املنافع باملغصوب العوض، كمن  يوجبون فيام فوَّ

من  ، وكذلك من منعهع بداره أو ثوبهمنع غريه من االنتفا

ر أدخله عليه كان منعه برض وإنْ وكسبه،  ف يف جتاراتهالترصُّ 

ر، واآلخر مها الرضليه العوض من وجهني: أحداستحقَّ ع

 .فعتفويت املنا

عٰىل غريه ملكًا من أمالكه، وكان ممَّن  ويقولون يف من حبس

ن من االنتفاع به لو مل حيب ال جيب سه عليه: إنَّه يعلم أنَّه ال يتمكَّ

 يف املنع من منافعه.  عليه عوض

ر االنتفاع به مثل من من غصب قولون يفيو غصب  ما يتكرَّ

ر االنتفاع به باللبس، أو ر دب يتكرَّ أ  لم أوب عتُ كُ  ثوبًا يتكرَّ

رًا  االنتفاع هبا بالدرس والنظر فيها: إنَّ العوض جيب عليه متكرِّ

غصبه ما ال  لك الزمان. وإذابقدر ما فاته من االنتفاع طول ذ

ر االنتفاع، كالطعاميتك ام يكون االنتفاع به بأكله ثّم الذي إنَّ  رَّ

ها فرصإنَّام يكون بنفعه، وكذلك الدراهم ألنَّ االنتفاع هبا ينقطع 

ه، وذلك نفعة واحدة، وعٰىل كال األمرين يلزم إعادة فيام حيتاج إلي

وإالَّ نت العني باقية كا ]] إٰىل مالكه إنْ ٢٥٧/[[ص  املغصوب

 فقيمتها. 

ء إٰىل املقتول  إنَّ القاتل ييسالكالم: يقال يف هذا  ويمكن أنْ 

 وه، وهو أيضاً أيضًا عٰىل ما فرض ر بالقتل والغمِّ لرضبإدخال ا

ه منافع حياته وقطعه هلا، وليس يظهر أنَّه ليه بتفويته لإ ءييس

 ، وليس كلُّ لذمَّ يستحقُّ عٰىل هذا التفويت أعواضًا بل يستحقُّ به ا

حقُّ به األعواض. نَّه يستفإ ء كان كاإلساءة واستحقَّ به الذمَّ يش

حاله  غريه ونال من عرضه وسعٰى بنفسه أو أَال ترٰى أنَّ من شتم

 منه وإنْ  ء إليه، ويستحقُّ بذلك الذمَّ طان الظامل ميس السلىلٰ وماله إ

عند ذلك  كان ال يستحقُّ عٰىل ذلك أعواضًا إالَّ عٰىل ما ال يلحقه 

 ؟مِّ من الغ

ت منافعه  ه بتفويأشاروا باستحقاق العوض عٰىل غمِّ  فإنْ 

صحيح،  ه يلحقه من أمل القتل فذلكه، بام يظهر أنَّ الزائد عٰىل غمِّ 

م يراعون املنافع املعلوم قيقة ذلك، ألهنَّ دون عٰىل احليروليس ي

حصوهلا له لوال القتل، فيجعلون األعواض بإزائها، وهذا ليس 

ة.بظاهر ا  لصحَّ

زائدًا  ال ذم� ٰىل القتاآلن لنا أنَّ القاتل يستحقُّ عبنيِّ والذي يُ 

ت املقتول  لغمِّ ه عٰىل اعٰىل ما يستحقُّ   نما هو مظنون ممن حيث فوَّ



 األعواض )٧١(لف / حرف األ  ...........................................................................................................  ٤٠

غري مراعاته، واملعلوم من ذلك أنَّه ن انتفاعه من منافعه، وإمكا

ن من االنتفاع بكلِّ يش ه يتَّفق ء، علم أنَّ يقع وألنَّ باحلياة يتمكَّ

 فق.اعه به أو ال يتَّ انتف

م اعتقدواة العلم يف هذا املوضع، أل مراعاوإنَّام محلهم عىلٰ    هنَّ

املنافع نَّ ورأوا أ  فوت املنافع،ىلٰ عواضًا عقَّ أ يستح أنَّه ال بدَّ من أنْ 

 وال تتناهٰى، فكيف حتصل له ال تنحرص التي كان يمكن أنْ 

راعاة ا إٰىل م، فعدلوال ينحرصيستحقُّ أعواضًا حمصورًة عٰىل ما 

]] ٢٥٨/[[ص  لقول: إذا كانك عٰىل ااملعلوم حتَّٰى محلهم ذل

قتول شيئًا من  ملل مل يستحّق ا املقتول يموت لوال القتاملعلوم أنَّ 

 ويت املنافع عٰىل القاتل.ألعواض بتفا

قاتل عٰىل  ون كلَّ ل، ألنَّ العقالء يذمُّ وهذا القول يدفعه التأمُّ 

قتل زوا أنَّه لوال هذا الجوَّ  بحياته وإنْ  ملقتول االنتفاعتفويته ا

لتفويت إساءة إليه، ون هذا ايموت أو يقتله قاتل آخر، ويعدُّ  لكان

ن مراعاة بقائه لوال ما ذكروه م حاٍل. فلو كان  كلِّ ىلٰ ون به عويذمُّ 

القتل صحيحًا مل يكن هذا مسيئًا عٰىل كلِّ حاٍل عند العقالء،  

 لك.. ومعلوم خالف ذته من املنافعومذمومًا بام فوَّ 

ويف : ما تقولون فيمن قتل غريه الطريقة ويقال هلم عٰىل هذه

 ذلك قاتل آخر ظلًام، وأنَّ  هلمل يقتله لقت  تعاٰىل أنَّه لومعلوم اهللا

ة طويلة ينتفع فيها  تل الثاين لو مل يقتلهالقا لكان يعيش مدَّ

يف  تفويته املنافع باألموال واألحوال؟ أعٰىل من توجبون عوض

ة الت  ] ال حياة إليها؟لقتل [الثاينه لوال اي علم اهللا تعاٰىل أنَّ املدَّ

ل، قلالقاتل األا: عٰىل قالو فإنْ  ف ذلك وعٰىل ما  يكنا: وَّ

تموأسلمت ل شيئًا من منافعه، ألنَّ املعلوم أنَّه ه ما فوَّ ه القاتل األوَّ

بام يفوت  ن تفويت املنافعولو مل يقتله لقتله قاتل آخر، ونراكم حتدُّ 

تم: إنَّ اهللا تعاٰىل لو كان وهلذا قلفع عنده ولواله حلصلت. املنا

اتل استحقَّ املقتول عٰىل الق القاتل له ملا يميته لوال قتل  يعلم أنَّه

 عٰىل فوت تلك املنافع.عوضًا 

 قالوا: يستحقُّ األعواض بتفوت املنافع عٰىل القاتل الثاين. وإنْ 

ذلك عٰىل من مل  ٍد، كيف يستحقُّ بعد من كلِّ بعيقلنا: هذا أ 

ت نفعًا؟ وإنَّام كان يف املعلوم يئًا ومليفعل ش  أنَّه يفعل ذلك ُيفوِّ

نَّه ال يستحقُّ عوضًا قي إالَّ أه مل يكن فيام بوهذا كلُّ  ،هلوال فعل غري

]] املنافع. وهذا ال يصحُّ يف  ٢٥٩/[[ص  عٰىل أحد بتفويت هذه

ال بدَّ ا ما يفعله به غريه فنسان بنفسه، فأمَّ فيام يفعله اإل األُصول إالَّ 

 عواض.من استحقاق العوض فيام يستحقُّ بمثله األ

 سألة؟ف تقولون يف هذا امليكفأنتم ل لنا: فإذا قي

ال نوجب األعواض فيام فات من املنافع وال نراعي قلنا: نحن 

إنَّ هذا  يف ذلك املعلوم وقوعه دون ما ليس بمعلوم، بل نقول:

ومنعه من  املقتول عٰىل قطع منافع هذا ذمَّ ل يستحقُّ به الالقات

وال نقول:  ،ا لوال القتله كان ينتفع هباالنتفاع بحياته املظنون أنَّ 

 فويت أعواضًا. هذا التعىلٰ إنَّه يستحقُّ 

يتوقَّف العقالء  وهذه الطريقة التي سلكوها توجب عليهم أنْ 

ه من وجتاراته، ألنَّ نتفاع بأمواله عن ذمِّ من حبس غريه عن اال

ملعلوم أنَّ هذا لو مل حيبسه لقطعه عن  كون يف اي اجلائز عندهم أنْ 

 أنْ  ر، فيخرج هذا احلابس منخآس ، وحبسه حابلك قاطع آخرذ

تاً يك  للمنافع ومسيئًا. ومعلوم خالف ذلك، وأنَّ العقالء ون مفوِّ

زوا  ون من ذكرناه عٰىل كلِّ حاٍل وإنْ يذمُّ  رناه.جوَّ  ما قدَّ

 أنَّه لوال  تعاىلٰ أيضًا فيمن سلب غريه ماالً ومعلوم هللا بوجي

ال يشعر فيأكله  ثمن حي مسموماً طعامًا اه لكان يبتاع به سلبه إيَّ 

ذا املسلوب املال، ألنَّه قد خلَّصه من  سن إٰىل هلف به، أنَّه حمويت

من حيث كان اإلحسان  -مل يكن حمسنًا  تلف نفسه، وجيب إنْ 

تًا  أنْ  -ليه قر إٰىل القصد إيفت ال بل لنفع املال يكون مسيئًا وال مفوِّ

 ة باملال.قاطع عن املرضَّ 

قووالذي ف ذا أحدنا: يف أنَّه تعاٰىل إ اٰىل وبنيعتبني القديم ا رَّ

ء، ألنَّ ال يستحقُّ عليه األعواض بتفويت املنافع ليس بيشأماته 

أو ما كان حاصالً  املراعٰى عند العقالء يف هذا املوضع تفويت

تحقاقًا. أَال ترٰى أنَّ من  أو اسالً نافع، سواء كانت تفضُّ ممكنًا من امل

موال تصل إليه من تل كان ينتفع بأقله لوال اأنَّ  علوممثل غريه وم

بال خالف عٰىل هذه املنافع  ل، يستحقُّ الذمَّ هة التفضُّ ه عٰىل جغري

ته  والعوض عٰىل مذهبهم، وال فرق بني أنْ   منافعُيفوِّ

ة.  ]] واجبة له أو٢٦٠ [[ص/  منافع غري مستحقَّ

ر االقوا بني لذي فرَّ او ر  فاع به، فتكثُّ تناملال وغريه ممَّا يتكرَّ

ر األعواض عليه وأنَّ املال ال يُ  به، ألنَّ صاحب املال  عاالنتفاتكرَّ

 تسكن نفسه ويقوٰى قلبه يف كلِّ حاٍل بحصول املال يف يده، ويرسُّ 

 املال جمرٰى غريه من  صالً، فقد جرٰى ورًا دائًام متَّ أيضًا بذلك رس 

 سائر ما ذكروه.اللباس و

ل بني مالكه وبني  حيَب ء ُغِص يش كلَّ  يقال: إنَّ  واألوٰىل أنْ 

ه من العقالء عٰىل هذه الذي يستحقُّ  الذمَّ  االنتفاع بذلك، فإنَّ 

اإلساءة إنَّام يزيد ويتضاعف بحسب االنتفاع بذلك املغصوب، 
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ا مزاد ا فإنْ  رًا أو يف النتفاع إمَّ  وإنْ  ،حال واحدة يضاعف الذمُّ تكرِّ

 بنقصانه. نقص الذمُّ  نقص

ن من غصب دينارًا ومعلوم يكو اه: أنْ منا قدَّ زم عٰىل موممَّا يل

ه لوال الغصب لكان يبتاع به ويربح فيه ألف وب أنَّ من حال املغص

افع ، ثّم من األعواض عٰىل تفويت منيستحقَّ من الذمِّ  دينار، أنْ 

 نار، لواله من غصب مخسامئة ديحقُّ أكثر ممَّا يست هذا الدينار

 يزيد ذمُّ  كان يلزم أنْ  لبا وال يكتسب، الغصب ملا كان يتَّجر هب

كرناه وأعواضه ه ما ذمن غصب الدينار الواحد الذي حال

ة عٰىل ذمِّ من غصب قنطارًا، ومعلوم أنَّه لوال الغصب املستحقَّ 

 ب آخر.ال أو غصبه غاصألهلك اهللا تعاٰىل هذا امل

الذي ذكرنا حاله الدينار وإنَّام يلزمهم ذلك ألنَّ غاصب 

ب الدينار وعٰىل تفويت املنافع العظيمة به، غص  الذمَّ عىلٰ يستحقُّ 

ثريًة توازي تلك املنافع، وغاصب القنطار اضًا كويستحقُّ أعو

عٰىل غصب القنطار فقط، وال  الذي وصفنا حاله يستحقُّ الذمَّ 

ا عوضًا عٰىل تفو وال احقُّ ذم� يست ٰىل كلِّ  فائتة ع يت املنافع به، فإهنَّ

 حاٍل بغريه. 

تحقُّ ألجل تفويت املنافع، فإذا  الغصب إنَّام يسيف  أنَّ الذمَّ ىلٰ ع

يكون من غصب ما يف العلم  العلم أنَّه نفع وجب أنْ  ما يف راعينا

ال  و بغريه أنْ ]] لتلف باهللا تعاٰىل أ ٢٦١/[[ص  أنَّه لوال الغصب

 ت نفعًا بغصبه.ه ما فوَّ يالً وال كثريًا، ألنَّ قل اذم�  ستحقَّ ي

ستقصيه ونذكر ن ل ونظر، ولعلَّنا أنْ تأمُّ  عض هذا املوا يفولن

ر لنافيه يف   خر، ومن اهللا تعاٰىل استمدُّ املعونة.مكان آونتحرَّ

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /العلم والعمل رشح مجل

اهللا  يفعل : وقد املرتٰىض د قال السيِّ  مسألة:]] ١١١[[ص 

هائم، ووجه حسن فعل ذلك بلوااألطفال  وتعاٰىل األمل يف البالغني

 وعوضاً  ،يكون عبثاً  ن اعتبارًا خيرج به من أنْ ه يتضمَّ نَّ يف الدنيا أ 

 يكون ظلًام. به من أنْ  خيرج

يفعل اهللا سبحانه األمل يف البالغني وغري  جيوز أنْ  رشح ذلك:

ه فيه اعتبار ووجه حسنه: أنَّ م استحقاق له. البالغني من غري تقدُّ 

ه ظلًام. جه من كونرِ كونه عبثًا، وفيه عوض ُخي عن  جهرِ ُخي ف كلَّ للم

 من اجتامع هذين الوجهني فيه. وال بدَّ 

ه لو خال منه لكان ألنَّ  ،ه جيبنَّ إا العوض فمَّ فأ]] ١١٢[[ص /

 األمل ظلًام.

اه وال ب وما جيري جمرمن ابتدأ غريه باألمل بالرض  ترٰى أنَّ أَال 

ه يكون نَّ إ أعظم منه، فاً عنه رضرفع به ضه عٰىل ذلك وال يدعوِّ يُ 

 عنه تعاٰىل. من العقالء، وذلك منفيٌّ  الذمَّ  حقُّ ظاملًا له ويست

 فيه من اعتبار ليخرج عن كونه عبثًا. أَال  ه ال بدَّ نَّ إنا: قل اموإنَّ 

ع من  ن موضع إٰىل موضمن استأجر غريه لينقل له ترابًا م ترٰى أنَّ 

ه يكون نَّ إف إليه، هجرتأُ  يصالإن كثر مأ ن له غرض يكو غري أنْ 

به ويعطيه عٰىل يرض ن واقف غريه عٰىل أنْ عابثًا بذلك. وكذلك م

فمتٰى فعل ذلك ومل يكن له فيه غرض أكثر من  . ذلك شيئًا معلوماً 

، وذلك مل يكن ظاملاً  ه يكون عابثًا بفعله وإنْ نَّ إإيصال املنفعة إليه ف

 عنه تعاٰىل. نفيٌّ أيضًا م

يفعله تعاٰىل من اآلالم  ن الوجهني فيامذيه تامعمع اج دَّ فإذًا ال ب

 رضأو يأمر به أو يبيحه، العوض ليخرج عن كونه ظلًام، والغ

 و االعتبار الذي أرشنا إليه ليخرج عن كونه عبثًا.هو

 :حكم األمل يف اآلخرة][]] ١١٣[[ص /

ا املفعول منه يف اآلخرة : فأمَّ  املرتٰىض د قال السيِّ مسألة: 

 فقط. اققحالستجه حسنه افو

عاٰىل من اآلالم يف دار القديم ت ما يفعله ا أنَّ نَّقد بيَّ  رشح ذلك:

تمع فيه الوجهان: أحدمها اللطف، جي من أنْ  التكليف ال بدَّ 

  ذلك.واآلخر العوض. وال حيسن منه تعاٰىل إالَّ 

 وجه حلسنه إالَّ  بأهل النار، فالا ما يفعله يف اآلخرة فأمَّ 

ما يفعله من اآلالم كليف، فيكون اك تهن سه ليق، ألنَّ االستحقا

 يه. لطفًا ف

ام ه إنَّ نَّ أ  إالَّ  والعوض أيضًا غري ممكن إيصاله إليهم، فلم يبَق 

 حسن لالستحقاق ال غري.

 :د العوض][ال حيسن األمل بمجرَّ 

 حيسن األمل وز أنْ : وال جي د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

ب ال يالم الغري بالرض حسن إىلٰ إي ؤدِّ كان يُ  هدًا، ألنَّ للعوض جمرَّ 

واستيجار من ينقل  ، إليصال نفع إليهإالَّ ]] ١١٤[[ص / ءٍ ليش

  هنر آخر ال لغرض بل للعوض.ىلٰ إاملاء من هنر 

ه حيسن من القديم  وأصحابه إٰىل أنَّ  ذهب أبو عيلٍّ  رشح ذلك:

: قالواعدل ووخالفهم أهل ال د العوض ال غري،تعاٰىل األمل بمجرَّ 

فني، مع العوض لطف لبعض املكلَّ كون فيه ي من أنْ  دَّ ببل ال 

 مل يكن فيه لطف كان عبثًا.  ومتٰى 

د العوض قالوا: لو حسن األمل بمجرَّ  نْ وا عٰىل ذلك بأواستدلُّ 
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يستأجر أجريًا لينقل املاء من هنر إٰىل هنر  ا أنْ حلسن من الواحد منَّ

: قالواه. يلجرة إال األُ صيها غرض غري إييكون له ف ري أنْ من غ

وله ن قبطال مَ لِ جازه عُ نا رضورة قبح ذلك، فمن أ قد علم

 ما قلناه من الَّ امتنعوا من إجازته فال وجه لقبحه إ . وإنْ رضورةً 

 كونه عبثًا.

ه لو كان يقدر عٰىل ام قبح منه ذلك ألنَّ يقولوا: إنَّ  وليس هلم أنْ 

 حقُّ تسل في التفضُّ ة إليه عىلٰ رجيوصل تلك األُ  ]]١١٥[[ص / أنْ 

 الذمَّ  ت نفسه ذلك فاستحقَّ وحيث مل يفعل فوَّ  والشكر، به املدح

 لذلك وقبح فعله ألجله دون ما ذهبتم إليه. 

تفويت الشكر واملدح  ما قالوه ليس بصحيح، ألنَّ  نَّ وذلك أ 

نا يف ال خيلو أحد ه لو كان واجبًا لوجب أنْ ليس بواجب تركه، ألنَّ 

 أنْ  حالٍ  ر يف كلِّ ه ال يقد، ألنَّ ق الذمِّ استحقا حوال منحال من األ

 ه املدح والشكر. ليع يفعل من األفعال ما يستحقُّ 

،  حالٍ  يف كلِّ   الذمَّ ىلٰ االقديم تع يستحقَّ  وكان جيب أيضًا أنْ 

املدح والشكر،  عٰىل ما لو فعله الستحقَّ  وقٍت  ه يقدر يف كلِّ ألنَّ 

 اده.سفب ب احلكمه وجإلي ٰى ذلك، فام أدَّ  وقد علمنا بطالن

 :العوض]ايض يف [ال عربة بالرت

وال اعتبار يف حسنه للعوض  : د املرتٰىض قال السيِّ مسألة: 

ا ما ال رب يف ما يشتبه من املنافع، فأمَّ عتَ  يُ امنَّ إالرتايض  بالرتايض، ألنَّ 

افع، فال شبهة يف اختيار العقالء ملثله إذا عرفوه لبلوغه أقٰىص املن

 .فيه اعتبار

م يف دار التكليف من اآلال فعله القديم تعاىلٰ ي مارشح ذلك: 

الذي إذا بلغه  األعواض احلدّ ]] ١١٦ [[ص /عليه من  يستحقُّ 

منهم،  الذمَّ  العقالء، ومن مل خيرته استحقَّ  يعمجمن الكثرة اختاره 

 راعٰى فيه الرتايض.وما هذه صفته ال يُ 

 تقل منناقيل له: و ء لقالبعض الع نا أنَّ ا لو فرض ترٰى أنَّ أَال 

منه وخذ عوضًا عليه مائة ألف قنطار. ضع قريب موضع إٰىل مو

ن منهم  حسو من العقالء، الذمَّ  ه متٰى مل خيرت االنتقال استحقَّ فإنَّ 

ة إذا مل يكن عليه يف ذلك غضاضة وال إجباره عٰىل ذلك خاصَّ 

 ال ءأحوال العقال نَّ ة، فإكان عليه فيه مشقَّ  نقصان منزلة وإنْ 

 ؟لكذيف ختتلف 

نافع التي يقابلها اآلالم إذا كانت امل رتايض يفراعٰى الام يُ وإنَّ 

ه ال نَّ أل، راعٰى الرتايض بني املستأجر واألجريقليلة يسرية كام يُ 

جرة إليه، حيسن من أحدنا إجبار األجري عٰىل العمل ليوصل األُ 

 قليلة يسرية، هيأخذها عٰىل عملجرة التي األُ  ام كان كذلك ألنَّ وإنَّ 

 ايض.وعي يف حسن عمله الرترف

ه يسقط فيه اعتبار  ة فإنَّ الذي ذكرناه من الكثر ا ما يبلغ احلدَّ فأمَّ 

 اه.نَّالرتايض عٰىل ما قد بيَّ 

 : عدم جواز األمل لدفع الرضر][

يفعل اهللا تعاٰىل  : وال جيوز أنْ  د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

أحدنا  كلل ذعفعليه كام يوض به من غري ع راألمل لدفع الرض

ع ام حيسن لدفاألمل إنَّ  : أنَّ وجه يف ذلكه. والريبغ]] ١١٧[[ص /

در عٰىل  قاتعاىلٰ   به، والقديمر يف املوضع الذي ال يندفع إالَّ الرض

 يؤمله. ف من غري أنْ رضر عن املكلَّ  دفع كلِّ 

األمل حيسن فعله لثالثة أوجه: لالستحقاق، رشح ذلك: 

عله يف يم تعاٰىل جيوز أنْ دق. والهنر أعظم مفع رضللنفع، ولدو

 الرضر.يفعله لدفع  لني، وال جيوز أنْ هني األوَّ للوج

ن فعل األمل لدفع حيسام ه إنَّ ة يف ذلك ما أومأنا إليه من أنَّ والعلَّ 

 وال يمكن فعله من دونه.  ه بر إذا كان ال يندفع إالَّ الرض

 - ة جَّ ن اللأخرجه م بأنْ  - أَال ترٰى أنَّ من أنجٰى غريقاً 

إخراجه إالَّ كان ال يمكن  إذاحسن   يدهت يده فإنَّ كرسرسفانك

غري فع بام هو أعظم من اهلالك، ولو أمكنه إخراجه من به، ألنَّه د

 شيئًا من اآلالم ملا حسن منه إيالمه.  وصل إليهي أنْ 

مكن  ذا كان ال يإر ام حيسن لدفع الرضاألمل إنَّ  بذلك أنَّ  مَ لِ فعُ 

 .به الَّ إعه دف

مل   تعاٰىل بفعل األدفعه اهللار الذي ياجلملة فالرض ذا ثبت هذهإو

من فعله مثل العقاب وما جيري جمراه أو من   يكون ال خيلو من أنْ 

ال يفعل به  له فهو تعاٰىل قادر عٰىل أنْ كان من فع غريه. فإنْ  فعل

و هفكان من فعل غريه  مل يفعل به أملًا آخر، وإنْ  ذلك األمل وإنْ 

 منه. عن قادر عٰىل املاً تعاٰىل أيض

ط يف حسن فعله تعاٰىل عًا مل حيصل الرشجهني مجيفإذًا عٰىل الو

 سن فعله له.ال حي ر، فينبغي أنْ األمل لدفع الرض]] ١١٨[[ص /

 [يف انقطاع العوض]:

 : والعوض هو النفع املستحقُّ  د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

ه جار جمرٰى نَّ وض منقطع، ألعالعاري من إجالل وتعظيم. وال

لكان العلم بدوامه رشطًا يف دائًام  و كانامنة واألروش، ولاملث

كام ال ل األمل بعوض منقطع، ال حيسن من أحدنا حتمُّ حسنه. وكان 

 ري عوض.ل ذلك من غمُّ حيسن حت
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 االعوض هو ما ذكرناه من كونه نفعًا مستحق�  حدُّ رشح ذلك: 

 خاليًا من إجالل وتعظيم. 

   منليبني) افع، و(مستحق� س بنا لي) ليبني ممَّ اً عفرنا كونه (نذك

من  هجالل) ليبني بونه (خاليًا من التعظيم واإلل، وكالتفضُّ 

 الثواب.

 ه منقطع شيئان:عٰىل أنَّ  لُّ ا الذي يدفأمَّ 

أحدمها: الرجوع  إٰىل الشاهد يف إجياب   ]]١١٩[[ص /

 لالشاهد، مثيف ها منقطعة العوض، وقد وجدنا األعواض كلَّ 

اجلنايات، روش يف ثامن يف األمتعة واألألاجر يف األعامل واأل

 ، هذه سبيلها. هاتكون األعواض كلُّ  فينبغي أنْ 

به يكون العلم  نْ دائًام لوجب أ ه لو كان العوض نَّ أ واآلخر: 

د حصول ل اآلالم، كام أنَّ رشطًا يف حسن حتمُّ  ه رشط يف جمرَّ

ل رضرًا ي ا أنْ نَّملواحد سن من االعوض، ونحن نعلم أنَّه حي تحمَّ

ل به إٰىل منفعة امل أو ييعمل عمالً من األع أنْ ب - سافر ليتوصَّ

ل ذلك إذا خال  وال حيسن أنْ  -دائمة  طعة غريمنق من منفعة  يتحمَّ

ا، كام دوام رشطًا يف حسن األمل لقبح ذلك منَّ. فلو كان الأصالً 

 األعواض نَّ أ  هبذه اجلملة يقبح إذا خال من منفعة أصالً. فُعلِمَ 

 نقطعة. م

 أمره]: ب عىلٰ تِّ أمل مرت يف كلِّ  عاىلٰ وض عليه ت[وجوب الع

من اآلالم بأمره  َل عِ : وما فُ  رتٰىض د املقال السيِّ مسألة: 

 جمرٰى فعله. رٍ ه جانَّ فعوضه عليه، أل أو بإباحته تعاىلٰ 

مثل ذبح  -ما أمر اهللا تعاٰىل به من اآلالم رشح ذلك: 

ناسك والنذور ]] وامل١٢٠/[[ص  يديوانات يف اهلاحل

عوض يف حليوانات لألكل، فالثل ذبح اأو أباحه م -ارات كفَّ لاو

  اهللا تعاٰىل.ذلك أمجع عىلٰ 

ه فعل ذلك أنَّ وأباحه لنا، ك عاٰىل أمرنا بهه تام قلنا ذلك ألنَّ وإنَّ 

 عىلٰ ن أمره وإباحته يدالَّ  األمل، ولو فعله لكان عوضه عليه. وألنَّ 

مقابلته من  كون يفي  أنْ حسنًا إالَّ وال يكون األمل  ،حسن األمل

اض عٰىل علينا من األعو وٰىف عليه وما يستحقُّ يُ عواض ما األ

ج األمل من رِ ا ُخي م، فهو مقدار مالتي نفعلها عٰىل وجه الظلاآلالم 

ٰى ذلك من فال يتأتَّ  له يف كونه حسناً دِخ ا ما يُ كونه ظلًام. فأمَّ 

 ا.علين ةاض املستحقَّ األعو

 :إليالم]كان الغري سبباً لإذا ٰىل عوض عليه تعا[عدم وجوب ال

من فعله   ون األمل: وقد يك د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

ض طفًال نحو من عرَّ ه بالتعريض له، تعاٰىل والعوض عٰىل غري

ض هنا عٰىل املعرِّ ا بذلك أو مات فالعوض هللربد الشديد فتأملَّ 

 ض.املعرِّ ه من فعل  كأنَّ ، وصار ذلك األملنفسه ؤمل عٰىل امللألمل ال

اهللا تعاٰىل والعوض علينا.   مل من فعلكون األي قدرشح ذلك: 

به العادة مل عٰىل ما جرت ل به األنزَ ض أحدنا غريه ليُ عرِّ يُ  ثل أنْ م

يرتكه حتت برد شديد ينزل من السامء،  ة يف ذلك، مثل أنْ مرَّ املست

اآلالم  نَّ إف ،ار حيرتق فيهايف ن وأ لج يموت فيه، أو يطرحه يف ث

والعوض ]] ١٢١[[ص /العادة بمجرٰى  هللا تعاىلٰ نا من فعل اهاه

صار يف حكم  ه بتعريضها لذلك األمل، ألنَّ ض منَّملعرِّ يف ذلك عٰىل ا

 اعل له.الف

أحدنا رمٰى حجرًا من فوق فأخذ غريه طفًال  وكذلك لو أنَّ 

عوض يف ذلك كان ال ،وقع عليه وماتفرتكه حتت ذلك احلجر ف

األمل من فعل كان  وإنْ ل للحجر، عٰىل املرِس  الواضع للطفل ال عىلٰ 

 العوض ه فاعل األمل، فاستحقَّ نَّ أيض له كه صار بالتعرل لكنَِّس املر

 عليه.

 :ن فعل األمل ظلًام]وض ممَّ [حكم الع

  يكون من فعل واألوٰىل أنْ  : د املرتٰىض قال السيِّ مسألة: 

ض املبلغ العو من اال مستحق� ا بغريه يف احلنَّالظلم م هجواألمل عٰىل 

 عليه.له مث تحقُّ الذي يس

، مل يكن  احق� ن لذلك مسته لو مل يكوالوجه يف ذلك: أنَّ 

ا قاله أبو النتصاف. بخالف مممكنًا مع وجوب ااالنتصاف منه 

حلال مل يكن يف ا ن من الظلم وإنْ مكَّ يُ  ه أجاز أنْ هاشم، فإنَّ 

من الدنيا خيرج ن ال يكون ممَّ  نْ من العوض بعد أ  ملا يقابله امستحق� 

 ذلك. قَّ د استحوق  إالَّ 

مني إٰىل ي وكثري من املتكلِّ ذهب أبو القاسم البلخرشح ذلك: 

ن اهللا تعاٰىل من فعل الظلم من  مكِّ يُ ]] ١٢٢[[ص / أنْ  ه جيوزأنَّ 

 ل اهللامة تفضَّ ليس له يشء من األعواض أصالً، فإذا ورد القيا

 ذلك عليه. قُّ له إٰىل من يستحه ثّم نقعلي

ن من فعل الظلم  مكِّ يُ  أنْ جيوز ه ال نَّ أبو هاشم وأصحابه: أ ل قا

من األعواض  قَّ ه يرد القيامة وقد استحن حاله أنَّ علم م من إالَّ 

 عليه.  قدار ما يستحقُّ م

قال: االنتصاف واجب  عٰىل أيب القاسم قوله بأنْ  وردَّ 

و واجب ق فعل ما هتعلَّ ي وز أنْ وال جي بجل ليس بوافضُّ والت

 جب.يس بوال ما لبفع
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ال  يقول: هبا أبو هاشم يلزمه أنْ  اعتلَّ  لتية العلَّ وعٰىل هذه ا

قدار ما م حللِّ يف ا من يستحقُّ  ن من فعل الظلم إالَّ مكِّ يُ  جيوز أنْ 

يكون املعلوم من  عليه، وال يكفي أنْ ]] ١٢٣ /[[ص يستحقُّ 

يست بواجبة ل ولتبقيته تفضُّ  يف املستقبل، ألنَّ  ه يستحقُّ ه أنَّ حال

ق الواجب باجلائز، وعند ه تعلُّ نَّ ر إٰىل أ أصله. فإذًا يعود األم عىلٰ 

  يمكن االنتصاف.ذلك ال

ذلك يف املستقبل   قُّ ه يستححاله أنَّ  من  علمقال: من قد  نْ إف

 مذهبه رصيكون ذلك يف حكم احلاصل، كان أليب القاسم وملن ين

ل، يف حكم احلاصل عليه وذلك ضَّ ه يتفأنَّ  علمولوا: وقد قي أنْ 

 ز ذلك.وِّ ال ُجي  زه وهووِّ ُجي  ي أنْ ينبغف

ا مذهب أيب القاسم عٰىل هبان، إمَّ ملذ  ا ه ليس إالَّ فثبت من ذلك أنَّ 

يف   من استحقَّ ن إالَّ مكِّ ه ال يُ لذي اخرتناه من أنَّ ا حكيناه عنه أو ا م 

  .ذهب بني املذهبني مناقضة وم   ه علي   ا يستحقُّ احلال مقدار م 

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧(ت  الصالح احللبياملعارف/ أبو يب تقر

 ]:يف العوض: [مسألة ]]١٣٧[[ص 

 من تعظيم وتبجيل. العريُّ  ستحقُّ نفع املهو ال :العوض

يف  ه الدوام لكان رشطاً ه لو كان من حقِّ ألنَّ  ،وليس بدائم

وجهة استحقاقه عٰىل  ،مل لنفع منقطعوقد علمنا حسن األ ،حسنه

 ،عند فعله أو واقعاً من فعله  ظلامً ه ب ون ما يستحقُّ ث كاملحدِ 

 الكحل.لواقعة من الم ااآلك

  وما ال يصحُّ  ،نقله كاألموال ا يصحُّ أحدمه :وهو عٰىل رضبني

 وفوت املنافع. لغموم عٰىل السبِّ لك فيه كاآلالم واذ

ه أو حقِّ تساله إٰىل مإيصص بالتخلُّ  ل يصحُّ فعوض األوَّ 

تصاف عٰىل االن ين يقفوالثا ،استيفائهة قبضه واستحالله لصحَّ 

 ر القبض فيه واالستيفاء.ذُّ خرة لتععاٰىل يف اآلمنه ت

 تعاٰىل من وجوه أربعة: ق العوض عليهوجهات استحقا

كاآلالم املبتدأة يف األطفال  للطف بهيفعله  ألملٍ  :دهاأح

لعلمنا  ،والربد ا للحرِّ نَّم عند التعريضوما يفعله  ،والبالغني

يف الثلج لكان ه ريعٰىل من طرح غ ولو كان العوض ،بحسن ذلك

 ض.ام يقبح التعريوإنَّ  ،له سبحانه ه فعالً مع كون قبيحاً 

 حدود االمتحان.كالضحايا و ،ما يفعل بأمره :وثانيها

كذبح احليوان وركوب البهائم  ،ما يفعل بإباحته :ثهاالوث

 م الرقيق.ادل عليها واستخواحلم

 .ورابعها ما يفعل بإجلائه

ن  وم  ،اهنَّل قد بيَّ ألوَّ ه االعوض من الوجوجهة استحقاق 

أمره وإباحته علمنا بحسن ما يقع من األمل ب :الثالثة لوجوها

ل بالعوض عنه كفَّ ]] ت١٣٨[[ص / انهه سبحفلوال أنَّ  ،وإجلائه

 .من األمل بغرينا كسائر ما يفعله لقبح

نع متصفة له  ه الألنَّ  ،ك فيه يف الدنياما يمكن ذل وجيوز تعجيل

ه قِّ اآلخرة ملستحيف  فعلهمن  ه ال بدَّ تعجيل منوما ال  ،هتعجيل من

 من العقالء وغريهم. 

 مع لظلم إالَّ وز يف حكمته سبحانه متكني غريه من اجي وال

ل تبقيته أو تكفُّ  ألنَّ  ،صاف منه يف حال االستحقاقان االنتإمك

وال  ،واالنتصاف واجب ،ل عليه جيوز منعهتفضُّ  العوض عنه

 ه.ب قهجيوز تعلُّ 

األعواض ن م قُّ ستحه يلم أنَّ متكني من ع والصحيح حسن

ل القديم سبحانه عنه  أو يتكفَّ  ،ستقبلعليه يف امل  بمقدار ما يستحقُّ 

ه من للمظلوم وإيصاله إٰىل ما يستحقُّ تصاف االن ألنَّ  ،العوض

كإمكانه مع ثبوت  ،د من األمرينحاو كن مع كلِّ األعواض مم

 .هبح وال غرينع من ق وال ما ،ل الظلمالعوض يف حا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧احللبي (ت ه/ أبو الصالح فقيف ال الكايف

منا من العوض لعل وقلنا بتعاظم املستحقِّ ]] ٥٧[[ص /

د كالظلم الذي ق  ،هلا مل حيسن م، ولو كان مقابالً البحسن هذه اآل

حيث كان عوضه  العوض به مع ثبوت قبحه من قاعلمنا استحق

 يادة.له من غري ز الً مقاب

وجود األوالد والصورة ة وحسن صحَّ الغنٰى والوالوجه يف 

ال شبهة فيه، وال  ك إحساناً ول العمر واخلصب، كون ذلوط

يف التعميم  اً سن خمريَّ ه من حيث كان املحيلزمه عموم

يكون فيه لطف  أنْ  أحدمها، وجيوزوالتخصيص غري ملوم عٰىل 

 للمفعول به أو لغريه.

تة األوالد امإوقبح الصورة و يف الفقر واملرضوالوجه 

ين يف الدِّ  جلدب، كونه صالحاً مر وا العوقرصواألحباب 

تصلح قد يسبيننا م فيام احلكي ا نعلم أنَّ ق به أو لغريه، ألنَّ للمتعلّ 

خرٰى أُ ة ورسَّ ر، وحالة باملبالرض بالنفع وتارةً  من ييل عليه تارةً 

عوض عليه  غري املؤمل، والل ، وعليه عوض متٰى كان لطفاً بالغمِّ 

له  كونه لطفاً  نَّ املنافع، أل ل منه منصالحه به وال بد تصَّ خامتٰى 
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يف  الثواب كاٍف  ىلٰ إب القبيح املوصلني لواجب واجتنايف فعل ا

من  عن العوض، لكون النفع بالثواب أعظم ض ومغنٍ الغر

 العوض.

ه أنَّ مع القدرة عٰىل منعه من الظلم جه يف متكني الظامل ولوا

رة عٰىل نصاف قدالقدرة عٰىل اإل ألنَّ  نه ليعدل فظلم،سبحانه مكَّ 

 الرضا تكليف، وختليته ال يقتيضومنعه من الظلم ينايف ال، الظلم

 ،عٰىل االنتصاف وقادراً  ، للقبيح اً مه، لكونه سبحانه كارهبظل

 . هه سيفعلبأنَّ  وعاملاً 

  نمكِّ  من يُ الَّ إن من الظلم مكِّ يُ  ه ال جيوز أنْ نَّ إ :ولذلك قلنا

عليه املظلوم،  يستحقُّ  ابل ماستحقاق أعواض يقاالنتصاف منه با

نه عٰىل ه سبحاه ملن ظلمه، ألنَّ ض عٰىل ظلمل عنه العويتكفَّ  أو بأنْ 

لوم، للمظ ]]٥٨/[[ص  عادل عٰىل الظامل ومنتصف لالوجه األوَّ 

 ٰىل الظامل.إلمظلوم وحمسن ه الثاين منتصف لجووعٰىل ال

ونه نتم كا بيَّ ري ممَّ كث ىلٰ يقع الفساد ع يقول: فقد أنْ  دٍ وليس ألح

 يله تعاٰىل كالغنبَ ِق من ذلك قد حيصل ال من  كثرياً  نَّ ، ألاً الحص

ا يكتسبه من املال أو لفقري ممَّ مة، والفقر لتفريط امن مكاسب حمرَّ 

ي بعض الظاملني عليه بأخذ ماله أو منعه  دِّ عتب أو لالتكسُّ يف وجه 

ليه تعاٰىل مل إ ة الغنٰى والفقروإذا خلصت اضاف من االكتساب،

 ىلٰ إب ومقرِّ  اللطف داعٍ  نَّ ، أليف كونه صالحاً ا ذكروه يقدح م

  ويصحُّ  .فسقط السؤال ئ،س بملجد عن القبيح ولياحلسن ومبعِ 

سائر  جب دون رفعاوبيح وتكثري اليكون تأثريمها تقليل الق أنْ 

له هذه  وب ماالقبيح وحصول مجيع احلسن، وال شبهة يف وج

مجيع رتفاع ا وجوب ما اقتٰىض د جيب كقرب وبعصفة، وما ال

ني من كانت هذه لم بعر العحسن، ولتعذُّ  ح وحصول كلِّ القبي

 لعلم بتأثريمها وانتفائه.لك ار لذفتعذَّ  ،له قطعاً  األفعال لطفاً 

دناه وال وجه للتكرير عدَّ ول يف مجيع ما قلهذا جيري ا وعىلٰ 

 بتفصيله.

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠الشيخ الطويس (ت  د/قايتعلَّق باالعتاالقتصاد فيام 

 :الكالم يف العوض): ٧( فصل ]]١٥٠[ص [/

 ا الكالم يف العوض:مَّ فأ

اخلايل من تعظيم  نفع املستحقُّ العوض هو ال نَّ إ :نقولل ما فأوَّ 

ز يتميَّ  اا ليس بنفع، وبكونه مستحق� ز ممَّ يتميَّ  عاً فنفبكونه  بجيل.وت

ذا إز من الثواب. فيتميَّ  من تعظيم وتبجيل ه، وبخلوِّ لتفضُّ من ال

ايا  ل بأمره كاهلدتعاٰىل أو يفعاهللا أمل يفعله  ذلك فكلُّ ثبت 

 نَّ إحة ذبح البهائم، فلك أو فعل بإباحته كإباضاحي وغري ذواأل

ه لو مل يكن فيه عوض لكان ألنَّ ، تعاىلٰ  اهللامجع عٰىل أ  عوض ذلك

ا ملا حسن منَّ ملو كان عٰىل املؤعليه تعاٰىل. ولال جيوز  وذلك ،ظلامً 

نه سِّ ام ُحي وإنَّ  ألملا نسِّ يف مقابلته من االنتصاف ال ُحي ا م ألنَّ  ،األمل

 عظيمة املوفية عليه.املنافع ال

وما   ،عليه عوضه ٰىل أنَّ مجع دليل عأ علمنا بحسن ذلك  ويف

 و ندباً أ  ]] من اآلالم أو يأمر به وجوباً ١٥١/[[ص  اهللايفعله 

 ه.انَّما بيَّ عٰىل  عواض، واالعتبارفيه من ذكر األ بدَّ  فال

الواحد  ألنَّ (ري الذابح، ف لغه لطنَّ أا ما يبيحه فوجه حسنه فأمَّ 

 فطان يف ذلك لك ذاإف ،اهنَّ عٰىل ما بيَّ ا ال جيب عليه لطف الغريمنَّ

 ه يفعل حصل الغرض، وإنْ نَّ أ تعاٰىل اهللا علم  نْ إف )لغري الذابح

باب اللطف. وقيل: يف  قامهل ما هو من مه ال يفعل فعنَّ أ علم 

 ألنَّ  ،باألكلن يف ذلك ما فيه من العوض واالنتفاع به وجه احلس

 .ونه عبثاً من ك ج ذلكرِ نياوي ُخي يني والدالدِّ  الغرض

  ،فعوضه عليه تعاىلٰ  ٰىل اإلرضار بحيٍّ إه غري تعاىلٰ اهللا أ جلأ ومتٰى 

لربد  جلأ باأ  هذا متىٰ فعٰىل  ، اإلباحةاإلجلاء آكد من األمر و ألنَّ 

للخالص كان العوض عليه   طلباً  الشوك و عىلٰ دْ ٰىل العَ إ لشديد ا

من السبع أو  هلرب  ٰىل ا إجلأ  أ ا إذا فأمَّ لشوك. ٰىل فيام يناله من األمل باتعا 

اهللا  و عٰىل الشوك فالعوض عٰىل امللجئ دون دْ بالعَ  أو العدوِّ  للص ا

دون علمه بوجوب  ب املوجب للهرب ه فعل السب تعاٰىل، ألنَّ 

،  بوجوب ذلك كان حاصالً ]] ١٥٢ص /[[ علمه  ألنَّ  ،رب هلا

أو   بع أو اللصِّ السبب امللجئ هو وقوف الس نَّ أ  جلأه علم أ  امَّ ـول

ز. وركوب  بوجوب التحرُّ  ق للعلماخلال تعاىلٰ اهللا ن دو العدوِّ 

  ، والعوض عليه تعاىلٰ  ،البهائم واحلمل عليها طريق حسنه السمع 

ل  ذلك العقطريق حسن  :ال ناس من ق ، ويف ال بيح لذلك ه هو امل ألنَّ 

 ف وغريه. ا من العلل ملئونته ك من التكفُّ ملا يف مقابلة ذل

ه ألنَّ  ،ملن من األمكَّ يم تعاٰىل العوض من حيث وال يلزم القد

متٰى قتل  ٰىل غرينا ليجاهد به العدوَّ إ زمه للزمنا إذا دفعنا سيفاً ل ول

 ادينوكان يلزم احلدَّ  ،ن منه ف ملا متكَّ ه لوال دفع السيألنَّ  ،مؤمناً 

يقبح  نْ أ وكان جيب  ذلك باطل. وكلُّ  ،يوف العوضالساع نَُّص و

ضمن  قدن بالتمكُّ  ألنَّ  ،الغاصبا اسرتجاع ما اغتصبه منَّ

ذا فعله عٰىل إا باطل. والعوض عٰىل الواحد منَّ كلوذ ،العوض

 وجه الظلم. 
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ما   ال ملثلاحل يف ه يستحقُّ نَّ أ يكون املعلوم من حاله  نْ أ وجيب 

ويف   ،واالنتصاف واجب ،نهنتصاف معليه ليمكن اال يستحقُّ 

وهذا  ،وينقل عنهعليه بذلك اهللا ل يتفضَّ  نْ أ جيوز  :الناس من قال

ل غري واجب واالنتصاف واجب، ضُّ التف ألنَّ  ،حغري صحي

 ؟ق بام ليس بواجبفكيف تعلَّ 

ل يف احلا اتحق� يكون مس نْ أ]] وعٰىل هذا جيب ١٥٣[[ص /

ه ال خيرج نَّ أ حاله  علوم منيكون امل نْ أ عليه دون  ا يستحقُّ ملثل م

 ه أبو هاشمله عٰىل ما ذهب إلي  وهو مستحقٌّ من دار الدنيا إالَّ 

 .ةاالنتصاف واجب والتبقية ليست واجب ناه من أنَّ قل ما بمثل

 حقُّ ه ال يستنَّ إا بنفسه من اآلالم فا ما يفعله الواحد منَّوأمَّ 

 املستحقِّ يكون غري  أنْ  املستحقِّ من رشط  ألنَّ  ،ضعليها العو

  ا ذم�  ه يستحقُّ نَّ أ غري  ،ونفسهنسان فيام بني اإل عليه، وذلك ال يصحُّ 

له مدخل يف استحقاق املدح.   نًا حس كان نْ إ حاً مدو كان قبيحاً  إنْ 

 ألنَّ  ،يكون عاقالً  نْ أالعوض  عليه وليس من رشط من يستحقُّ 

  املؤملالعوض عىلٰ  نَّ أ ا نَّبيَّ ا قد نَّ أل ،عواضعليها األ قُّ تحالبهائم يس

عليه العوض سواء  ستحقَّ ٰىل اإلرضار اإجلأ أ ن، ومن دون املتمكِّ 

ومن  ،كم ما فعله امللجئ بنفسه حيفه ألنَّ  ،غريهبنفسه أو ب رضَّ أ 

ٰى هلك فالعوض عٰىل الواضع دونه حتت الربد حتَّ  وضع طفالً 

ه ولذلك يذمُّ  ،الكه فعل نفس اهلنَّ عريضه للهالك كأه بتنَّ أل ،تعاىلٰ 

عريضه بته نَّ ألاهللا، كان بفعل  لصبي وإنْ اهالك  الء عىلٰ العق

 نَّ بأ اخلربوقد ورد اهلالك. ه فعل نفس للهالك كأنَّ 

ء من الشاة القرناء. تعاٰىل ينتصف للشاة اجلامَّ اهللا ]] ١٥٤ [[ص/

 .مل يكن عاقالً  وإنْ العوض عٰىل املؤمل  نَّ أ ذلك عٰىل  فدلَّ 

ل  ملا حسن حتمُّ  دائامً  قَّ حِ استُ  لوه ألنَّ  ،منقطعاً  حقُّ ستَ والعوض يُ 

عوض  له من غريمُّ ا حتة كام ال حيسن منَّد ملنافع منقطع أمل يف الشاه

 من العوض منقطع. حقُّ ستَ ما يُ  نَّ أ عٰىل  فدلَّ  ،علمنا حسنه وقد

ت ؤقَّ يُ ت عليه كام قِّ أمكن توقيته يف دار الدنيا وُ  نْ إه ينظر فنَّ إ ثمّ 

ذا إعٰىل وجه  قاً فعل به مفرتِّ خرة اآل ىلٰ إر تأخَّ  نْ إو ،ارفَّ عٰىل الكُ 

ملا  دائامً  تحقُّ سفلو كان امل اً له. وأيض بفقده فيغتمُّ  حيسُّ  انقطع ال

واإلحباط ال يدخل فيه عندنا وعند أكثرهم يف  .ارفَّ فعله بالكُ  صحَّ 

 ه منقطع.نَّ أ عٰىل  فدلَّ  ،العوض

 ه مستحقٌّ نَّ أ علم  يمل نْ إه و مستحقِّ ىلٰ إيوصل العوض  نْ أوجيوز 

ه نَّ أ  يعلم املستحقُّ  نْ ألثواب الذي من رشطه ف ابخال ،كذلل

 لك.لذ مستحقٌّ 

ا له املطالبة به يف ممَّ غريه  ا عىلٰ ه الواحد منَّيستحقُّ  عوض وكلُّ 

ه يسقط كسائر نَّ إف أو إبراءٍ  ه متٰى أسقط هببةٍ نَّ إف الدنيا وله استيفاؤه

 وقه.حق

 بعض عضنا عىلٰ تعاٰىل أو باهللا عٰىل  ذي يستحقُّ وض الا العفأمَّ 

 س يسقطخرة فليٰىل اآلإ يفاؤهر است]] وجه يتأخَّ ١٥٥/[[ص  عىلٰ 

ستويف له وهو كاملحجور عليه، هو امل تعاىلٰ اهللا  ألنَّ  ،سقاطهبإ

فمن ليس له املطالبة ليس له اإلسقاط،  ،فاإلسقاط تابع للمطالبة

ا دون ي له املطالبة هبوق الت احلقواإلبراء يفر التحليل ؤثِّ يُ  فعٰىل هذا

 املطالبة به. ا ليس لهم

  ، القول فيهٰىض ما م تكليف عىلٰ ال يف ف واجباً  كان اللطامَّ ـول

 نْ أ وجب  ،تعاٰىل عٰىل صفاتهاهللا لطاف معرفة لة األوكان من مج

من ذلك الكالم يف املعارف عٰىل وجه االختصار، وأنا أذكر  بنيِّ نُ 

 .عة يف هذا البابمجلة مقن

*   *   * 

  :) هـ ٤٦٠  الشيخ الطويس (ت   / ات) (املسائل احلائريَّ   /رسائل ال 

مجل (ب يف كتا  ره املرتٰىض كذ عامَّ  مسألة: ]]٣٢٩[ص [

ه جيري جمرٰى املثامنة ه منقطع ألنَّ أنَّ (يف العوض و )والعمل العلم

ل مع فعَ يُ  عول لألعواض فامانقطع هذا الثواب املف إذا )واألرش

 ؟اض بعد ذلكاألعو

ل عليه أدام اهللا ثوابه وتفضَّ  ض مثاباً ا املعوَّ كان هذ نْ إ اجلواب:

الناس من يف ف، كان غري مكلَّ  إنْ و ،ضالعوبمثل  لٍ اح يف كلِّ 

 يصريون تراباً  : ، ومنهم من قالالً تفضُّ  اهللا يديم العوض قال: إنَّ 

 اهللا تعاٰىل: ل قا كام ر تراباً ٰى الكافر لو صافعند ذلك يتمنَّ
ُ
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*   *   * 

 :)٦أو  ٥بخت (ق إبراهيم بن نو /ماليف علم الكوت الياق

ف  يف املكلَّ  ]] واألمل املبتدأ منه سبحانه تعاىلٰ ٤٩[[ص /

الواقعة  ه، وكذلك اآلالموغريه من غري علقة العبد عليه عوض

وال عوض عٰىل ، اق لفعلهاالستحق باحته وإجيابه مع عدمإوبأمره 

 وأيضاً  ،روح السنُّكذاب  مل يكن الفعل حسناً ذابح الشاة وإالَّ 

 ،ماتنبتدئ بذبح املحرَّ  ا أنْ منَّ  األمل وحيسنعىلٰ  يربٰى  فالعوض ال

رين يف الختالف األم ،مر يلتزم العوضوفاعل القتل دون اآل

ة لغرييَّ  ق فعدم وجوبهحتقَّ  وإنْ  واللطف يف الذبحالتحسني 

 املصلحة. 
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 نايف وقد يكون ،غريه مقامه أقام علم سبحانه وقوعه وإالَّ  فإنْ 

وليس اهلرب من  ،واإلجلاء آكد من األمر ،وأمثاله ة األكلعبثيَّ ال

، بل لألسد واملعرفة للقديم عوضاً  ملزماً  السبع عٰىل الشوك

 ،هلم عليه يد عوضويف استخدام العب ،ل إقدامهبَ قِ  حاصلة من

 وض.غري جهة الع ثوابة الوجه

 كدفعي ،لعوضمن لالنتصاف ال اوهو تعاٰىل بالتمكني ضا

 وال جيوز أنْ  ،فقتل به مؤمناً  ] كافراً إٰىل شخص ليقتل [به  فاً يس

]] ٥٠ وله من األعواض ما /[[ص من الظلم، إالَّ  ن أحداً مكِّ يُ 

 وهو غري جائز. ،لتفضُّ للواجب بال ليقاً  كان تعه وإالَّ يوازي ظلم

وال جاز  ، ل رضر شاهداً  مل حيسن حتمُّ نقطع وإالَّ والعوض م 

جلواز  ، ر هذيان والرض ، وحديث الغمِّ ف واخرتامه الكافر املكلَّ  إيالم 

  وصول العوض يف الدنيا أو جعله بحيث ال يشعر اإلنسان بانقطاعه. 

  الكام ،الدارين معاً ال باإلبراء يف وال يسقط العوض باهلبة و

والعوض يزيد  ،منهر عليه بإبرائه وواملحج اليتيم يسقط حقُّ 

  فال.ة وإالَّ حري مصل التأخكان يف ري إنْ بالتأخ

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ين الطويس (ت عتقاد/ نصري الدِّ د االجتري

عن تعظيم   خالٍ  والعوض نفع مستحقٌّ  ]]٢٠٦[[ص 

املنافع  ، وتفويتاآلالم : إنزالـتعاٰىل بوإجالل، ويستحقُّ عليه 

 - الغموم (سواء استندت إٰىل علم  ، وإنزالملصلحة الغري

يستند إٰىل فعل العبد)، وأمر ما  ال، أو ظنٍّ  -ب أو مكتسرضوري 

 بخالف اإلحراق، أو متكني غري العاقل ، باحتها إأو  باده باملضارِّ ع

عليه واالنتصاف  زور.عند شهادة ال عند اإللقاء يف النار، والقتل

دون  من الظلم من   الظاملفال جيوز متكني، وسمعًا  عقالً واجب 

ملظلوم كان ا ]] فإنْ ٢٠٧[[ص /، لمهيف احلال يوازي ظ عوض

عليه  لأو تفضَّ  أعواضه عٰىل األوقات  تعاىلٰ اهللا قة فرَّ من أهل اجلنَّ

من عقابه،  كان من أهل العقاب أسقط هبا جزءاً  نْ إو، بمثلها

 وال، وقاتعٰىل األ ق الناقصرِّ فيُ  التخفيف بأنْ  بحيث ال يظهر له

وال ، طعاً منق كان  وإنْ ألمله االزائد بام خيتار مع جيب دوامه، حلسن 

واألمل عٰىل القطع ، ل مصلحة التأخريجيب حصوله يف الدنيا الحتام

 وال جيب إشعار صاحبه بإيصاله، النزاع ه غري حملِّ نَّ أ ممنوع، مع 

إٰىل  ه جيب تزايد تعاىلٰ  ليهض ع، والعونافعه وال يتعنيَّ م، عوضاً 

 . ساواتهم ب، وعلينا جي-عند كلِّ عاقل  -حدِّ الرضا 

  * *   * 

ل (قواعد العقائد)   نقد    ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  لدِّ ري ا نص   / املحصَّ

عٰىل اآلالم التي تصل إٰىل غري   والعوض واجٌب ]] ٤٥٣[[ص 

 بهائم. فني، كاألطفال والاملكلَّ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت  (املحقِّق احليلِّ  /يةاملاتعالرسالة 

 نيتعويض املومل يف احلكمة وجيب عليه أيضاً  ]]٣٠١[[ص 

 ، وألنَّ دخل يف كونه ظلامً ه لو مل يفعل ذلك لألنَّ  ،يعنيوثواب املط

، فلو جيعله غري شاقٍّ  اه مع إمكان أنْ ، وقد ألزمنا إيَّ التكليف شاقٌّ 

 .وعبثاً  ن التكليف ظلامً اكمل يثب عليه ل

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت حراين الب ميثمابن  /قواعد املرام

 : ام العوضسقيف أث: الثالالبحث  ]]١٢٠ص [[

علينا، أو   ما يستحقُّ  وهو كلُّ لألمل  يكون مساوياً  نْ أ ا مَّ إ هنَّ إ

و أ مره أ باحته أو إو أ ا بفعله مَّ إعليه تعاٰىل  ما يستحقُّ  أزيد وهو كلُّ 

 ،هيالم ونحوه فيهوة لإلشلاحليوان بخلق ا لغري العاقل من متكينه

 اقل بقبح وحسن فيفعل. غري ع وخلقه

. وقال  ياحليوان املؤذ العوض عىلٰ  نَّ إة: يَّ لالعد وم منل ق وقا

 .صالً أ جنايتها  ه ال عوض يفنَّ إ بعضهم:

ورة،  تعاٰىل الرضاهللا حكمة  عٰى من أوجب العوض يفوادَّ 

«يوم  :ه قوله عٰىل املؤمل نفسة من أوجب العوض وحجَّ 

بأخذ العوض،  ومئذٍ صاص يوالق ،ء»ء من القرناللجامَّ  قتصُّ ي

«جرح العجامء  :قوله  عوضاً عليهام  بجة من مل يوجَّ وح

 جبار».

ء املظلوم يريد باجلامَّ  نْ أال جيوز  مَ ـوٰىل: لِ األُ  واجلواب عن

ة ووجه املشاهبة مشارك ؟وبالقرناء الظامل عٰىل وجه االستعارة

ركة ومشا ،مهوظل عٰىل دفع العدوِّ  ةعدم القوَّ  ء يفاملظلوم للجامَّ 

 .لكذ ة عىلٰ القوَّ  يفلظامل للقرناء ا

به  ستحقُّ ه ال ييريد باجلبار أنَّ  جيوز أنْ  ال مَ ـوعن الثانية: لِ 

اهللا حكمة  وجوب العوض يف وذلك ال ينايف ؟الدنيا قصاص يف

فعالنا أ  عواض يفا األمَّ أ فيه، والكالم  فعاله فقد مرَّ أ  ا يفمَّ أ تعاٰىل، 

 ه العقالءذمَّ امل لمظلوم من الظف لينتص ذا ملإالسلطان  نَّ فأل

حكمته االنتصاف  حمال، فوجب يف اهللا، وذلك عٰىل راً جائوه وعدُّ 

 التوفيق.وباهللا عواض. خذ األأ و

*   *   * 
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 ):هـ٧ين احلميص (ق )/ سديد الدِّ ١املنقذ من التقليد (ج 

فيام  وبيان ثبوت العوض ،ول يف األعواضالق]] ٣٣٠[[ص /

إذا مل   ،أو يبيحه ،هغريه أن يفعل وفيام يأمر به ،اآلالم  منيفعله تعاىلٰ 

 :له الظامل بغريه  يفعوفيام ،جمرٰى فعل غريه  وال جارياً  ايكن مستحق� 

ومل يكن إيالمه   ،لإليالم غري مستحقٍّ  اه تعاٰىل إذا آمل حي� اعلم أنَّ 

فيحرتق  دنا يف الناركمن يلقيه أح، تعاىلٰ اهللا ة غري ه من جهكأنَّ 

ه نَّ تعاٰىل فهو كأاهللا فعل كان من  نْ إه وملُّ قه وتأاحرتا نَّ إا، فهب يتأملَّ و

من  ه ال بدَّ نَّ إلنار، فلذي ألقاه يف ا، وهو امللقي امن جهة غريه 

عٰىل إيالمه بمنافع للخري عند  موفيةً  ضه عٰىل ذلك أعواضاً عوِّ يُ  أنْ 

 ،ته أناعٰىل ما اخرت رِّ ع املضاا من دفقوم مقامهأو بام ي ،لشيوخا

 ألة التيحها عٰىل املسحلت بتامم رش أ و ،مفيام تقدَّ وأرشت إليه 

عليه،  يكون ظلامً  ه تعاٰىل من أنْ أمليتها يف األعواض، ليخرج إيالم

 إذ لو مل يضمن يف مقابلته العوض الذي ذكرناه لكان إيالمه ظلامً 

ه ال يكفي يف حسن  نَّ يه، وقد ذكرنا أ ل حقيقة الظلم فحلصو قبيحاً 

ذلك العوض يكون فيه مع  نْ من أ  ال بدَّ  م العوض، بلك اإليالذل

 ،عبثاً ليخرج بحصول اللطف فيه من كونه  ،فلطف للمكلَّ 

 . ، فيحسن حينئذٍ وبالعوض من كونه ظلامً 

جه ه ال وا أنَّ نَّ، وبيَّ يكون حسناً  وإذا وجب فيام يفعله تعاٰىل أنْ 

ه ؤملمن يام إنَّ  ه ما ذكرناه ثبت أنَّ الذي وصفناه إالَّ حلسن إيالمه 

 ذكرناه لذلك. األمل الذيب

فهكذا جيب فيام يأمر به من األمل ر هذا ]] إذا تقرَّ ٣٣١ [[ص/

، يكون أمره تعاٰىل به وإباحته له حسناً  من أنْ  ه ال بدَّ أو يبيحه، ألنَّ 

إثبات العوض  له تعاٰىل. فلزم ملا له حيسن إذا فعوال حيسنان إالَّ 

 .ه له حسناً تحه به أو إبامرأ  يكن  ملإالَّ فيه، و طف فيه مجيعاً للوا

ه يكون نَّ إ :يحه تعاٰىل من األمليف تقولون فيام يبيل: كق  فإنْ 

يف فعل  يكون لطفاً  ا أنْ لكان إمَّ  ه لو كان لطفاً ، ومن املعلوم أنَّ لطفاً 

ا  وإمَّ  .احاً وال يكون مب باً و امتناع من قبيح، فيكون واجأ واجب، 

، حاً مبا الإليه  وباً مندون ليه، فيكيف مندوب إ لطفاً يكون  أنْ 

 ؟املباحيف األمل بثبوت اللطف  فكيف حتكمون

فال يرد  ،لغري فاعله  ته لطفاً ثبِ ام نُ إنَّ  فاعلهبيح لأُ قلنا: األمل الذي 

ف فعل كلَّ ف مل يُ املكلَّ  نَّ إمن حيث  ،عليه التقسيم الذي أوردمتوه

كان  اموإنَّ  ،له ف فعل ما هو لطفلِّ كُ  امف لغريه، وإنَّ ما هو لط

مل املباح لطف األ إنَّ  :نالو قل ا أنْ عٰىل قولن سيم وارداً قتيكون ال

له يف فعل  كان لطفاً  يقال لنا: إنْ  مكن أنْ ن يكا لفاعله، فحينئذٍ 

 له كان لطفاً  وإنْ  ،ال مباحاً  واجب أو امتناع من قبيح كان واجباً 

 . باحاً ال م إليه كان مندوباً يف مندوب إليه 

لسائل.  ه ال يرد عليه ما ذكره انَّ إلغريه ف فاً طن لا كاا إذفأمَّ 

كيف يكون  فاعله،لغري  كان لطفاً  نْ إيقال: األمل و ه يمكن أنْ ولكنَّ

ف ال جيب عليه فعل ما هو املكلَّ  ، ألنَّ ؟ بٰىل ال يكون واجباً مباحاً 

  ه قد ندب إىلٰ لكنَّف لذلك الغري، ولطف لغريه من حيث هو لط

وإذا  ،ع لذلك الغريفنلطف الغري و .هإلي حسان واإلنفع الغري

 ف مندوباملكلَّ  ومعلوم أنَّ  .إليه ن حمسناً له به نفعه كاقصد فاع

لغري فاعله كان  كان األمل لطفاً  حسان إٰىل الغري. فعٰىل هذا إنْ إٰىل اإل

 ؟ فكيف يكون مباحاً  ،إليه مندوباً 

ام في روَّ صتام يُ ره إنَّ ئل وقرَّ ما ذكره السا نَّ جلواب عن ذلك: أوا

مل نفعه فيقصد بام يفعله من األ ،ه لطف لغريهعل األمل أنَّ فا ما علإذ

ه إنَّ  :]] لطف له. فيقال٣٣٢[[ص / وحسان إليه بفعل ما هواإل

ا إذا فأمَّ  له. يكون ذلك مباحاً  ر أنْ تصوَّ ه ال يُ نَّ إو ،مندوب إٰىل ذلك

ه نَّ إ :عٰىل بال، كيف يقال  هل ذلك وال خيطر يعلم فاعل األمل مل

األمل  إنَّ  :وقد قيل ؟ب إليهه مندونَّ إو ،سان إٰىل الغريحإلابه  قصدي

ام حسن حلصول ع ذبحها، إنَّ ح يف الرشاملباح، كذبح البهائم املبا

العوض يف مقابلته، وانتفاع الذابح وغريه بالتناول من حلمه 

، ه ظلامً من كون يف خيرجلعوض املوه بحصول األنَّ  واالنتفاع به،

 .فيحسن ،مه من كونه عبثاً حاع بلفتهو االن لذيا وضوبالع

  جاً رِ خم لحم املذبوح الذي جعلتموه غرضاً قيل: االنتفاع ب فإنْ 

يمكن حتصيله من دون اإليالم  ،لألمل بالذبح عن كونه عبثاً 

الذبح وما قة بهوة املتعلِّ تعاٰىل يف املذبوح الشاهللا خيلق  بأنْ  ،بالذبح

 بذلك، قنيالشهوة املتعلِّ  الوار له النف لقال خي أو بأنْ  ،د عنهيتولَّ 

 .غرض عبثاً إليالم بالذبح هلذا الفيكون ا

ه ال نَّ إف ،د عنه بالذبح وما يتولَّ ملُّ انتفاء التأ ا من ال جييزقلنا: أمَّ 

األمل ال  ا من أجازه ويذهب إٰىل أنَّ ه عليه هذا السؤال. وأمَّ يتوجَّ 

جييب   ،قصودملالغرض ا مه يف يقوم غريه مقا أنْ ب قبيحًا   عبثاً يصري

غري األمل يقوم يف  نَّ أ ائل إشارة إٰىل ره السما ذك عن هذا السؤال بأنَّ 

 ا أنَّ نَّمن ذلك. وقد بيَّ  ار إليه مقام األمل، فليس أكثرالغرض املش

يصري جري به إٰىل غرض صحيح هو غرض املثل ال أُ الفعل الذي 

اإليالم  أنَّ  إىلٰ  ا من ذهبمَّ أمقامه. ف يقوم غريه بأنْ  اً قبيح عبثاً 

 احليوان ال يتأملَّ  ز أنْ وجوَّ  ،غريه مقامهيقوم  بأنْ  قبيحاً  يكون عبثاً 

الغرض املخرج لذبح احليوان  يقول: ه ال يمكنه أنْ نَّ إبالذبح، ف
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لتناول من حلم و انتفاعهام باأ ام هو انتفاع الذابح أو غريه ه به إنَّ وتأملُّ 

 يالم.بغري اإل  هذا الغرضىلٰ ل إلتوصُّ إلمكان ا .ملذبوحا

منه تعاٰىل  ه حيسن إنَّ (ة: ملجربِّ تنكرون عٰىل قول ا مَ قيل: بِ  فإنْ 

ه حيسن نَّ إه خالقهم ومالكهم، وض ألنَّ إيالم العباد من دون عو

من دون  به فيها أبداً عذِّ فيُ  يف النار ابتداءً  خيلق حيواناً  أنْ  منه 

 ،كلذضه عٰىل عوِّ يُ  أنْ ومن دون  ،قت منهجريمة وجناية سب

 )؟ه خالقهنَّ نه ذلك ألفيحسن م

منا يف تكلَّ حيث  قد أبطلنا قوهلم ]] قلنا:٣٣٣[[ص /

يكون وجه  ما ذكروه ال يصلح أنْ  ا أنَّ نَّوبيَّ  ،التحسني والتقبيح

زه هو الذي قالوه وجوَّ  وال خيفٰى عٰىل أحد من العقالء أنَّ  ،حسن

 ما  ىلٰ ة بقبحه. وعمي العقول السلتقيضيح الذي لم الرصالظ

ه إذا ألنَّ  ،ه عبثروه هو قبيح من وجه آخر، وهو أنَّ ه وقرَّ هبوا إليذ

 ،وال يعترب به معتِرب  ،أصالً  اً وليس لطف ،كان األمل ال نفع فيه ألحد

 .قبيحاً  فيكون عبثاً  ،ٰى من غرض املثلفقد تعرَّ 

  وإيصال املضارِّ  ظلم بإيالم غريها ما يفعله الظامل من الوأمَّ 

تعاٰىل اهللا ينتصف  بأنْ  ،ض فيه أيضاً ت العوبوث  [من]إليه، فال بدَّ 

ما   تعاٰىل من الظاملاهللا يستويف  هو أنْ  وطريق ذلكلومه منه. ملظ

ها عٰىل غريه من ملظلومه من األعواض التي استحقَّ  يقابل إيالمه

تعاٰىل عٰىل  ظلومه أو يمنَّ ٰىل مإ تعاٰىل، فيوصلهاهللا الظلمة أو عٰىل 

 بعض نقله إٰىل مظلومه عىلٰ ذلك، وي ل عليه بمثلمل ويتفضَّ الظا

 تعاٰىل. اهللا شاء  نْ  ما سيجيء بيانه، إاملذاهب، عىلٰ 

من ثبوت العوض الذي وصفناه فيام يفعله  بدَّ  ال :ام قلناوإنَّ 

الغري  نه من ظلمتعاٰىل مكَّ اهللا  الظامل من الظلم بإيالمه غريه، ألنَّ 

منعه ته عٰىل ، مع قدره جرباً يمنع لمه ومليظه نَّ ه تعاٰىل بأعٰىل علم

ن منه تعاٰىل متكينه ملظلومه منه ملا حس منه، فلو مل يضمن االنتصاف

 اه. إيَّ  هتيمن الظلم وختل

من ظلم غريه  ن أحداً من مكَّ  قيل: فعٰىل هذا جيب عٰىل كلِّ  فإنْ 

ا ه منه إذمه انتصاف مظلوملزِ يُ  و رفع حاجب ومانع أنْ أ بعمل آلة 

ال حيسن منه ذلك  ف وجب أنْ كنه االنتصايم ملوإذا  ،ظلمه

كني  اادين والسكَّ يلزم احلدَّ   أنْ يقتيضوهذا  ،لالتمكني والعم

ا مل ة وغريهم ما ذكرمتوه من االنتصاف، وإذاسني والصياقلوالقوَّ 

ال حيسن منهم تلك األعامل  يمكنهم االنتصاف وجب أنْ 

 والصناعات.

ه وذلك ألنَّ  ،ني هؤالءكلمة خمالف متلظا : متكينه تعاىلٰ قلنا

 اهم، وهؤالءينه إيَّ يفعله الظلمة من الظلم عند متك يعلم ما تعاىلٰ 

منع   اٰىل يقدر عىلٰ ]] تع٣٣٤[[ص /واهللا ال يعلمون ذلك، 

 الظلمة من الظلم غري آثم ال يمنعه، وليس هذا سبيل هؤالء.

  ه مظلومهم، فيلزموالعباد ظاملهم  تعاٰىل الوالية عىلٰ هللا  وألنَّ 

ينتصف لبعضهم من  األطفال أنْ  لزم ويلَّ االنتصاف بينهم كام ي

عض، وال والية ملن ذكره السائل ني بعضهم عٰىل بُجي بعضهم بام 

ن وصفه، فافرتق التمكينان ومل يلزمه ما ألزمه ريهم ممَّ عٰىل غ

 السائل.

و من غريه أ  اع علم بطريقنَّمن هؤالء الصُّ  فرضنا واحداً  فإنْ 

ه اآلالت أو هذ من شيئاً أو  عمل له سيفاً  ه إنْ ه أنَّ عٰىل ظنِّ غلب

ه عٰىل انتصاف مظلومه وال قدرة ل ،ه غريهه يظلم بنَّ إف ،باعه منه

له قدرة  رنا أنَّ قدَّ  و البيع. وإنْ أ منه ذلك العمل حيسن ه ال نَّ إمنه، ف

 العمل أووال حيسن منه  .ه يلزمه االنتصاف منهنَّ إاالنتصاف، ف

عقل الو حكم هذا ه ،امالنتصاف بينهيضمن ا نْ أب إالَّ البيع 

 ته يف هذه املسألة.وقضيَّ 

ء من هذه املنع من عمل يشد السمع بير تنع أنْ ثّم ال يم

ه يظلم به غريه أو بيعه منه  ه أنَّ علم أو يغلب عٰىل ظنِّاآلالت ملن ي

م علي بأنْ قدر املمكن من االنتصاف، أو مل يقدر  حالٍ  عٰىل كلِّ 

 .ليهالع عة ال نطَّ حة دينيَّ لصك الوقت مذل يف تعاىلٰ 

 مظلوم من الظامل،ينتصف تعاٰىل لل ال جيوز أنْ  مَ ـقيل: لِ  نْ فإ

عه عٰىل ما طلِ ظلوم ويُ يعاقب الظامل عٰىل ظلمه بني يدي امل بأنْ 

ام يعاقبه لظلمه عليه، فيشتفي ه إنَّ بعقابه، وأنَّ  يوصله إليه من املضارِّ 

 لك.ذاملظلوم ب

منه   نعهه مألنَّ تعاٰىل، هللا  يةً م معصالظل ب يقابل كوناقعقلنا: ال

ه لو كان بار أنَّ ه ظلم، باعتنَّ إ بنهيه وزجره، وال يقابله من حيث

 ، ملا استحقَّ وتقديراً  تعاٰىل فرضاً هللا  معصيةً  ومل يكن قبيحاً  ظلامً 

 الستحقَّ  ومل يكن ظلامً  معصيةً  ولو كان قبيحاً  .عليه العقاب

،  معصيةً مل يكن  عقاب وإنْ يص الالعا يستحقُّ  ذاوهل .العقاب عليه

  حصل  ال إنْ ليه يف السؤشار إي املبالغري. والتشفِّ  وال إرضاراً  امً ظل

ر الذي حلقه ذاقه والرضاألمل الذي ه ال يقابل نَّ إ]] ف٣٣٥[[ص /

 من وجهني: 

قيقة  هو حعه عٰىل ما طلِ مه ويُ علِ ام يُ تعاٰىل إنَّ اهللا  أحدمها: أنَّ 

كانت  ٰىل، ظلامً اقبه ملعصيته له تعايعه يقة احلال أنَّ وحق ،لاحلا

ب باعتبار ظامله معاقَ  ام يعلم أنَّ نَّ فاملظلوم إ ،املعصية أو غري ظلم



 األعواض )٧١(لف / حرف األ  ...........................................................................................................  ٥٠

، إذ لو مل يكن ه أوصل إليه رضراً اٰىل، ال باعتبار أنَّ عتاهللا  ه عٰىص أنَّ 

 ؟ذلكيف  ي لهتشفِّ  يُّ تعاٰىل ملا عاقبه عليه. فأهللا  إرضاره له معصيةً 

به،  ه آمله وأرضَّ باعتبار أنَّ  بعاقَ يُ  هلو علم أنَّ  ٰى أنْ شفَّ ام كان يتوإنَّ 

 بأنْ  غتمَّ قد ا صاحلاً  اتقي�  او كان املظلوم بر� ل مر كذلك، بلوليس األ

ٰى بعقاب العايص، ويتشفَّ  ه يرسُّ نَّ إتعاٰىل فاهللا رأٰى العصاة يعصون 

 ي ال يصلح أنْ شفِّ التذلك  نه، ولكري ظاملكان العايص ظامله أو غ

 اه. لظامل إيَّ إليالم ا يكون مقابالً 

ل يف مقابلة  يصلح ملن جيع ي يف اجلملة الالتشفِّ  والثاين: أنَّ 

من  ،م من الظاملف به للمظلوينتص ر وأنْ اإليالم وإيصال الرض

مبلغ،  بلغ كلَّ  ور وإنْ والرس ،ور واالعتقاده من باب الرسنَّ إحيث 

مة احلر وهتك قطع األعضاءب والقتل والرض له ال يقابنَّ إف

 ا كان قدتعاٰىل املظلوم ملاهللا ض عوِّ ، فلو مل يُ اع الظلموغريها من أنو

 انتصف له من الظامل.

عليه تعاٰىل  العوض املستحقِّ القول يف حكم  ]]٣٣٦[[ص /

 :عٰىل غريه  ته ومفارقته ملا يستحقُّ يَّ وكمّ 

ه هل نَّ وأ ، من العوضاىلٰ عتعليه  ستحقِّ اختلف العلامء يف امل

و هاشم إٰىل  إٰىل دوامه، وأب أبو عيلٍّ ؟ فذهب أو منقطعاً  امً يكون دائ

ه رجع من القول بدوامه وقال نَّ أ   عيلٍّ عن أيب َي كِ انقطاعه، وُح 

 .بانقطاعه

 يكون مقداراً  ه يوجب فيه أنْ نَّ إقال بانقطاعه ف وأبو هاشم وإنْ 

 إٰىل اىلٰ تعاهللا أوصلها  لتياآلالم ا عاقل مثل كلُّ بحيث خيتار  عظيامً 

 ٰى حيسن منه حتَّ  ، حلال فيهيشتبه ا افع والملثل تلك املن املؤمل

ؤمل من دون رضاه. وذهب القايض إٰىل مذهب  إٰىل املإيصال األمل

 دنا املرتٰىض اشم واختاره. وإٰىل هذا املذهب يذهب سيِّ أيب ه

 .هبتُ نرصه يف كُ  ، وهو الذي)روحهاهللا س قدَّ (

فات يف موظّ  اً ه يوجب أيضنَّ إف ذهب إٰىل دوامه وإنْ  وأبو عيلٍّ 

 العوض يف عليه تعاىلٰ   الذي استحقَّ إٰىل املؤملَ  وما يصل األوقات

 يتساوون يف الء الالعق ، ألنَّ عظيامً  يكون مقداراً  أنْ  وقٍت  كلِّ 

 كان اختيار اآلالم واألمراض بمقدار يسري من العوض، وإنْ 

 .امً دائ

و ه لم العوض بأنَّ ة مذهبه يف دواعٰىل صحَّ  أبو عيلٍّ  لَّ دواست

 يف مقابلة ، فاستحقَّ ض بانقطاعه واغتمَّ املعوَّ  لتأملَّ  ان منقطعاً ك

لكالم والكالم يف ذلك العوض كا، آخر  عوضاً والتأملُّ  مِّ ذلك الغ

قطاعه من انقطع عنه بان انقطع استحقَّ  ه إنْ ل يف أنَّ يف العوض األوَّ 

 عالثالث، والراب آخر، وكذا يلزم يف العوض اً عنه عوض

 ضه.دوام عو ويف ذلكخلامس وغريها، ]] وا٣٣٧ [[ص/

: ما ذكرته ال يقال له واالعرتاض عليه يف هذا االستدالل أنْ 

 لو دلَّ  ام يدلُّ يف مقابلة األمل، وإنَّ  ائامً العوض د ه استحقَّ عٰىل أنَّ  يدلُّ 

ه ما نَّ أ  عىلٰ  يدلَّ  وهذا بأنْ  .امتهدإبانقطاعه منه  ه يستحقُّ نَّ أ عٰىل 

فيه إشارة إٰىل  نَّ وذلك أل ،أوىلٰ  دائامً  مل عوضاً يف مقابلة األ استحقَّ 

 ه النقطاعه.إدامت ام استحقَّ ه إنَّ نَّ أ 

العوض بانقطاع العوض  حقُّ ه يستم أنَّ ثّم يقال له: وغري مسلَّ 

إليه  لصار وقد واملقدذلك  ه إذا استحقَّ آخر، ألنَّ  عنه عوضاً 

 عطٰى زائداً يُ ال  وأنْ  ، هبانقطاع مَّ ٰى وال يغتيتأذَّ ال  بغي أنْ مجيعه، فين

يف مقابلته  يستحقُّ ه ال نَّ إف ،ٰى بذلكوتأذَّ  اغتمَّ  ه وإنْ ا يستحقُّ ممَّ 

منجم به يف نجوم   غريه دينمن له عىلٰ   ترٰى أنَّ آخر. أَال  عوضاً 

تامم والكامل يف لابين ه من الدَّ فأوصل إليه مديونه حقَّ  ،كثرية

والكامل عليه  ه بالتاممري حقِّ هاء النجوم وتوفنجومه، ثّم عند انت

 يغتمُّ  اله نَّ إعطيه يف تلك النجوم، فثل ما كان يُ إعطاء م يقطع عنه

مل يستحّق عٰىل  ٰى واغتمَّ ٰى، ولو تأذَّ بذلك االنقطاع وال يتأذَّ 

 .مديونه بذلك عوضاً 

 هاتعاٰىل منافعها التي استحقَّ اهللا ق فرِّ يُ  من اجلائز أنْ ثّم يقال له: و 

 ال ة بحيثة مديدويوصلها يف مدَّ   أوقات كثرية، عليه بالعوض عىلٰ 

ٰى بانقطاعه حتَّ  فال يغتمُّ  ، ه ويغمُّ  فيه ر ؤثِّ يُ   له انقطاعها تبييناً يتبنيَّ 

 كام نقوله يف أهل الثواب وتوفري ما فاهتم من . ضاً بذلك عو يستحقَّ 

زخ يف الرب  يف أوقات كوهنم يف الدنيا وعقاهبم  با موّظفات الثو

وفراغه يان هبا بطاعة الثواب عند اإلت  املطيع يستحقُّ  عليهم، ألنَّ 

العوض جيوز  نَّ إيث ود، من ح حرٰى وأجمنها. بل هذا يف العوض أ 

ه من العوض، ه الذي استحقَّ بأنَّ   يشعر مل  وإنْ  إيصاله إٰىل املستحقِّ 

ه ه الذي يستحقُّ يعلم املثاب أنَّ  ه أنْ ي ف ثواب، إذ جيب بخالف ال 

  . وإحجاماً   إقداماً ]]  ٣٣٨[[ص  /   عته ه جزاء طا وأنَّ   ، بطاعته 

إٰىل  بأمجعه  ألمكن إيصاله ه لو كان منقطعاً بأنَّ  ضاً أي تدلَّ واس

الدنيا. ومثل هذا ال  يف حلظة واحدة، كأروش اجلنايات يف املؤملَ 

 م. ألجله اآلالخيتار املوملَ 

  ام يدلُّ وإنَّ  ،دائامً  ه يستحقُّ عٰىل أنَّ  ال يدلُّ  اً وهذا أيض فيقال له:

تعاٰىل عٰىل اهللا قه فرِّ يُ  بأنْ  ، فيهملَ عٰىل وجه يرغب املؤ ه يستحقُّ عٰىل أنَّ 

 ة أمله ملكاً ضه يف مقابله لو عوَّ  هذا أنَّ بنيِّ يُ  .له األملفيختار  األوقات

 . كان منقطعاً  ه وإنْ لجار األمل ألتخي ة جلاز أنْ مديد املدَّ  عظيامً 
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 ع العوض بأنْ مذهبه يف انقطا ةأبو هاشم عٰىل صحَّ  واستدلَّ 

 ،مل ملا حسن من دونهسن األيف ح اً طلو كان دوام العوض رش  :قال

واآلالم  ل املشاقِّ العقالء يستحسنون حتمُّ  ، ألنَّ ومعلوم خالفه

ا ع نفعه. وكذالسفر لربح ينقط ل مشاقِّ منقطعة، كتحمُّ ملنافع 

تحسنون حتميل من يكون عندهم من أوالدهم وعبيدهم  سي

ملا  ارستهام الصناعات ومما باألسفار وتعلُّ ه لوإلزامهم حتمُّ  املشاّق 

قاطعة نافع متكانت مجيع تلك امل وإنْ  ،ن من املنافعمَّ يتض

 ويقبضون انقطاعها.

يف  ل املشاقِّ د بتحمُّ استشها من غري وكذا نعلم رضورةً 

عوض ما  أنَّ  رنا مثالً ا لو تصوَّ اعات، أنَّ نصلم افار وتعلُّ األس

سنة ألف ين مراض ملك عرشا من اآلالم واأليوصله تعاٰىل إلين

له  مُّ حتميل األمل وحت ه يصحُّ نَّ أ  فصحَّ  ،جلهيارها ألا اختالستحسنَّ

ما   قِّ من ح وقد ذكرنا أنَّ  .كان منقطعاً  لعوض العظيم وإنْ ل

الذي  يبلغ إٰىل احلدِّ  يكون عظيامً  نْ ض أ  من العوعليه تعاىلٰ  حقُّ ستَ يُ 

 ت تلك األعواض يفلَ عِ الم التي جُ ل مثل اآلعاقل حتمُّ  خيتار كلُّ 

الم واألمراض منه تعاٰىل إيصال اآل حيسن ٰى حتَّ  مقابلتها ألجلها 

 وليس هذا من حكم األمل الذي ، من دون اعتبار رضاهاملؤملَ إٰىل 

ٰى  يح وليس حيسن حتَّ قب مه ظلألنَّ  ،وميوصله الظامل إٰىل املظل

 ون ظلامً يك جه من أنْ رِ ُخي  ا فيام يقابله من العوض بلوغه حد� ٰى راعيُ 

، فهو بمنزلة ةً وم نفعه مجلم املظلوليس قصد الظامل بإيال .قبيحاً 

ف يف الدنيا، تلَ ]] يف املُ ٣٣٩[[ص / القيمةناية واألرش يف اجل

له، ولو استويف من  ابالً املقدار مقلألمل يف  يكون مساوياً  فيجب أنْ 

ض جيوز توفري العوعليه. و ا يقابل ظلمه لكان ظلامً الظامل أزيد ممَّ 

ا ذكرناه من قبل،  مه عىلٰ حقَّ ذلك  مل يعلم أنَّ  نْ وإه عٰىل مستحقِّ 

و ما يقوم مقامه، وقد ينتفع  أ  يكون نفعاً  أنْ العوض املعترب يف  ألنَّ 

ر العوض عٰىل وفِّ يُ  أنْ  صحَّ ف ه،ه حقَّ نَّ أ  ه من ال يعلميستلذَّ و ءباليش

يس كذلك الثواب ول. هذلك حقَّ  مل يعلم أنَّ  ه وإنْ من يستحقُّ 

وال معنٰى  ستخفاف، رشطهام التعظيم واالن م والعقاب، ألنَّ 

إذ  ،وكذلك االستخفاف .م بهظِّ من عُ  إذا علمه لفعل التعظيم إالَّ 

 .هب من استخفَّ   إذا علمهفاف إالَّ ال معنٰى لفعل االستخ

ه يعلم املثاب أنَّ   أنْ ام يقتيضقيل: فهذا الذي ذكرمتوه إنَّ  فإنْ 

بالعقاب. وليس فيه ه ب ه مستخفٌّ أنَّ  لثواب، واملعاقبم بامعظَّ 

 ه، واملعاقب أنَّ تحقَّ ه الذي اسالثواب حقَّ  املثاب يعلم أنَّ  يان أنَّ ب

 ذلك؟ فمن أين يعلامن ،هه الذي استخفَّ عقابه جزاؤه وأنَّ 

ر يف ل بالثواب، وقد تقرَّ م مبجَّ ه معظَّ املثاب أنَّ علم  اذقلنا: إ

ق، يقدح له اقسن بدون االستحبه ال حي املعتدَّ التعظيم  عقله أنَّ 

به  فٌّ تخمسه ه. وكذا املعاقب أنَّ ه الذي استحقَّ ذلك حقَّ  ويعلم أنَّ 

ال االستخفاف انة واإله ر يف عقله أنَّ بالعقاب، وقد تقرَّ  مهانٌ 

عقابه هو الذي  أنَّ  ه، ينقدح له أيضاً  بمن يستحقُّ إالَّ حيسنان 

ليه فعل ن ال جيوز عجهة مم من ه معظَّ نَّ إذ يعلم املثاب أ  .هاستحقَّ 

ال  ه مهان من جهة منأنَّ  ه يعلم أيضاً نَّ إفاملعاقب بيح، وكذا الق

 يفعل القبيح.

ه  وض إٰىل مستحقِّ ر ما ذكرنا من جواز إيصال العإذا تقرَّ 

ه يف ه الذي استحقَّ ذلك حقَّ  يعلم أنَّ  من دون أنْ  هيوتوفريه عل

عواض تعاٰىل أ اهللا ر وفِّ يُ  م، جاز أنْ مقابلة ما وصل إليه من اآلال

 ه غري الذي وصفنا. وإذا كان املؤملَ يف الدنياإليهم  ني من املؤملَ كثري

ع ضيي ي له حقٌّ ال يعيده يف اآلخرة، إذ ما بق أنْ  ف جاز عقالً مكلَّ 

ار إليهم يف فَّ عواض كثري من الكُ أ إيصال  عاد، وجاز أيضاً ال يُ  بأنْ 

تعاٰىل يف   اهللاهلم عوض عند ]] فال يكون ٣٤٠[[ص / الدنيا،

 رة.اآلخ

 ذِّ يكون من جنس املال العوض أنْ الذي هو وال جيب يف النفع 

 مل نْ وإ ونفعاً  ةً ما يكون لذَّ  دها، بل كلُّ ض وتعوَّ عوَّ ا املالتي ألفه

املعترب يف العوض  نَّ إ، فر كونه عوضاً عهود تصوُّ مليكن من جنس ا

يرغب  ، وليس هو شيئاً بام يقابل األمل من النفع وما جيري جمراه

 به العوض ليس من فعله ؤملَ امل تحقُّ أو ترك، إذ ما يس فعل  يفاملؤملَ 

ام هو من فعل غريه فيه، فهو ٰى يرغب فيه، وإنَّ حتَّ  ه بهق لوال تعلُّ 

املثاب  بخالف الثواب، ألنَّ  .اتوقيم املتلف روش اجلناياتكأُ 

،  وإحجاماً  اماً ، إقدوتركًا  ه عٰىل ما يكون من جهته، فعالً يستحقُّ 

  الطاعة فعالً وعد به يفاقه والوالعلم باستحق و مرغب بالثوابوه

إذ  ،ده باملعهود املألوف الذي تعوَّ ل إالَّ والرتغيب ال حيص ،وتركاً 

لو أطعتني (ف: يقول للمكلَّ  ألوف، كأنْ ملاملثاب بغري ااهللا لو وعد 

 لنار بأنْ ثيبك بالتبن والشعري وباألصوات اجلهرية وباإلحراق باألُ 

تنتفع هبا ها وتلذُّ قة هبذه األشياء فتسلِّ عيك الشهوات املتأخلق ف

 ذا الوعد يف الطاعة.ب هب، ملا رغ)ة والنفعغاية اللذَّ 

لته من املعصية من مج وب ما هعقاال ام يستحقُّ وكذا املعاقب إنَّ 

وهو مزجور بالعقاب والعلم باستحقاقه والوعيد  ، وامتناعاً  فعالً 

 ، إذ لواملضارِّ فه من ده وألتوعَّ س ما  بجنالزجر إالَّ وال حيصل  ،به

يقول له:  آلالم، كأنْ وا املضارِّ ف بغري ما عهده من املكلَّ  اهللاأوعد 
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من حلم والتناول  ،بلبس احلرير، لو عصيتني لعاقبتك يف اآلخرة(

الطري والفواكه ومصاحبة احلور العني، واستامع أصوات املالهي 

يم عن هذه ظعق فيك النفار الأخل الدنيا، بأنْ ها يف التي تستلذُّ 

انزجر  ملا )،ٰى بمالبسة هذه األشياء وإدراكهاذَّ تتأ وتأملَّ األشياء فت

 بمثل هذا الوعيد عن املعصية.

ا من جنس املنافع  يكون نْ أوالعقاب ثواب فوجب يف ال

املعهودة املألوفة، ليحصل بالوعد والوعيد هبام الرتغيب  واملضارِّ 

والعوض  .يص]] املعا٣٤١[[ص / والرتهيب عن ،يف الطاعات

 .اهمنس فيه ترغيب وال ترهيب عٰىل ما قدَّ ليه ألنَّ  ،بخالف ذلك

 وال ئامً اب داالعق كان للكافر الذي يستحقُّ  قيل: فإنْ  فإنْ 

ر عليه وفَّ ر عليه يف الدنيا يُ وفَّ مل يُ  الثواب عوٌض   [من]شيئاً  حقُّ يست

 ة يفذَّ ليه نفع وله ال يصل إنَّ أ مع حصول اإلمجاع عىلٰ  ،يف اآلخرة

 كثري.يل وال ة ال قلوالبتَّ  آلخرة أصالً ا

ه من النفع،  مقابل ما استحقَّ دار يسقط من عقابه مق قيل: بأنْ 

 ر عليه املنافع وبني أنْ وفِّ يُ  عليه بني أنْ  هيف توفري حقِّ إذ ال فرق 

قب واالستخفاف باملعا ،التي تقابل تلك املنافع ط عنه املضارَّ سقِ يُ 

جزءين    مقابلةفيجعل يف ،ةلعقاب مرضَّ إيالمه با  أنَّ ة له كاممرضَّ 

إسقاط اإليالم بالعقاب ل جزءين من العقاب، لتقابمن العوض 

املقرون إليه اجلزء  فاإسقاط االستخفأحد جزئي العوض 

 اآلخر.

العوض يف مقابلة األمراض واآلالم التي  كان استحقَّ  ثّم إنْ 

من   كثرياً  عظيامً  مقابلتها شيئاً  يفط سقِ ه يُ نَّ إف تعاٰىل به،اهللا فعلها 

واآلالم ض ل مثل تلك األمراعاقل حتمُّ  ث خيتار كلُّ حيابه، بعق

 ذي هو النفع.ال ضوالعذكرناه يف ، عٰىل ما لدفع تلك املضارِّ 

ه عٰىل الظامل، ام استحقَّ ه من العوض إنَّ كان الذي استحقَّ  وإنْ 

 يتيقابل اآلالم العقابه مقدار ما ط من سقِ يُ  ام جيب أنْ ه إنَّ فإنَّ 

هذا هو الذي قيل يف جواب  .يادةمن دون زأوصلها الظامل إليه 

 .الهذا السؤ

ر عليه  فِّ د وُ وق  الَّ إ يامة يرد القالكافر ال والذي يقوٰى عندي أنَّ 

ر عليه وفَّ ه لو ورد ومل يُ وذلك ألنَّ  ،ها يف الدنياأعواضه التي استحقَّ 

سقاط بعض إب إليه أو املنافع ض بإيصالعوَّ يُ  ا أنْ العوض لكان إمَّ 

 ا رشحناه.، عٰىل معقابه عنه

 اله ة عٰىل أنَّ مَّ ، إذ أمجعت األُ اً وكال القسمني ممنوع منه إمجاع

ه ال ء، وعٰىل أنَّ ر الذي مات عٰىل كفره يشالكاف بايسقط من عق

فمع  ،]] بعد مفارقة الدنيا٣٤٢[[ص / ة وراحةيصل إليه لذَّ 

ما  ر عليهفِّ  وقد وُ الَّ إالدنيا  خيرج من ر أنْ وَّ صته اجلملة ال يُ ر هذتقرُّ 

 ه من األعواض.تحقُّ يس

فقد منع  ،ليهن وجب عممَّ للعوض عوضه  ستحقِّ ا إسقاط املأمَّ 

ه ال  أنَّ ض، إالَّ املعوَّ  كان حقُّ  قال: العوض وإنْ  وه القايضنم

طه،  منه إسقا فال يصحُّ  ،وليس إليه قبضه واستيفاؤه ،يعرف قدره

ٰ  فهو كالصبيِّ  ينه من  ودَ  هاط حقِّ منه إسق الذي ال يصحُّ  عليه املوىلَّ

 ستيفاؤه.يعرف قدره ومل يصّح منه ا ته، ملا ملاملديون وإبراء ذمَّ 

كان الذي وجب عليه العوض  ه إنْ نَّ أ  احلسني إىلٰ  أبو وذهب

 من املستحقِّ  ه يصحُّ نَّ إينتفع بسقوط العوض عنه، ف أنْ  ن يصحُّ ممَّ 

م ه املظلوي يستحقُّ وذلك كالعوض الذ ،ط عنهسقِ يُ  أنْ  للعوض

 أسقطه املظلوم سقط عنه. ه إنْ نَّ إف  ظامله،عىلٰ 

، ) يعرف قدرهال ضوللع املستحقَّ  أنَّ (اله القايض من ق وما 

يعرف قدره عٰىل التفصيل، إذ هو  ه ال حاجة إٰىل أنْ نه بأنَّ اب عأج

قاط. وعٰىل هذا ة اإلسيف صحَّ  عامل به عٰىل اجلملة، وذلك كاٍف 

 ام صاحبه وإنْ منه واحدٍ  براء كلِّ ملتخاصمني وإالصلح بني ا صحَّ 

 ويتخاصامن فيه. نمل يعرفا مقدار ما يتنازعا

من له   ، ألنَّ كذلك فليس )ليس إليه استيفاؤه(ا قوله: وأمَّ 

 مطالبته أو مطالبة الَّ إن عليه، ليس له من ذلك ه ممَّ استيفاء حقِّ 

تعاٰىل   اهللايسأل  نْ ض، بأالعو من مستحقِّ وذلك صحيح  ،ه بهوليَّ 

ما  هيستويف ل ه عليه تعاٰىل وأنْ الذي استحقَّ ضه يه عور علوفِّ يُ  أنْ 

الذي  وفارق الصبيَّ  ،عباده ه تعاٰىل ويلُّ ألنَّ  ، غريه منهعىلٰ ه استحقَّ 

عليه  ن استحقَّ يطالب غريه تعاٰىل ممَّ  ام ليس له أنْ ليس له ذلك. وإنَّ 

 قدره. منهام ال يعرف واحداً  العوض، ألنَّ 

انتفاعه  صحُّ ن ال يليه العوض ممَّ لذي وجب عكان ا وإنْ 

إسقاطه وال  ه ال يصحُّ نَّ إتعاٰىل، ف اهللابسقوط العوض عنه، وهو 

ط وال إذ ال نفع فيه للمسقِ  ،فهه عبث وسسقاطه فيإحيسن، بل 

]] ٣٤٣[[ص / ه عن املنافعط عنه، إذ هو تعاٰىل منزَّ للمسقَ 

له فال يسقط،  دٌّ سقاط رالذلك اإل فهو تعاٰىل ساخط، واملضارِّ 

 اله نَّ إفإبراءه  ردَّ ين غريمه عن دينه فصاحب الدَّ لو أبرأ كام 

  .دُّ رَ يُ 

 إٰىل غري ستحقِّ نقل العوض امل ٰىل هذا الوجه يصحُّ عو

 .نقله للمنقول إليه فيصحُّ  فيه نفعاً  ض، ألنَّ املعوَّ 

ما عبث وسفه عٰىل  ه، ألنَّ إسقاطه أيضاً  والثواب ال يصحُّ 
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 تعاٰىل رادٌّ واهللا  ،ه تعاىلٰ علي ط العوض املستحقِّ اقذكرناه يف إس

 يسقط.فال له، علذلك ساخط عٰىل فا

بطريق  ه مستحقٌّ ألنَّ  ،هنقله إٰىل غري من استحقَّ   يصحُّ ال اوكذ

ه زيد يف مقابلة طاعة أتٰى هبا لو والتعظيم الذي استحقَّ  ،التعظيم

م من التعظيب من ذلك الرض امً كان عمرو معظَّ إٰىل عمرو ل َل قِ نُ 

 قبيح.ق، وذلك غري استحقا

 هبعاقل غريليس  م منعوض إيال القول يف أنَّ  ]]٣٤٤[[ص /

 عٰىل من يكون؟

العوض يف ذلك  أنَّ  صحاب أيب عيلٍّ ذكر القايض عن بعض أ 

 .ه نسب قوله ومذهبه هذا إٰىل أيب عيلٍّ وأنَّ  ،تعاىلٰ اهللا جيب عٰىل 

  دونهكون عٰىل املؤملَ العوض يف ذلك ي القضاة إٰىل أنَّ وذهب قايض 

أجلأه إليه ذا ا إقال: فأمَّ  ،ملتعاٰىل إٰىل ذلك األاهللا ئه لجِ ذ مل يُ إ ،تعاىلٰ 

 فالعوض عليه تعاٰىل. ،من الوجوه امللجئةباجلوع وما جيري جمراه 

، ل املنسوب إٰىل أيب عيلٍّ واختار صاحب الفائق املذهب األوَّ 

البهائم  العقالء من أقدر غري ه تعاىلٰ إنَّ (ل: قا ته بأنْ  صحَّ عىلٰ  ودلَّ 

صال ري وإيغل إيالم اىلٰ ع والصبيان واملجانني والسباع واهلوامِّ 

ها إٰىل أسباب تلك اآلالم وخلق الشهوة يف بعضإليه،  املضارِّ 

السباع إٰىل االفرتاس وأكل ، كام علمناه من شهوة واملضارِّ 

وب برض هنعة ومل يمنعها ميف ذلك من املنففها ما هلا اللحوم، وعرَّ 

 لنهيا وال باق العلم بقبح ذلك عنها فيه، ال بخلمن رضوب املنع

مل يضمن ل تلك اآلالم. فلو غراء هلا عٰىل إيصاإ . وذلكربوال باجل

عواض تلك اآلالم لكان إغراؤه تعاٰىل هلا عٰىل إتبارك وتعاٰىل 

ا منفعة ها وال له فيهقُّ بام ال يستح إيصال تلك اآلالم واملضارِّ 

تلك اآلالم قبيحة  أنَّ  ب القايضعٰىل مذه ، خصوصاً حاً يبعاجلة ق 

 ه يكون إغراء عٰىل القبيح.نَّ ، أللذمَّ ا اّق هبحتمل يس نْ إمنها و

نها من هذا  مكَّ  ه تعاٰىل وإنْ  قاله القايض من أنَّ امَّ وأجاب ع

ه نَّ إف قة هبا فيها،]] الشهوة املتعلِّ ٣٤٥[[ص / وخلق ،اإلرضار

يصال هذه إعها من فنا منوكلَّ  ،بامليتاتقضاء شهوهتا  من نهامكَّ 

هلا عٰىل  ون مغرياً يك خمرج من أنْ  كلبذ هوأنَّ  ،انإٰىل احليو املضارِّ 

يف السباع واجلوارح ما ال يتناول   :قال أنْ ب ،فعل هذه اآلالم

فنا منعها عٰىل لِّ ا كُ م أنَّ وغري مسلَّ  امليتات، كاألسد والبازي.

 رلرضدفع افيه  ن مواشينا، ألنَّ يلزمنا منعها م امطالق، بل إنَّ اإل

األسد  بافرتاس الذئب أون اولبعض احلي بناقل ا، وكذا لو رقَّ عنَّ

ا ما عدا ذلك، فال بب ذلك. فأمَّ شديد بس ووصل إلينا غمٌّ  ،اهإيَّ 

 َل قِ عٰىل وجوبه ال عقيل وال سمعي. وما سمعنا وما نُ  ء يدلُّ يش

ء م أوجبوا عٰىل العقال، أهنَّ وحديثاً  من العلامء قديامً إلينا عن أحد 

لذئاب من وا سوداألُ  ي ليمنعواإٰىل الرباري والصحار اخلروج

 ا.الوحش وافرتاسه اصطياد

ه تعاٰىل : «أنَّ عن الرسول  ملرويِّ قيل: أليس يف ا فإنْ 

ه  ظاهره أنَّ وهذا احلديث يقتيض ؟ء من القرناء»ينتصف للجامَّ 

 تقول: إنَّ  فكيف رناء،وضها من القء وعاجلامَّ  حقَّ تعاٰىل يأخذ 

 هر؟الظاذا هل ه خمالفا إالَّ تعاٰىل؟ وهل هذ هللا ا عىلٰ عوضه

يكون  تمل أنْ ة انتصافه هلا منها، فيحيفيَّ يف اخلرب كقلنا: ليس 

له بَ ء بأعواض موفية من ِق ض اجلامَّ عوِّ يُ  انتصافه تعاٰىل هلا منها، بأنْ 

تعاٰىل ذلك إذا فعل تبارك و هنَّ إالقرناء، فبام ناهلا من  )وعزَّ  جلَّ (

يث ة احلددئتكون فا ل أنْ منها. وحيتمتصف هلا قد ان يكون

امل ه ينتصف للمظلوم الضعيف من الظيف أنَّ منه املبالغة  قصودوامل

الضعيف  ني، إذ وصُف ء والقرناء احلقيقيَّ ه أراد اجلامَّ ، ألنَّ القويِّ 

 لتشبيه.بالقرناء من أحسن ا ء والقويِّ باجلامَّ 

سباع ا بعث اله تعاٰىل ملقايض بأنَّ عن احتجاج ا يضاً وأجاب أ 

ن منها.  ام مكَّ إنَّ أطلقها هلا، و وال ليهاوال أجلأها إ رِّ اه املضٰىل هذع

نا غرينا بدفع إذا مكَّ ليه تعاٰىل بالتمكني للزم فلو انتقل العوض إ

]] جيب العوض ٣٤٦[[ص / أنْ  ،سيف إليه من قتل إنسان فقتله

ه اف، ألنَّ عٰىل السيَّ  يلزم وجوب العوضعلينا، بل كان  هنا

ه تعاٰىل إذا إنَّ  :قولقال: ألست ت بأنْ  ،لن القتني متمكال صل يفاأل

ه مل يبعثها عٰىل عٰىل أنَّ  ؟إليهالعوض  ينتقله نَّ إلك فأجلأها إٰىل ذ

 نها منها. ام مكَّ وإنَّ  ،وال أطلق هلا املضارِّ 

. قيل: وخلق من البعث عليها قال: اإلجلاء أشدُّ  قال: فإنْ 

ه مل نفعة مع أنَّ ملاهلا فيه من  اه. وإهلامة فيها، إٰىل غري ذلكوهالش

 بعث عليها، فيجب أنْ جوه أشّد من النه بوجه من الوها ميمنع

 قل إليه العوض.ينت

ه ممنوع من القتل قال: وليس كذلك دفع السيف إٰىل الغري، ألنَّ 

ل ينتق جيب أنْ  بالنهي، فلم عًا وسم ، بتقرير قبحه يف عقله عقالً 

 .محلهسيف أو العطاء إنه بعنه إٰىل متكُّ عوض ال

عوض  من أنَّ  ثالثاً  به القايض واستدلَّ  جَّ  احتعامَّ  وأجاب أيضاً 

ل بأمره فعَ كالعوض فيام يُ  ٰىل لكان موفياً ل إليه تعاها لو انتقمضارِّ 

ذلك ولو كان ك ،و إباحته وإطالقه وإجلائه من اآلالمأ تعاٰىل 

 أنْ  ابح منَّنة، ولو كانت حسنة لقسحواآلالم  ملضارُّ لكانت تلك ا
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 بأنْ ا من مواشينا، افعهح منيقب ، بل كان يلزم أنْ منها انمنعه

العوض فيه ينتقل  إٰىل أنَّ جلاء الذي يذهب القايض عارضه باإل

، إذا أجلأها إٰىل تلك املضارِّ  :وقال .إليه تعاٰىل، عٰىل ما حكيناه عنه

 الكان تعاٰىل قد أجلأه فلو كانت قبيحة تكون حسنة، ن أنْ م فال بدَّ 

 تعاٰىل يفاهللا ل فَّ تك نْ لك قبيح، وإذا كانت حسنة بأوذ ،قبيحإٰىل ال

ا بل يقبح منعها   حيسن منَّال ها باألعواض املوفية وجب أنْ مقابلت

  جييب به فهو جوابنا بعينه.ولو عن مواشينا، فام

ة عن عها املرضَّ ا إذا دفعنا بمن ا منعه ام حيسن منَّونحن نقول: إنَّ 

 أو ، ق بنا يتعلَّ فرتاس مواشينا وما ا] يقصد ] ٣٤٧ص [[ /  ا بأنْ أنفسن 

ة التي تلحق  الرقَّ ٰى وتتأدَّ  ، ق بنا آخر ال يتعلَّ  بافرتاسها حيواناً  نغتمَّ 

ا إذا مل كان له صاحب. فأمَّ  ا لذلك احليوان أو لصاحبه إنْ قلوبنا إمَّ 

ا سن منَّه ال حي نَّ إ هني، ف نفسنا بأحد الوج ة عن أ ندفع بمنعها املرضَّ 

ذلك  بحسن ذلك أو وجوبه، لقلنا: إنَّ  مع سل ا رد ولو و عها. من 

مل  وإنْ من رشب اخلمر  نع الصبيِّ ورد السمع بم نا فيه، كام صلحة ل مل 

د رشهبا ال يتعوَّ  بأنْ  أيضاً  لنا فيه من الصالح وللصبيِّ  ، ك منه يقبح ذل

  ف.التكلي  بلغ حدَّ فيصعب عليه االمتناع فيها إذا  

ارح عٰىل أغرينا اجلا إذا نَّ أ (اة من القضكره قايض وقد أورد ما ذ

غرائنا إه بتعاٰىل، ألنَّ اهللا به، فالعوض عٰىل  وأرضَّ  الصيد فاصطاده

ه عليه بأنَّ  وردَّ  )،تعاٰىل أباح لنا إغراءهواهللا إٰىل ذلك،  لجأً مُ  له يصري

وما أباح  ،الصيداء اجلارح عٰىل ام أباح لنا إغره تعاٰىل إنَّ قال: إنَّ 

 .رةه غري متصوَّ باحة يف حقِّ إذ اإل ،رضار بالصيدإلللجارح ا

هو  م، بلغري مسلَّ  )غرائناإ اإلرضار بىلٰ إ لجأً ه يصري مُ نَّ أل( :لهوقو

يوجب عٰىل اجلارح  عليه، فكان ينبغي أنْ  َق لِ عٰىل عادته كام ُخ  رٍ اج

ر لرضك اذل صطياد، ألنَّ عواض اإلرضار الزائد بالصيد عٰىل االإ

ه له، إذ األمر واالباحة يف حقِّ ح بيأُ وال  ر بهؤمَ يُ ومل ن فعله الزائد م

ته يلزمه  ا، فعٰىل قاعدنَّ ما بيَّ ملجأ إليه عىلٰ رين، وهو غري تصوَّ غري م

 جب عوض ذلك عٰىل اجلارح دونه تعاٰىل، بخالف ما قاله.يو أنْ 

ن  متعاىلٰ اهللا ن مكِّ يُ  ه هل جيوز أنْ القول يف أنَّ ]] ٣٤٨[[ص /

ه ا يقابل ظلمه؟ وأنَّ العوض م من لايف احل قُّ ستح يالظلم من ال

 ؟ ء العوض عنهتعاٰىل بقضااهللا ل يتفضَّ  نْ هل جيوز أ

تعاٰىل من اهللا ن مكِّ يُ  ه جيوز أنْ ٰىل أنَّ ذهب أبو القاسم البلخي إ

الظلم من ال يكون له من العوض عنده تعاٰىل أو عند أحد من 

مة وال قياال ملالظا دَ رِ يَ  نْ ز أ ظلمه، بل جوَّ احلال ما يقابل خلقه يف 

 من العوض ما يقابل ظلمه. ستحقُّ ي

 عنه يقيض ل عليه بأنْ اٰىل يتفضَّ تعه نَّ إذلك فا كان كقال: إذ

 بذلك عليه وينتصف ملظلومه منه.  ويمنُّ  ،مظلومه عوض

من دون الظامل القيامة  دَ رِ يَ  ه ال جيوز أنْ نَّ أ وذهب أبو هاشم إٰىل 

 -اسم أيب الق  عىلٰ وردَّ  لمه.ل ظقابا يمن العوض م يستحقَّ  أنْ 

 بأنْ  -ه من ظلومه ضاء عوض مالظامل بقل عٰىل قوله بأنَّه تعاٰىل يتفضَّ 

 ،ليس بواجبل من ظلمه واجب، والتفضُّ  قال: انتصاف املظلوم

 ز أنْ ولكن جوَّ  قه بام ليس بواجب.وال جيوز ارتباط الواجب وتعلُّ 

  ّق يف احلال من حتيسمل  وإنْ  لممل من الظتعاٰىل الظاهللا ان مكِّ يُ 

ه ال خيرج له أنَّ لوم من حايكون املع ا يقابل ظلمه بعد أنْ العوض م

 عوض.ظلمه من الما يقابل   وقد استحقَّ الَّ إن الدنيا م

ه ال جيوز وال يليق نَّ أ إٰىل  )روحهاهللا س قدَّ ( وذهب املرتٰىض 

 قَّ استح  وقدالَّ إ من الظلم ]] الظامل٣٤٩[[ص / باحلكمة متكني

، ليمكن يف احلال انتصاف  ابل ظلمه ال من العوض ما يق حل ا يف

ل ليس  التفضُّ  ام أنَّ قال: ك قوله بأنْ عٰىل أيب هاشم  دَّ مه منه. ور مظلو

تعليق االنتصاف الواجب به، فكذلك تبقية   واجب، فلم جيوزب

صاف به.  الظامل غري واجب، فال جيوز تعليق ما هو واجب من االنت 

قال: تبقية   نْ إلقاسم. ف أيب ات به عىلٰ عب اميه فقد دخلت فتزذا جوَّ إو 

يقول: وقضاء   قاسم أنْ أليب ال واجبة، كانما وصفناه الظامل واحلال 

ه غري  واحلال ما وصفته واجب. وال أقول بأنَّ العوض عن الظامل 

سبب استحقاق هذا   ل، بمعنٰى أنَّ ه تفضُّ ام أصفه بأنَّ وإنَّ  ،واجب 

ه  لغري ضامنكال ،له تعاىلٰ بَ ِق من  سيل  يالم ظلامً لعوض الذي هو اإل ا

ه  ف بأنَّ وَص ه يُ نَّ إف ،به عليه  نه ومل يرجع عنه ديإذا قٰىض بام عليه 

 ضامن. يه القضاء منه بال وجب عل  ل عليه وإنْ متفضِّ 

  ن من الظلم إالَّ مكِّ ه تعاٰىل ال يُ إنَّ  :دقيل: كيف يقول السيِّ  فإنْ 

رٰى يف د نوق  ،ها يقابل ظلمم حلال من العوضيف ا من يستحقُّ 

 ، ويظلم طولال يلحقه أمل وغمٌّ  سليامً  اً عيش صحيحالظلمة من ي

ل ويوص ،مرُ واغتصاب األموال وهتك احلُ  بل والرضعمره بالقت

ثّم يموت  ،اآلالم والغموم إٰىل الناس ما ال يكاد ينحرصمن 

ال  كون قليالً ه ينَّ إكان ف ، وإنْ فال يكون له عوض أصالً  ،فجأةً 

ابل مجيع ما  قه ما يقر استحقاتصوَّ يُ يف فك يه،عل ب جيفي بامي

  ، ة والسالمةصحَّ ما وصفناه من الله وحا، واع ظلمهدنا من أنعدَّ 

بل كيف يقول يف  ،مثل أنواع ظلمهأحد سيّام ب ه مل يظلمه قطُّ مع أنَّ 

م هنَّ أ  قتلة األنبياء وقاتل أمري املؤمنني وقتلة احلسن واحلسني 

 العظام من الظلم؟ك تل لبما يقا األعواضوا من استحقُّ 
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ة من ٰى من الظلما نرمن أنَّ  الً ا ما ذكره السائل أوَّ مَّ قلنا: أ 

ء فيش ،ملوأ  ه غمٌّ ال يلحق سليامً  ]] صحيحاً ٣٥٠[[ص / يشيع

ال يسلم أحد من الناس يف الدنيا من  ،ر ال وجه له يف الدنيامقدَّ 

 ربهم. غرهم وكرضوب اآلالم والغموم، يف ص

الم ه من اآلذي أصابالقدر الاض أعوكيف نفٰى  :لقي نْ فإ

دناه من أنواع عدَّ يف مقابلة ما  ليه من األعواضجه عواهلموم بام يتَّ 

 الظلم؟

جميع ما ذكره السائل من أنواع وه عليه ب يستحقُّ قلنا: أعواض ما 

لتلك اآلالم يف  ة بطريق االنتصاف، فيكون مساوياً الظلم مستحقَّ 

األمل جزء من  يف مقابلة كلِّ ن يكوبل عليها،  اً دئ ا ن ز يكو ار والاملقد 

ذلك مل، وليس ك عٰىل الظا  وظلامً    ال يكون حيفاً ٰى جزء من العوض حتَّ 

ا تكون هنَّ إ م والغموم من جهته تعاٰىل، ف أعواض ما أصابه من اآلال

 عليها بام ال يكاد يدخل حتت عٰىل تلك اآلالم واهلموم زائدةً  موفيةً 

عٰىل  - رضاه  املؤَمل من غري إىلٰ ا إيصاهل  ذلك أحسنل و ،  والعدِّ رص احل 

وفاء مجيع فيها يكون  ر أنْ لك ُتصوِّ ، وإذا كان كذ-  ما ذكره فيام مٰىض 

  ب.فع التعجُّ عليه، واند   ما استحقَّ 

فاجلواب ، يف قتلة األنبياء واألولياء  ا ما ذكره أخرياً وأمَّ 

 هقاق العقوبة عليحتيف اإلثم واس ام عظم موقعهقتلهم إنَّ  عنه: أنَّ 

ستحقاق وبة واالون من العقتحقُّ يسلقتلة ولئك اأُ  نَّ إيث ح من

 ا العوض املستحقُّ من املذنبني. فأمَّ م هه غريما ال يستحقُّ واإلعانة 

ه ال يعظم، بل يكون بطريق االنتصاف عٰىل ما نَّ إعليهم بذلك ف

لو كان إذ  ،واألولياء ياءعٰىل إيالمهم األنب وال يكون زائداً  ،ذكرناه

 . ما مرَّ عليهم، عٰىل  ظلامً ان لك زائداً 

 تعاٰىل أنْ اهللا من ه حيسن قول بأنَّ واختار صاحب الفائق ال

عليه من األعواض، كام  حقُّ ستَ ل عٰىل الظامل بقضاء ما يُ يتفضَّ 

 ين عن املديون املفلس. حيسن من أحدنا قضاء الدَّ 

قابل املنفع لاهو يف ظلوم ملا قال: حقُّ  عليه بأنْ  واستدلَّ 

بني إليه  هذا احلقِّ  يف وصول وال فرق ،وصلت إليهتي ال للمضارِّ 

ة له عٰىل ظامل املستحقَّ ]] ال٣٥١[[ص / اضيصل إليه من أعو أنْ 

 هبا  ع هبا عٰىل الظامل غريه ويقيضيتربَّ  غريه وبني أنْ  أو عىلٰ تعاٰىل اهللا 

 لس. املف ين منعنه أعواض مظلومه، كقضاء الدَّ 

أعواض  أنَّ ك بذل القضاة للمنع من قايض واستدلَّ  :قال

  قضاء عنهل به تعاىلٰ ا يتفضَّ وم ،ة عٰىل الظاملقَّ لوم مستحاملظ

 .ال يقوم مقام املستحقِّ  لوالتفضُّ ل، تفضُّ 

ة، ال  املظلوم هو يف النفع املقابل للمرضَّ  حقَّ  ه: بأنَّ ب عنوأجا

حيصل يف   كغري واجب. وذلإيصاله إليه أو  يف كونه واجباً 

 . ا أو مستحق�  الً تفضِّ ٰى مسمَّ يُ  ،ل بهاملتفضَّ 

قوم العوض ي : لو جاز أنْ -قايض يعني ال -ضًا قال أيقال: و

صف تعاٰىل لبعض تنال ي زنا أنْ ، جلوَّ ل به مقام املستحقِّ تفضَّ امل

 ل.ال يتفضَّ  ل وله أنْ يتفضَّ  ل أنْ للمتفضِّ  ألنَّ  ،املظلومني

 من أنْ  بدَّ  ال ه تعاىلٰ دليل أنَّ منا باللعقال: قد  بأنْ وأجاب عنه 

ٰى حيسن  ه حتَّ ه ينتصف له منم أنَّ ونعل ،هللمظلوم من ظامل تصفين

يستويف  أنْ ينتصف له ب ا أنْ  ظامله، ثّم إمَّ وبني بينهعاٰىل التخلية منه ت

 عليه تعاٰىل أو عٰىل غريه حّق املظلوم أو بأنْ  واضه املستحّق من أع

 . هع بالقضاء منيتربَّ 

فعل، بل  يال نْ  أله تعاىلٰ  ه: إنَّ نقول واحلال هذ قال: ولسنا

يقيض به ا م يستحقَّ  يا مثل أنْ خرج الظامل من الدن عليه إذاجيب 

 مظامله. 

سبب  أنَّ   معنٰى ل منه عىلٰ ه تفضُّ ذلك بأنَّ  ُف ِص قال: ونَ 

 كالكفيل لغريه بام ،له تعاىلٰ بَ استحقاق هذا العوض ليس من ِق 

 هف بأنَّ وَص ه يُ نَّ إه عٰىل األصل، فعنه ومل يرجع ب عليه إذا قٰىض 

 الة. ه القضاء عنه بالكفوجب علي ل عليه، وإنْ متفضِّ 

قضاء  ملسألة وبني مسألة  القضاة بني هذه اق قايض قال: وفرَّ 

ينوب  ين واجب عٰىل املديون، فجاز أنْ الدَّ  يون بأنَّ ين عن املدالدَّ 

امل إذا به، وليس كذلك الظ الً كان متفضِّ  وإنْ غريه منابه يف القضاء 

ه ب عنه غريفكيف ينو ،عليه قَّ  حه الله عوض، ألنَّ مل يكن 

 ؟الً عنه تفضُّ وصارت النيابة 

، وكيف  ه ليس عليه حقٌّ نَّ أ م سلِّ قال: ال نُ  نْ ]أ ـ[به وأجاب عن

وقد وجد منه سبب  ]] حقٌّ ٣٥٢[[ص / كون عليهال ي

 ،قضاء ما عليه من احلقِّ  نمن غري متمكِّ  هاالستحقاق عليه، لكنَّ

يه لاء ما عن من قضري متمكِّ غ نهوكديون املفلس يف فهو بمنزلة امل

 به ا يقيضه لو وجد منَّ بار أ باعت ،عليه ثبوت احلقِّ  ين ويفمن الدَّ 

ه  ترٰى أنَّ ين. أَال ن ال يكون عليه دَ يقضيه بخالف م ينه لوجب أنْ دَ 

 لوجب أنْ  من األعواض،  به ما عليه يضلو كان هلذا الظامل ما يق

عليه  يقال  أنْ از مل يظلم، فجف من بخال ؟ما عليه ه به عنيقيض

 نه.ل غريه بالقضاء عيتفضَّ  أنْ وجاز  ،ستحقاقسبب اال لوجود

ق  القضاء  أنَّ بني املديون والظامل، ب - يعني القايض  -قال: وفرَّ

ن، وليس كذلك ع بالقضاء من املديوغري واجب عٰىل من مل يتربَّ 
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 لم جيز أنْ عليه تعاٰىل، ف ه واجبنَّ إنتصاف بفعل األعواض، فالا

 ل مقامه.ضُّ تفلايقوم 

يف  ل مقام الواجبيقام التفضُّ  ه إذا جاز أنْ بأنَّ  :نهوأجاب ع

 ك قلت:نَّ األعواض بل أوٰىل، ألذلك يف ين، فكقضاء الدَّ 

ب، بل ل مقام واجصاف واجب عليه تعاٰىل، فام قام تفضُّ االنت

 مقام واجب. مقا واجب

ره  ذك ل. وهذا الذيضُّ تفه ف بأنَّ وَص يُ  ه ملا ذاا أنَّ نَّقال: وقد بيَّ 

عليهم ( ة ودعواهتماألئمَّ  مناجاةجاء يف ة. وقد فيه قوَّ واختاره 

ردد عٰىل ا مَّ هُ نحو قوهلم: «اللَّ  ،دهؤكِّ ده ويُ ؤيِّ يُ ما  )والسالم الصالة

 منك يف يرس ،اهصغريها وكبري  ،يلبَ مجيع خلقك حقوقهم التي ِق 

، عليه بدين وِ ومل يق ،تسعه ذات يدي ومل ،يتوعافية. وما مل تبلغه قوَّ 

  شيئًا  ف عيلَّ لِّ ٰى ال ُخي ك من فضلك حتَّ ل ما عندي من جزيه عنِّفأدِّ 

لك إٰىل أمثال ذ ،محني»ايت، يا أرحم الرامنه تنقصه من حسن

 لعبادات املختلفة.وأشباهه با

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ الَّ علا /هنج احلقِّ 

 أعواض اآلالم:  ]]١٣٧[[ص 

 :يف األعواض :عرشاملطلب التاسع 

 ا أنْ إمَّ  ، عله اهللا تعاٰىل بالعبد مل الذي يف أل ا  أنَّ ة إىلٰ بت اإلماميَّ ه ذ 

   : لقوله تعاىلٰ  وهو املستحقُّ  ، قوبة جه االنتقام والعيكون عٰىل و 
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 ،يكون عٰىل وجه االبتداء  ا أنْ فإمَّ  . فيه  عوض  وال  ، ] ١٢٦ بة: [التو 

يشتمل عٰىل  أنْ  : ا أحدمه  : طني ٰىل برشعله من اهللا تعا ام حيسن ف وإنَّ 

ه لو ال ذلك نَّ أل  ، وهو نوع من اللطف  ، لغريه  أو متأملِّ حة ما لل مصل 

يكون يف مقابلته عوض  أنْ  : ين لثا وا . ه عنه واهللا تعاٰىل منزَّ  ، ن عبثاً لكا 

 لزم الظلم واجلور من اهللا سبحانه عٰىل وإالَّ  ،  األمل عىلٰ  د  يزي للمتأملِّ 

 ذنب وال به عٰىل غري تعذي ن و يوا ]] احل ١٣٨ /[[ص  إيالم  ألنَّ  ، ده عبي 

  .ال  تعاٰىل حم وهو عٰىل اهللا   ، إليه ظلم وجور   لفائدة تصل

 اهللا عبده بأنواع ؤملِ يُ  زوا أنْ فجوَّ  ،الفت األشاعرة يف ذلكخو

وال يوصل إليه  ،وال لغرض وغاية ،ذنب من غري جرم والاألمل 

 الو ،ةياء من غري فائداألنبياء واألولب األطفال وعذِّ ويُ  ،العوض

 ة.لبتَّ ا ءذلك بيشضهم عٰىل عوِّ يُ 

 مثل البرش من فعل من نا بأنَّ وري حاصل لالعلم الرض مع أنَّ 

 اهللا سان نسبةُ فكيف جيوز لإلن ،سفيهاً  جائراً  ه العقالء ظاملاً هذا عدَّ 

نه وكيف ال خيجل م ؟هوال خيشٰى ربَّ  ،اٰىل إٰىل مثل هذه النقائصتع

ب عذِّ كنت تُ ل ه :يوم احلسابة ئكملالسألته ا يامة إذايوم الق غداً 

 ؟به ٰىض ير عن أمله عوضاً  هضعوِّ من غري استحقاق وال تُ  داً أح

 ك وكيف نسبت ربَّ  :فيقال له ، ما كنت أفعل ذلككالَّ  :فيقول

 ؟رضاه لنفسكالذي ال ت لعإٰىل هذا الف

*   *   * 

مة احليلِّ  /كشف املراد  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :واضيف األع :عرشة ة ابعالراملسألة ]] ٤٥٢ص [[

 الل. عن تعظيم وإج خالٍ  ض نفع مستحقٌّ والعو ل:قا

به  عقُّ مع ت أ  ذكر حسن األمل املبتدامَّ ـ: لولأق ] ]٤٥٣ص [[/

وبدأ  ،عوض وأحكامهلاليه البحث عن بالعوض الزائد وجب ع

 قيد املستحقِّ و ،ل به وللمستحقِّ فالنفع جنس للمتفضَّ  ،بتحديده

لتعظيم عن ا اخللوِّ يد وق  ،ل بهتفضَّ ملع النفزه عن اميِّ يُ  صلف

 واإلجالل خيرج به الثواب.

افع ه تعاٰىل بإنزال اآلالم وتفويت املنليع حقُّ ستَ قال: ويُ 

دت إٰىل علم رضوري أو نتلغموم سواء اسملصلحة الغري وإنزال ا

أو  ارِّ أمر عباده باملضال ما تستند إٰىل فعل العبد و ،مكتسب أو ظنٍّ 

 عاقل.غري الني متكإباحته و

  تعاٰىل:هبا العوض عٰىل اهللا حقُّ ستَ لتي يُ لوجوه اهذه ال: أقو

وقد سبق بيان  ،غريهو إنزال اآلالم بالعبد كاملرض :لاألوَّ 

له عٰىل الظلم لو مل جيب امبه من حيث اشتوجوب العوض 

 العوض.

 ه الألنَّ  ،الغري ه تعاٰىل ملصلحةتفويت املنافع إذا كانت من :الثاين

 فلو أمات اهللا تعاٰىل ابناً  ، رِّ ل املضافع وإنزارق بني تفويت املناف

 الستحقَّ  ه لو عاش النتفع به زيدمه تعاٰىل أنَّ لزيد وكان يف معلو

افع ولده، ولو كان يف معلومه من من  فاتهوض عامَّ عليه تعاٰىل الع

به  به مل يستحّق ت قبل االنتفاع ه يموتعاٰىل عدم انتفاعه به ألنَّ 

. وكذلك لو أهلك ماله تعاىلٰ  نفعة منهلعدم تفويته امل اً عوض

 ألنَّ  ،ك ماله أو مل يشعرهبال شعر بذلك سواءً  عوضال استحقَّ 

 به الستحقَّ  ره ومل يشعآمل ولو ،كإنزال األمل املنفعةتفويت 

يف هذا وعندي  .ت عليه منفعة مل يشعر هبافكذا إذا فوَّ  ،العوض

 ر.الوجه نظ
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 ألنَّ  ،لغمِّ أسباب اتعاٰىل  يفعل اهللا م بأنْ غموال إنزال :الثالث

 ارضوري�  علامً  كان الغمُّ  ءً ر يف العقل سواالرضجيري جمرٰى  الغمَّ 

عند أمارة  مَّ تغي بأنْ  اظن� أو كان ،ول أمليبة أو وصبنزول مص

اهللا  نَّ أل ،مكتسباً  أو كان علامً  ،ة أو فوات منفعةلوصول مرضَّ 

ظر عليه النل والباعث للدليصب لناتعاٰىل هو ا] ]٤٥٤ص [[/

منه تعاٰىل  مِّ  كان سبب الغفلامَّ  ،وكذا هو الناصب ألمارة الظنِّ  ،هفي

  د نفسه من غري احلاصل من العب ا الغمُّ وأمَّ  .العوض عليه انك

نزول رضر به  يبحث العبد فيعتقد جهالً  سبب منه تعاٰىل نحو أنْ 

 ولو فعل به تعاىلٰ  ،اىلٰ فيه عليه تع عوض ه الفإنَّ  نفعةٍ أو فوات م

إٰىل  وهو ال يشعر به الً ك له مالِ ُهي  نحو أنْ  عر به الغتمَّ لو ش فعالً 

به مل  ه إذا مل يشعرألنَّ  ،ه تعاىلٰ ض عليالعو ه ال يستحقُّ إنَّ يموت ف أنْ 

 به.  يغتمّ 

كان  سواءً  ،أمر اهللا تعاٰىل عباده بإيالم احليوان أو أباحه :الرابع

دب للنو أ  ،النذرارة ودي والكفَّ اهل يف كالذبح ر لإلجياباألم

الستلزام  ،ه عٰىل اهللا تعاىلٰ لّ العوض يف ذلك ك فإنَّ  ،كالضحايا

املنافع   عىلٰ ذا اشتمل ام حيسن إمل إنَّ األو ،األمر واإلباحة احلسن

 حيسن األمل ألجله. اغة يف العظم حد� العظيمة البال

ري لطا عاسباع الوحش وسب غري العاقل مثل متكني :اخلامس

دل هنا عٰىل أربعة أقوال: فذهب ل العأه اختلفوقد  ،واهلوام

 ا القولعزٰى هذويُ  ،اهللا تعاٰىل مطلقاً عٰىل  العوض هم إٰىل أنَّ بعض

 ،العوض عٰىل فاعل األمل إنَّ  :وقال آخرون .ائيبَّ اجلُ  إٰىل أيب عيلٍّ 

هنا عوض ال  :وقال آخرون .أيضاً   عن أيب عيلٍّ ٰى كوهو قول ُحي 

كان  إنْ  : القضاةقايضوقال يوان. حلا وال عىلٰ  ،عاىلٰ  تعٰىل اهللا

مل يكن   وإنْ  ،العوض عليه تعاىلٰ إٰىل اإليالم كان  احليوان ملجأً 

 .هسف احليوان نكان العوض عىلٰ  ملجأً 

إٰىل   شديداً  نه وجعل فيه ميالً ه تعاٰىل مكَّ لون بأنَّ األوَّ  احتجَّ 

مل ز به حسن األميِّ يُ  الً قل ومل جيعل له عإمكان عدم املي اإليالم مع

 ،هإمكان ذلك كلِّ ء من أسباب الزجر مع ومل يزجره بيش ،بحهمن ق 

ح منه عوض لقبٰىل بالتعاله فلوال تكفُّ  ،ذلك بمنزلة اإلغراءان فك

 ك.لذ

اهللا تعاٰىل  «إنَّ : اآلخرون بقوله  احتجَّ ] و]٤٥٦ص [[/

 اء».ء من القرنينتصف للجامَّ 

 ر».: «جرح العجامء جباه ون للعوض بقولنافال واحتجَّ 

وض من ال الع انتقالتمكني ال يقتيض  بأنَّ القايض جَّ واحت

 ،نع السيفعٰىل صا  لوجب عوض القتلوإالَّ  ،نإٰىل املمكِّ  الفاعل

  ،  الستناد الفعل يف احلقيقة إٰىل امللجئإلجلاء املقتيضا فبخال

ا مل ىلٰ ن عليه تعالو كا العوض وبأنَّ  .أه دون امللجوهلذا حيسن ذمُّ 

 األكل. ن منعها عن حس

 عاىلٰ ه تحلديث عٰىل أنَّ ه ال داللة يف اأنَّ  :لاجلواب عن األوَّ و

ق دصوهو ي ،إليها لقرناءينقل أعواض ا ء بأنْ ينتصف للجامَّ 

  : د إذا غرم ما أتلفه عبده يقالالسيِّ  كام أنَّ  ،اهاعويض اهللا تعاٰىل إيَّ بت

ه الظامل تشبيز بجاه حيتمل املع أنَّ ظلوم من عبده، مقد أنصف امل

 فه.ء لضعواملظلوم باجلامَّ  ،الظلم بالقرناء نه منمكُّ لت

 املراد انتفاء القصاص. أنَّ  :وعن الثاين

وعنده   ،القاتل ممنوع من القتل فإنَّ  ،بالفرق :وعن الثالث

فلهذا مل نقل بوجوب  ،اعتقاد عقيل يمنعه عن اإلقدام عليه

 بخالف السبع. عٰىل صانع السيفالعوض 

عن األكل إذا كان لذلك املنع  عسن املنه قد حيأنَّ  :رابعلان وع

ومنع  ،ا الصبيان عن رشب اخلمره حيسن منَّكام أنَّ  ،وجه حسن

 عن العقاب. املعاقب

والقتل عند   ،ل: بخالف اإلحراق عند اإللقاء يف الناراق 

 شهادة الزور.

هو الفاعل لألمل  فإنَّ  ، نار فاحرتقيف ال ي�ا أقول: إذا طرحنا صب

فعل األمل واجب يف احلكمة  ألنَّ  ،حنعلينا ن والعوض  تعاىلٰ اهللا

 ،ها عننهناو واهللا تعاٰىل قد منعنا من طرحه ،حيث إجراء العادةمن 

فلهذا كان العوض علينا  ،ه املوصل إليه األملكأنَّ  طارحلافصار 

 فإنَّ  ،قتلبال رٍ شاهدا زو كذلك إذا شهد عند اإلمامو دونه تعاٰىل.

ٰىل قد أوجب القتل واإلمام اهللا تعاالشهود وإن كان  عىلٰ  العوض

ام أوجبا ألهنَّ  ،عوض عليهام] ]٤٥٦ص [[/ وليس ،هتوالَّ 

فصار  ،عن جهة الرشه ماألمل إلي لاإلمام إيصا بشهادهتام عىلٰ 

 .ام فعالهكأهنَّ 

ب عٰىل و املوجِ ه هألنَّ  ،هذا يوجب العوض عليه تعاىلٰ  :ال يقال

 .قتلهاإلمام 

ة جيب إجراؤها عٰىل  عيَّ رش ن عادة قبول الشاهدي :ولنقا ألنَّ 

عٰىل امللقي ب العوض فكام وج ،اتيَّ احلّس  قانوهنا كالعادات

ة كذلك وجب العوض هنا يَّ العادة احلّس  قِّ حل ضاءً النار ق للطفل يف 

 واملناط هو احلكمة ،ةالعادة الرشعيَّ  حلقِّ  عٰىل الشاهدين قضاءً 

 رار العادات.املقتضية الستم
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 . وسمعاً  عقالً   واجباالنتصاف عليه تعاىلٰ : وقال

 م إٰىل أنَّ فذهب قوم منه ،ذلك أقول: اختلف أهل العدل يف

ه هو ألنَّ  ،عقالً اجب عٰىل اهللا تعاٰىل و مللوم من الظااالنتصاف للمظ

 فكام جيب عٰىل الوالد ،فنظره كنظر الوالد لولده ،ر لعبادهاملدبِّ 

شاهد. للغائب عٰىل ال ساً قيا جيب عليه تعاىلٰ االنتصاف كذلك 

بري الوالد جيب عليه تد ألنَّ  ،ه جيب سمعاً إنَّ  :ل آخرون منهماق و

من الظامل ودفعه إٰىل األرش  ذخبأا االنتصاف مَّ أ  .مأوالده وتأديبه

تكمل  ا تركهم إٰىل أنْ بل حيسن منَّ ،م وجوبه عقالً سلِّ فال نُ  ،املظلوم

اختار وجوبه   فواملصنِّ .ن بعضلينتصف بعضهم م عقوهلم

 ف منه تعاىلٰ ترك االنتصا فألنَّ  ،ا من حيث العقلأمَّ  .وسمعاً  عقالً 

ٰ كَّ ه تعاٰىل منَّ أل ،املظلوم حقِّ  ي ضياعيستدع  بينه ن الظامل وخىلَّ

ن املظلوم من مكِّ ومل يُ  ،وبني املظلوم مع قدرته تعاٰىل عٰىل منعه

 ،ظلومملا حقُّ  النتصاف لضاعفه تعاٰىل باكلُّ فلوال ت ،االنتصاف

ه فلورود القرآن بأنَّ  ،ا من حيث السمعمَّ أ و. عقالً وذلك قبيح 

 ،ه الطالبنَّ أ له تعاٰىل بولوصف املسلمني ،هعباد  بنيتعاٰىل يقيض

 الغري من الغري. أي الذي يطلب حقَّ 

يف احلال   ضٍ قال: فال جيوز متكني الظامل من الظلم من دون عو

 وازي ظلمه.ي

و وه  ، تصاف  وجوب االن عىلٰ  ريع تف  أقول: هذا ] ] ٤٥٧ ص [[ / 

يف احلال لظلم من ال عوض له ه هل جيوز متكني اهللا تعاٰىل من ا أنَّ 

 ،العدل هنا  وقد اختلف أهل .  ف نِّ فمنع منه املص  ؟ ظلمه يوازي 

 :فقال الكعبي  ،هام اختلفا لكنَّ ، ه جيوز إنَّ  :فقال أبو هاشم والكعبي 

 اهللا إنَّ  : وقال  ، ه لم ظ  ي زوال عوض له يوا  خيرج من الدنيا جيوز أنْ 

وقال  .  املظلوم دفعه إىلٰ عليه وي  ل عليه بالعوض املستحقِّ يتفضَّ  ىلٰ تعا 

 ،االنتصاف واجب  ألنَّ  ، قية تب ل ا بل جيب  ، جيوز ال  : أبو هاشم 

د فال جيوز تعليق الواجب باجلائز. قال السيِّ  ، ل ليس بواجب والتفضُّ 

 .اف هبا النتص ق اعليفال جيوز ت  ، يضاً ل أ التبقية تفضُّ  إنَّ  : املرتٰىض 

  رناه. ذك  ملا     ف واختاره املصنِّ   ، وض يف احلال العجب و   هذا فل 

ٰىل أعواضه  تعاق اهللاة فرَّ هل اجلنَّوم من أ كان املظل قال: فإنْ 

كان من أهل العقاب  وإنْ  ،ل عليه بمثلهاعٰىل األوقات أو تفضَّ 

ق فرِّ يُ  يف بأنْ  يظهر له التخفمن عقابه بحيث ال أسقط هبا جزءاً 

 قص عٰىل األوقات.لناا

العوض  ة إيصال وجوب االنتصاف ذكر كيفيَّ  بنيَّ امَّ ـلول: قأ 

 . هإٰىل مستحقِّ 

أو  ،ةللجنَّ ايكون مستحق�  ا أنْ للعوض إمَّ  املستحقَّ  أنَّ  :واعلم

العوض دائم فال  إنَّ  :قلنا فإنْ  ،ةللجنَّ اكان مستحق�  فإنْ  .للنار

لو أوصل  :يقال بأنْ ال ه اإلشكتوجَّ قطع ه منإنَّ  :قلنا وإنْ  ،بحث

 . انقطع عنه حصل له األمل بانقطاعه مّ يه ثض إلالعو

 :واجلواب من وجهني

عٰىل األوقات بحيث ال  قاً رِّ ه عوضه متفإلي له يوصأنَّ  :لاألوَّ 

 فال حيصل له األمل. ، له انقطاعهبنيِّ يُ 

فال   ،ه دائامً عد انقطاعه بمثلل اهللا تعاٰىل عليه بيتفضَّ  أنْ  :الثاين

 .ملاألصل حي

من  قاب جعل اهللا تعاٰىل عوضه جزءاً لعل احق� كان مست وإنْ 

ه من ما يستحقُّ  ءعقابه بإزا منط سقِ يُ ه بمعنٰى أنَّ  ،ابهعق

إذ ال فرق يف العقل بني إيصال النفع ] ]٤٥٨ص [[/ ،اضاألعو

مه عظيمة ف عقابه وكانت آالفإذا خفَّ  ،ر يف اإليثارودفع الرض

وال يظهر  ،شدّ ب أن العقاالقدر م ذلكاط آالمه بعد إسق علم أنَّ 

ا مه مآال ص مننقِ ه تعاٰىل يُ إنَّ  :أو نقول .ه كان يف راحةله أنَّ 

ة عٰىل األوقات بحيث ال يظهر له اخلفَّ  قاً ه من أعواضه متفرِّ قُّ حيست

 من قبل.

كان  نْ قال: وال جيب دوامه حلسن الزائد بام خيتار معه األمل وإ

 ،تأخريال مصلحةا الحتامل دنيال وال جيب حصوله يف ،منقطعاً 

 النزاع. لِّ  حمه غريمع أنَّ  ، القطع ممنوعواألمل عىلٰ 

وقد   ،أحكامه لعوض رشع يف بيانوب اجو ذكر امَّ ـ: لولأق

  ، ه جيب دوامهإنَّ  :ائيبَّ اجلُ  أبو عيلٍّ  فقال  ،اختلف الشيخان هنا

 ل عليه أنَّ دليوال.  فاملصنِّواختاره  ،ال جيب :وقال أبو هاشم

 الزائد عٰىل األمل أضعافاً  النفع ه عىلٰ لام حسن الشتامإنَّ  ضولعا

ه فكان وج ،ق يف املنقطعقَّ حتومثل هذا ي ،هملومل أملمعه ا خيتار

 فال جتب إدامته.  ،فيه ثابتاً احلسن 

 ف إٰىل اجلواب عنهام:بوجهني أشار املصنِّ أبو عيلٍّ  وقد احتجَّ 

  ،له يف الدنياصاإي لوجب عوض منقطعاً ه لو كان الأنَّ  :لاألوَّ 

ام وإنَّ  ،للواجب اجب بعد وجوبه وانتفاء املوانع منع الوتأخري نَّ أل

نقطاع احلياة املانع من الدوام مع ااملانع هو  املوانع ألنَّ ء افبانتلنا ق 

 دوامه. 

نقطاع ام هو امه يف الدنيا إنَّ املانع من تقدُّ  م أنَّ سلِّ ال نُ  :واجلواب

 ة.فيَّ مصلحة خ ريهتأخيكون يف  از أنْ وجل ،احلياة

امع  ال جيوالتايل ،لزم دوامه لو كان العوض منقطعاً  :ثاينال
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واألمل  ، صاحب العوضملَّ ه بانقطاعه يتأأنَّ  :الزمةامل نبيا .مدَّ املق

 فيلزم من انقطاعه دوامه. ،يستلزم العوض

 واجلواب من وجهني:

ا حبه بانقطاعه إمَّ يشعر صا  غري أنْ  جيوز انقطاعه من  : ل األوَّ 

 وقات بحيث ال يشعر بانتفائه لكثرةيف األ تدريج ال يصاله إليه عٰىل إل 

  .  حينئذٍ ملَّ يقطعه فال يتأ   ثمّ   جيعله ساهياً   و بأنْ نافعه، أ غريه من م 

البحث يف  ألنَّ  ،النزاع حملِّ ] ]٤٥٩ص [[/ه غري أنَّ  :الثاين

بحث يف وليس ال ؟إدامتهعٰىل األمل هل جيب  العوض املستحقِّ 

 .ا دائامً ر وهكذعوض آخل اصل باالنقطاعحل األملستلزام اا

 . له عوضاً به بإيصاقال: وال جيب إشعار صاح

ه ال وهو أنَّ  ،وابهذا حكم آخر للعوض يفارق به الث :لأقو

إذ جيب يف  ،له بخالف الثواب ه عوضاً ته بتوفيجيب إشعار مستحقِّ 

هنا   اأمَّ  ، مع العلم به فائدة فيه إالَّ وال  ،الثواب مقارنة التعظيم

ب فام جي ،من ال يعلم ذلك فع ويلتذُّ قد ينتمالذ وو ه منافعفألنَّ 

به  عاملاً يكون  ة من األعواض جيب أنْ يف اآلخر باه إٰىل املثلإيصا

 أمكن أنْ  وحينئذٍ  ،ضه معوَّ ه مثاب ال من حيث إنَّ من حيث إنَّ 

 وأنْ  ،فنياملكلَّ  ضني غريض املعوِّ يه اهللا تعاٰىل يف الدنيا عٰىل بعوفِّ يُ 

فال جتب إعادهتم يف  ،االدني يفصف لبعضهم من بعض تين

 اآلخرة.

 . ه ع منافيتعنيَّ  قال: وال

  ، منافعه تعنيَّ  يه الوهو أنَّ  ،ول: هذا حكم ثالث للعوضقأ 

بل يصلح  ،خرٰى نة دون أُ ه ال جيب إيصاله يف منفعة معيَّ بمعنٰى أنَّ 

 ،بثواوهذا بخالف ال ،ضيه شهوة املعوَّ ما حيصل ف توفيته بكلِّ 

 ه كاألكلف من مالذِّ ألفه املكلَّ نس ما ن من جكوي ه جيب أنْ ألنَّ 

 ،ل املشاقِّ ه رغب به يف حتمُّ ألنَّ  ،نكحوامل سب واللبوالرش

ه مل يعلم أنَّ  إيصاله إليه وإنْ  ه يصحُّ ا أنَّ نَّا قد بيَّ فإنَّ  ،بخالف العوض

 منفعة. بكلِّ  إيصاله إليه حَّ فص ، وصل إليه من األملعوض عامَّ 

 إسقاطه.  وال يصحُّ  ل:قا

  ه والقاطإس حُّ ه ال يصوهو أنَّ  ،خر للعوضا حكم آقول: هذأ 

كان العوض  سواءً  ،ن وجب عليه يف الدنيا وال يف اآلخرةته ممَّ هب

 القضاة. وجزم هذا قول أيب هاشم وقايض ،عليه تعاٰىل أو علينا

الظامل من   علينا إذا استحلَّ ة إسقاط العوض أبو احلسني بصحَّ 

ه ال فإنَّ  ،تعاىلٰ وض عليه خالف العب ،حلٍّ جعله يف م وظلوامل

 لعدم انتفاعه به. ،عبثٰىل ه تعانعإسقاطه  ألنَّ  ،يسقط

العوض ال يقدر  مستحقَّ   بأنَّ القايض تجَّ اح] و]٤٦٠ص [[/

 ،وال يعرف مقداره وال صفته ،عٰىل استيفائه وال عٰىل املطالبة به

ٰ امل ار كالصبيِّ فص  غريمه. نه عله إسقاط حقِّ  حُّ  عليه ال يصوىلَّ

نفع   ههبت ويف ،هه حقُّ ألنَّ  ،والوجه عندي جواز ذلك

. واحلمل عٰىل اً فكان جائز ،إليه ويمكن نقل هذا احلقِّ  ،للموهوب

ف يف ماله من الترصُّ  ع منع الصبيَّ الرش ألنَّ  ،غري تامٍّ  الصبيِّ 

ز إذا ميِّ امل ا من الصبيِّ نزع جلوَّ ال الرشا لونَّ إٰى حتَّ  ،ةملصلحة رشعيَّ 

نتفاء ال ر هذا اإلحسانإحسان إٰىل الغري وآثته هب وأنَّ نه، علم دي

لكن  ،ه كالبالغنَّ أل ،ه عٰىل االختيار يف اهلبةع اشتاملر عنه مالرض

عليه تعاٰىل  اوعٰىل هذا لو كان العوض مستحق�  .ق بينهامع فرَّ الرش

ويف   ،هحقَّ  ها ذكرنا من أنَّ ه من العباد مللغري هأمكن هبته مستحقّ 

 املستحقُّ  باا الثوأمَّ  ،وإمكان نقل هذا احلقِّ  ،وبوهاع امله انتفهبت

فال   ،باملدح ه مستحقٌّ ألنَّ  ،ا هبته لغرينامنَّ صحُّ ٰىل فال يعليه تعا

 ه. نقله إٰىل من ال يستحقُّ  يصحُّ 

 عند كلِّ  الرضا قال: والعوض عليه تعاٰىل جيب تزايده إٰىل حدِّ 

 . اتهوعلينا جيب مساو ،عاقل

 وكون علينا أ ي ا أنْ ه إمَّ وهو أنَّ  ،ضر للعوحكم آخأقول: هذا 

يكون  ه جيب أنْ واجب عليه تعاٰىل فإنَّ وض الا العأمَّ  ،تعاىلٰ  عليه

عن األمل احلاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغري  اً زائد

وض يف ذلك الععاقل ب من كلِّ  الرضا العاقل زيادة تنتهي إٰىل حدِّ 

 مثل ا معأمَّ  ،ظلمه لوال ذلك لزم الألنَّ  ،لهو فعل ألمل لك اذل بلةمقا

ه جيب فإنَّ  ا العوض عليناوأمَّ  .ه مل يفعل كأنَّ ه يصريا العوض فإنَّ هذ

 ألنَّ  ،ته من املنفعةفعله من األمل أو فوَّ ] ]٤٦١ص [[/مساواته ملا 

 ما وال خيرج ،ظلامً  من الضامن يكون عليه الزائد عٰىل ما يستحقُّ 

ي الذ دَّ حليبلغ ا زم أنْ فال يل ،قبيحاً  امً ظلكونه  امن عنه بالضلنافع

 عاٰىل.الصادرة منه ت طناه يف اآلالمرش 

*   *   * 

مة احليلِّ  /كوتاملل أنوار  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

اهللا  ثبات العوض عٰىل إ يف :املسألة اخلامسة ]]١٥٢[[ص 

 :تعاىلٰ 

لقة  غري ع ف وغريه منكلَّ امل منه سبحانه يفواألمل املبتدأ قال: 

ه وإباحته مع عدم قعة بأمراواآلالم ال ذلكوك ،د عليه عوضهعبال

 مل يكن شاة، وإالَّ وال عوض عٰىل ذابح ال ،كفعله الستحقاقا

 ،عٰىل األمل ٰى ربفالعوض ال يُ  ور. وأيضاً كذابح السنُّ الفعل حسناً 
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مر األالقتل دون  وفاعلمات. بح املحرَّ بذ ئنبتد ا أنْ وحيسن منَّ 

 ،الذبح واللطف يف ،نيالتحس رين يفمالف األض الختالعويلزم 

  علم سبحانه وتعاىلٰ  فإنْ  ،صلحةامل ةرييَّ غلق فعدم وجوبه قَّ حت وإنْ 

ة األكل العبثيَّ  وقد يكون نايف ،غريه مقامه قامأ  وقوعه وإالَّ 

من السبع عٰىل واإلجلاء آكد من األمر. وليس اهلرب  ،وأمثاله

قبل من  حاصلة واملعرفة. ألسدابل  ، عوضاً  ديمللق اً لشوكة ملزما

ة الثواب غري جهو ،يهيد عوض هلم علاستخدام العب ويف ،هإقدام

 جهة العوض.

تعاٰىل فيام  اهللا فق أهل العدل عٰىل وجوب العوض عٰىل قول: اتَّ أ 

من غري  ف وغريهاملكلَّ  املبتدأة يف ]]١٥٣[[ص /يفعله من اآلالم 

له  يفععامَّ  تدأةباملب ، واحرتزناظلامً كان ل عبد وإالَّ علقة ال

 إذا ألقينا علقة العبد عامَّ غري  وبمن .الزاين كحدِّ  الستحقاقبا

والعوض عٰىل  ،تعاىلٰ اهللا مل له هو وامل فإنَّ  ،النار فامت يف إنساناً 

ما وال فرق بني  .رادها اقتضت إيالمهالعادة واطِّ  ألنَّ  ي،امللق

 األمل ه قال:ن فإنَّ سليامبن اد لعبَّ  خالفاً  ،أو للطفيفعله للعوض 

 .خالفه واحلقُّ  ،فيه العوضد اللطف ال جيب رَّ جيفعله مل الذي

ضحية الواقعة بأمره كاألُ اآلالم وكذلك  . فال حيسن ،ه ظلمألنَّ 

ب، واآلالم الواقعة بإباحته كذبح الشاة، واآلالم رَ والنذور والقُ 

فعله منزلة ا بفإهنَّ  ،زاينال ه كحدِّ ستحقَّ كن متبه إذا مل جياإالواقعة ب

 عاٰىل.ت يهالعوض علها في بجي

 جوه:ذابح الشاة لووال عوض عٰىل 

بينه وبني ذابح  قرفلل: لو كان العوض عليه ملا وقع ااألوَّ 

 م مثله. فاملقدَّ  ،ورةباطل بالرض والتايل ،احلسن ور يفالسنُّ

 ملواأل ،ال يزيد عليه يأ  ،عٰىل األمل ٰى ربالعوض ال يُ  أنَّ  :الثاين

  يفاألملحقر ستَ يُ  مبلغاً  اً بالغ يكون وأنْ  دَّ ب بل ال ،نال حيس ياملساو

 .تعاىلٰ اهللا ضهم مرِ يُ الذين  اض األطفالجنبه كأعو

ا ذبح  سن منَّ حللو كان العوض علينا  :الثالث ]]١٥٤[[ص /

كان حيسن ذلك  مل امَّ ـالعوض علينا، ول ألنَّ  ،مات ابتداءً املحرَّ 

 ل. األوَّ  من ريبهاهنا، وهذا ق لك كذ

 فاعل القتل يلتزم العوض نَّ عٰىل نفسه بأ شيخض الاعرتو

  ونالشاة عٰىل الذابح د ال يكون العوض يف مَ فلِ  ،مردون اآل

 ؟اآلمر

مر ال حيسن أمره بفعل اآل فإنَّ  ،وأجاب بالفرق بني األمرين

الداخل عٰىل ائد عٰىل األمل اآلمر ظامل ليس له عوض ز ألنَّ  ،القتل

ه ح الشاة فإنَّ أمر بذب اتعاٰىل إذ هللاا أمَّ  ، حسنهحيث يقتيضب ولتقامل

 ياً زيد عٰىل األمل، فكان مقتضألعواض ما يوعنده من ا ،مل ظاغري

 حلسن الذبح.

عٰىل نفسه بسؤال آخر: وهو أنَّ األمل إذا كان  واعرتض الشيخ 

ن اللطف  ، -مندوب  املكلَّف أو وحتصيله واجب عىلٰ  -يتضمَّ

،   املصلحةىلٰ الشتامله ع اً مندوبو أ  واجباً  يواناتاحلبح ليكن ذف

 مباح. هو بل ،وليس كذلك

جيب عٰىل الواحد  مله  أنَّ إالَّ  كان لطفاً  ه وإنْ بأنَّ  :هوأجاب عن

مصلحته قد تكون لغريه، وحتصيل مصلحة الغري عٰىل  ألنَّ  ،امنَّ

ا إنَّ تعاٰىل فاهللا  وجبت عىلٰ  لحة وإنْ واملص ،ا غري واجبالواحد منَّ

 مه يفتعاٰىل ما يقوم مقااهللا  فعٰىل وإالَّ  ،فقد حصل ا احليوانذبحن نْ إ

 ،ةأو دنيويَّ ة ن مصلحة دينيَّ األمل حيسن إذا تضمَّ  وأيضاً  .اللطف

واألكل  .الظلم يينتف ]العبث، ومع العوض يينتف[ امفمعه

  عند احلاجةالَّ ة ال جيب علينا حتصيلها إوشبهه مصالح دنيويَّ 

 .جباً وا ذبحال فال يكون ،إليها

بت ٰىل عند األمر واإلباحة ثعوض عليه تعالاب بت وجوذا ثإو

 و كان العوضبإيالم عمر ه إذا أجلأ زيداً فإنَّ  ،اءوجوبه عند اإلجل

فإذا وجب العوض عليه  ،اإلجلاء آكد من األمر ألنَّ  ،عليه تعاىلٰ 

 وٰىل.اإلجلاء أ  ياألمر واإلباحة فف يف

 عىلٰ  لسبعرب من ااباهلعٰىل نفسه  شيخ واعرتض ال

 هو امللجئ اىلٰ تعاهللا كان  العوض عٰىل السبع وإنْ  نَّ إف ،الشوك

 لسبع.ق املعرفة برضر ابخل

  ،امللجئ هنا هو السبع بأنَّ  :لشيخ عنهب اأجا ]]١٥٥[[ص /

حلصوهلا قبل  ،وخلق املعرفة ليس بإجلاء ،ه امللجئ حقيقةً ألنَّ 

فهو  ،اممن اإلقد حصلام ، واهلرب إنَّ ام مع عدم اهلرباإلقد

 تعاٰىل.اهللا  المللجئ ا

ه ألنَّ  ،تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  ه يوجب عوضاً ا استخدام العبد فإنَّ وأمَّ 

 الشاة. كذبح فكان ،اآلمر به

فال يكون له عوض  ،دال يقال: العبد يثاب عٰىل طاعة السيِّ 

 عليه.

ض من ع الثواب والعواجتام ا نقول: ال استبعاد يفألنَّ 

وجهة العوض  ،مهتلسادا اعتهمط ابجهة الثو نَّ إحيثيتني، ف

هاهنا   نقول: أنفسهم. أو ف يفرصُّ بمنع الت إلزامهم املشاقَّ 

تعاٰىل اهللا والعوض فيه عٰىل  ،للسادات شيئان: إباحة االستخدام
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 تفاختلف .والثواب فيه عليه تعاىلٰ  ،وأمر العبد باالمتثال .كالذبح

 .هتاناجل

 :فتصااالن  يف :السادسةاملسألة 

 ، العوضني ضامن لالنتصاف المكتل باوهو تعاىلٰ  قال:

، وال جيوز فقتل به مؤمناً  كافراً  إٰىل شخص ليقتل به سيفاً  يكدفع

 ي وله من األعواض ما يوازمن الظلم إالَّ  ن به أحداً مكِّ يُ  أنْ 

 ري جائز.وهو غ ،لللواجب بالتفضُّ  كان تعليقاً ل وإالَّ  ،ظلمه

عه  درته عٰىل منمع ق  هعلٰى ف حتَّ ملالظا اىلٰ عتاهللا ن كَّ إذا مقول: أ 

ا إذا الواحد منَّ ٰىل، فإنَّ وال جيب عليه تعا ،من عوض فال بدَّ  ،باجلرب

 ه ال يستحقُّ فإنَّ  ،ليقتل الكافر به فيقتل به مؤمناً  سيفاً  غريهٰىل إدفع 

ن هبا كَّ ة يتمالعبد قوَّ تعاٰىل أعطٰى اهللا كذلك  ،العوض عٰىل الدافع

ه جيب  نعم إنَّ  .عليه فالعوض ، هبا الظلم علفف اعةالطمن فعل 

ه لوال ذلك فإنَّ  ،بالقهرملنع كينه وقدرته عٰىل اعليه االنتصاف لتم

من الظامل من  يستويف هو بأنْ  واالنتصاف .منه التمكني ملا حسن

 تعاٰىل ما يقابل فعله. اهللا ها عٰىل منافعه التي يستحقُّ 

ظامل  اٰىل العت اهللان مكِّ يُ  نْ أ  وزه هل جيأنَّ  نا يفواختلف الشيوخ ه

فذهب  ؟أم ال هفعل ييوازليس له من املنافع ما ، ولظلممن ا

 ه ال جيوز أنْ ٰىل أنَّ إ  تٰىض د املروالسيِّ  الشيخ أبو إسحاق 

احلال من املنافع ما   تعاٰىل من الظلم من ليس له يفاهللا ن مكِّ يُ 

 ظلمه. ييواز

  ىلٰ اع تاهللا لم إذا ع زوجيه هاشم: إنَّ أبو قال و ]]١٥٦[[ص /

 فعله. يه يكتسب من األعواض ما يوازأنَّ 

اٰىل  عتاهللا ل ويتفضَّ  ،ه جيوز مطلقاً إنَّ  :يالقاسم البلخ أبو وقال

 عليه.

  ،ل غري واجب التفضُّ  إنَّ  :القاسم عٰىل أيب اقال أبو هاشم رد� 

 ري الواجب حمال.واالنتصاف واجب، وتعليق الواجب بغ

ل غري  فضُّ قية تبتلا :د السيِّ وق سحاقال الشيخ أبو إ

 وهو الزم. ،ق هبا علَّ يُ فال  ،واالنتصاف واجب ،واجب

 :انقطاع العوض يف :سألة السابعةملا

  ، وإالَّ ل رضر شاهداً  مل حيسن حتمُّ والعوض منقطع وإالَّ  ل:قا

ر والرض غمِّ وحديث ال ،رتامهخف واملا جاز إيالم الكافر املكلَّ 

يشعر ث له بحيجع وأ  ،لدنياا ض يفلعوجلواز وصول ا ،انهذي

 انقطاعه.اإلنسان ب

وخالفه   ،كالثوابدائم  العوض إٰىل أنَّ  يلٍّ قول: ذهب أبو عأ 

د وهو اختيار السيِّ  ،ه منقطعإنَّ  :وقال ،ق الشيخ أبو إسحا

 .القضاة هاشم وقايض  وأيباملرتٰىض 

 الشيخ بوجهني: واحتجَّ 

 امل طاً رش ان ك ودوام العوض ل نَّ ل: أ األوَّ  ]]١٥٧[[ص /

ل  مُّ ا نستحسن حتفإنَّ  ،باطل بالوجدان والتايل ،ن دونهسن مح

 م مثله. فاملقدَّ  ،افع منقطعةم ملنواآلال املشاقِّ 

 العوض عليه تعاٰىل. ٰى يفأتَّ تقال: هذا ال يي ال

 نفسه، شاهداً  يف ا نقول: من قال بدوام العوض جعله دائامً ألنَّ 

 .و غائباً أ 

 ،رتامهخاالكافر وز إيالم جا ملا طاً رش وام: لو كان الدالثاين

 ه بكفره يستحقُّ أنَّ  :ةطيَّ بيان الرش .م مثلهفاملقدَّ  ،باطل والتايل

واجلمع بينهام  ،العوض الدائم يستحقُّ المه وبإي ،العقاب الدائم

 حمال. 

 بوجهني: أجاب أبو عيلٍّ 

 حبط بالكفر.نالعوض ي أنَّ  :لاألوَّ 

 .امً دائ ابهف عقفِّ ه ُخي أنَّ  :لثاينا

  ،نفسه باطل اإلحباط يف بأنَّ  :لاألوَّ ابنا عن ام أجاب أصحبَّ رو

ء الطاعة تنافيان، القتضاتالطاعة واملعصية  نَّ أل ، ٰى هناتأتَّ ي الو

بخالف  ،فال يمكن اجلمع بينهاماالستخفاف، ل واملعصية التبجي

 .لالستخفاف اٍف ه غري منفإنَّ  ،العوض الذي ال تعظيم فيه

 فاق.تِّ لنفع باالاآلخرة هو ا يف ضعوال : أنَّ ينوعن الثا

 ،باطل ايلالت، ولتسلسلامه لزم اه لوال دوبأنَّ  أبو عيلٍّ  احتجَّ 

انقطاعه يوجب  أنَّ  :ةطيَّ الرش ]]١٥٨[ص [/بيان  .م مثلهفاملقدَّ 

كان  فإنْ  ،آخر به عوضاً  وذلك أمل يستحقُّ  ،رواحلزن والرض الغمَّ 

  تسلسل.الَّ وإ ،فهو املطلوب دائامً 

عٰىل   يويف الدنيا عوضاً  يف ىلٰ تعااهللا ض عوِّ يُ  جيوز أنْ  :باوواجل

  وأيضاً  ،ارفَّ ها والكُ ب حرشالتي ال جيالبهائم  حقِّ   يفاألمل كام

فال يلحقنا  ،شعر بانقطاعهانتعاٰىل إلينا وال اهللا يوصلها  وز أنْ جيو

 فيبطل ما قاله.  ،غمٌّ 

 :ءبراإلاوة يسقط باهلب العوض ال نَّ أ يف :املسألة الثامنة

كام ال   ،الدارين معاً  هلبة واإلبراء يفالعوض باوال يسقط  : قال

يزيد والعوض  ،برائه منهإحجور عليه بم واملاليتي حقِّ  يسقط يف

  فال.وإالَّ  ،التأجيل مصلحة كان يف تأخري إنْ بال

إلبراء العوض ال يسقط باهلبة وال با قول: ذهب الشيخ إٰىل أنَّ أ 



 األعواض )٧١(لف / حرف األ  ...........................................................................................................  ٦٢

 ليس إلينا ستيفاءالا وألنَّ  .بمقداره علمال مدلع ،ين معاً ارالد يف

كحال املحجور عليه  فكان حالنا حينئذٍ  ،تعاىلٰ اهللا هو  بل املستويف

 ماله باهلبة واإلبراء. ف يفله الترصُّ  صحُّ واليتيم الذي ال ي

مصلحة جاز تأخريه  تأجيله كان يف العوض إنْ  واعلم أنَّ 

 .جيز  ملوإالَّ  ،يهزاد العوض فيُ  برشط أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  مة احليلِّ العالَّ  /معارج الفهم

 :يف العوضمسألة:  ]]٣٦٥[[ص 

يم من تعظ اخلايل عوض هو النفع املستحقُّ ألة: القال: مس

 . وإجالل 

  )املستحقُّ (العوض، فالنفع كاجلنس، وبقولنا:  أقول: هذا حدُّ 

  ) م وإجالليظمن تع اخلايل(بقولنا: ، ويلخيرج عنه النفع التفضُّ 

 رج عنه الثواب.خي

 ؟ساٍو لألمللعوض ما هل

أو  ،وض علينالألمل وهو الع وياً يكون مسا ا أنْ قال: وهو إمَّ 

ا بإيالمه أو بإباحته أو متكني غري  لقبح إمَّ  وهو عليه، وإالَّ  زائداً 

. ز القبيحميِّ نه مع عدم خلق ما يُ خلقه ومكَّ  اهللا العاقل، ألنَّ 

العوض  إٰىل أنَّ هبا عوض، وآخرون  حقُّ ستَ ال يُ  اأهنَّ  وم إىلٰ وذهب ق 

 عليها. 

 ،ا الثاينأمَّ  .أو العمل ،مقابلة األملقع يف ي ا أنْ أقول: العوض إمَّ 

ا وأمَّ  .ه يكون ثواباً ا بالقياس إليه تعاٰىل فإنَّ إلينا، وأمَّ قياس ه بالفإنَّ 

ر صادا الأمَّ  .ىلٰ تعا من اهللاو أ  ،ايكون منَّ ا أنْ ل فاألمل الصادر إمَّ األوَّ 

عله تعاٰىل سواء كان بفاهللا ا الصادر من مَّ وأ  .له ا فالعوض مساوٍ منَّ

ه العاقل منه فإنَّ التائب أو بتمكني غري  احة دم املرتدِّ أو بإباحته كإب

 رضورةَ  ، لكان فعله قبيحاً وإالَّ  ،يكون أزيد من األمل جيب أنْ 

متكني غري  اختلف الناس يفو فائدة. ]]٣٦٦[[ص /ه عن خلوِّ 

عٰىل  ؟حقُّ ستَ ال؟ وعٰىل من يُ  عوض أم بفعلها حقُّ ستَ ل يُ هل اق الع

 ال:ثالثة أقو

 :اهللا تعاىلٰ  عىلٰ يف أنَّ العوض 

نها وخلق  تعاٰىل مكَّ  اهللا ألنَّ  ،ه تعاىلٰ ض عليالعو قال قوم: إنَّ 

 هعنه، مع أنَّ  اً زاجر إٰىل اإليالم، ومل خيلق هلا عقالً  ا طبيعي�  فيها ميالً 

وقال   .فيها عقالً  خيلقأو  يالً أو ال خيلق فيها م قهاال خيل يمكن أنْ 

ه ال عوض عنها. : إنَّ نوقال آخرو ها.ض عليالعو آخرون: إنَّ 

 ل.الصواب األوَّ واألقرب إٰىل 

 وجوب العوض:

 إذ األمل بدونه ظلم. ،قال: وهو واجب

 خالفاً  ،العوض واجب أقول: ذهبت املعتزلة إٰىل أنَّ 

، وهو قبيح كان ظلامً ه لوال ذلك لأنَّ  :ليهوالدليل ع .ةريَّ علألش

 . والعلم به رضوريٌّ  .تعاىلٰ  يستحيل صدوره من اهللا

 ل:بحث يف التفضُّ  ]]٣٦٧[[ص /

تعاٰىل من الظلم من ال عوض له يف  وز متكني اهللاوهل جيقال: 

 .ذهب البلخي وأبو هاشم إٰىل جوازه احلال يوازي فعله؟

بل  ،الدنيا وال عوض له من وز خروجهبلخي: جيلافقال  ،اختلفاو

 ،االنتصاف واجب بأنَّ  ،ائيبَّ ومنعه اجلُ  .عليه ل اهللاضَّ يتف

 د املرتٰىض وذهب السيِّ  ائز.ق الواجب باجلعلَّ ل جائز، فال يُ ضُّ لتفوا

فال  ،ل والبقاء جائزان، واالنتصاف واجبالتفضُّ  ألنَّ  ،إٰىل منعه

 .ق هبامعلَّ يُ 

 الظامل تعاىلٰ  ن اهللا مكِّ يُ  وز أنْ جي ل ه ه ة يف أنَّ ليَّ العد  تول: اختلف أق 

م الكعبي القاس  زه أبو وازيه؟ فجوَّ من الظلم وال عوض له يف احلال ي

  .د املرتٰىض ، ومنعه السيِّ هاشم املعروف بالبلخي وأبو  

الظامل القاهر اليد  يكون يف جنب ه من املستبعد أنْ ا بأنَّ احتجَّ 

 د. حواحد وا  كلِّ إىلٰ  واصللاظلمه  ض توازيأعوا

حيصل له من اآلالم التي  عاد يف أنْ ال استب هوهذا ضعيف، فإنَّ 

يفعله  كثرية توازي ما هبا أعواضاً  ا يستحقُّ تعاٰىل به م  ا اهللايفعله

عٰىل  لفعله واملستحقُّ  عليه موازٍ  العوض املستحقَّ  ، فإنَّ من الظلم

 تعاٰىل أزيد. اهللا

ا وال نيلدامن  : جيوز خروجهفقال البلخي ،فاام اختلثّم إهنَّ 

 نَّ أل ،وقال أبو هاشم: ال يصحُّ  .عليه اهللا ليتفضَّ  عوض له، بل

 الواجب تعليق وال يصحُّ  ،والعوض واجبل جائز التفضُّ 

االنتصاف واجب،  بأنَّ   د املرتٰىض عليهام السيِّ  فردَّ  .باجلائز

 ق هبام.تعلُّ ل جائزان فال والتبقية والتفضُّ 

 املقتول: يف بحث  ]]٣٦٨[[ص /

 قال قوم: جيوز أنْ  .لقتَ لو مل يُ املقتول  ة: اختلفوا يفسأل: مقال

 .، وآخرون: يعيش قطعاً عاً قال آخرون: يموت قطيعيش، و

وهو  .بل كان حمسناً  ، الذابح غنم غريه مَّ  ملا ذُ وإالَّ  ،لوالثاين باط

 ،والثالث باطل .تعاىلٰ  اهللا لتفويته األعواض الزائدة عىلٰ  ،ضعيف

 جلواز أنْ  ،ضعيفوهو  .قتلم حياته إٰىل ويع إذ ، لزم اجلهلإالَّ و

 آخر. مات يف لقتَ مل يُ  ه إنْ يعلم أنَّ 
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ه قد كان ور: إنَّ تلف الناس يف املقتول، فقال اجلمه: اخأقول

، وآخرون ، وجزم آخرون بموتهيموت يعيش وجيوز أنْ  جيوز أنْ 

 .بحياته

، جهالً  تعاىلٰ  لب علم اهللاه لوال ذلك النقنَّ أبلون األوَّ  واحتجَّ 

لزم  قبل ذلك َل تِ ه يعيش إٰىل وقت معلوم ثّم قُ بأنَّ  اً ملكان عاه إذا ألنَّ 

 هل.اجل

ل لعاش  قتَ ه لو مل يُ يعلم أنَّ  اىلٰ ه تعا نقول: إنَّ ألنَّ  ، وهذا ضعيف

 .إٰىل تلك الغاية

لذابح لكان ا ه لو كان كذلكوا قول من جزم باملوت بأنَّ ثّم ردُّ 

 م مثله. قدَّ اطل، فامل، والتايل بسناً حم ونهاملدح لك يستحقُّ غنم غريه 

 ضعيف لوجهني: وهذا الردُّ 

ملا   جلمهور حمسناً ام مل يعّده اوإنَّ  ؟ال يكون حمسناً  مَ ـه لِ ل: أنَّ األوَّ 

 وليس كذلك. ،تعيش وز أنْ جيا كانت خ يف أذهاهنم أهنَّ ترسَّ 

 ته األعواض عىلٰ فوِّ ه يُ حيث إنَّ  من سناً حمه ال يكون نَّ الثاين: أ 

العوض عليه أكثر من العوض  يف أنَّ  وال شكَّ  تعاٰىل بموهتا، هللا

ام العقالء إنَّ  ]]٣٦٩[[ص / ، فإنَّ وهذا عندي ضعيف نا.علي

األعواض  عتبار ذبحها وافقادها احلياة ال باعتبار تفويت وه باذمُّ 

 تعاٰىل. عٰىل اهللا

  * *   * 

مة احليلِّ الع /نفسلاتسليك   ):هـ٧٢٦ت  (الَّ

اخلايل من تعظيم   ملستحقُّ والعوض هو النفع ا ]]١٧٦[[ص 

عليه تعاٰىل بفعله  املستحقُّ لألمل، و مساوٍ  يناعل وإجالل، فاملستحقُّ 

عاقل زائد عليه. واختلف أهل ه أو أمره أو متكينه لغري الأو إباحت

 م،تقدَّ ]] ١٧٧/[[ص  م بامالعدل يف األخري، فقال بعضه

 .عوض هنا والباقون قالوا: ال. ناوض عٰىل احليولعا وآخرون بأنَّ 

ومل خيلق  ،يالمإٰىل اإل شديداً  الً نه وجعل فيه ميه تعاٰىل مكَّ أنَّ  :لنا

 نه.قبيح مع إمكايزجره عن ال له عقالً 

ام وإنَّ ، ء من القرناء»صف للجامَّ نتَ : «يُ اخلصم بقوله  احتجَّ 

لعجامء : «جرح ابقوله و .اجلاين نمالعوض ن بأخذ يكو

 أو غريه، وصحَّ جلاين ا من ااف بأخذ العوض إمَّ تصنالاو ،بار»ج

 اء القصاص فيه.نتفال يكون جباراً  أنْ 

واختلف  .م الظلملز لألشاعرة، وإالَّ  والعوض واجب خالفاً 

من تعاٰىل  ن اهللامكِّ يُ  الشيوخ، فقال أبو هاشم والبلخي: جيوز أنْ 

 ال يوازي فعله.عوض له يف احل من ال الظلم

وض له، يا وال عخيرج من الدن أنْ وز جي :ثّم قال البلخي

ظلوم. ومنعه أبو ض، فيدفعه إٰىل املتعاٰىل عليه بالعو ل اهللاويتفضَّ 

 ، ألنَّ موازياً  عوضاً  يستحقَّ  ٰىل أنْ هاشم وأوجب التبقية إ

ق عليه  علَّ يُ ل ليس بواجب، فال االنتصاف واجب والتفضُّ 

ق عليها علَّ يُ  فال، ليست واجبة ضاً : التبقية أيٰىض قال املرتواجب. لا

 ضاً يكون له يف حال ظلمه عو بل جيب أنْ  ،واجبنتصاف الاال

 .موازياً 

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦(ت  العالَّ

 :يف العوض :البحث السابع ]] ٣٤١[[ص 

وبقيد   .لاليم وإجمن تعظ اخلايل وهو النفع املستحقُّ 

ا  وهو إمَّ  .الثواب جرخي وِّ ، وبقيد اخللبهل خيرج املتفّض  االستحقاق

لثاين لألمل، وا اً مساوي ل يكونواألوَّ  .أو عليه تعاىلٰ  ،ن علينايكو أنْ 

لألشاعرة، وإالَّ لكان األمل  وهو واجب، خالفاً  ،أزيد منه يكون

 .ه أو أمر باىلٰ تع باحه اهللاأ وكذلك األمل الذي  ،قبيحاً 

 نَّ أ ذهب بعضهم إىلٰ ن غري العاقل، فواختلفوا فيام يصدر ع

ان إٰىل ذلك مع إمك نه وجعل فيه ميالً مكَّ  ه، ألنَّ العوض عليه تعاىلٰ 

]] ٣٤٢[[ص /ه عن يصدُّ  عقالً له ك ومل جيعل  جيعله كذلأالَّ 

 .فيكون العوض عليه قطعاً  ،يزجره ذلك وال جعل له زاجراً 

مل، ؤ املعىلٰ  العوض يستحقُّ  أنَّ  إىلٰ حتصيل له  وذهب من ال

ذهب إٰىل القضاة  ض عٰىل ذلك، وقايضوع ال هإنَّ  ن قالوا:وآخرو

 ، إليه باجلوع وشبههاىلٰ تع ئه اهللالجِ يُ  أنْ  مل إالَّ ؤالعوض عٰىل امل أنَّ 

وال  ،ه تعاٰىل مل يبعث السباع عٰىل املضارِّ ألنَّ  ،ليهفيجب العوض ع

 الَّ إني والعوض إليه بالتمك ينتقل نها، والل مكَّ ها إليه بأجلأ 

 وألنَّ  .تل آخرالسيف فقا الغري بدفع نَّكَّ ما إذعلينا  ل العوضالنتق

ا املنع هلا   فيقبح منَّاألمل عىلٰ   لكان موفياً العوض لو كان عليه تعاىلٰ 

 من ذلك.

 بو عيلٍّ أ عليه تعاٰىل قال  مسألة: العوض املستحقُّ ] ٢١٠/١٦[

 حلصول الغمِّ  ،للزم العوض بانقطاعه طعاً منق ناه لو كنَّ ، ألبدوامه

ألمكن  ه منقطعاً ستحقَّ و اه لوألنَّ  .ستحقاقالا ومفيد ،باالنقطاع

 ألجله األمل.ار املؤمل ة، ومثل هذا ال خيتإيصاله إليه دفعة واحد

عٰىل   ه ال يدلُّ ل، فألنَّ ا األوَّ أمَّ  ضعيفان. والوجهان عندي

وجب انقطاعه ي  لزوم إدامته، ألنَّ ىلٰ ع بل يدلُّ  ،االستحقاق دائامً 

فعله ام جيب العوض إنَّ  ، ألنَّ فيضعف ا الثاين،وأمَّ  حصول مثله.
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له دفعة ال يرغب يف حصو كانذا إ، ف وجه يرغب فيه املتأملِّ عىلٰ 

 .اله إليه عٰىل التعاقبوجب إيص

ه قد يستحسن األمل مع العوض ألنَّ  ،وقال أبو هاشم بانقطاعه

 .عالزائد املنقط

ب عٰىل عٰىل الظامل جي مسألة: العوض املستحقُّ ] ٢١١/١٧[

ن منه وهو متمكِّ  ،عٰىل ذلك ادره ق ألنَّ ه للمظلوم، ؤاستيفا اىلٰ تع اهللا

، فلوال ل ذلك شاهداً من مل يفعالعقالء  حيث يذمُّ مع حسنه ب

 . ملا حسن الذمُّ الَّ إوجوب االنتصاف وعلمهم ب

القاسم الكعبي:  ووأبأبو هاشم  مسألة: قال] ٢١٢/١٨[

ن له عوض يف كي مل نْ  من الظلم وإتعاٰىل الظامل ن اهللامكِّ يُ  نْ جيوز أ 

حتصيل  القاسم: وجيوز خروجه من الدنيا من غري وبأ قال  .احلال

 رتٰىض د املومنع السيِّ ]] ٣٤٣/[[ص  أبو هاشم،عوض، ومنعه 

اٰىل جيوز تعه قال البلخي: إنَّ  من ذلك وأوجب العوض يف احلال.

م: قال أبو هاش ني.فحسن منه التمك ،ل بالعوض عليهيتفضَّ  نْ أ 

قال   ق به.علَّ وال يُ  ،ب واالنتصاف واجبواجس بل ليالتفضُّ 

 هبا االنتصاف. قل فال يتعلَّ فضُّ ت يةق: والتبد املرتٰىض السيِّ 

*   *   * 

 ا مستحقُّ ف إمَّ مسألة: املكلَّ ] ٢٣٣/٩]] [٤٢٣[[ص 

عليه  أو يكون يستحقُّ  ، غريهىلٰ عو أ  ،تعاىلٰ  العوض عٰىل اهللا

 . م عقالً هؤالء جيب إعادهتالعوض، و

الثاين فلوجوب  اه تعاٰىل، وأمَّ م يف حقِّ ل فالنتفاء الظلوَّ األا أمَّ 

 ذلك بعينه.لف ثالثا الاف عليه، وأمَّ االنتص

، إذ ال  ه جيب إعادهتم سمعاً ؤمنني فإنَّ فال املار وأطفَّ ا الكُ وأمَّ 

 عٰىل إعادهتم.  لُّ يف ذلك، وال دليل عقيل يد بني املسلمني خالف

وب ، لوجإعادته عقالً  بجيه للثواب فإنَّ  ا املستحقُّ وأمَّ 

 عدا ما امَّ أ و .ضاً عٰىل ذلك أي إليهم، والسمع دالٌّ  احلقِّ ول وص

 ه ال جيب إعادته. نَّ إء فهؤال

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤(ت  ين العبيديلعميد الدِّ  /هوتإرشاق الالَّ 

 [املسألة اخلامسة: يف إثبات العوض عٰىل اهللا ]]٣٤٢[[ص 

 :]اىلٰ تع

ف وغريه من  املكلَّ  تدأ منه سبحانه يفبامل مل ف: (واألصنِّقال امل

ة بأمره وإباحته كذلك اآلالم الواقعغري علقة العبد عليه عوضه، و

]] ٣٤٣/[[ص  عوض ، والحقاق كفعله ابه مع عدم االستجيوإ

 وأيضاً  .وركذابح السنُّ كن الفعل حسناً ي  مللشاة وإالَّ عٰىل ذابح ا

 بذبح نبتدئ أنْ  امنَّألمل، وحيسن ال يربٰى عٰىل افالعوض 

 تالفالخ ،وفاعل القتل دون اآلمر يلتزم العوض .ماترَّ املح

 ،جوبهدم وق فعحتقَّ   الذبح، وإنْ تحسني واللطف يفاألمرين يف ال

 . أقام غريه مقامهه وإالَّ انه وقوععلم سبح ة املصلحة، فإنْ لغرييَّ 

مر، كد من األآء أمثاله، واإلجلاة األكل ووقد يكون نايف العبثيَّ 

، بل للقديم عوضاً  ك ملزماً ٰىل الشواهلرب من السبع ع سولي

إقدامه، ويف استخدام العبيد  لبَ صلة من قِ رفة حاواملع .األسد

 وجهة الثواب غري جهة العوض). عوض هلم،

فق أهل العدل عٰىل وجوب (اتَّ  :)هدام ظلُّ ( قال الشارح

ف كلَّ مل ااة يفاملبتد الميام يفعله من اآلتعاٰىل ف العوض عٰىل اهللا

، ملاً ظا ن لكاالعبد، وإالَّ  (من غري علقة لبهائمطفال واوغريه) كاأل

 الستحقاق كحدِّ  باتعاىلٰ   يفعله اهللا(املبتدأة) عامَّ  ـبا واحرتزن

يف النار   إذا ألقينا إنساناً عبد) عامَّ لا(من غري علقة الزاين، وبقولنا: 

ة العاد لقي، ألنَّ مل اض عىلٰ ٰىل والعوعات ملومل هو اهللا فامت، فإنَّ 

تعاٰىل   ه اهللاها اقتضت إيالمه، وال فرق بني ما يفعلادرواطِّ 

اد بن لعبَّ  الفاً (خ ،يف وجوب العوض عليه ض) أو اللطفللعو

د اللطف ال جيب فيه ه تعاٰىل ملجرَّ لعلذي يفاألمل اه قال: سليامن، فإنَّ 

 .ه ظلم)ه، وألنَّ خالف العوض، واحلقُّ 

به  ل غرينا ال نستحقُّ نا من فعاألمل النازل ب نَّ بأ حتجَّ ام اوربَّ 

سَ  ٰىل:تعا ه، لقولثواباً  تحقُّ كام ال نس عوضاً 
ْ
�ِ

ْ
َس �ِإل

ْ
�
َ
 ل

ْ
ن

َ
  اَوأ

�
ِن إِال

 ال يكون لنا عوض أنْ  وهذا يقتيض، ] ٣٩ [النجم: � ا َسَ�ٰ مَ 

 اللطف.ء من األمل سواء كان للعوض أو عٰىل يش

 يف رصتحقاق العوض منحاس سبب م أنَّ سلِّ ال نُ وجوابه: 

 فال يتوقَّ  ثمن - أعني العوض - ا، بل هولصادرة عنَّفعال ااأل

 ا نستحقُّ لينا جناية، فإنَّ عٰىل صدور فعل كام لو جنٰى اإلنسان ع

مل  ، وإنْ ها إمجاعاً شها أو القصاص فيرأ ]] عليه ٣٤٤ص [[/

 فة، فيتوقَّ  الطاعه جزاء عىلٰ فإنَّ  بخالف الثواب ،نفعل فعالً 

واآلية خمصوصة  .عليها مل يكن جزاءً  ، وإالَّ حصوله عٰىل حصوهلا

ها، ملا قلناه من وجوب ئها عٰىل ظاهرالمتناع إجرا ،ثواببال

ه لو مل وألنَّ  .ف عٰىل بعضهموض اجلنايات الصادرة من املكلَّ ع

 . تعاٰىل حمال جيب العوض لزم الظلم، وهو عٰىل اهللا

ر ضحية والنذواألُ ه كأمرلواقعة باآلالم اقوله: (وكذلك 

آلالم الواقعة باحته كذبح الشاة واواآلالم الواقعة بإ برَ والقُ 
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تي ا) أي تلك اآلالم ال، فإهنَّ الزاين ة كحدِّ حقَّ ابه إذا مل تكن مستبإجي

ة (بمنزلة فعله جيب فيها العوض عليه تعاٰىل، وال ليست مستحقَّ 

 لشاة لوجوه:عوض عٰىل ذابح ا

ني ذابح بينه وب ملا وقع الفرقه عليوض كان الع ل: لووَّ األ

 أنَّ  :ةبيان الرشطيَّ  م مثله).، فاملقدَّ لور يف احلسن، والتايل باطالسنُّ

 العوض نوام هو كر إنَّ اة عٰىل ذلك التقديذبح الش ة يف حسنالعلَّ 

، فيجب فاقاً ور اتِّ ق يف ذبح السنُّ علينا، وهذا بعينه متحقِّ  واجباً 

 ر. ايل فظاها بطالن التوأمَّ  .سن، وهو احلحلكم فيهق احتقُّ 

لك لشاة عٰىل ذن ذبح اة يف حسيمنع من كون العلَّ  وملانع أنْ 

ع ة حسنه إذن الشارون علَّ وجوب العوض علينا، جلواز كالتقدير 

نا وإذن الشارع وع احلاصل من وجوب العوض عليمجفيه، أو امل

 جودال جيب وور، فسنُّق يف ذبح الحقِّ فيه، وهذا املعنٰى غري مت 

 ].[فيه سنم الذي هو احلكاحل

أي ال  - (ال يربٰى  باألمل العوض) الواجب علينا (والثاين: أنَّ 

ه يلا كان العوض عم الظلم، (واألمل) إذلز عٰىل األمل) وإالَّ  - يزيد

 من بلوغ العوض ) يف كونه حسناً له (مل حيسن، بل ال بدَّ  مساوياً 

م ضهمرال الذين يُ طفاألاض كأعو ،بهمل يف جنحقر األستَ يُ  لغاً (مب

لواجب بذبح الشاة نقول: لو كان العوض ا تعاٰىل)، وحينئذٍ  اهللا

 العوض علينا.ه حيسن، فال يكون ا مل حيسن، لكنَّلينع

يكون العوض  يقول: جيوز أنْ  ائل أنْ ]] ولق٣٤٥[[ص /

ره يبلغ العوض املساوي لألمل عٰىل الذابح والزائد الذي باعتبا

ذلك  فإنَّ تبار إذنه،  باعاىلٰ تع به من اهللاجنيف مل حقر األتَ سيُ  بلغاً م

 حمتمل. 

مل احلاصل بذبح الشاة ) عن األان العوضثالث: لو ك: (القوله

م )، والتايل باطل، فاملقدَّ اءً دتمات اباملحرَّ ا ذبح منَّ حلسن(علينا 

دير كون ة عٰىل هذا التقة حسن ذبح الشاعلَّ  بيان املالزمة: أنَّ  مثله.

ة بعينها علينا، وهذه العلَّ  واجباً  احلاصل بذبحها ألملن اع العوض

ق احلكم، ]، فوجب حتقُّ مات [ابتداءً يف ذبح املحرَّ وجود قة المتحقِّ 

(وهذا الدليل قريب  .هرايل فظاتلا بطالن اأمَّ و .و احلسن فيهوه

وهو  - لة يف األوَّ طيَّ تايل الرش ل)، والفرق بينهام بأنَّ من األوَّ 

يف الثاين، إذ هو  ةطيَّ لرشمن تايل ا أخصُّ  - ورذبح السنُّ حسن

 ه.أو غريكان  وراً سنُّ طلقاً مات محسن ذبح املحرَّ 

عل اف بأنَّ   نفسهف (عىلٰ صنِّ: (واعرتض الشيخ) يعني املهقول

ال يكون العوض يف ذبح  مَ يلتزم العوض دون اآلمر، فلِ  القتل

ه  هذو يف هتعاٰىل، كام اهللا دون اآلمر)، وهوالشاة عٰىل الذابح 

 ؟الصورة

(ال حيسن  اآلمر) بالقتل األمرين، فإنَّ لفرق بني وأجاب با(

األمل زائد عٰىل  اآلمر ظامل ليس له عوض القتل، ألنَّ ل فعأمره 

تعاٰىل إذا أمر  ا اهللا حسنه، أمَّ  املقتول بحيث يقتيضىلٰ عل الداخ

مل، األ ما يزيد عىلٰ  عواضمل، وعنده من األه غري ظابذبح الشاة فإنَّ 

 لذبح).حلسن ا كان مقتضياً ف

 أمور به،ة حلسن امليكون علَّ يقول: األمر عندنا ال  ولقائل أنْ 

من  رصادواألمر ال ص يف نفسه،املخصو بل احلسن صفة للفعل

 تعاٰىل بالفعل كاشف عن كون املأمور به حسن يف اهللا

زائدة  أعواضمر قد يكون له اآل وألنَّ  .]] نفسه٣٤٦ [[ص/

من  الزم للمأمور دونه، فإنَّ  عوضال أنَّ  أمور به مع املألمل اعىلٰ 

ف متاع مؤمن يساوي أمر آخر بإتال أللف درهم إذا لكاً كان ما

ف دون اآلمر، ومل يكن  للمتلِ  ماً زرهم الكان الد فأتلفه، اً درمه

 .ذلك اإلتالف حسناً 

ري غ مره بأملأمل به ظاراد به أنَّ أ  اآلمر ظامل) إنْ  وقوله: (إنَّ 

تعاٰىل  ر اهللاأم  لكانذلك ظلم وإالَّ  م أنَّ سلِّ  نُ ، فالملِّ عٰىل املتأ حقٍّ مست

ه غري أنَّ  هأراد ب وإنْ  .مستحقٍّ  أملها غري ، ألنَّ ة ظلامً نا بذبح الشااإيَّ 

ه قد يكون قادر عٰىل أعواض حيسن يف جنبها األمل منعنا ذلك، فإنَّ 

 ها. التي ذكرنا لصورة ذلك، كام يف اعىلٰ  قادراً 

(عٰىل نفسه بسؤال آخر،  فاملصنِّ يخ) يعني قوله: (واعرتض الش 

ف ن اللطف، وحتصيله) أي حتصيل اللطتضمَّ األمل إذا كان ي  وهو أنَّ 

أو  أو مندوب، فليكن ذبح احليوانات واجباً  ف ملكلَّ عٰىل ا  (واجب 

  بل هو مباح.  ، الشتامله عٰىل املصلحة، وليس كذلك، مندوباً 

ٰىل الواحد جيب عه مل نَّ  أ إالَّ  كان لطفاً  نْ وإه نه: بأنَّ ب عجاوأ 

ف ال جيب عٰىل ، واللطالذابح)تكون لغري  املصلحة قد ا، ألنَّ منَّ

 ، واملصلحة وإنْ فاعلال لغري ولطفاً  ةً مصلح اإلنسان إذا كان

فعلها الذابح (فقد حصلت) تلك  تعاٰىل، فإنْ  كانت واجبة عٰىل اهللا

 . اللطف)م مقام الذبح يفويق ما تعاىلٰ  اهللافعل  ملصلحة، (وإالَّ ا

 لطفال م أنَّ سلِّ ال نُ يقول عٰىل السؤال املذكور:  ولقائل أنْ 

وذلك اللطف  أو لغرينا، نال سواء كان لطفاً  ،جيب علينا حتصيله

كان يف فعل واجب أو مندوب كان التكليف بذلك الفعل  إذا

عٰىل  جيب ورشط التكليف البحصول ذلك اللطف،  وطاً مرش

 صيله. حتف املكلَّ 
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ة أو  ن مصلحة دينيَّ حيسن إذا تضمَّ  ملاأل اً أيض(و :[قوله]

 كلألومع العوض ينتفي الظلم، واالعبث،  في، فمعها ينتةنيويَّ د

 عند احلاجة ة ال جيب علينا حتصيلها إالَّ دنيويَّ  حوشبهه مصال

 ، وهذا إشارة إىلٰ )]] فال يكون الذبح واجباً ٣٤٧إليها، /[[ص 

 الذبح. سن أمل حف يفنع وجوب اللطم

 املبتدأ  سن األملط يف حشَرت ه يُ م أنَّ سلِّ ال نُ  يقال: أنْ وتقريره 

 ه ظلامً دأ كونتبألمل املقبح ا ] وجهاللطف، وذلك [ألنَّ  شتامله عىلٰ ا

، والظلم ه عن هذين األمرين يكون حسناً ، ومع خلوِّ أو كونه عبثاً 

ة، فظهر يويَّ لدنح امن املصال ه فيوالعبث ينتفي بامبالعوض،  ٍف منت

 ، وسقط السؤال.مل يكن لطفاً  إنْ حسن و الذبح أنَّ 

تعاٰىل عند األمر   العوض عٰىل اهللا  : (وإذا ثبت وجوبلهقو

إيالم عمرو   إىلٰ  اإلجلاء، فإذا أجلأ زيداً  به عندوجإلباحة ثبت و او

  نَّ إث من األمر) من حياإلجلاء آكد  كان العوض عليه تعاٰىل، ألنَّ 

ئ وسلب قدرة  مللج حه ارجَّ الذي  لطرف وع اوق  وجباإلجلاء ي

  ه ال يوجب إالَّ اآلمر، فإنَّ امللجأ إليه بخالف امللجأ عٰىل ترك الفعل 

  ما، وال يبلغ إٰىل حدِّ  به عٰىل مقابله رجحاناً  ر املأمو طرف لرجحان ا

األمر، (فإذا   سلب القدرة عٰىل الرتك، وقد ال حيصل رجحان بسبب 

 اإلجلاء أوٰىل). باحة، فب تعاٰىل باألمر واإل  لعوض عٰىل اهللا جب او

اهلارب نفسه ب ف (عىلٰ عني املصنِّقوله: (واعرتض الشيخ) ي

تعاٰىل  كان اهللا ع، وإنْ  السبىلٰ العوض ع إنَّ فمن السبع عٰىل الشوك، 

 ] املعرفة برضر السبع.هو امللجئ [بخلق

جئ ملله األنَّ  ،بعالس امللجئ هاهنا هو بأنَّ  :وأجاب الشيخ عنه

حلصوهلا قبل اإلقدام مع عدم  ،س بإجلاءعرفة لي، وخلق امل حقيقةً 

(فهو  ،حصل من اإلقدام) يعني إقدام السبع امهلرب، واهلرب إنَّ ا

عٰىل  ه يوجب عوضاً العبيد فإنَّ  ا استخدامأمَّ  . تعاىلٰ  ال اهللا امللجئ

 ة.الشااملبيح له كذبح ه ]] ألنَّ ٣٤٨تعاٰىل، /[[ص  اهللا

ال يكون له عوض ف د،السيِّ ب عٰىل طاعة يثابد العال يقال: 

 د.آخر عٰىل السيِّ 

ل واب والعوض بسبب فعد يف اجتامع الثنقول: ال استبعاا ألنَّ 

دهم) من حيث  لسيِّ  جهة الثواب طاعتهم تني، فإنَّ يَّ احد من حيثو

ف بمنع الترصُّ  شاقَّ تعاٰىل هبا، (وجهة العوض إلزامهم امل أمر اهللا

ستخدام للسادات إباحة اال: شيئانهاهنا  ول:نق يف أنفسهم، أو

ل العبيد باالمتثا ٰىل كالذبح، وأمرعات والعوض فيه عٰىل اهللا

 اختلفت اجلهتان).، فتعاىلٰ  هللاٰىل اوالثواب فيه ع

ف استحقاقهم الثواب عن استحقاقهم فقد يتخلَّ  وأيضاً 

 اهللالعوض عٰىل  حقُّ ه يست، فإنَّ هاً يستخدم العبد كر نْ العوض بأ

عليه  ستحقُّ اهه عٰىل االستخدام، وال يباحة إكرتعاٰىل باعتبار إ

 ].تعاٰىل [به اعة اهللالعدم قصده ط ،واباً ث

 :]صافنتالادسة: يف ة السا[املسأل

ال  ف: (وهو تعاٰىل بالتمكني ضامن لالنتصاف قال املصنِّ

  . ل به مؤمناً فقت به كافراً  قتلإٰىل شخص لي سيفاً  للعوض، كدفعي

  وله من األعواضمن الظلم إالَّ  داً  أحتعاىلٰ  هللان امكِّ يُ  وز أنْ جي وال

 هو غريل، وفضُّ للواجب بالت  لكان تعليقاً الَّ وإما يوازي ظلمه، 

 .جائز)

]  تعاٰىل الظامل [من الظلم اهللا ن : (إذا مكَّ )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 والض، من العو بدَّ  فال منعه باجلرب، ٰى فعله مع قدرته عىلٰ حتَّ 

تل به يقل ا إذا دفع إٰىل غريه سيفاً الواحد منَّ ، فإنَّ ب عليه تعاىلٰ جي

(العوض عٰىل  قتول ) املتحقُّ ه ال يس، فإنَّ تل به مؤمناً الكافر، فق

 ]] عٰىل القاتل.٣٤٩/[[ص  ام يستحقُّ دافع السيف)، وإنَّ 

فعل الطاعة،  من ن هباة يتمكَّ تعاٰىل أعطٰى العبد قوَّ  (كذلك اهللا

نعم جيب عليه تعاٰىل االنتصاف ض عليه، م، فالعوا الظلل هبففع

حسن منه   ه لوال ذلك ملاالقهر، فإنَّ قدرته عٰىل املنع بلتمكينه و

(من الظامل من  يستويف) للمظلوم واالنتصاف هو بأنْ ، نيلتمكا

 ]. علهغريه ما يقابل فتعاٰىل، [أو عٰىل  ها عٰىل اهللامنافعه التي يستحقُّ 

تعاٰىل  ن اهللامكِّ يُ  ز أنْ ه هل جيو] أنَّ ا [يف اهنخ هشيوواختلف ال

 ؟ع ما يوازي فعله أم النافلم، وليس له من املالظامل من الظ

 رمحهام اهللا( د املرتٰىض ف والسيِّ املصنِّو إسحاق بأ  فذهب الشيخ

 ليس له يف احلالمن الظلم من  ن اهللامكِّ يُ  ه ال جيوز أنْ إٰىل أنَّ  )تعاىلٰ 

 لمه.ي ظوازن املنافع ما يم

ه يكتسب من  تعاٰىل أنَّ  ز، إذا علم اهللااشم: جيووقال أبو ه

 ه.علف ييوازاألعواض ما 

تعاٰىل   ل اهللا، ويتفضَّ مطلقاً  وزجي هالبلخي: إنَّ  وقال أبو القاسم

 ظلمه. عليه) بأعواض توازي

 ل غري واجب،تفضُّ ال عٰىل أيب القاسم: إنَّ  اوقال أبو هاشم رد� 

بغري شرتاطه (ب) أي االواج ق عليوت االنتصاف واجب،و

ف (رمحهام نِّالشيخ) يعني املصو د املرتٰىض قال السيِّ  الواجب حمال.

ل غري واجب، (التبقية تفضُّ   هاشم: أيبعىلٰ  ا) رد� اىلٰ تع اهللا

 (وهو الزم). ،] بالتبقيةق [هبا]) [أي علَّ واالنتصاف واجب، فال يُ 
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صوهلا ٰىل حصوهلا كان حعات قية إذا علم اهللابالت نظر، فإنَّ  وفيه

 لمع نَّ إحيث ، بل من  الوجوبه ال يقتيضال بالعلم، فإنَّ  جباً وا

ء اليش فال نعلم أنَّ  ،اً يكون مطابق أنْ تعاٰىل جيب  اهللا

ة، ومع أسباب وقوعه التامَّ  مَ لِ  إذا عُ ]] يقع إالَّ ٣٥٠ [[ص/

يق فال يكون التعل ،ةن التبقية واجبحصول األسباب املذكورة تكو

 ئز.جلاجب باللوا ها تعليقاً علي

 :][املسألة السابعة: يف انقطاع العوض

ر ل رض مل حيسن حتمُّ وإالَّ  ،وض منقطعوالعف: (قال املصنِّ

 ف واحرتامه، وحديث الغمِّ ، وال جاز إيالم الكافر املكلَّ شاهداً 

ث ، أو جعله بحيجلواز وصول العوض يف الدنيا ،ر هذيانوالرض

 عه).قطابانيشعر اإلنسان  ال

 العوض دائم إٰىل أنَّ  : (ذهب أبو عيلٍّ )هدام ظلُّ ( قال الشارح

هو ع، وطقنه منَّ وقال بأ و إسحاق،لشيخ أبخالفه اكالثواب، و

الشيخ  واحتجَّ  . وأيب هاشم وقايض القضاةد املرتٰىض السيِّ اختيار 

 بوجهني:

مل (ملا األ سن) أي حلرشطاً  دوام العوض لو كان ل: أنَّ األوَّ 

ل  ا نستحسن حتمُّ ن، فإنَّ بالوجدا ايل باطله، والتدونمن حسن 

ة مزا املالوأمَّ  .م مثله) قدَّ ملنافع منقطعة، فاملواآلالم  املشاقِّ 

 وط يستحيل وجوده بدون رشطه.املرش ، فإنَّ هرةفظا

 تعاٰىل. يف العوض عٰىل اهللا ٰى ]: هذا ال يتأتَّ قوله: ([ال يقال

 داً يف نفسه شاه امً دائله وام العوض جعل بدن قاا نقول: منَّ أل

 ). باً وغائ

ف للعوض تعاٰىل خمال  اهللالعوض الواجب عىلٰ  وفيه نظر، فإنَّ 

 ريِّ ب زيادته عٰىل األمل بحيث لو ُخ جتل األوَّ  نَّ جب علينا، فإواال

 بني إدخال األمل عليه وإيصال العوض إليه وبني عدم إيالمه  املتأملِّ 

 كذلك الثاين، أعني والل، ار األوَّ الختعوض رمانه من الوح

 .فاقاً ا اتِّ منَّ لألمل الصادر ه مساوٍ لواجب علينا، فإنَّ العوض ا

) يف العوض (رشطاً  ام) أي دوامودكان الاين: لو له: (الثوق 

، والتايل باطل،  ف الكافر واخرتامه (ملا جاز إيالم املكلَّ  حسن األمل

 قابلعا ه بكفره يستحقُّ أنَّ  :ةطيَّ ن الرشم مثله. بيافاملقدَّ 

العوض الدائم، واجلمع  بإيالمه يستحقُّ الدائم و]] ٣٥١ [[ص/

 ينهام حمال. ب

 بوجهني: بو عيلٍّ أجاب أ 

 كفر.نحبط بالالعوض ي أنَّ  :لاألوَّ 

 .ف عذابه) دائامً فَّ ه ُخي الثاين: أنَّ 

ال اإلحباط يف نفسه باطل و ل: بأنَّ (أجاب أصحابنا عن األوَّ 

اعة تضاء الطتتنافيان الق  يةعصواملالطاعة  نَّ ا، ألهاهن ٰى يتأتَّ 

خالف كن اجلمع بينهام، بمالتعظيم واملعصية االستخفاف، فال ي

 اف. لالستخف مناٍف  ريغ لذي هولعوض اا

فاق)، ال العوض يف اآلخرة هو النفع باالتِّ  وعن الثاين: أنَّ 

 ختفيف العذاب.

  :تعاىلٰ  ل ذلك قولهبطِ يُ  وأيضاً 
َ

 ال
َ ُ
�  

�
 �َ ف

ُ
عَ ف

ْ
ُهُم ال

ْ
 ن

َ
 ُب اذ

 .]١٦٢ [البقرة:

تسلسل، والتايل ه لوال دوام العوض لزم البأنَّ  أبو عيلٍّ  (احتجَّ 

 انقطاعه يوجب الغمَّ  نَّ أ  :ةطيَّ ان الرشبي .هم مثلقدَّ املف ل،باط

 كان دائامً  آخر، فإنْ  به عوضاً  ر، وذلك أمل يستحقُّ واحلزن والرض

 تسلسل. فهو املطلوب، وإالَّ 

يزيد عٰىل   ا عوضاً تعاٰىل يف الدني اهللا ضعوِّ يُ  نْ جيوز أ اجلواب:و

 ضاً يأ و .ارفَّ والكُ  هاب حرشال جي لتيالبهائم ا األمل، كام يف حقِّ 

تعاٰىل إلينا، وال نشعر بانقطاعها، فال يلحقنا  يوصلها اهللا جيوز أنْ 

 ما قاله). ، فيبطل غمٌّ 

 :ء]باإلبرا هلبة واليسقط باالعوض ال  [املسألة الثامنة: يف أنَّ 

بة وال باإلبراء يف لعوض باهلف: (وال يسقط انِّصاملقال 

ه بإبرائه علي حجورم واملتيليا ط حقُّ ال يسق، كام دارين معاً ال

 كان يف التأجيل مصلحة، وإالَّ  تأخري، إنْ يزيد بالوالعوض  .منه

  فال).

: (ذهب الشيخ) يعني  )هدام ظلُّ (]] قال الشارح ٣٥٢[[ص /

ارين ء يف الد باإلبرابة والباهلقط العوض ال يس أنَّ ف (إٰىل املصنِّ

ء افاالستي وألنَّ  .رهعلم بمقدا(لعدم ال ،) أي الدنيا واآلخرةمعاً 

) أي حني تعاٰىل، فكان حالنا حينئذٍ  اهللالنا، بل املستويف هو  ليس

ف له الترصُّ  واليتيم الذي ال يصحُّ  ،اإلبراء (كحال املحجور عليه

 ).باإلبراء اهلبة والماله بيف 

فقوا عٰىل الناس اتَّ  فإنَّ  ،لإلمجاعه حمال هذا: إنَّ  عىلٰ قيل 

مراض، ولو مل يكن ألاوار ألسفت عند اواإلبراءا االستحالالت

 .مل يكن لذلك االستحالل واإلبراء فائدة أصالً  اً ذلك مربئ

  ] إسقاطام يقصد [به إنَّ  اإلبراء واالستحالل واجلواب: أنَّ 

 .اىلٰ تع توفيها اهللاسي يالتألعواض مات، ال اال والغرااألمو

ه جاز تأخري كان يف تعجيله مصلحة العوض إنْ  لم أنَّ اع(و



 األعواض )٧١(لف / حرف األ  ...........................................................................................................  ٦٨

ه) أي يف العوض (في ض) أي مستحقُّ املعوَّ  دازيُ  نْ ط أ برش

  مل جيز تأخريه).(وإالَّ  ،العوض

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /النافع يوم احلرش

 :مآلالليه عوض ا جيب عه تعاىلٰ نَّ أ يف ]]٨٩[[ص /

ب  ه تعاٰىل جيأنَّ  يف :السادساملبحث : ]مة احليلِّ [أي العالَّ  قال

نفع ادرة عنه، ومعنٰى العوض هو الالص مالل عوض اآله فععلي

اهللا  ، تعاٰىل  لكان ظاملاً وإالَّ  ،من التعظيم واإلجالل اخلايل املستحقُّ 

 .ثاً  لكان عبوإالَّ  ،عن ذلك. وجيب زيادته عٰىل األمل

م فيه وجه من وجوه علَ يُ  أنْ  ااصل للحيوان إمَّ حلا ملقول: األأ 

فيكون  ،م فيه ذلكعلَ يُ ة، أو ال صَّ خاا فذلك يصدر عنَّ ،القبح

 حلسن األمل وجوه: رَ كِ . وقد ذُ حسناً 

 . اكونه مستحق�  :لاألوَّ الوجه 

 .ملِّ أملتٰىل اإد العائد يعٰىل النفع الزا كونه مشتمالً  :الثاينالوجه 

لزائد ا رفع الرضعٰىل وجه د مشتمالً نه كو :الثالثالوجه 

 عليه.

 ة.عاده الرت بكونه بام ج :الرابعالوجه 

 ع.عٰىل وجه الدف كونه مشتمالً  :اخلامس هالوج

 وقد يكون صادراً  ،عنه تعاىلٰ  وذلك احلسن قد يكون صادراً 

 . اعنَّ

 ا. رًا عنَّصاد وقد يكون ،عنه تعاىلٰ  ا ما كان صادراً فأمَّ 

ا ما كان صا فيجب فيه  ،علنفوجه اعٰىل  نه تعاىلٰ  عدراً فأمَّ

 أمران:

ل: عنه.  اهللا ، تعاٰىل ظاملاً  نا لكوإالَّ  ،هعنض العو األمر األوَّ

ه عاقل، ألنَّ  الرضا عند كلِّ  عٰىل األمل إٰىل حدِّ  ون زائداً يك وجيب أنْ 

ه ض أملالشاهد إيالم شخص لتعويضه عو يف]] ٩٠[[ص /يقبح 

 .ةعبثيَّ ال ىلٰ الشتامله ع ،يادةمن غري ز

ليخرج  ،هغريلو أ  ا للمتأملِّ إمَّ  ،له عٰىل اللطفتاماش ثاين:األمر ال

 بث.الع نم

ه وجه من وجوه القبح، فيجب  فيا ا ممَّ عنَّ ا ما كان صادراً وأمَّ 

ولداللة السمع عليه،  .مل لعدلهؤ من املاالنتصاف للمتأملِّ اهللا عٰىل 

 . ملاً  لكان ظاالَّ إ، ولألمل اوياً ض مسويكون العو

 وهنا فوائد:

من تعظيم  يلاخلا العوض هو النفع املستحقُّ  :وىلٰ األُ ة ايدالف

عن التعظيم  لوِّ ل، وبقيد اخلالتفضُّ خرج  بقيد املستحقِّ ل، فالجوإ

 خرج الثواب.

الشاهد  ه ال حيسن يف ألنَّ  ، ال جيب دوام العوض  : الثانية الفايدة 

  قليل.قطع من  نفع العظيمة ل  شاقِّ ومكابدة امل   طريةركوب األهوال اخل 

 ز أنْ جلوا ،الدنيا العوض ال جيب حصوله يف :ثةالثالدة الفاي

وقد  ،الدنيا يف بل قد يكون حاصالً  ،تأخريه ة يفصلحاملاهللا  مليع

 ال يكون.

 ا أنْ إمَّ  ،اآلخرة الذي يصل إليه عوض أمله يف :الرابعةالفايدة 

كان من أهل  فإنْ  .أهل العقابمن  أو ،يكون من أهل الثواب

  عىلٰ تعاىلٰ اهللا قها فرِّ يُ  نْ أليه باعواضه إفيكفيه إيصال  ،وابالث

 ،كان من أهل العقاب بمثلها. وإنْ  ليهل عو يتفضَّ أ  ،وقاتاأل

ق فرِّ يُ  نْ أب ،من عقابه بحيث ال يظهر له التخفيف اً سقط هبا جزءأ 

 القدر عٰىل األوقات.

  ،تهإباح ه تعاٰىل أوا بأمرر عنَّلصاداألمل ا :اخلامسةالفايدة 

من  وكذا ما يصدر عنه ،عجامواتعاقل كالوالصادر عن غري ال

م احلاصلة من غري فعل وإنزال الغموعة ملصلحة الغري فنتفويت امل

 لعدله وكرمه. ،تعاىلٰ اهللا ه عٰىل جيب عوض ذلك كلُّ  ،بدالع

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /إرشاد الطالبني 

مة احل قال ]] ٢٨١ [[ص يف   :: البحث الرابع]يلِّ [أي العالَّ

جالل.  إو م ياخلايل من تعظ : وهو النفع املستحقُّ اضعواأل

 تعاٰىل جيب أنْ  ه لألمل، والواجب عليهلينا جيب مساواتفالواجب ع

 ف معه العوض.يزيد بحيث خيتار املكلَّ 

ه: فمل وأقسامه رشع يف العوض، وعرَّ  بحث عن األامَّ ـأقول: ل

جالل.  إواخلايل عن تعظيم  تحقُّ املس]] ٢٨٢/[[ص  ه النفعأنَّ 

 ل،خرج التفضُّ  )تحقِّ املس(وبقيد  ،ولغريهجنس شامل له  فالنفع

 ب.خرج الثوا )اخلايل من التعظيم(بقيد و

علينا ال عليه تعاٰىل، وذلك   وهو قسامن: أحدمها: مستحقٌّ 

لزم الظلم  الَّ إلألمل ال أزيد وال أنقص، و يكون مساوياً  جيب أنْ 

 .ن ناقصاً  لو كاوللمتأملِّ  ،داً زائ لمؤمل لو كانل

 وذلكقة، سباب املتعلِّ ألبأحد ا عليه تعاىلٰ  قٌّ وثانيهام: مستح

شخص بحيث لو  الرضا عند كلِّ  ٰىل حدِّ إمل ده عٰىل األئجيب تزا

يف ذلك  مل رغبةً مل والعوض الزائد الختار األعرضنا عليه األ

 ه.في ذ ال فائدةإمل، لقبح فعل األ ادةذ لوال الزيإالعوض، 
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 ]:قلغري العا ادر عنمل الصألحكم العوض عن ا[

العوض عن ة يف لعدليَّ : واختلف ا]احليلِّ  مةعالَّ لا[أي  قال

 اهللافبعضهم أوجبه عٰىل ، باعري العاقل كالسمل الصادر عن غاأل

ل له جيعيالم، ومل ٰىل اإلإ نه وجعل فيه ميالً ه تعاٰىل مكَّ نَّ تعاٰىل، أل

 تعاٰىل.عليه وض الععنه، فيجب  راً اجز عقالً 

 :لقوله  ،ملوض عٰىل املولعا ٰىل أنَّ إ آخرون هبوذ

ذ ام يكون بأخنَّ إواالنتصاف ، ناء»القر ء من«ينتصف للجامَّ 

 اجلاين.العوض من 

: «جرح ٰىل سقوط العوض، لقوله إوذهب آخرون 

 .العجامء جبار»

 االنتصاف نَّ إ، ف هلام التأويل قبو واحد مع  واجلواب: هذان خربا 

ن اجلاين أو م  أخذ العروض ون بيك نْ من أ ]] ٢٨٣/[[ص  مُّ أع 

به  قُّ »، معناه: ال يستح «جرح العجامء جبار :ه. وقوله ري غ 

  العوض غري القصاص.  نَّ إ جبه، فقول بمو ونحن ن   ، قصاص 

أقول: اآلالم الصادرة عن احليوانات العجم كالسباع وغريها  

  اهللا ه واجب عٰىل أنَّ ٰىل إقون املحقِّ فذهب  ،العوضمن فيها  ال بدَّ 

مكان إيالم، مع ٰىل اإلإ ا ميالً فيه لعنها وجكَّ ها ومه خلقنَّ ألتعاٰىل، 

 يالم. ٰىل اإلإ  هلا ميالً  ال خيلقها أو خيلقها وال جيعل أنْ 

 بني احلسن والقبيح وال أمراً  زاً مميِّ  ومع ذلك مل جيعل هلا عقالً 

هلا،   ي غرملكا هذا  ك، فكان عىلٰ جيعل هلا ذل أنْ  مكانإ، مع زاجراً 

 ذلك. بح منهعليه لق مها عوضالييكن إل فلو مل

كام لو  - يالمٰىل اإلإ ملجأً  كان احليوان نْ إيض: وقال القا

 مل يكن ملجأً  نْ إفالعوض عليه تعاٰىل، و - دةمتعدِّ  اماً يَّ أجاعه أ 

  يقتيض الالتمكني بأنَّ  فالعوض عٰىل احليوان املبارش. واحتجَّ 

القتل  ب عوض لوجالَّ إو ،نٰىل املمكِّ إ ارش وض من املبال العانتق

 ،اطلقتل، والالزم بن للقاتل من الكِّ ه ممنَّ اد السيف، ألعٰىل حدَّ 

 الالزم وبيان املالزمة ظاهران.الن وبط .فكذا امللزوم

ٰىل إ استناد الفعل يف احلقيقة ه يقتيضنَّ إف ،جلاءا يف صفة اإلأمَّ 

يه لو كان العوض عل اً ضأيو .ه دون امللجأوهلذا حيسن ذمُّ  ،امللجئ

 لزوم.فكذا امل ،الزم باطللاو ،ن منعهاا حس ملتعاىلٰ 

ده، بحيث ئالعوض عليه تعاٰىل جيب تزا زمة: أنَّ وبيان املال

مل حيسن  مل خمتاراً ذا كان األإمل، فكان هناك كذلك، وخيتار معه األ

ن االمتناع م عاً قطا ه حيسن منَّنَّ فأل ،ا بطالن الالزماملنع. وأمَّ 

 اجر.زوالبأنواع  ايالمها وزجرها عنَّإ

وهذا  اصل بني القاتلرق حالف ل: بأنَّ وَّ عن األ واجلواب

القاتل ممنوع من القتل  نَّ أل]] ٢٨٤/[[ص  وذلك احليوان،

قدام، وهلذا مل ة، وعنده اعتقاد عقيل يمنعه عن اإلعيَّ بالزواجر الرش

 .فيه ه، بخالف ما نحننع السيف بل علييكن العوض عٰىل صا

ذا كان لذلك وجه إن سع عن احلسن املنه قد حينَّ إوعن الثاين: ف

 دليلكم لو صحَّ  وأيضاً  .قب عن العقاباكام حيسن منع املع حسن

ال حيسن من التداوي من اآلالم املبتدأة، والالزم باطل  لزم أنْ 

 جيب فهو جوابنا.مجاع، فام أُ باإل

ملبارش، ن ايواالعوض عٰىل احل نَّ إائي: بَّ اجلُ  وقال أبو عيلٍّ 

ام نَّ إء من القرناء»، واالنتصاف لجامَّ نتصف لي وم«ي:  قولهل

ه. وقال  ٰىل املجني عليإيصاله إوض من اجلاين ويكون بأخذ الع

تعاٰىل وال عٰىل احليوان،  اهللاه ال عوض هنا ال عٰىل نَّ إقوم: 

 «جرح العجامء جبار».:  لقوله

يكونان  فالد، حاام من اآلن بأهنَّ عن هذين اخلربي واجلواب

تها فهام حَّ ة، وعٰىل تقدير [التسليم] لصيَّ لمسائل العمل اة يفحجَّ 

 للتأويل: قابالن

 فبوجهني: ،لوَّ ا األأمَّ 

ٰىل املجني عليه،  إمل يصال عوض األإل: االنتصاف هو وَّ األ

ا لو قال ملن  الواحد منَّ نَّ إيكون من اجلاين أو غريه، ف من أنْ  أعمُّ 

ن أمله ع ضهه عوَّ نَّ إ ك من عبدي، ثمّ نَّنصفٰى عليه عبده: ألجن

يكون  جاز أنْ  له، فكذا هنا  تصفاً ٰى منسمَّ الصادر من عبده يُ 

 تعاٰىل. اهللاه من لكنَّاالنتصاف بإيصال العوض، 

ء املظلوم، وبالقرناء الظامل عٰىل يريد باجلامَّ  ه حيتمل أنْ الثاين: أنَّ 

 ء يف عدمامَّ للج مشاركة املظلوم ، ووجه املشاهبةوجه االستعارة

 .ة عٰىل الدفعالقوَّ ، ومشاركة الظامل للقرناء يف فع العدوِّ دة عٰىل القوَّ 

به قصاص  ه ال يستحقُّ ر أنَّ اجلباراد بيُ  أنْ  يحتملا الثاين: فوأمَّ 

ذ نفي إتعاٰىل، اهللا استحقاق العوض عٰىل  يف الدنيا، وذلك ال ينايف

 عوض. يستلزم نفي الالقصاص ال

 ]:ىلٰ اعت يالبارعٰىل  العوض واجبن كو[]] ٢٨٥[[ص /

مة احليلِّ  قال  م.الظل  لزمالَّ إو ،جبو وا: وه][أي العالَّ

ٰىل إيصاله إتعاٰىل، فيجب عليه يه عل ا مستحقٌّ مَّ إأقول: العوض 

عنه، والظلم بذلك رضوري. اهللا تعاٰىل   لكان ظاملاً الَّ إو ،همستحقِّ 

وم ظلف للمنتصااال ىلٰ تعايجب عليه لعبد، فعٰىل ا مستحقٌّ  امَّ إو

عه اء القدرة ومل يمنطعإنه من الظلم ب مكَّ امَّ ـه لنَّ ظامل، ألال من



ة األفعال / مب )٧٢(لف / حرف األ  ..............................................................................................  ٧٠  احث عامَّ

يأخذ من منافع الظامل  يه االنتصاف، وهو أنْ باجلرب، وجب عل

أو عٰىل غريه للمظلوم بقدر ما يوازي  اهللاها عٰىل التي استحقَّ 

امل الظ ينهمتك، وال يلزم من اً  بالتمكني ظامل لكان تعاىلٰ الَّ إظلمه، و

ه عليه، بل ه مل يأمره بالظلم ومل جيربنَّ أل ،تعاىلٰ ه يلع وضكون الع

 ومثاله أنَّ  . الطاعةعطاه القدرة والتمكني ليستعمل ذلك يفأ  امنَّ إ

 فكام أنَّ  ، فقتل به مؤمناً  ليقتل به كافراً  سيفاً  من أعطٰى شخصاً 

 تل فكذا هناك.االعوض هنا عٰىل الق

 :]فتصاالن ة امسائل يف كيفيَّ [

  منتعاىلٰ  اهللان مكِّ يُ  : وهل جيوز أنْ ]احليلِّ  مةالَّ ع[أي ال قال

اشم بو هزه أ ال يوازي فعله؟ جوَّ عوض له يف احلالظلم من ال 

ز البلخي خروجه من الدنيا بغري جوِّ فيُ  ، واختلفا ،والبلخي

 ىلٰ إالعوض ويدفعه بتعاٰىل عٰىل الظامل  اهللال عوض، بل يتفضَّ 

االنتصاف  نَّ ة، أليقبتهاشم وأوجب ال بوه أ ومنع ،املظلوم

 ئز.جلال اق بالتفضُّ واجب، فال تعلُّ 

بقية  التل واملرتٰىض: االنتصاف واجب، والتفضُّ  دقال السيِّ 

 ق الواجب هبام.علَّ فال يُ  ،جائزان

ٰىل املظلوم إاالنتصاف الذي هو نقل املنافع  أقول: قد ذكرنا أنَّ 

 يف زوول: هل جينق آلنعليه تعاٰىل، وا ]]٢٨٦/[[ص  اجبو

وض له يوازي ما تعاٰىل من الظلم من ال ع اهللان مكِّ يُ  نْ احلكمة أ 

لخي وحممود ز ذلك أبو القاسم البم ال؟ جوَّ عنه أ  صدر

تعاٰىل  اهللا (رضوان د املرتٰىض وأبو هاشم، ومنعه السيِّ  اخلوارزمي

 عليه). 

، فيكون اقعوه ملا وقع، لكنَّ لو مل يكن جائزاً ه لني: أنَّ وَّ ة األحجَّ 

 ،لوقوعان اا بيوأمَّ  .ا املالزمة فظاهرةطلوب. أمَّ وهو امل ،اً زئاج

ظيمة، ومن املستبعد ٰى امللوك والظلمة يصدر عنهم آالم عنرا نَّ فأل

القاهر أعواض توازي ما صدر عنه بالنسبة  يكون لذلك الظامل أنْ 

 لومني. ظ واحد واحد من امل ٰىل كلِّ إ

  اآلالمالظامل كلذصل لح قد كوني بعد أنْ غري مست واجلواب:

ما عليه، بحيث ما يوازي  ريةكث تعاٰىل به أعواضاً اهللا التي يفعلها 

 الرضا وعلينا مساوي.  ٰىل حدِّ إد العوض عليه تعاٰىل زائ نَّ إف

خيرج من  ه هل جيوز أنْ زون يف أنَّ اختلف هؤالء املجوِّ  ثمّ 

 أم ال؟ لهالدنيا وال عوض 

عنه،  تعاىلٰ  اهللايضمن  نْ أ  وازجل لك،ذ م: جيوزو القاسفقال أب

 ظلوم.امل ىلٰ إل عليه بأعواض يوصلها ويتفضَّ 

النتصاف التفضل جائز وا نَّ أل ، جيوزهاشم: ال وقال أبو

تعاٰىل  اهللا ق الواجب عٰىل اجلائز. وقال: جيب عٰىل علَّ ال يُ واجب، و

 عنه.ا تبقيته كي حيصل له أعواض ينقله

بقية ل والتضُّ والتف جبوا نتصافالا أنَّ  بد املرتٰىض أورد السيِّ 

 ام.ق االنتصاف عليهعلَّ ائزان، فال يُ ج

*   *   * 

  ال: - ٧٢

:   

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /يَّةاللوامع اإلهل

 :يف األفعال :الالمع التاسع  ]]٢٠٩[[ص /

 وفيه مقاصد: 

 : الفعل وأقسامه يف ل:[املقصد] األوَّ 

 وهو تعريف دوري.  ،لعفامن اليصدر  هو ما :قيل

 ات.الكيفيَّ من  كثريوقيل: هو مبدأ التغيري يف آخر، وينتقض ب

 ر.ه رضوري التصوُّ أنَّ  واحلقُّ 

والثاين  .أو ال ،احلدوث ف بزائد عىلٰ وَص يُ  ا أنْ ه إمَّ ثّم إنَّ 

لعقل وهو ه اينفر من ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  .كحركة الساهي والنائم

زائد عٰىل وصف  ال يكون له ا أنْ مَّ إو  .وهو احلسن الأو  ،القبيح

ح تركه، وهو املكروه، يرتجَّ  أنْ  امَّ فإ أو يكون ،ملباححسنه، وهو ا

يمتنع تركه وهو الواجب، أو ال يمتنع  ا أنْ ح فعله فإمَّ أو يرتجَّ 

 تركه وهو املندوب.

الئمة الطبع   مراد هبامقد يُ  ثّم احلسن والقبح]] ٢١٠[[ص /

يف  قص، وال خالفل أو صفة نامك ةفء صوكون اليش ، امهوعد

 عاجالً  ذمِّ ح والاملدقاق راد هبام استحني، وقد يُ كوهنام عقليَّ 

واحلكامن  .انيَّ شعري رشع، فعند األوالثواب والعقاب آجالً 

وعند   .معلومان بالعقل العميل، إذ عليهام مدار مصالح العامل

 عفادق النصلا سنحكشكر املنعم و وريالعديل، منهام عقيل رض

وقبح  الصدق الضارِّ  ، ونظري كحسنرِّ كذب الضاوقبح ال

ن صوم آخر رمضان وقبح ما كحس عقيلالكذب النافع، وغري 

 بعده.

فاق العقالء عٰىل حسن ما ذكر وقبحه،  ري باتِّ وه عٰىل الرضونبَّ 

 ألنَّ   ملا حكم به الربامهة وال بالطبع،ع وإالَّ وليس ذلك بالرش

يميل فر منها طبع إنسان وين مورمن األُ  اً كثري أنَّ و ،فةالطباع خمتل

  أنْ إالَّ  ذكرناه، فلم يبَق  م باماحلكفاق عٰىل تِّ إليها طبع غريه مع اال
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 ، وبأنَّ  ملا حكم به العوامُّ ة وإالَّ نظريَّ  وليست ةعقليَّ  تكون أحكاماً 

هام استوائالعاقل خيتار الصدق عٰىل الكذب عند ختيريه فيهام حال 

ه ملا اختار لكذب عندق وقبح احسن الصد ررُّ قت فلوالنده، ع

 ل.وَّ األ

 ات إنْ البدهييَّ  سائربني وحصول التفاوت بني هذه القضايا و

اوت ككون الواحد حتتها بالتف ورة عٰىل ماة الرضم، فلمقوليَّ لِّ ُس 

 احلكم فيهام رضوريٌّ   العرشين، فإنَّ نصف االثنني ونصف عرش

 .ل أجىلٰ األوَّ  مع أنَّ 

 ناه.ء فيام ذكرالعقال فتالاخ أشومن هنا ن

طلق  كان احلسن والقبح الزمني ملامَّ ـه لنَّ فأل ،ا النظريوأمَّ 

والكذب  كانا الزمني للصدق الضارِّ  رناهق والكذب كام قرَّ الصد

 .ب، والزم اجلزء الزم للكلِّ جزء من املركَّ النافع، لكون املطلق 

م لز الهلوه نَّ املطلوب بأ عىلٰ  ضاً أي لَّ دِ واستُ ]] ٢١١[[ص /

عٰىل الشارع،  كذب حينئذٍ للوعد والوعيد، جلواز اعدم الوثوق با

كم عٰىل الفاعل ابة الكافر، إذ ال حاوإث ؤمنوجلاز تعذيب امل

 .إظهار املعجزة عٰىل يد الكاذب از أيضاً بالقبح، وجل

  ه لو كان كام قلتم ملا صدر القبيح منواحتجاج األشعري بأنَّ 

ف ما ال نه تكليه صدر مدكم، لكنَّنعه ليع حيبملمتنع القع االشار

املستلزم  ٰىل،تعا ن منه لهكليف الكافر املعلوم عدم اإليامطاق كتيُ 

الكذب قد حيسن  . وبأنَّ  لزم انقالب علمه جهالً ته وإالَّ ملحاليَّ 

 ، باطل.أو ويلٍّ  حال اشتامله عٰىل ختليص نبيٍّ 

نفسه، يف كن ممه نَّ أل ،نإليامعٰىل ا ةق ل فلمنع عدم الطاوَّ ا األأمَّ 

طاق، ونمنع تأثري بام يُ  تكليفاً  ادر عامل بقدرته، فكانوالكافر ق 

 ق له فقط.مطابهو  العلم بل

 ام جاز ألنَّ الكذب، وإنَّ ا الثاين، فلمنع زوال القبيح عن وأمَّ 

يف الرضر، فارتكب أضعف  قبحه أضعف من قبح إيقاع النبيِّ 

 القبيحني للرضورة.

، فهو الستيجابا مبدؤه بذلكل ق القبحوحل لكن منا،سلَّ 

نع، املار عند وجود ثر عن املؤثِّ األ ع، فيختلفوط بعدم املانمرش

 يح.ف القبفتخلَّ  ،انع هنا اشتامله عٰىل املفسدةوامل

التعريض،  بل الواجب حينئذٍ  ،منا، لكن نمنع زوال القبحسلَّ 

 يف املعاريض مندوحة. فإنَّ 

 : ل عالفااين: يف ثلاملقصد ا

 حيصل به قصودنا ودواعينا وال قما ال يتعلَّ  نَّ أ يفف ال خال

كراهتنا وال نمدح ] ]٢١٢/[[ص  ينتفي عندعند إرادتنا وال 

ا نقيض ذلك فقال جهم وبرش هللا، أمَّ فاعله هو ا ، أنَّ عليه وال نذمُّ 

 ل. هو كاألوَّ 

العبد له   أنَّ وأتباعه كذلك إالَّ  وقال أبو احلسن األشعري

عل خيلق الف عادته أنْ  اهللا تعاٰىل أجرٰى  نَّ بأه فرسَّ و ،بالكس

 .عصيةامل القدرة عليه عند اختيار العبد الطاعة أوو

أو معصية من  ذات الفعل من اهللا وكونه طاعة  بأنَّ  والقايض

. وقال  وظلامً  ديباً ألتكليف كاللطمة تقع تالعبد، وذلك مناط ا

 قوم: هو غري معلوم.

 بالقدرتني. عاً ق او علق جعل الفاحسو إأب رائنيفسواأل

، وقيل: ، فقيل: معلوم نظراً العبده من ة: إنَّ ت العدليَّ الوق 

ا  ته بالفرق بني حركاتنه عٰىل رضوريَّ نبِّ ، ونُ قُّ احل وهو ،رضورةً 

ل ب وغريها كالنبض بإمكان ترك األوَّ والرشة كاألكل االختياريَّ 

 ل من برش.قعأ  : محار برشذيلٰى قال أبو اهلدون الثاين حتَّ 

عٰىل حسن   عٰىل املعصية ال الذمِّ دح عٰىل الطاعة وملا سنوبح

ل دون ة يف األوَّ ورة بالفاعليَّ لم رض العالصورة وقبحها، وليس إالَّ 

 الثاين.

رامي اآلجرة ال  ه يذمُّ ل، فإنَّ بذلك لألطفا وبحصول العلم

وال  ه،اذأ ذا قصد نسان إاحلامر ينفر من اإل اآلجرة بل للبهائم، فإنَّ 

سان ر يف ومهه من قدرة اإلنا تقرَّ واحلائط، مل لةنخينفر من ال

 دوهنام. 

 .ةً نَُّس و اً وبالنقل املستفيض بذلك كتاب

لوم الوقوع له تعاٰىل معا فعل العبد إمَّ  املخالف بأنَّ  احتجَّ  فإنْ 

 فواجب أو عدمه فممتنع، وال قدرة عليهام.

الدواعي ء اوتسحال ا لمستحي ه ممكنوبأنَّ ]] ٢١٣[[ص /

 ال ترجيح ح فيجب مع حصوله وإالَّ  املرجِّ فيفتقر إىلٰ  ه،فيإٰىل طر

 ويمتنع مع عدمه فال قدرة.

منه تعاٰىل  اح إمَّ ح وهو حمال، أو ملرجِّ ا ال ملرجِّ وقوعه إمَّ  أنَّ وب

  الثاين. ، فتعنيَّ فالفعل منه أو من العبد فيتسلسل وهو حمال أيضاً 

ختصيص  نَّ أل، لهبتفاصيل فع ملاً عا ناكل عالً فا كان ه لووبأنَّ 

 لكن الالزم باطل بحركات ره،اد يستدعي تصوُّ اإلجيء باليش

 ل السكنات التي ال يشعرها. لتخلُّ  بطءال جفانه، وبأنَّ أ 

بالفعل الواحد  ة العبد إلرادته تعاىلٰ الفة إراده يمكن خموبأنَّ 

وهو مجع ا و يقع أ  ،ضنيعن النقي ال يقع املرادان، وهو خلوٌّ  ا أنْ فإمَّ 



ة  )٧٢(لف / حرف األ  ..............................................................................................  ٧٢  األفعال / مباحث عامَّ

 كلٍّ  الستقالل ،حجِّ ح بال مروهو ترجيع أحدمها قيو أ  بينهام،

 ته.بقدر

 .وبالنقل املستفيض أيضاً 

الفعل  حق ال ينايف إمكان الوجوب الالَّ   ل بأنَّ يب عن األوَّ ج نُ  ا نَّ إ ف 

العلم تابع للوقوع وعدمه فال  ، وبأنَّ ق القدرة الذايت الذي هو متعلَّ 

  .تعاىلٰ   لهفع ه معارض ب وبأنَّ ،  ال امتناعاً و   اً ب ر فيه وجوؤثِّ يُ 

 ح أو بأنَّ أحد مقدوريه ال ملرجِّ  حرجِّ املختار يُ  بأنَّ  وعن الثاين

 الداعي، وذلك ال ينايف القدرة كالواجب تعاٰىل. هوح املرجِّ 

، وال يلزم نسبة الفعل إليه تعاٰىل، الثالث بام قلناه آنفاً ن وع

فعله ال  فإنَّ  ل،يف مع القاتلسكا ه آلةه، ألنَّ لكون الداعي من

 اد. احلدَّ  إىلٰ  بَس نيُ 

وال لمه، وبطالن الالزم ممنوع، بع باملنع من عدم عالراوعن 

 عر.شاه ه غري شاعر بأنَّ ه غري شاعر بام ذكرته، غايته أنَّ أنَّ م سلِّ نُ 

ة ه يقع مراده تعاٰىل لقوَّ وعن اخلامس بأنَّ ]] ٢١٤[[ص /

 الضعيف ن، فإنَّ تال مها متفاوني بتردقمتنع تساوي القدرته، إذ ي

ه تعاٰىل خلقه د، ألنَّ ل: يقع مراد العب، أو نقورض القويَّ اعي ال

الثواب، فال حيسن  ليستحقَّ  اختياراً منه اعة نه وأراد وقوع الطومكَّ 

:  املنايف لقوله ف مراده تعاىلٰ يلزم من ذلك ختلُّ  إجباره، وال

ته فعل ادف يف إرتخلُّ ة الالتحاس املراد ألنَّ  ،«ما شاء اهللا كان»

 ناه.ق ما ذكرده، والفربعل فعنفسه ال 

ح  ل وهو كثري، ويرتجَّ رضة بمثله عن النقوعن السادس باملعا

 ما ذكرناه، ه موافق ملا علم رضورة، وبانتفاء التكليف عىلٰ بأنَّ ا لننق

 إلنذار مع قبول ما ذكروهوكذا الوعد والوعيد والتخويف وا

 الت.طوَّ ر يف املكومذ للتأويل، وهو

حاصل تفسريهم   له، ألنَّ  فال معنىٰ  وهكرا الكسب الذي ذمَّ وأ 

له  فعل ال بدَّ  لُّ ، وكأو اختياراً  ه فعل من أفعال القلب عزماً له أنَّ 

ا من العبد،  د وإمَّ فال كسب للعب ا من فعل اهللامن قدرة، فذلك إمَّ 

  اهللا.إالَّ  وهلم: ال فاعلء وهو يناقض ق ه فاعل ليشفيثبت أنَّ 

 وهنا فوائد:

حركة القدرة ك كان يف حملِّ  ا مبارش وهو ماإمَّ عل لفا وٰىل: أنَّ ألُ ا

القدرة  حملِّ  آخر يففعل حسب د وهو الصادر با متولِّ وإمَّ  ،اليد

ل ون األوَّ ب، ويسمُّ ونه املسبَّ د، ويسمُّ كاحلركة الصادرة عن االعتام

 هنزاع يف أنَّ  ، وهذا الني مسقا عدا هذين الا خمرتع وهو م، وإمَّ سبباً 

 .به تعاىلٰ  خمتصٌّ 

املعتزلة   فأكثرا الثاينمَّ الف فيه، وأ ل قد عرفت اخلألوَّ او

ه بطبع نا كاملبارش، وعند بعضهم أنَّ فعل ه منقني عٰىل أنَّ واملحقِّ 

  اإلرادة. وقيل: له الفكر فقط.ه ليس للعبد إالَّ وأنَّ  املحلِّ 

 ، واستدلَّ رةوه إٰىل الرضتة يف حّقيَّ لزتعل، والتجأ املاألوَّ  واحلقُّ 

 ،يهعل ك بحسن املدح والذمِّ ة العلم بذل رضوريَّ عىلٰ م بعضه

 من العبد. فيكون صادراً 

الفاعل  مع العلم بأنَّ  قد يقع الذمُّ لت: ق  إنْ ]] ٢١٥[[ص /

 إٰىل النار املحرقة. اٰىل، كإلقاء الطفلهو اهللا تع

 حراق.إلا ال عىلٰ إللقاء عٰىل ا قلت: الذمُّ 

ه تركه، وهو نكمأل للعبد د مقدوراً لو كان املتولِّ قلت:  إنْ 

 ب فال يقع بالقدرة.ب جيب املسبَّ عند اختيار السب فإنَّ  باطل،

كالوجوب مع انضامم الداعي إٰىل  ،الحقب لوجوقلت: ا

 ا.الوقوع منَّ ينايففال  ،القدرة

واقعة  لاععٰىل كون األففاق وتطابق النقل الثانية: وقع االتِّ 

 ة:ثالث ن يف معانٍ الوقدره، ويستعمبقضاء اهللا 

ضَ  اد كقوله:ل: اخللق واإلجيوَّ األ
َ
ق

َ
ن� � اٍت ِ�  وَ امَ  َسبَْع سَ اهُ

 ِ
ْ

َر ِ�يهَ  إٰىل قوله:]، ١٢: لت[ُفصِّ  ... يَْوَم� د�
َ
وَ َوق

ْ
ق
َ
هَ ا أ

َ
 اا�

لت:   . ةبطالنه رضور مَ لِ وهذا املعنٰى ليس بمراد، ملا عُ ]، ١٠[ُفصِّ

ٰ وَ  كقوله: اباحلكم واإلجي راد بالقضاءيُ  الثاين: أنْ  َ�
َ
 ق

 َر�� 
َ

عْبُ ك
َ
� 

�
ال

َ
 إِي�اهُ  أ

�
 يف  إالَّ  وهذا ال يصحُّ  ]،٢٣[اإلرساء:  ُدوا إِال

 ة دون غريه.ب خاصَّ جالوا

 وَ  كقوله: ،م واإلخبارراد بالقضاء اإلعاليُ  الثالث: أنْ 
َ
ن
ْ
ي

َ
ض

َ
ا  ق

 ٰ
َ

َ  بَِ� إِ�
ْ

 إِ�
َ

  ِ� اِ�يل
ْ
أعلمناهم  أي  ]،٤[اإلرساء:  اِب ِكتَ ال

 هم. ناوأخرب

ْرنَ  وله:تابة والبيان كقالكبه د راوالقدر يُ  د�
َ
  ا ِمنَ اهَ ق

 
َ
غ
ْ
ا القضاء املراد، أمَّ   هوعنٰى وهذا امل ]،٥٧[النمل:  � ابِِر�نَ ال

  أفعال بنيَّ ه تعاىلٰ ا القدر فألنَّ كام أفعالنا، وأمَّ ه تعاٰىل أعلمنا أحفألنَّ 

 ذ لو مل يتعنيَّ إ نها للمالئكة،وكتبها يف اللوح املحفوظ وبيَّ  ادعبال

نواع القبائح، م وجوب الرضا بالكفر وأ عنٰى لإلرادة لزاملا ذه

ا وقول اخلصم: إنَّ  . وقدرهء اهللابقضالإلمجاع عٰىل وجوب الرضا 

 هللالقائل: رضيت بقضاء ا  باطل، ألنَّ ملقيضنرٰىض بالقضاء ال با

يريد ما  ال يريد به رضاه بصفة من صفاته، بل] ]٢١٦[[ص /

 ، فيلزم املحذور.قيضملتلك الصفة وهو اه  بيقيض

لقناع عن معنٰى القضاء والقدر د كشف ااهللا ق  ويلَّ  علم أنَّ او



ة ا )٧٢(/  فلاألرف ح  ٧٣  ..............................................................................................  ألفعال / مباحث عامَّ

: قال أبقضاء اهللا وقدره؟ ف لشامي عن مسريهمله ا سأحني

  ديًا او اوال هبطن  طئاً فلق احلبة وبرأ النسمة ما وطئنا مو الذي«و

 السائل: عند اهللا لهئه وقدره»، فقال  بقضاإالَّ  وال علونا تلعةً 

يا  هْ : «مَ ال ، فقألجر شيئاً يل من ا ال أرٰى  ،سب عنائيتحأ 

ويف  ،مسريكم وأنتم سائرون يفم ركجوم اهللا أُ شيخ، بل عظَّ 

ء من حاالتكم تكونوا يف يشومل  فون،فكم وأنتم منرصمنرص

فقال الشيخ: كيف والقضاء   ،ين» رِّ إليها مضطوال هني مكرَ 

 وقدراً  الزماً  ءضاق  ك ظننتحيك لعلَّ «وفقال:  ؟لقدر ساقاناوا

والوعد  لبطل الثواب والعقاب، ولو كان ذلك كذلك اً حامت

الئمة من اهللا ملذنب وال حممدة  هي، ومل يأِت والنمر والوعيد واأل

وٰىل أ  ءيسء وال امليسملا سن، ومل يكن املحسن أوٰىل باملدح منملح

ود الشيطان جنمقالة عبدة األوثان و من املحسن، تلك بالذمِّ 

ة مَّ األُ ة هذه وهم قدريَّ الثواب، عمٰى عن ر وأهل الوزالد وشهو

ومل  ف يسرياً ، وكلَّ وهنٰى حتذيراً  رياً ختي اهللا تعاٰىل أمر وجموسها، إنَّ 

ل ُس ل الرُّ رِس يُ  ملو هاً ع مكرَ طَ ، ومل يُ مغلوباً ]] ٢١٨ /[[ص َص عْ يُ 

  ،ما بينهام باطالً وات واألرض و، ومل خيلق السامعبثاً 
َ
 �ِ ذ

َ
ن�  ك  ظَ

ي ِ
�

 �َ  نَ ا�
َ
وَ ف

َ
 �ِ ُروا ف

ٌ
ينَ �ْل ِ

�
ُروا ِمنَ  �

َ
ف  ،»]٢٧[ص:  �ا��اِر  �َ

 هبام؟ فقال: اء والقدر اللذان ما رسنا إالَّ قضال فام فقال الشيخ:

ٰ وَ  وله:»، وتال قألمر من اهللا تعاىلٰ «هو ا َ�
َ
  �� رَ  ق

�
عْبُُدوا إِال

َ
� 

�
ال

َ
 أ

َ
ك

 ول:قيو وه الشيخ مرسوراً  هضفن]، ٢٣[اإلرساء:  اهُ إِي� 

   هذي نرجو بطاعتأنت اإلمام ال

  نشور من الرمحن رضواناال يوم 

   ملتبساً ان ما كننا أوضحت من دي

  ا منه إحساناك عنَّجزاك ربُّ  

 ،داية والضاللهلا ظقل القرآين لفه قد ورد يف النة: أنَّ الثالث

 ة: ثالث عٰىل معانٍ  منهام ق كلٌّ طلَ نقول: يُ ف ،من تفسريمها بدَّ  فال

هدانا إٰىل  :نحو حلقِّ لداللة عٰىل ااية نصب اراد باهلدل: يُ وَّ األ

 .حلقِّ اإلشارة إٰىل خالف ا ضاللباإلالطريق، واملراد 

ء يشلاٰى يعقد حتَّ  هلدٰى يف اإلنساناية فعل اراد باهلدالثاين: يُ 

 ل الضاللة يف اإلنسان.راد باإلضالل فععٰىل ما هو عليه، ويُ 

ِديِهْم َو�ُْصِلحُ سَ  كقوله: ،ثابةاإل يةداراد باهلالث: يُ ثلا
ْ
  يَه

ُهْم بَ 
َ
ضالل اإلهالك واإلبطال باإلأي يثيبهم، و ]،٥[حمّمد:  �ا�

مَ  كقوله:
ْ
�

َ
 أ

�
ْن يُِضل

َ
ل
َ
ُهْم ف

َ
 ال ذإلها، بطِ أي يُ  ]،٤[حمّمد:  �ا�

نصب ه ، ألنَّ ه تعاىلٰ يف حقِّ ها صادقة معاين اهلداية كلَّ  أنَّ  شكَّ 

ثاهبم عٰىل ة يف العقالء وأ وريَّ الرضوفعل اهلداية  ،قِّ احل الداللة عىلٰ 

 .ليف اختياريتكه ومل يفعله فيهم ألنَّ  إيامهنم،

من معانيه ال جيوز ن الا اإلضالل فاألوَّ وأمَّ ]] ٢١٩[[ص /

 ه عنه كام جييء.ه منزَّ وأنَّ  ،نه، لقبحهاماحبسنسبتهام إليه 

م، وقول بهق ايعو ك العصاةلِ ه ُهي ا الثالث فيجوز، ألنَّ وأمَّ 

 فِ : موسٰى 
�

 ِ�َ إِال
ْ
 بِ إِن

�
 تُِضل

َ
َ�تُك

ْ
 هَ ت

َ
ش

َ
 اءُ ا َمْن �

 ابتالء منك، أي فتنتهم  أي ما هي إالَّ  ]،١٥٥ف: عرا[األ

سامع الكالم  وا أنَّ مهَّ وت ىٰ كالمك حتَّ  اي وسامعهميمك إيَّ بتكل

  جماز، إذ املضلُّ ه ونسبة اإلضالل إلي .مكلِّ يستلزم جواز رؤية املت

ة ي فعله، فهو علَّ وهو فعل الطبيعة التي هقيقة هو اجلهل، احليف 

، إذ املراد اإلهالك كام ذكرناه زاً جما إليهفجازت النسبة  ،بعيدة

 .الً أوَّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يورسيال املقداد /لبني إرشاد الطا

حكام ٰىل األإقسام الفعل ان: مباحث العدل]] [٢٥٢[[ص /

 ]:مسةاخل

يه  وف :من: يف العدلل الثا: الفص]مة احليلِّ عالَّ ال[أي  قال

 يف أقسام الفعل: :لوَّ مباحث: األ

ال يكون له صفة زائدة عٰىل حدوثه كحركة  ا أنْ مَّ إعل الف

ل  وَّ واأل أو قبيح. ،ا حسنمَّ إو وه يكون. ا أنْ مَّ إهي والنائم، والسا

ه و املباح، ورسمووهله صفة زائدة عٰىل حسنه، ال يكون  ا أنْ مَّ إ

يكون له  ا أنْ مَّ إ. و)فيهام وال ذمَّ  فعله وال تركهما ال مدح يف (ه نَّ بأ

املدح  ا واجب وهو ما يستحقُّ مَّ إ، وهو حسنهٰىل صفة زائدة ع

ز، أو ندب ن من التحرُّ مكُّ تلاوالعلم ركه مع عٰىل ت لذمَّ بفعله وا

ذا علم إ، كهبرت الذمَّ  ه وال يستحقُّ املدح بفعل وهو ما يستحقُّ 

 عليه.  لَّ دو أ  فاعله

من باب التوحيد  )تعاىلٰ اهللا رمحه (ف  فرغ املصنِّامَّ ـأقول: ل

ثبات الواجب تعاٰىل وصفاته، رشع يف باب إن رة عالذي هو عبا

اب أصل البملراد بالعدل يف او ،أفعالهبحث عن ي هو الالعدل الذ

أطلق يف  ثمّ ، بواجب وال خيلُّ  عل قبيحاً ال يف هو كونه تعاٰىل حكيامً 

فعل تقسيم ال م عليه منٰىل ما يتقدَّ ٰىل ذلك، وعالعلم ع ذاه عرف

 مل والعوض والتكليف وغريهااألمن  ع عليهوغري ذلك، أو يتفرَّ 

 طلوب.ه املف عليا يتوقَّ ممَّ ]] ٢٥٣[[ص /

 بحث الذي نحن بصدد رشحه، وهو تقسيم الفعل:لا اهذ



 ىلٰ تعاأفعال اهللا األفعال /  )٧٢(لف / حرف األ  .............................................................................................  ٧٤

ه ما حدث عن نَّ ي الفعل: بأو احلسني البرصف أبفقد عرَّ 

ال يفعل،  نْ يفعل وأ  أنْ  الذي يصحُّ  هبأنَّ  ر:رف القادعو. درقا

 من الصادر عن قادر وغريه. أعمُّ  فلزمه الدور. ومع ذلك فالفعل

ر هذا  ذا تقرَّ إ ف.يرعتعن ال ر غنيٌّ صوُّ ه بدهيي التأنَّ  واحلقُّ 

 فنقول:

 أونفعله  لنا أنْ  كم فيه بأنَّ حي يكون للعقل أنْ  ا أنْ مَّ إالفعل 

 نْ إو  .اهية النائم والسوالثاين كحرك .ال وأ  ،لهنفع ليس لنا أنْ 

 فهو الَّ إالقبيح، وفهو عله نف ليس لنا أنْ  حكم بأنْ  نْ إف ،لوَّ ن األكا

 عٰىل حسنه، أو يكون. يدتز له صفة ال يكون ا أنْ مَّ إوهو  ،احلسن

يف فعله وال  ال ذمَّ ه ما ال مدح وبأنَّ (ورسموه  ،ل املباحوَّ واأل

عٰىل تركه،  ه والذمَّ املدح عٰىل فعل قَّ حستي ا أنْ مَّ إالثاين و .)تركه

يف تركه، وهو  ذمَّ وال املدح عٰىل فعله  أو يستحقُّ  هو الواجب.و

يف فعله، وهو  مَّ ذ ركه وال تح عىلٰ املد املندوب. أو يستحقُّ 

علم بوجه ها الط يف االستحقاقات املذكورة كلِّ شَرت املكروه. ويُ 

 العلم. منن الفعل أو التمكُّ 

دة عٰىل ال يكون له صفة زائ أنْ  امَّ إالفعل ( :فنِّصملا ويف قول

 وله الَّ إه ما من فعل نَّ إف ،رنظ )ائم والساهيحدوثه كحركة الن

، أو سكوناً  ن كونه حركةً م ،وثهزيد عٰىل حدصفة [زائدة] ت

ٰىل إ، ةأو يرس ةا يمنة أو مستقيمة، واملستقيمة إمَّ ا دوريَّ مَّ إواحلركة 

وٰىل ، فكان األائدة عٰىل احلدوثز هاكلُّ ك من احلاالت، وذلغري 

 ائد من احلسن والقبيح.بكون ذلك الزتقييده 

ه ال نَّ إف، قض تعريف الواجب بالواجب املخريَّ نتي اً وأيض

ه واجب، فكان ينبغي زيادة قيد، وهو ال برتكه مع أنَّ  الذمَّ  قُّ يستح

  بعض الوجوه.ٰىل بدل أو عىلٰ إ

*   *   * 

أ: ل ا  

 ):هـ٤٠٦ريض (ت تأويل/ الرشيف الالق ئاقح

 :اىلٰ  تع: معنٰى إزاغة القلوب من اهللا٢مسألة  ]]١٣٥[[ص /

 نَ َر�� ومن سأل عن قوله تعاٰىل: 
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بحانه ملا ن اهللا سالقلوب متكن إزاغة  ملو ]، فقال: ل٨ان: مرع

وإزاغة القلوب من ًة، فائدوال  ىللدعاء بأالَّ يفعلها تعاٰىل معنًكان 

 لذي يذهب إليه خصومكم! ا اذهل واإلغراء، وقبيل اإلضال

ة مواضع من أوائل كتابنا قد بيَّنَّفاجلواب: أنَّ  ا هذا معنٰى ا يف عدَّ

ممَّا  املجرٰى  جيري هذا امو ة،والزيغ واإلزاغ ة،اإلضالل والضالل

ول يف الق رناوظاهره ال جيوز عٰىل اهللا تعاٰىل، وكرَّ  رد يف التنزيل،و

ن ذاكرون هاهنا  ونح ،هنومجيع رضوبه وفنأقسام ذلك ووجوهه و

ٰ ه جييل ذا املوضع من جواب يصدع الشبهة ويسريًا منه، لئالَّ ُخيىلَّ

ة ويكشف احلرية.  الغمَّ

طي إٰىل تعاا لك منَُّينَسب ذ نْ أ ي بغ]] فال ين١٣٦[ص [/

نا هذا قد كتابنَّ ف الرتديد، فإنَّ العاذر لنا يف ذلك أ لُّ التكرير وتك

أعناقه وروادفه،  ما بني جرفنمن أواخره، وا بعدت أوائله

حًا حيتمل التكرير جتديدًا ونزحت مسافات الكالم فيه نزو

د السيّام وق  ة،مبالغًة يف احلجَّ ة دة، وال ُتستَهجن معه اإلعادللفائ

ائق عارضتنا بحواجزها، وقواطع يف تأليفه بعو ا الزمانطال بن

وكان  ،لاثقغال ببواهظ أب أحوال واشتمن تقلُّ  بها:مناكزامحتنا ب

صًا، كنهلة  عًا وُفرَ طاعنا إليه ُخَلسًا، واهتاممنا بالزيادة فيه ملُ انق

 ناعلظتعجل، أو حبسة اسو نشطة املطرود، أو كقبسة املاملزءود، أ 

ل  . املتحمِّ

قباض  حاَيل الشغل والفراغ، واالنالهتامم أمجع عىلٰ أنَّ اإالَّ 

ب م! وال عيعن ،مة واقفة ببابهقود بأسبابه، والعزي، معبساطواالن

جامع مثل هذا الكتاب البعيد األطراف، املحتاج إٰىل  أيضًا عىلٰ 

ر فيه مذاه الزمان، أنْ فضالت من مدد  حة] كانت [مرتجِّ ب ُتقرَّ

األطول يف تأثري الزمان  عٰىل حسبت قلقة، آراء كان نَّ ئطمَ وتُ 

ه، مر املشتباأل عقود ]] وحلِّ ١٣٧ه، /[[ص بَ جالء الشُّ 

 كوامن الرأي والرواية.األدلَّة، واستثارة  تئااك فوواستدر

ي  ومن ذلك ما يمرُّ بقارئ صدور كتابنا هذا: من كالمنا الذ

 به يف أوساطه يضمي ماباإلرجاء، ثّم  وليدلُّ عٰىل ميلنا إٰىل الق

عٰىل حتقيق القول بالوعيد قاطعني به  لدالِّ ثباجه من الكالم اوأ 

لفًا ساتباين هذين القولني  يفالسبب ام كان يه، وإنَّ ن علاقديوع

ه وشكوك ما زال الزمان بَ ع) ُش حقًا (تفرُّ وخالفًا وسابقًا وال

ل وعورها، حتَّ بمامطلته ُيزج ٰى أرسع حابسها ي حسريها وُيسهِّ

 ديده. قه ومعونته وتس وتوفيبلطف اهللا متقاعسها دانقوا

ة املعن نا تيارس ن الغرض كثريًا، ونَوقد ذهبنا عن ُس  حجَّ

فنقول:  صود واملرمٰى املطلوب!د اآلن إٰىل الغرض املقفلنع ،بعيداً 

 ية أقواالً: إنَّ للعلامء يف ما سأل عنه السائل من هذه اآل

 قوهلم:  ونيك فمنها أنْ  - ١
َ
 ا َر��ن

َ
  ال

ُ
 ت

َ
و�َن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
  ا �َ ِزغ

ْ
 إِذ

َ
د

ْ
ع

يْ 
َ
د

َ
 ه

َ
ن
َ
بعد اهلدٰى،  ةائغم زمعناه: الدعاء بأالَّ يعلم تعاٰىل قلوهب ا�
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 تزيغ وعصمتك، حتَّٰى الفك وأصحبنا هداك ألطاأِدم لنا  :يأ 

، كقوهلم: قلوبنا فتعلمها زائغة، ويكون ذلك عٰىل معنٰى املصادفة

ته إذا وجد فأبخلته، هتألس ، و:دته ضاال� وجأضللت فالنًا، إذا 

بته بخيالً  وما ]] إذا وجدته جبانًا، ١٣٨فأجبنته، /[[ص ، و: جرَّ

 ذلك. أشبه

 يكون معنٰى ذلك  نْ أ اومنه - ٢
َ

  َر��نا ال
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
أي: ال  او�َنَ تُِزغ

ه، ك من حقِّ تبتلنا بأمر صعب، يثقل علينا القيام به واخلروج إلي

م: قبيل قوهلن هذا من وكوي، يل إٰىل شهواتنانمفتزيغ له قلوبنا و

 ََر��ن 
َ

 ا َوال
ْ َ
يْنَ  �

َ
 َعل

ْ
 ِمل

ْ
مَ ا إِ�

َ
 ك

ً
تَُه ا

ْ
َل

َ
ٰ ا �

َ َ
�  ِ

�
بِْلنَ مِ  نَ يا�

َ
  ... اْن �

إٰىل هذا املعنٰى، رص: الثقل، وهو راجع ]، واإل٢٨٦[البقرة: 

 وذلك كقوله سبحانه: 
َ
ا ك

�
ن
َ
ْو أ

َ
نَ َو�

ْ
تُ تَ�

ْ
ِن ا�

َ
يِْهْم أ

َ
 ا َعل

ُ
َسُ�مْ ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 وا أ

 
َ
رُُجوا وِ أ

ْ
مْ يَ ِمْن دِ  اخ

ُ
وُه مَ  اِر�

ُ
َعل

َ
ُهمْ ا �

ْ
 ِمن

ٌ
ِليل

َ
 ق

�
 ]،٦٦ [النساء: إِال

ُموهَ سمه: ا ركابله توقو
ُ
ك

ْ
 �َْسئَل

ْ
ْم إِن ِف�ُ يُحْ

َ
 ا �

ْ
ِرج

ْ ُ
وا َو�

ُ
ل

َ
بْخ

َ
�

 
َ
غ

ْ
ض

َ
مْ أ م دعوه سبحانه: ٣٧[حمّمد:  � انَ�ُ بأالَّ يبتليهم ]، فكأهنَّ

من تعاٰىل  زيغ إليهوأضافوا ال م،لهويثقل عٰىل كواهم بام يكرب عليه

دها، نع نزيغونون هبا ويفتَ  لفعل التكاليف التي يُ تويلِّ حيث كان امل

كانت  وإنْ وليست بأسباب لوقوع معاصيهم عٰىل احلقيقة، 

م سألوه معاصيهم ال تقع إالَّ بعد ابتالئهم ب تلك العبادات، فكأهنَّ

وزيغهم عن   هم يتن عنده وقوع معصكوعاٰىل: أالَّ يتعبَّدهم بام يت

ة لهم منمِّ الَّ ُحي قتهم، وأ هدٰى طري عه ذلك، ما ال يأمنون م املشقَّ

 ون إالَّ من ِقبَل أنفسهم.ؤتَ يُ ال  اوناك وإنْ 

 عنٰى وقال بعضهم: م - ٣
َ

 ال
َ
و�َن

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
ِزغ

ُ
أي: احرسنا من   ا ت

 ىلٰ غ أنت قلوبنا، ألنَّ اهللا تعاوساوس الشيطان حتَّٰى ال نزيغ فتزي

ا زَ : ل سبحانه، كام قا يزيغ هوٰى تَّ ح ال يزيغ أحداً  م�
َ
ل
َ
زَ اف

َ
وا أ

ُ
 غ

َ
  اغ

 ]] ١٣٩[[ص /
ُ
ل
ُ
 اهللاُ ْم وَ هُ �َ واُهللا ق

َ
  ال

َ
�  

َ
ف
ْ
ْوَم ال

َ
ق
ْ
ِدي ال

ْ
 �اِسِقَ� ه

 ].٥: [الصّف 

وقال بعضهم: معنٰى ذلك: ثبِّتنا بألطافك وزدنا من   - ٤

زائغني يف ن ال نزيغ بعد إذ هديتنا، فنكو عصمك وتوفيقك، كي

 إليه، ألنَّه ونا به وتنسبنازيغ وتدعينا بالسمِّ تُ  أنْ  ّق حتنسو حكمك،

كانوا  هم بالزيغ، وإنْ زاغهم إذ سامَّ نه أسبحا اهللا نَّ إ :يقال جيوز أنْ 

يف الزيغ له، عٰىل جماز اللغة، ال أنَّه تعاٰىل أدخلهم هم الفاعلني 

ن أوامره ع امَّ زاغواـوامليل، ولكنَّهم لوقادهم إٰىل اإلعوجاج 

م، كام يقال: قد أزاغه جاز أنْ  فرائضه، ض اهللا منرفا م وعندوا

زَ السورة:  ركه يف ذال سبحانق 
َ
 اف

ْ
ٰ ُهْم َد�

َ
 إِ�

ً
سا

ْ
ِسِهمْ  رِج

ْ
 رِج

ُهْم ُدَ�  :ل نوح ]، وكقو١٢٥[التوبة: 
ْ
ْم يَزِد

َ
ل
َ
 ف

�
ِ� إِال

 فِرَ 
ً
ه ئدامَّ منعهم تعاٰىل ألطافه وفواـ]، أو يكون ل٦[نوح:  � ارا

 تهم.غااٰىل مل يرد إزكان تع نْ ازًا، وإأزاغهم جم هإنَّ يقال:  جاز أنْ 

ه: قد جعلت ظافريال أ الم قولك ملن أطالك نم كونظري ذل

ة حتزُّ وشوكحًا [أي مل ُتقلِّمها]، أضافريك سال ة ختز، فصارت ِشكَّ

 التعارف: إنَّ الرجل ، ويفوهو مل يرد بلوغ أظافريه إٰىل ذلك احلدِّ 

ه وطبع حدُّ  فكلَّ  رهافواإل لا صقالفه ومل حيادثه بسيإذا ترك 

 نَّكراد بذلك: أ  يُ سيفك، وال تدسإنَّك قد أف ه:فرنده، قيل ل

أشدُّ  ت إفساده واعتمدت إكالله، وكيف ُيتَّهم بذلك وهوقصد

من ذلك الفساد، ًة ملا حدث فيه ]] كراهيَّ ١٤٠الناس /[[ص 

له ذلك يف ل يقا لك الكالل]، ولكنَّه حسن أنْ [واعرتضه من ذ

 داده. صقله وإح، وأغفل ك تعاهدهة، ملا تردالعا جمرٰى 

 يزيغ قلوهبم عن أالَّ : م: إنَّام سألوا اهللا تعاىلٰ ضهبع وقال - ٥

عًا يرجعان األلطاف، واألمران معن زيادات اهلدٰى و الثواب، أو

تكون ثوابًا، والشاهد  إٰىل معنٰى واحد، ألنَّ زيادة اهلدٰى واللطف

ِ وَ وله تعاٰىل: ق عٰىل ذلك
�

ْوا زَ ينَ ا� تَدَ
ْ
ْم ا اه دَ دَهُ مْ تَ آوَ  ىٰ هُ   اهُ

 
ْ
ق
َ
 سألوه تعاٰىل: أنْ م أهنَّ  ]، ومعنٰى ذلك١٧[حمّمد:  �ْم هُ اوَ �

ٰى ة الزواجر، يف فعل اإليامن، حتَّ يلطف هلم بكثرة اخلواطر، وقوَّ 

ة زماهنم، وال يرتكوه يف  مستقبل أعامرهم، يقيموا عليه مدَّ

م ٰىل قلوهبيزيغ تعا أنْ  -منه  الً بد -ه وفعل الكفر كوا برتفيستحقُّ 

 أنْ  جيوزال  العقاب، ألنَّه يفعل هبا مستحقَّ  نْ أ ون الثواب، ع

ذا منني، إالَّ عٰىل هيسألوا اهللا سبحانه: أالَّ يعاقبهم إذا كانوا مؤ

ا الثواب الذي يفعله اهللا تعاٰىل بقلوب املؤمنني، فهو ما  املعنٰى، فأمَّ

 دُّ لقلب، وضيامن يف اإلا بةرشح الصدر وكتا منذكره سبحانه 

ار من الضيق واحلرج فَّ يفعله بقلوب الكُ  يذلو العقاب اه لكذ

 . طبع، وهذه طريقة أيب عيلٍّ وال لرينوا

 َر��نَ يقولوا:  نْ ام أمرهم سبحانه أوقال بعضهم: إنَّ  - ٦
َ

  ا ال

و�َنَ 
ُ
ل
ُ
 ق

ْ
 قالوا ذلك بخضوع واستكانة ويقنيدًا، فإذا ، تعبُّ اتُِزغ

ه بيِّ نلسبحانه  ال ق كام م عليه،اهبأث ]]١٤١إنابة، /[[ص و

] :[ 
َ
َق� اق

ْ
ُ�ْم بِا�

ْ
 رَب� اح

َ
واهللا ال  ]،١١٢ء: [األنبيا ل

  القرآن.، ونظائر ذلك كثري يفحيكم إالَّ باحلقِّ 

امَّ كان عٰىل وجوه، وكان ـوقال بعضهم: إنَّ اهلدٰى ل -  ٧

 لُّ ِض هللا سبحانه ال يُ ا أقسامه الثواب، وثبت عندنا أنَّ  من مجلة

راد هبا يزيغ اهللا القلوب، إنَّام يُ ملسألة بأالَّ ا ا أنَّ ن، علمنامعن اإلي
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لثواب وأقسامه من رشح الصدور ومسار عن ااغة اإلز

  النفوس.

ِمْن  عٰىل ذلك قوله سبحانه يف موضع آخر: ليل والد
ْ
َوَمْن يُؤ

 
َ
ِد ق

ْ
ه

َ
بَهُ بِاِهللا �

ْ
 قوله تعاٰىل:  لو]، فليس خي ١١[التغابن:  ل

َ
� 

ْ
  دِ ه

بَ 
ْ
ل
َ
ا أنْ  : ني أمر  من أحد  هُ ق ن،  أراد بذلك: اهلداية إٰىل اإلياميكون  إمَّ

اإليامن،   تنقطع أفعال املكلَّفني من  ألنَّه ال بدَّ من أنْ يل، مستحوهذا 

ال بدَّ   ون هلا غاية، كام أنَّ للتكليف غاية، فآخر ما يقع من إيامنه، وتك

ة  - ضمن له   ، كامفعله  د عنه هيدي اهللا قلب  نْ أ  من -بإمجاع األُمَّ

  ألنَّ  خيلق يف قلبه إيامنًا ثابتًا،  هلدٰى بأنْ وال يكون هذا ا، نه حابس

 إٰىل اإليامن.  لك يتَّصل بام ال غاية له من اإليامن، واهلداية  ذ

بَهُ يكون قوله سبحان:  فوجب أنْ 
ْ
ل
َ
ِد ق

ْ
ه

َ
� ه إثابة إنَّام عنٰى ب

 ]، دونرالذكا [هبذ وبقلخصَّ سبحانه ال امقلبه عٰىل إيامنه، وإنَّ 

مها  لقلب رشيف األعضاء ونفيسها، ومقدَّ وارح. ألنَّ ااجل ئرسا

 هلذا قال تعاٰىل: ا، وئيسهور
َ
 ِ� ذ

�
 �ِ إِن

َ
رَ ك

ْ
ك ِ

َ
  نْ �ِمَ  ىٰ �

َ
�  ُ

َ
� 

َ
ن

ٌب 
ْ
ل
َ
 أو غري ذلك من آالت ]، ومل يقل: سمع أو برص٣٧[ق:  ق

ن، إذ كان الك]] ومرافق الشخص امل١٤٢البدن /[[ص  ب قلوَّ

 إلقدام، والكفِّ مثل اجلرأة وا اإلنسان:ل اعفص أ فرد بخصائني

ة،  جلذلمن اواإلحجام، إٰىل غري ذلك  والغبطة، والكمد والُغمَّ

ه تعاٰىل بالذ كر، ألنَّ سائر األعضاء يف حكم التابعة له فخصَّ

َ نوطة به. ومن الشاهد عٰىل وامل  ا هبذلك أحد التأويالت التي ُفرسِّ

 اوَ قوله تعاٰىل: 
ْ
 ع

َ
 ل

�
ن

َ
َمرْ  اهللاَ  ُموا أ

ْ
َ ا� ْ

 بَ�
ُ

ُول
َ

ِْه � ُه إِ�َ
�
ن
َ
ِبِه َوأ

ْ
ل
َ
ِء َوق

 
ْ ُ
� ُ�َ 

َ
، ]، فقيل: معنٰى ذلك أنَّه يميته٢٤[األنفال:  � ون

سائر أعضائه، ولكنَّه ومعلوم أنَّه إذا أماته حال بني نفسه وبني 

، وكون سائر عهف موقعه، وعظيم نفالقلب بالذكر لرش خصَّ 

ه رة وموَردة، فعنه ُمصدَ و ،ةً دحفله خدمًا و حروااجل لذلك خصَّ

 . ا هاهنا بالذكر عٰىل ما بيَّنَّ

 يكون سؤاهلم أالَّ يزيغ اهللا وقال بعضهم: قد جيوز أنْ  - ٨

ري  هبا كاملسخ وما جي هاتعاٰىل قلوهبم معناه أالَّ يميلها بعقوبة حيلُّ 

 ةهو إمال امنَّ إمليل، واملسخ: ا جمراه، ألنَّ الزيغ يف أصل اللغة:

ا إٰىل غريها من اهليئات والصور، التي كانت عليهن احلال لقة عخلا

 ة خيافوهنا،ذا القول االستعفاء من عقوبة مستحقَّ اد هباملرويكون 

قبل. وهذا القول بام ال يأمنونه من مواقعتهم املعايص يف املست

 ىلٰ أوريه طريقته، وغ بةيراده لغراإ أحببت ف، إالَّ أينِّ تكلُّ شديد ال

 لقول به.عليه وا دامتعباال

 ه أالَّ من سأل ربَّ  و احلسن: ليس كلُّ القضاة أب وقال قايض - ٩

ء ويفعله، لك اليشتار ذاٰىل خييفعل به شيئًا تدلُّ مسألته عٰىل أنَّه تع

ا أنْ  د علينا املحنة يف يكون املراد  فإذن معنٰى هذا الدعاء إمَّ ال ُتشدِّ

ة د اهلدايلوبنا بعيغ ق ز ىلٰ إ لكذ يؤدِّ فيُ ]] ١٤٣[ص [/التكليف، 

م ب   ... يانه يف قوله سبحانه: كام تقدَّ
َ

 َوال
ْ

ِمل
ْ َ
يْ  عَ  �

َ
مَ ا إِ نَ ل

َ
 ك

ً
ا

ْ
ا  �

تَُه 
ْ
َل

َ
� ٰ

َ َ
يَن ِمنْ  � ِ

�
بِْلنَ ا�

َ
ا أنْ ...ا  � يكون املراد بذلك أالَّ  ، وإمَّ

 ة اهلدٰى واأللطاف يف هذا الباب. يعدل هبم عن زياد

من  ملتشابه ا نا ردُّ  من أصلنَّ إ :كلذي أقوله يف ذلاو - ١٠

الً، وقد ورملحكم منها، كام بيَّنَّاآلي إٰىل ا رآن من ذكر الق د يفا أوَّ

متشاهبه إٰىل   فيجب ردُّ اإلزاغة ما بعضه حمكم وبعضه متشابه، 

رنا -كمه حم من ذلك قوله  ، فاملتشابه- هعٰىل األصل الذي قرَّ

 ا َر��نَ سبحانه هاهنا: 
َ

  ال
ْ
 تُِزغ

ُ
 ق

ُ
 عْ �َ  انَ و�َ ل

ْ
، وهذا ال انَ َهَديَْ� َد إِذ

نقول: إنَّ اهللا  أنْ  إىلٰ هره، ألنَّه يقودنا كون حمموًال عٰىل ظاي جيوز أنْ 

مت الدالئل عٰىل أنَّه سبحانه ال قا سبحانه ُيِضلُّ عن اإليامن، وقد

ألنَّه نه، وعامل باستغنائه عنه، وع يفعل ذلك ألنَّه قبيح، وهو غنيٌّ 

رنا منهعن الكف ، وهنانا بنا إليهبَّ وحن ياما باإلنرمأ  ىلٰ تعا ،  ر وحذَّ

نا إٰىل ما هنانا عنه، وإذا مل  يقودوال نا عامَّ أمرنا به، فوجب أالَّ ُيِضلَّ 

لتي عٰىل ظاهره فاحتجنا إٰىل تأويله عٰىل الوجوه ايكن ذلك حمموالً 

منا ذكرها، فهو علمه  بستَ قيُ  تشابه أالَّ متشابه، ألنَّ من صفة امل قدَّ

يف هذا  ورد من املحكم إٰىل ما هوجب ردُّ وفحواه، ف ههرظامن 

 املعنٰى، وهو قوله تعاٰىل: 
َ
ل
َ
زَ زَ  ام� ف

َ
وا أ

ُ
و�َُهمْ اغ

ُ
ل
ُ
 اُهللا ق

َ
 . اغ

ل كافعلمنا أنَّ ال ن منهم، وأنَّ الزيغ الثاين كان من اهللا  زيغ األوَّ

ل غري  غيزلا أيضًا أنَّ ابيل العقوبة هلم، وعلمنسبحانه عٰىل س األوَّ

ل /[[أنَّ األالثاين، و غزيال ذ كان معصية،  ]] قبيح إ١٤٤ص وَّ

ل هو الثاين مل  بًة،وعقووالثاين حسن إذ كان جزاًء  ولو كان األوَّ

م ، وكان تقديره: فلامَّ مالوا عن اهلدٰى أملناهيكن للكالم فائدة

ر الذي فكلا عنه، ألنَّ ًا من القول يتعاٰىل اهللاعن اهلدٰى، فكان ُخلف

ن] قد يلهم عن اإليامبحانه بموصفهم س ار [الذينفَّ لكُ ا حصل يف

راه فيهم، فعلمنا ري جما جيأغناهم عن إحداث مثله هلم، وخلق م

إزاغته تعاٰىل هلم إنَّام كانت عن طريق أنَّ زيغهم كان عن اإليامن، و

ٰىل ع هنااهللا سبحان من امَّ كـ هذا الفعل لة والثواب، وأيضًا فإنَّ اجلنَّ

 العقوبة ذي فعلوه، ألنَّ اجلنس اله غري علمنا أنَّ  ،مهلة سبيل العقوب

صية قبيحة والعقوبة املعانت ال تكون من جنس املعصية، إذ ك 

 عليها حسنة. 
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زَ سبحانه هاهنا: قول: إنَّ قوله ي وليس لقائل أنْ 
َ
 اُهللا  أ

َ
اغ

و�َُهمْ 
ُ
ل
ُ
إٰىل ج تاحم َهم بظاهره وهوضًا، ألنَّه ال ُيفمتشابه أي ق

 .نهاطالكشف عن ب

ا زَ : ألنَّ قوله سبحانه م�
َ
ل
َ
وا ف

ُ
زَ  قوله: صريَّ  قد اغ

َ
 اُهللا  أ

َ
اغ

و�َُهمْ 
ُ
ل
ُ
 ال ا أنَّ الزيغ الثاينم املفهوم الظاهر، إذ قد بيَّنَّحك يف ق

ل، وال من جنسه، فقد  جيوز أنْ  غريه،  ُعلَِم أنَّهيكون هو الزيغ األوَّ

يكون  وجب أنْ  - ن امل الزيغ عن اإليواألوَّ  -  هريلَِم أنَّه غوإذا عُ 

يكون معناه ما ذكرنا من العقوبة  ، وأنْ يامن غري الزيغ عن اإلالثاين

كاٍف  ل عن اهلدٰى إٰىل الضالل، ويف ما أوردناه من ذلكامليٰىل ع

 .بتوفيق اهللا تعاىلٰ 

م� ٰىل: وإذ قد اعرتضنا هذه اآلية، أعني قوله تعا
َ
ل
َ
وا ا زَ ف

ُ
اغ

 
َ
 ازَ أ

َ
 غ

ُ
  اُهللا ق

ُ
ا ٰىل االستشهاد هبيف موضع حيتاج إ اهلا دن، إليراو�َُهمْ ل

يف  بعد ونحنكانت من أواخر القرآن،  ]] وإنْ ١٤٥/[[ص  فيه،

 اآلية التي نحن يف الكالم أوائله، [فإنَّه] ممَّا جيوز اجلمع بينه وبني

 َر��نَ ي قوله تعاٰىل: عليها، وه
َ

  تُ ا ال
ُ
 ق

ْ
و�َ ِزغ

ُ
  دَ ا َ�عْ نَ ل

ْ
يْ�َنَ إِذ دَ  ،ا هَ

فًا تبه، فلنذكر طرليهام مشحتجاج عممتزج، واال اميهألنَّ الكالم ف

ائدة بكامهلا، وتقوم الف لرتدها، من الكالم يف التأويل الذي خيصُّ 

ة عٰىل أساسها إنْ   اهللا تعاٰىل: شاء احلجَّ

إنَّكم  قال لنا املخالفون: قال بعضهم يف تأويل هذه اآلية: إنْ 

:  حانه يقولبس هللاًا وال يزيغه واحدَضلُّ أ اهللا ال يُ  نَّ أ تزعمون 

 م�
َ
ل
َ
زَ ا زَ ف

َ
وا أ

ُ
 اهللاُ اغ

َ
و�َُهمْ اغ

ُ
ل
ُ
 ! ق

ا دعواكم لُّ أحدًا وال  اهللا ال ُيِض  ا نقول: إنَّ نَّ نا أ علي قلنا هلم: أمَّ

 من أنكر ذلك رافع ملا جاء ، فبهت منكم لنا، بل من ديننا أنَّ يزيغه

ه وإزاغته ليسا ان: إنَّ إضالل اهللا سبحولنق ارآن، ولكنَّلقبه ا

 ذلك وبرئ منه،  تعاٰىل قد ذمَّ نَّ اهللازاغته، ألإبليس وإ لضالكإ

وهو يدعو  عن احلقِّ  -من حيث ُيِضلُّ  - ِضلُّ  يُ فعلمنا أنَّه تعاٰىل ال

كبريًا. وبعد  اعاٰىل عن ذلك علو� ال يمنع منه وهو يأمر به، تإليه، و

هبم، ولق  اغأز دأ قومًا بأنْ بته اآلية أنَّه ايف هذ كريذ ه سبحانه ملنَّ فإ

 ال: بل ق 
َ
ل
َ
زَ ا زَ م� ف

َ
وا أ

ُ
 اهللاُ اغ

َ
و�َُهمْ اغ

ُ
ل
ُ
ام إنَّ ، فأخرب تعاٰىل: أنَّه  ق

، فمنعهم  بًة عٰىل زيغهم وجزاًء عٰىل فعلهمعل ذلك هبم عقوف

ف عند ؤتيها سبحانه من آمن به، ووق األلطاف والفوائد التي ي

 كرة اهلدٰى التي ذادم واختيارهم، وأخالهم من زيهال خه، وحدِّ 

 ل: ابه، فقاانه يف كتحبس
َ
تَد

ْ
يَن اه ِ

�
ْم  زَ ]] ١٤٦[[ص /ْوا َوا�

ُ
ه

َ
اد

 
ً
د

ُ
  ىه

َ
مْ َوآت

ُ
 اه

َ
وَ  �

ْ
ْم اق

ُ
 ]. ١٧[حمّمد:  �ه

ساع مناهج زاغة إٰىل نفسه، عٰىل اتِّ فأضاف سبحانه الفعل يف اإل

وقع خمالفًا ألمره، ملا كان  نْ إو ر،عل إٰىل اآلماللغة يف إضافة الف

 : وله تعاىلٰ عن ذلك ق فشيكو مقابالً ألمره، عهوقو
َ
ُه �

�
 إِن

َ
ن

رِ 
َ
 َر��نَ اِدي �ٌق ِمْن ِعبَ ف

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
 ن� ا آمَ �

َ
َ ا ف

َ
ِفْر �

ْ
ْنَ اغ

َ
َت َخْ�ُ  ا َوارْ�

ْ
ن
َ
ا َوأ

َ� اا�ر�  ِر��ا  �ِ�ِ
ْ
ُموُهْم ِسخ

ُ
�
ْ
ذ

َ �
ا�

َ
ٰ ف سَ  َح��

ْ
�
َ
تُْم  ذِ  مْ ْو�ُ أ

ْ
ن
ُ
ِري َو�

ْ
ك

 
َ
ون

ُ
َحك

ْ
ُهْم تَض

ْ
يق وهؤالء الفر ]،١١٠و ١٠٩ [املؤمنون: � ِمن

لك سوا الفريق اآلخر ذكر اهللا، وكيف يكون ذهللا مل ُينمن عباد ا

يفًا،  ادثون أسامعهم وقلوهبم بذكره سبحانه وعظًا وختوهم حي و

ئ ا عٰىل سيِّ وماق و ا ي� ذوهم سخرامَّ اختَّ ـولكنَّهم ل وتنبيهًا وحتذيرًا؟!

 اإلنساء إىلٰ  يفضهم ذكر اهللا، فأُ سوأفعاهلم وذميم اختيارهم، أن

 ذكر اهللا سبحانه كان نسيان من نيس عباد اهللا، إذ لفريق منذلك ا

 هم به وختويفهم منه ودعائهم إليه، مقابلة تذكريقع يفام وإنَّ 

مناه.فحسنت اإلضافة عٰىل األصل الذي ق   دَّ

 بةساع يف اللغة بالزيادة عٰىل هذه املرتتِّ اال ءاإنَّه قد ج ول:وأق 

أمر  يأمر به، بل مل ر، وإنْ ٰىل اآلمة الفعل إفاإضن التي ذكرناها م

ن سبب الضالل ن كاي مه، ملا وقع مقابالً ألمره، فُسمِّ بضدِّ 

ه دعاء إٰىل الضالل وال إٰىل ]] من١٤٧مل يكن /[[ص  ، وإنْ مضال� 

 حانه: بقال س .هئل عند دعاالضاله، فوقع ضدِّ 
َ
 ق

ْ
 إِبْرَ َو�ِذ

َ
اِهيُم  ال

 
ْ
َ عَ رَب� اج

ْ
ا ا�

َ
ذ  هَ

ْ
َ ل

َ
 َوا �

ً
نُبِْ� آِمنا

ْ
عْبُ  َو�َِ�� ج

َ
� 

ْ
ن

َ
نَ  أ صْ

َ ْ
  �اَم دَ األ

 
َ
ُهن� أ

�
 رَب� إِ�

َ
ل

ْ
نَ ض

ْ
 مِ  ل

ً
ثِ�ا

َ
 ٣٥اآلية [إبراهيم:  ... َن ا��اِس ك

ا سبباً  هولعاألصنام، إذ ج  ضالل القوم إىلٰ ]، فأضاف تعاىلٰ ٣٦و

 ة وال دعاء إىلٰ اعضاللتهم، وهي مجاد ال يكون منها رصف عن طل

 . ةيعصم

املرأة، فإذا عظم  يشغف ب مهم: إنَّ الرجلومثل هذا من كال

 لييل، وأمرضِت  هلا: قد أسهرِت قال ها، لوجده هبا وقلقه من أج

رِت  ره، ومل  ء من أم، ولعلَّها مل تعلم بيشعييشصفاء  قلبي، وكدَّ

ا سبب لذلك ـره، ولكنَّه لت قلقه وسهاق وأتشعر ب  - امَّ اعتقد أهنَّ

 سب إليها فعله.ين أنْ  ازج -مل تفعله  إنْ و

ا لو  ها  يعانيه من حبِّ شعرت بام يقاسيه فيها ووآكد من ذلك أهنَّ

ة حتصنها وحتسم املطامع عنها، فزجرته عن انتوك -  ذات عفَّ

فته عواقب االشتغا فه يادة كلبًا لزبس كل هبا، فكان ذلنفسها وخوَّ

وتر صربه وطال  وتضاعف شغفه، فانحلَّت قوٰى أمره واسرتخٰى 

ينسب  أنْ  كان جائزاً  - ه صالح نفساغل عن مليله وتش رهس اهب

ا أسهرذل أطالت فكري، واقتطعتني و ،يلت ليك إليها، فيقول: إهنَّ
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تَّعظ، ، وهي مل تعظه إالَّ ليراشديعن م عن مصاحلي، وذهبت يب

ينسب  ]] حسن منه أنْ ١٤٨نَّام /[[ص إالَّ ليزدجر، وإ هرومل تزج

ا سبب قدعتنا إليها، ملا اكرمجيع ما ذ ه وقلقه، مهُّ لها كان ه ومن أجأهنَّ

 ذا بنيِّ كام ترٰى.وه

الزيغ يف اللغة:   أصل لفظ : إنَّ ذلك وقد قال قائل آخر يف

  زَ  امَ ه تعاٰىل: ء، أَال ترٰى إٰىل قولاليشمأخوذ من العدول عن 
َ
اغ

 ُ�ََ
ْ

أنَّ : ]، إنَّام أراد سبحانه به١٧[النجم:  � َطَ�ٰ  ا َومَ ا�

،  اته إثباتًا جلي� أثب ، بلرؤية جربئيل  نع دل ما عالبرص

ِرنَ  نْ َومَ قال سبحانه: ! واوعرفه عرفانًا حقيقي� 
ْ
�
َ
ُهْم َ�ْن أ

ْ
 ِمن

ْ
ا  يَِزغ

ُه ِمْن عَ 
ْ
 نُِذق

َ
ِعِ� ذ من عدل عن  :ي]، أ ١٢[سبأ:  �اِب ا�س�

 لبيد بن ربيعة يف ذلك:أمرنا. وقال 

    ه موأحب املجامل باجلميل ورص

  اغ قوامهاوز تاق ض باٍق إذا 

زائغ هو االستقامة، فلامَّ كان ال ننَا عدلت النفس عن ُس إذ أي:

ار عن روحه فَّ ء، وكان اهللا سبحانه عادالً بالكُ اليش ل عنالعاد

أمر باع ما اتِّ م عن طاعته ووهلعد جنَّته، من أجلرمحته وثوابه وو

ص القلوب صابه من عبادته، كان مزيغًا لقلوهبم، وحسن اخت

م من اقتا ملبذلك،  : فلامَّ زاغوا عن هللا تعاٰىل قاللو كان الكالم، ودَّ

ين زدناهم تشكيكًا فيه، وا يف الدِّ  شكُّ امَّ ـو لأزغناهم عنه، أ  احلقِّ 

األمر  وليس يف الكالم بيان ا، فأمَّ اعن جمالمقال ولطلكان لقائل 

ة التي تدلُّ  الذي عٰىل املعنٰى  أزاغهم عنه، فيجب رجوعنا إٰىل األدلَّ

م عنه ]] هب١٤٩ل /[[ص يعد  أنْ ته تعاىلٰ وز يف حكمجيي لذا

توجب ملن عدل عن  عقولا الوحيول بنيهم وبينه، فنظرنا فوجدن

 ته.ق مثوبيعدل به عن طري طريق عبادته أنْ 

 تعاٰىل: قوله  ىلٰ إأَال ترٰى 
َ
 ِ� َوَمْن �

َ
َ�ٰ ن

ْ
�

َ
ُهَو ِ�   هِذهِ أ

َ
�

 ٰ�َ
ْ
�

َ
ِخَرةِ أ

ْ
َض  اآل

َ
 َوأ

�
  ل

ً
مٰى يف ع]! وليس يُ ٧٢ء: رسااإل[ �َسِ�يال

ة معصيف إٰىل الكفر والضالل، إذ ال َرص ن وال يُ اآلخرة عن اإليام

 هللا ةن إٰىل معرفئو العباد أمجع هناك ملجَ  طاعة يف اآلخرة، ألنَّ وال

 كان أعمٰى يف الدار الدنيا امَّ ـال خالف يف ذلك، ولكنَّه ل نه،سبحا

أخرب اهللا سبحانه  - شدوالتعايش عن الر بمعنٰى اجلهل باحلقِّ  -

،  اجلنَّة ومواقع نعيمها ومطالع رسورهاإىلٰ  عميه عن النظرنَّه يُ أ 

 ذهاب يفعاٰىل الفه عنه، فوصف تته عن ذلك ويرصلفِ أنَّه يُ  عنٰى بم

ام عمٰى، [ل واالقتطاضاللا وكذلك] وصف ع عن الثواب، بأهنَّ

ة الثواب واجلنَّ يقعدول اإلنسان عن الطاعة والعدول به عن طر

 ام زيغ.هنَّ بأ

لزائغني فعل هلم، وإزاغة اهللا ذلك أنَّ زيغ ا يكشف عنوممَّا 

أنَّ  يامن علمنا، فإذا ثبت أنَّ زيغهم عن اإلل لهم فعتعاٰىل هل

نا أنَّ اب، وإالَّ لكان الفعالن واحدًا، وقد علموالث نعاغتهم إز

 جهتي الفعل خمتلفتان.

ا قوله تعاٰىل:   فأمَّ
َ
خِ �

ْ
َ�ٰ  ةِ رَ ُهَو ِ� اآل

ْ
�

َ
يكون  نْ فال جيوز أ  أ

فال  فيه،ايد التز عني، ألنَّ هذا اجلنس ممَّا ال يقعمن عمٰى ال أفعل

أجل أنَّ  من  ذا،ا أعور من هيقال: هذا أعمٰى من هذا، وال هذ

زلة اليد والرجل وسائر ذه العيوب واأللوان خلق يف اجلسد بمنه

 فإنَّ اً ضأيو حداث واألفعال.لأل]] ١٥٠األعضاء املباينة /[[ص 

ل عٰىل أكثر من ثالثة أحرف، فعاهلا يف األصالعيوب أ أللوان وا

، وابيضَّ وابيااألليف  ألنَّك تقول ، ويف وان: امحرَّ وامحارَّ ضَّ

، بالتشديد، فتبلغ بالزي :بعيوال ة أحرف أو ادة ستَّ أعورَّ واعوارَّ

 نْ أ  الَّ يف ما جيوزإ يقال: هذا أفعل من هذا، مخسة. وال جيوز أنْ 

ب منيُ  ب إنَّام جيوز يف عل التعجُّ ه وأفعل به، وفما أفعل ه فيقال: تعجَّ

و َفَعَل مثل الثة أحرف كَفِعَل مثل َعلَِم، أ  ثه عىلٰ ما كان ماضيِّ 

 .، أو َفُعَل مثل َظُرَف، فإذن ال جيوز هذاَل تَ قَ 

ا قوهلم: وكان ش يخنا وصديقنا أبو الفتح النحوي يقول: (أمَّ

لك، مجيع نظائره كذ، ألنَّ واحولَّ  فيه اعورَّ  صلألِوَر وَحِوَل فاعَ 

األلوان، وليس يقال من  لقةوألنَّ العور واحلول أدخل يف باب اخل

ذلك عٰىل أنَّ أصل عور وحول  لَّ دمحر وال سود، فيف األلوان: 

 هبذه األشياء). صل أوىلٰ التشديد، واأل

مل   ه تيقحقمٰى العني عٰىل ع يكون أعمٰى هاهنا من فإذا مل جيز أنْ 

ه عن رؤية اجلنَّة وثواهبا، نا من الصدوف به: ما قلراد بيُ  نْ خيل أ 

 ٰى معد به كون املراساع، أو يعٰىل املجاز واالتِّ نها ٰى عفكأنَّه أعم

 يقال:  أفعل، كامالقلب من طريق اجلهل، فيصحُّ فيه حينئٍذ لفظة 

ا يف قراءة من قرأ:   زيد أجهل من عمرو. فأمَّ
َ
خِ �

ْ
 ةِ رَ ُهَو ِ� اآل

 ٰ�َ
ْ
�

َ
من غري  -يقال: رجل أعور العمٰى، كام ه اسم لذي عٰىل أنَّ  أ

 يضًا احلمل عىلٰ ، فقد يصحُّ فيه أ -غريه  ل منأفع يكون بمعنٰى  أنْ 

 عن ن يف هذه أعمٰى ني املذكورين، كأنَّه تعاٰىل قال: ومن كاعنيملا

يف هذه  انالثواب فهو يف اآلخرة أعمٰى عن الثواب، أو من ك

  كذلك أيضًا.خرة أعمٰى فهو يف اآلمن اجلهل  لبلقأعمٰى ا

  ية:]] وقوله تعاٰىل يف آخر هذه اآل١٥١[[ص /
َ

  َواُهللا ال
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وْ 
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ْ
ه

َ
� 

َ
ف
ْ
م  ل وا دلي � �َ اِسقِ َم ال ضح عٰىل ما ذهبنا إليه، ألهنَّ

  اًء من قِبَل أنفسهم، مل هيدهم اهللا تعاٰىل إٰىل طريق امَّ فسقوا ابتد ـل

عد  اإلزاغة هلم ب  منا أنَّ به، فعل ذلك من آمن إىلٰ وابه، كام هيدي ث

:  وجيري جمرٰى قوله تعاىلٰ ري. ال غ زيغهم إنَّام هي عن الثواب واجلنَّة 

 
ْ
م� ان

ُ
وا َ�َ َ�َ �

ُ
 اهللاُ ف

َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
  � ُهون

 ة. يالم عٰىل تلك اآل لك ]، والكالم عٰىل هذه اآلية كا١٢٧[التوبة: 

 ة يف قوله تعاٰىل: وروي عن بعض الصحاب
َ
ل
َ
زَ ا زَ م� ف

َ
وا أ

ُ
  اغ

َ
اغ

و�َُهمْ 
ُ
ل
ُ
كر قوم ذ يف بتداء اآليةن اكا م اخلوارج، وإنْ ل: ه، قااُهللا ق

ة يف اآلية الو ٰى موس ة إٰىل قصَّ احدة كثري ألنَّ اخلروج من قصَّ

ل أثبت، ويف ما ذكر ه من ذلك بالغ نايف القرآن، والقول األوَّ

 . تعاىلٰ بتوفيق اهللا نعمقو

*   *   * 

 : ٣١مسألة  ]]٣٩٦[[ص /
َ
م

�
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َ
� �ِ

ْ
م

ُ
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ْ
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ُ
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ُ
 اد

ً
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ْ
 : ا إِث

 : تعاىلٰ  هلومعنٰى ق  أل عنسومن 
َ

 َوال
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ُروا  �

َ
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 وَ  ا

َ
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َ
 هذا الكالم ]، فقال: فحوٰى ١٧٨[آل عمران:  �ٌ� ابٌ ُ�هِ َعذ

أنَّ  كرذ سبحانه قد ألنَّه ،رافَّ ن الكُ كفر ماٰىل يريد اله تعأنَّ يدلُّ عٰىل 

م وحيتقبوا وزرًا، وهذه الالَّ إنَّ إمالءه هلم إنَّام هو ليزدادوا إثًام 

ِ  امَ وَ م يف قوله تعاٰىل: كالالَّ 
ْ
ُت ا�

ْ
ق
َ
ل َس وَ  ن� خَ

ْ
� ِ

ْ
   اإل

�
إِال

ريد  يتعاىلٰ ]، فكام دلَّ بتلك عٰىل أنَّه ٦٥: اريات[الذ � ُدونِ ِ�َعْبُ 

يد من   أنَّه يرلَّ هبذه عىلٰ دي لك جيب أنْ ذكف ه،لق طاعتن اخلم

 هذا اإلمالء ليس بخري هلم، وهو ار معصيته. وبنيَّ أيضًا أنَّ فَّ الكُ 

] ]٣٩٧[[ص / كذلا حيسبو سبحانه أنْ م مقو ملا ذكرناه، وهناه

 فعتهم. هلم وسببًا ملنء خريًا اإلمال

م يف كتاب ة من األ اً رًا ومردَّدرَّ كذا منا هفاجلواب: أنَّ ما تقدَّ دلَّ

قبائح عن فعله، ُيغني بحانه وصفة عدله ونفي العٰىل حكمة اهللا س

ق اهللا فيواب فيام تعلَّق به هذا السائل، إالَّ أنَّنا نذكر بتوعن اجل

ذلك أقطع  ذه اآلية ليكونتأويل ه علامء يفأقوال ال نمة لتعاٰىل مج

 :نقول، فللعلل وأنقع للغلل بمشيئة اهللا

م يف ُأصول الكالعند  -هذا الكتاب منا يف صدر دَّ ق ا قد إنَّ  - ١

قع البناء عليها، والرجوع ي قاعدة جيب أنْ  -املحكم واملتشابه 

ها إٰىل دُّ ر جبهبات إذا وردت وشاإليها، وهي: أنَّ اآليات املت

ن يف الكالم عليها من املتشابه، واآلية التي نححكامت، آليات املا

عارضنا هبا  ية املحكمة التي اآل وهمحلها عليه  ب جي الذيوأصلها 

ن� وَ َومَ لسائل، وهي قوله تعاٰىل: ا ِ
ْ
ُت ا�

ْ
ق
َ
  ا َخل

�
َس إِال

ْ
� ِ

ْ
اإل

ق لداللة فاواملآلية من املحكم ا . وإنَّام صارت هذه�ِ�َْعبُُدوِن 

دخلت  �ِ�َْعبُُدوِن له تعاٰىل: م يف قو الالَّ ن أجل أنَّ العقل، م

رت واإلنس، وصا ، وهو عبادة اجلنِّ مراداً  نويك  أنْ يصحُّ  ا معىلٰ 

م يف لدخول الالَّ عقل اآلية األولة من املتشابه املخالف لداللة ال

 قوله تعاٰىل 
ً
ما

ْ
و مرادًا، وه ونيك ما ال يصحُّ أنْ  عىلٰ  �َِ�ْداُدوا إِث

إٰىل محلها عٰىل الوجوه التي (تظاهر) احتجنا حينئٍذ اإلثم، فزيادة 

صل من اعد العدل. وهذا أ العقل وقو ةأدلَّ  ]]٣٩٨[ص [/

 ين جيب العمل عليه والوقف عنده.الدِّ ُأصول 

م العاقل أنَّه سبحانه أعطٰى الكُ يت وكيف جيوز أنْ  ار فَّ وهَّ

ة والسال ! ؟روا بهليه ويكفليفرتوا ع ،مةقاة واإلمالء واإلمالصحَّ

 له وحاشهمسخط عليهم بفعل ما خلقهم من أجي وكيف جيوز أنْ 

  عاٰىل: إٰىل قوله ت ! أَوال يستمعون؟ومله، عٰىل قول اخلصفع إىلٰ 
�
إِن
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ْ
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ْ
َ وَ َوا�

ْ
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ْ
�... :حلكيم ال يأمر ! وا؟]٩٠ [النحل

 عٰىل يدلُّ ء نَّ أمره باليشه، ألرهكي  عامَّ هٰى إالَّ إالَّ بام يريده وال ين

 ء يكشف عن قبحه.حسنه، وهنيه عن اليش

دلُّ عٰىل أنَّه تعاٰىل أراد الكفر وبعد، فإنَّ ظاهر هذه اآلية ال ي

نبئ اخلطاب يُ  ظاهر هلم، ألنَّ  ةبقولع أنَّه أراد اعىلٰ منهم، وإنَّام يدلُّ 

ل به تَّصما ي كلذد ؤيِّ عرف، ويُ ال عن نفس الفعل يف ال عن اجلزاء

 : من قوله تعاىلٰ 
َ
ُهْم َعذ

َ
 ، ونحن ال نمنع من أنْ �ابٌ ُ�ِهٌ� َو�

نَّام نمنع من إرادته الكفر واملعايص منهم، يريد تعاٰىل عقوبتهم، وإ

ا بمعنٰى كي،  هم مكانت ترد يف كال إنْ م ووهذه الالَّ  اً  ترد أيض فإهنَّ

له األجولايس محلها عٰىل ري والعاقبة، ولبمعنٰى املص ٰىل من  بأو وَّ

ت إليها القرائن التي سيّام إذا انالوجه الثاين، ال محلها عىلٰ  ضمَّ

منا طرفًا من ٣٩٩ص /[[ زهايِّ صها به وُحت صِّ ُخت  ]] إليه، وقد قدَّ

ل كتاعنالكالم عٰىل هذا امل  ا. ذها بنٰى يف أوَّ

 هلوق م للعاقبة الَّ دخول هذه ال عٰىل نزيل ممَّا يدلُّ فام ورد يف الت

 َجعَ وَ : تعاىلٰ 
ُ
 ل

ً
دادا

ْ
ن
َ
وا َ�ْن  وا ِهللاِ أ

�
  ...َسِ�يِلهِ ِ�ُِضل

بوهم قرِّ ذوا اآلهلة ليُ ]، والقوم عٰىل احلقيقة إنَّام اختَّ ٣٠ [إبراهيم:

يف  قِّ احلة تمدوا بذلك إصابيعإٰىل اهللا سبحانه عٰىل زعمهم، ول

سار، جاز اخل يًا إىلٰ ة ومؤدِّ الضاللك صائرًا إٰىل  كان ذلم، فلامَّ دينه

ر ذكرم فعلوا ذلك للضالهنَّ م بأوصفه  نا ملا قيل يفل، وقد تكرَّ

 ذلك من األشعار التي منها قول الشاعر:
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    ذوي املرياث نجمعهاأموالنا ل

  ودورنا خلراب الدهر نبنيها 

 اآلخر: ولوق 

  ارانراب ُجتِدُّ الناس عملخول   كلُّ مرضعة  يبِّ رتُ ا وللمناي

وا ينج يموتوا، وألنْ  نْ أل ا الحييو نْ ون أوالدهم ألبُّ والناس ُيرَ 

 خترب، وألنْ  تعمر ال ألنْ  رهم ألنْ ويبنون دو يعطبوا، نْ ال أل

، وجيمعون أمواهلم لينتفعوا هبا هم ال لينتفع تذهب تبقٰى ال ألنْ 

 هم، ولكناثا ورَّ ليحظٰى هب الم هبليبلغوا هبا آراو هبا غريهم،

ريث نت تؤول إٰىل خراب الديار وتوكا امَّ ـائر لواملص العواقب

 شاعر ما قال.يقول ال د، حسن أنْ وال وفقدان األوالاألم

مَ وقيل: إنَّ املراد بقوله تعاٰىل:  - ٢
�
 إِ�

ُ
ُهْم �َِ�ْداُدوا  ا �

َ
ْمِ� �

 
ً
ما

ْ
م غ ،لهمآومصريه ومرجعه وم إخبار عن عاقبة أمره إِث ري وأهنَّ

 نظار لتامم االبتالء واالختبار.إلاء ون اإلماله معطوني بام أ منتفع

بذلك: (وال   إنَّ املراد وقال بعضهم:  - ٣] ]٤٠٠[[ص /

ٰىل الكفر رصار عها اإل الذين كفروا أنَّ تبقيتهم إذا ضامَّ حيسبنَّ 

 اهل لتبقية مع شغلهما تكون تكون خريًا هلم)، فكأنَّه تعاٰىل نفٰى أنْ 

ولكنَّهم بام اختاروه  ،اخريًا يف نفسه كانت وإنْ ًا هلم، بالكفر خري

قية، ضاللة أثروا بالتبواإلرصار عٰىل ال وايةالغ من االرتكاس يف

 اا عن صفتها وعكسوها عن طريقتها، فجعلوها رش� فأخرجوه

قلعوا ويكان سبحانه إنَّام أراد هبا اخلري هلم ليتوبوا  يهم، وإنْ عل

ْم تََر تعاٰىل: كام قال ، فكانوا اوجعيرويثيبوا و
َ
�
َ
ٰ إِ أ

َ
ينَ  � ِ

�
وا   ا�

ُ
� بَد�

  �ُ نِْعَمَت اهللاِ 
ً
را

ْ
قول القائل ]، وذلك ك٢٨[إبراهيم:  ... ف

ف  وقد منحه األموال العظيمة والرغائب اجلسيمة، فرص -لغريه 

ال وب: (إنَّ الذي منحتك رشٌّ لك و-ذلك يف املحارم واملعايص 

 كان وإنْ بذلك، عليه  يف الوجوه العائدة هفرص امَّ ـعليك)، ل

رين بام  أنَّ حال الكافتعاىلٰ  عطي منعًام واملانح حمسنًا جممالً، فبنيَّ امل

عن  رهم، من التقاعد عن اجلهاد والنكوص ُمَدد أعاماختاروه يف

ليست بخري هلم من حال املؤمنني الذين ثبتوا عٰىل األعادي، 

عن قعد من أ نَّ حال م، ألرهبِّ  لبيس ينهم وأصيبوا يفد الدفاع عن

من سبق ط عنه خالف من ثبت عليه ورغب فيه. وما بَّ ثواجلهاد 

ا واردة يف معنٰى  عٰىل أهنَّ مام هذه اآلية تدلُّ آليات التي وردت أ ا

 لنا أنَّ بقاء الكافرين يف الدنيا، وهو بنيِّ يُ  اجلهاد، فأراد سبحانه أنْ 

 واوتيم من أنْ بخري هلم  ]]٤٠١ هلم ليس /[[ص ىلٰ إمالء اهللا تعا

د، شهداء يف يوم ُأحُ  يف القتال مع الرسول ن ونمؤمات امل كام

ء مع اعة من البقاء واإلمالم من الطخريًا هلان املوت بل ك

 املعصية. 

سبنَّ الذين كفروا أنَّ وقال بعضهم: معنٰى ذلك: وال حي - ٤

ون هلم ويزداد يلنما  هلم، ألنَّ رشٌّ  إمالءنا هلم رضًا بأفعاهلم، بل هو

 قاب وأليم العذاب، وكيف جيوز أنْ الع ليوون به طفيستحق ،إثامً 

 القول هيتدوا، عىلٰ  ، ال ليؤمنوا أوهلم ليزدادوا إثامً  اهللاالء يكون إم

ط يف طريق اجلهل، خب، والذي ذهب إليه من عشا عن نور احلقِّ 

هم عن العدوان، هادائب يدعوهم إٰىل اإليامن، وين والرسول 

ارهبم عٰىل د، وحيسافن املهم عيصدُّ وصالح، م إٰىل املهشووحي

 عامَّ يقول ملبني، تعاٰىل اهللا قِّ احل ين، ويدهلم عىلٰ الزيغ عن الدِّ 

 كبريًا! املون علو� الظا

الذين كفروا أنَّام  وقال بعضهم: معنٰى ذلك: ال حيسبنَّ  - ٥

ا ورتُّ يغفعلهم، أي: فال ب وهنميل هلم بخري كان من أنفسهم استحقُّ 

م كانوا يقولون: لو مل يرد اهللا ما م، ألهنَّ هل لةزه ملنوا أنَّ ظنُّبذلك في

من ِقبَلنا  ؤنا هلم بخرياٰىل قال: بل إماليمهلنا، فإنَّه تعمل  عليهنحن 

إثًام وباإلنظار كفرًا. ويف هذا ء ونعمة من عندنا، فازدادوا باإلمال

 القول اختالف واضطراب.

 بقوله:  دارٰىل أ اهللا تعا عٰىل أنَّ  دلُّ : ويقال أبو عيلٍّ و - ٦
َ

  َوال

سَ 
ْ َ
مَ �

�
�
َ
ُروا أ

َ
ف يَن �َ ِ

�
مْ  ا َ�� ا�

ُ
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َ
ٌ ِأل ْ� ُهْم خَ

َ
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ُ
ف
ْ
�  أي: ال

نون يف يموتوا كام مات املؤم خري من أنْ نَّ إمالءنا هلم حيسبوا أ 

هذا  ]] واجلهاد، ومل يرد تعاٰىل بذلك أنَّ ٤٠٢احلرب /[[ص 

 معنٰى فيه بتَّة، ألنَّ ع فن واله رضر وأنَّ  مجلة، خريب اإلمالء ليس

ناه يف يكون مع دَّ من أنْ ال بيد، خري يف قول القائل: هذا خري لز

ة هو أفعل، ن كذا، ألنَّ معناه يف العربيَّ ه خري لزيد ماللغة أنَّ 

له من  ايكون رش�  و قيل: هذا رشٌّ لزيد، كان جيب أنْ ل وكذلك

ل األب داراملنَّ املراد به كألكذا،  ه عٰىل ت مهزة أفعل منِذفَ حُ  ام، وإنَّ وَّ

ومعنامها عٰىل اس،  قيسبيل االستخفاف اصطالحًا عٰىل غري

يقول القائل: هذا  ام ال جيوز أنْ فع وأّرض، فكقيقة إنَّام هو أناحل

 واملراد به أنفع له من كذا، وال هذا أّرض لزيد إالَّ أنفع لزيد، إالَّ 

إلمالء ليس أنَّ ا ىلٰ اد تعافكذلك أر ،اكذن اد به أّرض له مروامل

ع هلم من بأنفليس يموتوا يف احلرب شهداء، أي   هلم من أنْ بخري

يموتوا يف  م من أنْ (ليس بأنفع هل لو قال تعاٰىل: ذلك، فكام

 اإلمالء ليس بنفع، فكذلك ال نَّ احلرب) مل يدّل ذلك عٰىل أ 

 ،فعاً  يكون نالَّ أ جبريًا، كام ال يوخ يوجب أالَّ يكون هذا اإلمالء
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ه ألنَّ كرنا وال أنفع، فإنَّه أيضًا خري ونفع، س بخري ممَّا ذكان لي نْ إو

يشكروا  أنْ د جيب عليهم وإحسانه إليهم، وق م اهللا عليهم عَ ن نِ م

 عٰىل نعمة، والنعمة ال بدَّ اهللا سبحانه عليه، والشكر ال جيب إالَّ 

 تكون خريًا ونفعًا. من أنْ 

 : هلوانه بقحبس اهللا وإنَّام بنيَّ  ل:قا
�
 مَ إِ�

ُ
ُهْم �َِ�ْ ا �

َ
داُدوا  ْمِ� �

 
ً
ما

ْ
 أنْ من  هلم اإلمالء خرياً يكن مل  املعنٰى الذي من أجله إِث

م يزدادون عيموتوا، كام مات املؤمن ند ون يف احلرب، وهو أهنَّ

 سبحانه هلم إثًام، فلذلك مل يكن اإلمالء خريًا هلم من أنْ  إمالء اهللا

 دَ شهِ واستُ ]] ٤٠٣ص منون /[[ملؤا تما امك يل اهللاوتوا يف سبيم

خريًا هلم الء اإلمون، ولو كانوا عند اإلمالء يؤمنون لكان الصاحل

م كانوا يزدادون ؤمنون يف اجلموتوا كام مات املي من أنْ  هاد، ألهنَّ

 زدادون ثوابًا.فيعند ذلك إيامنًا، 

اٰىل: وله تعق  وقال بعضهم: إنَّام حسن إضافة الفعل يف - ٧

 ِإ 
�
  امَ �

ُ
ُهْم �ِ �

َ
 مِْ� �

ً
ما

ْ
اهللا سبحانه، ملا كان كفرهم  إىلٰ  َ�ْدادُوا إِث

  وهو تعاٰىل مل اهم، وتبقيته إيَّ د تأخري اهللا هلم  بعاقعنيوإثمهم و

روا، كام قال اهم ليؤمنوا ا ويكفروا وإنَّام بقَّ يبقهم ليأثمو وليتذكَّ

ْم مَ سبحانه:  َعم�ْر�ُ
ُ
ْم �

َ
َو�

َ
 ا أ

َ
 تَ �

َ
ُر ِ�يهِ ذ

�
رَ  نْ مَ  ك

�
ك

َ
ُم  اَء�ُ وَجَ  تَذ

يف  لعربدة ا]، إالَّ أنَّ الكالم خرج عٰىل عا٣٧ طر:[ف ..ِذيُر .ا�� 

إذا كان  ه إٰىل الناهيفعل املنهي عنتضيف ال ادهتا أنْ لساهنا، ومن ع

املنهي عامَّ كان عليه، فيقول القائل: ما  إبالغه يف النهي ال يزيل 

 .اإالَّ غي� بصريي لك تب تدد، وما ازارش�  زادتك موعظتي إالَّ 

امَّ أنعم عليهم ليشكروه ـل إنَّه سبحانهوقال بعضهم:  - ٨

وما   وا وتتابعوا يف ضالهلم فرتكهم ديهم ليطيعوه، فتامن إلوأحس

 ٰ يمنعهم من ذلك  ما اختاروا، فلم بينهم وبني فعلوا، وخىلَّ

ٰى مَّ سيُ  أنْ  ائزًا يف اللغةج إجبارًا، ومل حيّل بينهم وبينه اقتسارًا كان

إلمالء بخري هلم، وإنَّام هو قول: ليس هذا االًء، ويالرتك إمذلك 

، م يف املضامرنَّه كلَّام أجراهريد بذلك تعاٰىل أ ، ويثامً ليزدادوا إ

هم طول اإلنظار، ومل يعاجلهم بمستحقِّ   االعقاب، متادوا غي�  وأجرَّ

ع جامرو لاعن عواقب احل وازدادوا إثًام. وهذا إخبار منه تعاىلٰ 

 األمر.

م العرب أنَّ رجالً لو ذلك يف عرف كال]] ومثل ٤٠٤[[ص /

 إٰىل هذا الفعل ائل: ما دعا فالناً ال ق ، فقيف رسقة قطعت يده

يده  يقول: فعل ذلك لتُقَطع لقائل أنْ  ر الفظيع، جلازالقبيح واألم

يده يف  ع ق لتُقطَ وليُخزيه اهللا ويفضحه، وقد علمنا أنَّه مل يرس

نتقص، فلامَّ ، وليزداد ال ليليسترضَّ نتفع ال ام رسق ليإنَّ و ،ةقاحلقي

لفضيحة عاقبة حاله إٰىل اآلت د، وآخر أمره إٰىل قطع اليصار 

يقال: إنَّام رسق لتُقَطع يده  اللغة أنْ  لز يف عادة أهواخلزي، جا

 فضحه اهللا وليخزيه.ولي

 ةأنَّ تبقي عىلٰ وقال بعضهم: فحوٰى هذه اآلية تدلُّ  - ٩

ة اهللا تعاٰىل ألنَّ مل يشغلها بطاعله، إذا ن خريًا قد ال تكو فكلَّ ملا

ني له سبحانه بالتمكين: أحدمها من ِقبَ بأمرق كون ذلك خريًا يتعلَّ 

لقبول وما وغريمها. واآلخر من ِقبَل العبد باالنقياد واواإللطاف 

 ةيقإنَّ التب: لقاي يف معنامها، فإذا مل حيصل ذلك من العبد جاز أنْ 

 له. ريبخس لي

 ه سبحانه لنبيِّ  إخبار من اهللا ضهم: هذاوقال بع - ١٠

 إنزال تأخري يرٰى أنَّ   يُّ النبكان ار فَّ ة من الكُ عن خاصَّ 

م بة هبم، ليتوب منالعقو هم تائب ويرجع راجع، فأخربه تعاٰىل أهنَّ

وينتظرها  يتوبون وال يرجعون، لئالَّ يطمع يف هذه احلال منهم  ال

م�َِ�ْدادُ بقوله:  ىلٰ عا، وأراد تم هتجه من
ْ
 وا إِث

ً
دوا أي: ليزدا ا

اجع وذلك أيضًا رله، دًا وإجالبًا عليه وإرصا  للنبيِّ عداوة 

 عنٰى املصري والعاقبة. ٰىل مإ

 وقال بعضهم: معنٰى  - ١١
ً
ما

ْ
هنا: فيزدادوا  اه �َِ�ْدادُوا إِث

 م.اإلمالء هل عنة بجلهم، وليست موبَ إثًام، والزيادة يف اإلثم من ِق 

ت بمعنٰى ردم املكسورة قد والالَّ  ]] قال: وهذه٤٠٥[ص [/

من ثرية من القرآن: فضع كموا الفاء، ووردت الفاء بمعناها يف

م� جَ : ذلك قوله تعاىلٰ 
ُ
� 

َ
ن
ْ
 َعل

ُ
 ا�

َ
ال

َ
رِض ِمْن  ْم خ

َ ْ
 ِ� األ

َ
ئِف

 َ�ْعدِ 
َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
� 

َ
يْف

َ
ُظَر ك

ْ
: اىلٰ تع ]، وقال١٤: ونس[ي �ِهْم ِ�َن

 ٰ�ََعدُ  مْ �ُ َر��  َع 
َ

ِلك
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 و�ُ�ْم َو�َْستَ أ

َ
ِلف

ْ
رِض خ

َ ْ
ُ�ْم ِ� األ

 
َ
� 

َ
يْف

َ
ُظَر ك

ْ
يَن

َ
وْعمَ �

ُ
 ل

َ
م ضع الالَّ ]، فمو١٢٩ [األعراف: �ن

  إِ واحدًا، ومن ذلك قوله تعاٰىل:  ىيان جمرً والفاء جير
ْ
ن

َ
ِر�ُد أ

ُ
 أ

�
�

ِ� َو�ِ 
ْ
بُوَء بِإِث

َ
و�

ُ
تَك

َ
� 

َ
ِمك

ْ
 ث

َ
ْصحَ  ِمنْ  ن

َ
  ... رِ اِب ا��اأ

 لتكون. معناهاهنا اقال: فتكون ه]. ٢٩ [املائدة:

املكسورة هلا  ملالَّ ذه اوهذا القول غري مستقيم، ألنَّ ه

ر ترد بمعنٰى (كي)، واآلخ نْ د ذكرنامها قبل: أحدمها أ عان ق موض

ذين املوضعني، عاقبة، والفاء ال ُتستَعمل يف أحد هترد بمعنٰى ال أنْ 

يتك ائل: أعطيقول الق جائز أنْ  ريغ هم، ألنَّ قام الالَّ م تقوم فيه الو

 ام المعنٰى أعطيتك لتشكرين، أي: كي تشكرين، كفتشكرين، ب

  اَومَ يقول:  وز أنْ جي
َ
َس َخل

ْ
� ِ

ْ
ن� َواإل ِ

ْ
ُت ا�

ْ
بُُدوِن ق

ْ
 ِ�َع

�
 � إِال
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هبا  ادنأر م إذاام الالَّ يقيم الفاء مق ن، وال جيوز أنْ ويريد به ليعبدو

 .لئقااله هذا طل ما ظنُّفبالعاقبة، 

موضع (فيزدادوا) ره كان ألمر عٰىل ما قدَّ وبعد، فلو كان ا

م إذا أقمنا الالَّ ا دون إثًام) ألنَّ يزدان (فويك رفعًا، وكان جيب أنْ 

 هلا، وهو كوهنا بمعنٰى  اء سقط املعنٰى الناصبهنا مقام الفاه

ام يقول ها رفعًا، كضعمو ]] يكون٤٠٦[[ص / (كي)، فوجب أنْ 

فهم  لون، أي:مهم فيأكون وُنطعِ ذختأف إنَّام ُنعطيهم ل:القائ

 ألنَّ وا، يقول: فيأخذوا ويأكل أكلون، وال جيوز أنْ يأخذون وي

كل، فافهم ذلك ة األخذ واألهنا ليسا بعلَّ ام هاإلعطاء واإلطعا

 فإنَّه واضح.

مَ : وقال بعضهم - ١٢
�
مْ إِ�

ُ
ُهْم �ِ ِ� ا �

َ
� ْ�َ 

ً
ما

ْ
معنٰى   داُدوا إِث

نه قال: ه سبحاير، وكأنَّ يخ أو تقربوت م الذي هو من اهللاهااالستف

 هلم لغري ذلك)، نميل امسبوا أنَّام نميل هلم ليزدادوا إثًام إنَّ (ال حي

ل مبتدأ مستأنفًا بعده،  منقطعًا من اويكون هذا الكالم  لكالم األوَّ

ر عٰىل جواز سقوط عشلاب ذكر شاهد من  يف هذا الكتاوقد مٰىض 

ن حكم كم القرآه ليس حنَّ أ  م وهي مرادة، إالَّ هاستفمهزة اال

آن، القريف  منا، ألنَّ الشعر يسوغ فيه ما ال يسوغشعر عٰىل ما قدَّ ال

رنا انفصال السيّام إذا القول غري سديد،  فلذلك كان هذا قدَّ

ل، فإنَّ اجلالكالم الثاين عن الكالم األ يكون  ذٍ ئمع بينهام حينوَّ

ل دلَّ عىلٰ ا المكاملتناقض، ألنَّ الك هلم،  ليس بخرياإلمالء  أنَّ  ألوَّ

 تعاىلٰ هللا ثاين عٰىل أنَّ موضعه استفهام، وهو من اقدير الكالم الوت

إنَّام هو ليزدادوا إثًام  اإلمالء هلم عٰىل ظنِّهم أنَّ  هنا توبيخ هلماه

هلم، ثّم قال: وليس   ري خأنَّ إمالءنا  قال: ال حيسبوافكأنَّه تعاٰىل 

ء هلم  اإلمالديرهم أنَّ م عٰىل تقهخوبَّ ه عليهم، ألنَّ  انا رش� إمالؤ

 ا إثًام وذلك رشٌّ هلم.ليزدادو

مَ دير : تقوقال بعضهم - ١٣
�
ْمِ� إِ�

ُ
ُهْم �َِ�ْدادُ ا �

َ
� 

ً
ما

ْ
 أنْ  وا إِث

) مفصلة عن (ما)، ويكون املعن  كأنَّه تعاىلٰ ٰى النفي، فتكون (إنَّ

 إنَّ  ثًام ويكون معنٰى إ م ليزدادوا]] ما نميل هل٤٠٧/[[ص  :لاق 

 الشاعر: أجل كقولٰى نعم وهنا معناه

  ك وقد كربت فقلت إنَّه   قد عالشيب  وتقول

ذا الوجه وا إثًام. وه ا نميل هلم ليزدادقال تعاٰىل: أجل مه وكأنَّ 

 .لالوجه األوَّ  كام قلنا يف التناقض فه يقتيضأيضًا مع تعسُّ 

سفيان وأصحابه  يبوقال بعضهم: نزلت هذه اآلية يف أ  - ١٤

 فقال تعاٰىل:  عٰىل املؤمنني،أنفسهم  هروا عندُحد حني ظأُ م يو
َ

  َوال

 ِ
�

َسَ�� ا�
ْ َ
 يَن �

َ
مَ َ�ف

�
�
َ
 ُروا أ

ُ
ُهمْ ِ� مْ ا �

َ
�   َّهتم مع استظهارهم وقو

ِسهِ م وعديدهم وعدهت 
ُ
ف
ْ
�
َ
وا بوتيمل يراجعوا أو  إنْ  مْ َخْ�ٌ ِأل

 َم
�
ُهْم �َِ�ْدادُ إِ�

َ
ْمِ� �

ُ
  واا �

ً
ما

ْ
ن ٰىل كفرهم ثّم تكوع واامما أق  إِث

 وء العاقبة.هلم سعليهم الدائرة و

من  أنَّ  كم اهللا تعاىلٰ  حك أنَّ وقال بعضهم: معناه كذل - ١٥

ك بأام عٰىل كفره إزداد إثًام، ومن متمتادٰى يف ردِّ أمره وأق  مره سَّ

ر ذلك قوله تعاٰىل يف صدًا غانًام، وعٰىل زئافره كان زجر بزجوان

 اآلية: 
َ

 َوال
ْ َ
 َ�� سَ  �

َ
يَن َ�ف ِ

�
مَ  ا�

�
�
َ
 ُروا أ

ُ
ِسِهمْ ْمِ� ا �

ُ
ف
ْ
�
َ
ُهْم َخْ�ٌ ِأل

َ
� 

باالً عليهم ك اإلمالء يكون وبالكفر، فإنَّ ذل كوامتسَّ أي: إذا 

 رضرًا هلم.و

 ،رييم والتأخالتقدعٰىل وقال بعضهم: هذا الكالم  - ١٦

ام امً إثا ميل هلم ليزدادون سبنَّ الذين كفروا أنَّامواملعنٰى: وال حي  إنَّ

هَبْ بِِ�تَ ه تعاٰىل: فسهم وذلك كقولخري ألن نميل هلم
ْ
 اِ� هَ اذ

َ
ا  ذ

 
ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

ْ
م�  إِ ِقه

ُ
ِْهْم � ا]] ٤٠٨[ص [/�َ

َ
ُهْم ف

ْ
ن َ� 

�
ُظْر مَ تََول

ْ
� 

َ
ا  ا ذ

 يَرِْجعُ 
َ
ثّم تولَّ  ماذا يرجعون رظ] واملراد: فان٢٨[النمل:  �  ون

 وَ عنهم، وكقوله تعاٰىل: 
َ

ِ  ال
�

ْطُرِد ا�
َ
  نَ ي�

َ
ُعون

ْ
 َر��ُهمْ يَد

َ
غ
ْ
اِة دَ  بِال

َعِ�� 
ْ
َهُه مَ َوال

ْ
 وَج

َ
 مِ  يُِر�ُدون

َ
يْك

َ
ءٍ اِحسَ ْن ا َعل ْ َ

ا ِمْن   َومَ بِِهْم ِمْن �

يْهِ ِحسَ 
َ
 َعل

َ
 ابِك

َ
ٍء � ْ َ

تَ ْم ِمْن �
َ
ْم �  تَْطُردَهُ

َ
ون

ُ
 � �ِِم�َ اظ�  ِمَن الك

م فتكوندع] واملراد: وال تطرد الذين ي٥٢[األنعام:  ن م ون رهبَّ

ر (ء فتطردهم من يشحساهبم  عليك من ظاملني مالا فتكون) ، فأخَّ

م يف املعنٰى  م، وق وهو مقدَّ ر يف املع(فتطرد) باللفظ و دَّ  نٰى.هو مؤخَّ

 وبلِّمني، وأ ملتكوجه أبو جعفر اإلسكايف من اهذا ال وقد ذكر

ة اءني. وهذا القول ال يسوغ عٰىل قرألخفش من النحويِّ احلسن ا

 من قرأ: 
َ

  َوال
ْ َ
يَن سَ � ِ

�
مَ َ�� ا�

�
�
َ
ُروا أ

َ
ف

َ
� 

ُ
ِ� ا �

ْ
ُهمْ م

َ
�   بفتح

 هو عليه فيام عامَّ الكالم  غريِّ ال يُ  رأخُّ والتم اهلمزة، ألنَّ التقدُّ 

عمرًا،  دٌ يز ذا قلت: رضبإ عراب والبناء، كام أنَّكه اإليستحقُّ 

ملفعول ا وكان زيد فاعالً كان مرفوعًا يف التقديم والتأخري، وكان

من ري تأثري فيام جيب لتأخم واتقديفلم يكن لل ك،ذلك منصوباً 

ن عٰىل ما ُذكَِر م هنااهمر عراب للفاعل واملفعول، فلو كان األاإل

 )ة يف (إنَّاممزكون القراءة بفتح اهلت يم والتأخري، لوجب أنْ التقد

) علثانية وكرسا  ىلٰ ها يف (إنَّام) األُوٰىل، ألنَّ وقوع فعل (ال حيسبنَّ

أنَّام نميل  الذين كفروا  حيسبنَّ قال: (ال ه تعاىلٰ نَّ كأف هنا،االثانية ه

 - خري ألنفسهم إنَّام نميل هلم  - زةاهلمبفتح  -هلم ليزدادوا إثًام 

مع  اً بوصنهنا ماه )خري( يكون ضًا أنْ جيب أي )، وكان-ها بكرس
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]] يف قراءة أحد فتح ٤٠٩هم (إنَّام)، فلامَّ مل جيز /[[ص كرس

 فعل  ُعلَِم أنَّ كرسالَّ بالا قارئ إومل يقرأه ،ةخرييف (إنَّام) األة اهلمز

ا م(حيسبنَّ  ا غري لذلك مل ُنِجز فيهة، فبتدأ ) مل يقع عليها وأهنَّ

 الكرس.

ا (إنَّام)   معًا، فمن قرأ: (ال رسكلاَئت بالفتح ورِ األُوٰىل فقد قُ فأمَّ

) بالتاء  ) باعٰىل اختالفهم يف فتح السني وال -حتسبنَّ ء من (حتسبنَّ

ءة نافع ، وهي قرا-استقصاء ذلك ، وليس هذا موضع امهرسوك

يَن اٰىل: ه تعقول ابن عامر ومحزة من السبعة، كانو ِ
�

ُرواا�
َ
 َ�ف

، واملفعول ل وَّ فعول األه املموضع نصب، فإنَّ  عٰىل هذه القراءة يف

ل يف املعنٰى، فال جيو إذن فتح ز الثاين يف هذا الباب هو املفعول األوَّ

 ( مَ ه: لوق  من(أنَّ
�
ْمِ� إِ�

ُ
ُهمْ ا �

َ
� اهم.  إيَّ ءهم ال يكون ، ألنَّ إمال

 (  سبعة، فال جيوز يفوهي قراءة باقي الاء، باليومن قرأ (حيسبنَّ

) من قول(أ  كرسقراءته  مَ ه: نَّ
�
 إِ�

ُ
 ِ� مْ ا �

ً
ما

ْ
ُهْم �َِ�ْدادُوا إِث

َ
�  وقد ،

ٰى لقَّ تيُ  )ه ذلك أنَّ (إنَّ وج، وحكاه عن (أيب) جماهد، واجاء شاذ� 

واحد منهام عٰىل  ء، وتدخل كلُّ  بالم االبتداٰى  ُيتلقَّ القسم كامهبا 

) بعُكِرسَ ، فاخلرباملبتدأ و )، ت (إنَّ ن، وعلق عنها احلسباد (حيسبنَّ

 قال تعاٰىل: م، فالَّ لاذلك مع ُيفَعل كام 
َ

ُروا ال
َ
ف يَن �َ ِ

�
َسَ�� ا�

ْ َ
� 

مَ 
�
�
َ
 ري هلم. لآلخرة خ اوفرك  حيسبنَّ الذينال ، كام يقال:بالكرس اأ

أنَّ احلسبان عٰىل قبحه، ووجه جوازه اج: ذلك جائز وقال الزجَّ 

) كام يبطليقي، فعمله يبطل م ل حقبفع  ليس  قول: ت م، مع الالَّ  ع (إنَّ

حسبت إنَّ  : - عٰىل بعد  - لذلك قد جيوز منطلق، و  هللا ا  د سبت لعب ح 

 عبد اهللا منطلق.

وفتح ) بالتاء بنَّ س: من قرأ: (ال حتاء]] وقال الفرَّ ٤١٠[[ص /

مَ مزة من اهل
�
ِ� إِ�

ْ
م

ُ
ُهمْ ا �

َ
�  َّال ل: وه قا، فإنَّه أراد التكرير، فكأن

وله قك كنفسهم، وذل ألنَّ أنَّام نميل هلم خري حتسبحتسبنَّهم، ال 

 : ىلٰ تعا
ً
تَة

ْ
ِ�يَُهْم َ�غ

ْ
 تَأ

ْ
ن

َ
 أ

َ
اَعة  ا�س�

�
 إِال

َ
ُظُرون

ْ
ن
َ
� 

ْ
 َهل

إالَّ ينظرون  ال: (فهلتعاٰىل ق  هنَّ كأعٰىل التكرير، و] ٦٦ [الزخرف:

من الكالم ناه ذكر تأتيهم بغتة). ويف ما ل ينظرون إالَّ أنْ الساعة ه

 .اهللا تعاىلٰ فيق بالغ بتوه املسألة كفاية وعٰىل هذ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ة/ الشيخ املفيد (ت ئل العكربيَّ املسا

فقال: رأينا  ألوس ون:املسألة التاسعة والعرش ]]٨٤[[ص 

وأهلكه دونه، اهللا منه   البيت منعهامَّ سار إىلٰ ـبشة لحلا حبصا

له رمطي قتل الناس حووالقمه، وهد اج رماه بالعذرةواحلجَّ 

لذلك والمن  اع ُيمن، وملحلجرلع اوسلبه كسوته وق  عليهام   ُعجِّ

 العقوبة عليه.

 واجلواب عن هذا السؤال: قد سلف يف إمهال اهللا تعاٰىل قتل

من مصالح اخللق،   لَّق بأفعال اهللايتع ما ، وُذكِرَ حلسني ا

 ه.فال حاجة إٰىل تكرارنَّ املصالح ختتلف، وأ 

بشة احل صاحبنَّ مرين فرقًا، وهو أ عٰىل أنَّ بني األ ل:صف

رمته، واإلنكار حلرمته، والدفع ت لالستخفاف بحبيلا دقص

ذلك، ومل يقصد ن لفرض اهللا تعاٰىل يف تعظيمه، والكفر بام أوجبه م

 له النقمة لذلك، ل اهللا تعاىلٰ واه، فعجَّ السوء لسوال أراد  ،هغريل

 صدهم لهلَّة، إذ مل يكن ق امل أهل وأنظر القاصدين له من

هللا يف  بفرضه والعناد ركفلل ه، والنفس أجل ] من]٨٥ [[ص/

تعظيمه، وإنَّام قصدوه لغريه ممَّن مل يكن له عند اهللا تعاٰىل من 

يف   انه حرمةاهللا سبحثرهم عند كأل كنكحرمته، بل مل ية احلرم

ق طري قوالهلم عن اهلدٰى، وسلوكهم يف األفعال واألين لضالالدِّ 

أحكام  نيب لصاجلرمني، ويف ح عن فرق ما بنيضِّ والردٰى، وهذا يُ 

 التوفيق. هللا ويلُّ املعصيتني، وا

*   *   * 

ه وسأل عن قول املسألة اإلحدٰى واألربعون: ]]١٠٧[[ص 

 : تعاىلٰ 
َ

  َوال
ْ َ
و�ِنَ عَ �

ُ
ل
ُ
 ِ� ق

ْ
ينَ ا ل ِ

�
�ِ� 

ً �
]،  ١٠: [احلرش نُواآمَ  ِغال

 لدعاء؟ا قلب أحد، فام وجه يف الغلَّ قال: واهللا ال جيعل 

 تعبَّد بالرغبة   اهللالة كاألُوٰىل: وهو أنَّ أسب عن هذه املواواجل

 لكإليه يف التوفيق الستدامة مودَّة املؤمنني، واللطف يف إبقاء ذ

، م ألهل اإليامنعن قلوهب ي الغلُّ وامه ينتفدبذ إ وإدامته عليهم،

م كام للمؤمنني يف قلوهب ق غال� ال خيل ومل يتعبَّدهم بالرغبة إليه أنْ 

به شيئًا يكرهه  نُِّجي  من سأل اهللا تعاٰىل أنْ  كلُّ  ئل، وليسه الساظنَّ

 ء قد يكونال يفعل به ما يكرهه، إذ كان انتفاء اليش فقد سأله أنْ 

عٰىل تركه،  ه السائليستعني بوبفعل ما  ،كهترفعل املسؤول به ب

كن فاعالً له يف مل ي وإنْ نَّام ُأضيف جعل ذلك إٰىل اهللا تعاٰىل، وإ

يضاف  أنْ ا ينفيه كالفعل له، فجاز فيق ملوتلاه نَّ تركة، ألحلقيقا

]] الكالم، وهذا ١٠٨/[[ص  ساعإليه عٰىل طريق االستعارة واتِّ 

 ن.سامعروف يف الل

له:  ةراعاك تأديب ولده واملم يقولون ملن ترهنَّ أ  ٰى أَال تر فصل:

، به شيئًا عٰىل حالفعل يكن مل  فالن قد أهلك ولده وأفسده، وإنْ 

عل به ما حيميه  يف وإهالكه ألنَّه ترك أنْ إفساده  يهإل نَّام أضافواوإ



 أفعال اهللا تعاىلٰ األفعال /  )٧٢(لف / حرف األ  .............................................................................................  ٨٤

عن الفساد واهلالك، وإذا كان األمر عٰىل ما ذكرناه بان به ما 

من ىلٰ ع يف تأويل اآلية اهرشحن  اه.ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣الشيخ املفيد (ت أوائل املقاالت/ 

فعاله هي نفس  أل إرادة اهللا تعاٰىل : إنَّ وأقول]] ٥٣[[ص 

عال، وهبذا جاءت اآلثار ه ألفعال خلقه أمره باألفه، وإرادتلاعفأ 

الَّ إ ةوهو مذهب سائر اإلماميَّ  ة اهلدٰى من آل حمّمد عن أئمَّ 

سالف، وإليه عليه األما كان  قرب وفارق نع هامن شذَّ من

ة بلخي خاصَّ م اللقاسني من املعتزلة وأبو اهب مجهور البغداديِّ يذ

هم ون ويوافقيُّ ملعتزلة البرصف فيه من الاوخي رجئة،ة من املعومجا

 هة وأصحاب الصفات.عٰىل اخلالف فيه املشبِّ 

*   *   * 

  وهل ه األمر بالسبب أنَّ القول يف  - ١٠٦ ]]١٠٥[[ص /

 ال؟ ب أمملسبَّ أمر با

من   ب ما مل يمنع األمرب أمر باملسبَّ بالسب األمر وأقول: إنَّ 

ا األمر ب. فأمَّ ع من املسبَّ سيمن ببسصاحب ال م أنَّ علَ يُ  ب أوبَّ املس

لألمر بالسبب ال حمالة بل هو أمر به يف املعنٰى  ب فهو مقتضٍ باملسبَّ 

د التولُّ أثبت  نم نيولست أعرف ب فظ،للمل يكن كذلك يف ا وإنْ 

 .اب خالفاً ذا البيف ه

 دات أم ال؟ تولّ القول يف أفعال اهللا تعاٰىل وهل فيها م - ١٠٧

بات، وأمتنع من  مسبَّ أفعال اهللا تعاىلٰ من  رييف كث : إنَّ ولأق و

كانت يف املعنٰى  دات وإنْ ا متولّ الوصف عليها بأهنَّ  طالق لفظإ

  وصفات أفعالهاىلٰ عت هللايف صفات ا أطلقه ني أتبع فيامكذلك ألنَّ 

عٰىل كثري من أفعال اهللا  مونأطلق املسلبتدع. وقد أ ع وال الرش

لفظ  عليها قونطلِ جدهم يُ أ  ملوبات، بَّ اب ومسا أسبهنَّ  أ تعاىلٰ 

ة يف القول، وال جلأ فيه بع فيه حجَّ قه منهم فلم يتَّ د، ومن أطلاملتولّ 

ا ذكرت مل به ختصُّ أ وهذا مذهب  ع،ة وال إمجانَّكتاب وال ُس  إىلٰ 

 نا موضع ذكرها.ولدالئل آخر ليس ه داللمن االست

  نييِّ البغدادن مجاعة م مذهبفهو ا قويل يف األسباب فأمَّ 

ف فيه أبو ام خال، وإنَّ وأيب عيلٍّ  القاسم عٰىل قرب هب أيبذمو

من بني أهل العدل.  ]] ١٠٦/[[ص  ةخاصَّ  هاشم بن أيب عيلٍّ 

 وَ  ته: يشهد بصحَّ ا ممَّ  وقد قال اهللا 
ُ
 ا وَ ه

ُ
ِي يُرِْسل

�
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ْ
�اَح �ُ�   ا�ر�
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ا

 َ
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ْ
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  . وقال:]٥٧ف: ارعاأل[ � ك

َ
 أ

َ
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�
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َ
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َ
َزل

ْ
ن
َ
 مَ اِء أ

َ
َسل

َ
هُ اًء ف

َ
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َ
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َ ْ
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ْ ُ
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ُ
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ْ ُ
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ْ
�
َ
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َ  ا
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�

َ
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ُ
ا� ر�

َ
 وآٍي ]، ٢١[الزمر:  اهُ ُ�ْصف

 نٰى كثرية.عهذا امل عىلٰ  يف القرآن تدلُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  دسيِّ ال /)٢األمايل (ج 

ٰىل حاكيًا  اعت لهن قوائل عل سسأ [تأويل آية]: إنْ  ]]٦٣[[ص 

دِ : )عليه الصالة والسالم(يب ععن ش
َ
�ْنَ ا ق َ َ�

ْ
ٰ ف

َ َ
  هللاِ ا ا �

ً
ِذبا

َ
ك

نَ 
ْ
 ُعد

ْ
هَ إِن

ْ
�انَا اُهللا ِمن

َ
� 

ْ
تُِ�ْم َ�ْعَد إِذ

�
َ يَ ا ا َومَ ا ِ� ِ�ل
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ُ
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ْ
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َ
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َ
 ا َد ِ�يهَ وعُ �

َ
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�
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َ
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ْ
فقال: أليس ]، ٨٩[األعراف:  انَ َء اُهللا َر�� ان

]] يفعل الكفر ٦٤[ص /[ جيوز أنْ أنَّ اهللا تعاٰىل نه بًا محيرص هذا

قومه كانت كفرًا وضالالً، وقد أخرب أنَّه ال يعود ة والقبيح، ألنَّ ملَّ 

 يشاء اهللا؟ فيها إالَّ أنْ 

 وه:جوة يل له: يف هذه اآلقياجلواب: 

هلا: أنْ  العبادات  اهللا إنَّام هي  لتي عناهاكون امللَّة اي أوَّ

ا، وهي منسوخة كني هبعيب متمسِّ ش قوم كان ات التييَّ عالرش

تقادات يف اهللا وصفاته، ممَّا ال ا ما يرجع إٰىل االعنهم، ومل يعن هبع

ف تالات جيوز فيها اخعيَّ ختتلف العبادات فيه، والرش جيوز أنْ 

لوم من أحوال ف، واملعواأللطا ت املصالحعبت يثالعبادة من ح

 اهللا قد يها، مع علمنا بأنَّ ود ف نعملَّتكم ال نَّ إال: فكأنَّه ق  ملكلَّفني،ا

يتعبَّدنا بمثلها فنعود  أنْ  يشاء اهللا إالَّ أنْ  وأزال حكمها، نسخها 

م كني هبا مع نسخها عنهإليها. وتلك األفعال التي كانوا متمسِّ 

فقد كان جيوز فيام هو  -ضالالً وكفرًا نت كا إنْ و -وهنيهم عنها 

كان جيوز ذلك،  ا قدنفسه، بل فيها أ ىوهدً  اً يكون إيامن أنْ مثلها 

 ي ال جيوز أنْ  تعاٰىل الذهل باهللا ال جمرٰى اجليس جتري هذه األفعول

 يكون إالَّ قبيحًا.

 وقد طعن بعضهم عٰىل هذا اجلواب فقال: كيف جيوز أنْ 

ِد  مع قوله:امللَّة  كلبت دهم اهللا تعاىلٰ بَّ يتع
َ
�ْنَ ق َ َ�

ْ
ٰ اف

َ َ
  ا �

ً
ِذبا

َ
  اِهللا ك

 إِ 
ْ
نَ ن

ْ
  ُعد

�
�اْم �َ تِ�ُ ا ِ� ِ�ل

َ
� 

ْ
هَ ْعَد إِذ

ْ
مل ينِف ؟ فيقال له: انَا اُهللا ِمن

، وإنَّام نفٰى العود إليها مع كوهنا حالٍ  عٰىل كلِّ  م إليهاعوده

ها العود إلي نم مشيئة اهللا تعاىلٰ ب عنها، والذي علَّقه امنسوخة منهي� 

يم ال خلل اب مستقوجلاد بمثلها، وبَّ يأمر هبا ويتع ط أنْ هو برش

 فيه.

ه بمشيئة  ن حيث علَّقلك ال يكون أبدًا مأنَّه أراد أنَّ ذ ها:انيثو



 ٨٥  ............................................................................................  أفعال اهللا تعاىلٰ األفعال /  )٧٢(/  فلاألرف ح

أمر ُعلَِّق بام ال يكون  ، ملا كان معلومًا أنَّه ال يشاؤه، وكلُّ اهللا تعاىلٰ 

: له تعاىلٰ جمرٰى قو ةيآلا د الوجوه. وجتريبعفقد نفي كونه عٰىل أ 

 
َ

 ال
َ
ون

ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
  اِط يَ ا�

بيض أفعل كذا حتَّٰى ي وكام يقول القائل: أنا ال، ]٤٠ [األعراف:

 القار أو يشيب الغراب. وكام قال الشاعر:

   كالمها وحتَّٰى يؤوب القارظان

  ئلوال القتٰىل كليب يف وُينَرش  

  نَرش يُ  كليب الدًا، وبظان ال يؤوبان أ]] والقار٦٥[[ص /

 يكون أبدًا. ا ال هذأبدًا، فكأنَّه قال: إنَّ 

م تقديًام  من أنَّ يف الكال ما ذكره قطرب بن املستنري ثها:وثال

ار وقع ال من شعيب، فكأنَّه تعاٰىل فَّ وتأخريًا، وأنَّ االستثناء من الكُ 

ُ ار: فَّ كُ  عن الياً قال حاك
َ

� 
ْ
 يَ خ

َ
عَ رَِجن�ك

ُ
ِ ا ش

�
 عَ مَ  وانُ يَن آمَ يُْب َوا�

َ
ك

ْر�َِ�نَ 
َ
َُعوِمْن ق ْو �َ

َ
 ا أ

�
تِنا ِ� دُن

�
]، ثّم قال حاكيًا ٨٨عراف: [األ  ِ�ل

نعود فيها  : وما يكون لنا أنْ )والسالم عليه الصالة(شعيب عن 

 . حالٍ  عٰىل كلِّ 

إٰىل  ال يةفيها) إٰىل القر( تكون اهلاء التي يف قوله: ورابعها: أنْ 

م ذكر امللَّة، ويكون تلخيص دَّ قتلقرية قد ا ذكر ة، ألنَّ امللَّ  م كام تقدَّ

اء اهللا بام يش إالَّ أنْ  تكم وال نعود فيهاا سنخرج من قريإنَّ م: الكال

 ه لنا من الوعد يف اإلظهار عليكم والظفر بكم فنعود إليها.ينجز

 قِّ م إٰىل احلكردَّ ي يشاء اهللا أنْ  أنْ  يكون املعنٰى: إالَّ  وخامسها: أنْ 

ياً  حاك امَّ قال تعاىلٰ ـحدة غري خمتلفة ألنَّه لملَّة وا ىلٰ ع ن مجيعاً فنكو

َعُ عنهم:  ْو �َ
َ
 ِ� أ

�
تِنَ وُدن

�
 عٰىل ملَّة لنكوننَّ  ناه: أوكان مع ا ِ�ل

 يشاء اهللا أنْ  يكون من بعد إالَّ أنْ  واحدة غري خمتلفة، فحسن أنْ 

 ملَّة واحدة.  جيمعكم معنا عىلٰ 

  َومَ ه: ام كان بعد قولنَّ إيئة املشثناء باالست ل:قي نْ إف
ُ
ا يَُ�ون

 َ
َ

ُعوَد ِ�ي�
َ
� 

ْ
ن

َ
اهللا،  يشاء د فيها إالَّ أنْ فكأنَّه قال: ليس نعو ،اهَ ا أ

 واب؟يف يصحُّ هذا اجلفك

 ِ�يامَّ كان معنٰى ـقلنا: هو كذلك، إالَّ أنَّه ل
َ
ُعود

َ
� 

ْ
ن

َ
 هو أنْ  اهَ أ

ملعنٰى ء عٰىل اانثتاالس عق يو نْ أ   خمتلفة، جازغريتصري ملَّتنا واحدة 

 .م إٰىل احلقِّ أنت جعواتر نتَّفق يف امللَّة بأنْ  يشاء اهللا أنْ  يقول: إالَّ أنْ ف

 .ار إٰىل احلقِّ فَّ ترجع الكُ  اء أنْ ل: فكأنَّ اهللا تعاٰىل ما شقي فإنْ 

، بل من  حالٍ  قلنا: بٰىل قد شاء ذلك، إالَّ أنَّه ما شاءه عٰىل كلِّ 

تارين خم احلقِّ وا إٰىل ريصويا ويؤمن وهو أنْ  ،هوجوجه دون 

 لِّ  كالذي ُأجري بالتكليف إليه، ولو شاءه عىلٰ  وا الثوابستحقُّ لي

 )الصالة والسالمعليه (شعيبًا يقع منهم، فكأنَّ ال  ملا جاز أنْ  الٍ ح

ُيلِجئكم إٰىل  يشاء اهللا أنْ  قال: إنَّ ملَّتنا ال تكون واحدة أبدًا إالَّ أنْ 

ك دة يف ذل. والفائيف ملَّتنا  ناقتومواف اننيٰىل دع ع معنااالجتام

تصري  وال دًا،ا ال نتَّفق أب]] أنَّ ٦٦ه لو أطلق: /[[ص واضحة، ألنَّ 

م متوهِّ ملَّتنا واح من  عٰىل حالٍ ممَّا ال يمكن م أنَّ ذلك دة، لتوهَّ

األحوال، فأفاد بتعليقه له باملشيئة هذا الوجه. وجيري قوله تعاٰىل: 

 ِإ 
ْ
ن

َ
 أ

�
  ال

َ
 ه تعاٰىل: قولٰى رجم اهللاُ  اءَ �َش

َ
 َو�

َ
َمنَ ْو ش

َ
 آل

َ
 َمْن  اَء َر��ك

هُ 
� ُ
رِض �

َ ْ
 ِ� األ

ً
يعا ِ

َ
 ].٩٩: ونس[ي ْم �

نكم من  ُيمكِّ  اهللا أنْ يشاء  ٰى: إالَّ أنْ يكون املعن وسادسها: أنْ 

ي قوِّ بينكم وبينه، فنعود إٰىل إظهارها مكرهني. ويُ  إكراهنا، وخييل

 : ىلٰ اه قوله تعالوج هذا
ُ
ْو ك

َ
َو�

َ
  ان� أ

َ
 . �ِهَ� رِ �

ار يتعبَّدنا بإظه يشاء اهللا أنْ  : إالَّ أنْ يكون املعنٰى  عها: أنْ ابوس

يف بعض كفر قد حتسن نَّ إظهار كلمة الكم مع اإلكراه، أللَّتم

ن�ا  إذا تعبَّد اهللا تعاٰىل بإظهارها، وقوله:  ألحوالا
ُ
ْو ك

َ
َو�

َ
أ

 
َ
 ضًا.أيه وجال ي هذاقوِّ يُ  � رِِه�َ �

ظهار تعبَّد بإي ياء اهللا أنْ من أنب ن نبيٍّ وز مجيف كيقيل: ف فإنْ 

 ع؟الكفر وخالف ما جاء به من الرش

ه قومه، فكأنَّ  باالستثناء نفسه بليكون مل يرد  وز أنْ جي نا:لق 

تي أنْ قال: وما   يشاء اهللا أنْ  نعود فيها إالَّ أنْ  يكون يل وال ألُمَّ

 تنع.ئز غري مماجو وهسبيل اإلكراه،  ملَّتكم عىلٰ  راهتي بإظد ُأمَّ يتعبَّ 

*   *   * 

 ايَ سأل سائل عن قوله تعاٰىل:  ]: إنْ ل آية[تأوي ]]١٦٤[[ص 

 
َ
 أ

�
يَن آَمنُو� ِ

�
 َو�ِلر�  ا اْستَِجيبُوا ِهللاِ َها ا�

َ
ا  ُ�ْم �ِمَ َدَ�  اُسوِل إِذ

 
ُ

ُول
َ

 اَهللا �
�
ن

َ
ُموا أ

َ
ل
ْ
يِيُ�ْم َواع

ْ ُ
مَ �

ْ
َ ا� ْ

بِهِ  ءِ رْ  بَ�
ْ
ل
َ
ال: نف[األ َوق

له وهل يصحُّ ما  ء وقلبه؟بني املرٰى احلول نعم ما]، وقال: ٢٤ تأوَّ

  ا�ِمَ وما معنٰى قوله:  امن؟اإليقوم من أنَّه حيول بني الكافر و

يِيُ�مْ 
ْ ُ
�إجابته؟ احلياة يف ؟ وكيف تكون 

ا قوله تعاٰىل:  َ اجلواب: قلنا: أمَّ
ْ

 بَ�
ُ

ُول
َ

َمرِْء وَ �
ْ
  ا�

َ
 ق

ْ
، ففيه ِبهِ ل

 وجوه:

به  االنتفاع بقلملرء وبنيول بني اتعاٰىل: حي لكبذيريد  هلا: أنْ أوَّ 

ملبادرة هبا قبل ت واطاعاعٰىل ال باملوت، وهذا حثٌّ من اهللا 

ف با يُ ر مليف وتعذُّ لفوت وانقطاع التكا ه املكلَّف نفسه من سوِّ

تجابة هللا ساال ل: بادروا إىلٰ التوبة واإلقالع، فكأنَّه تعاٰىل قا

نتفاع وبني اال حول بينكميفت ويأتيكم امل بل أنْ ق  وللرسول من
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ر عليكم ما تُ  نفوسكم وقلوبكمب فون به نفوسكم ويتعذَّ من سوِّ

هُ وله تعاٰىل: ي ذلك ققوِّ بكم. ويُ ]] بقلو١٦٥ة /[[ص لتوبا
�
ن
َ
 َوأ

 ُ�َ
ْ ُ
ِْه �

َ
 إِ�

َ
 .�ون

 وإنْ عقله وإبطال متييزه  ةلازه بإاملرء وقلبحيول بني  وثانيها: أنْ 

،  إنَّه بغري عقلمتييزه: وُسلَِب فقد عقله  نمل ل ، وقد يقااحي� ن كا

 قال اهللا تعاٰىل: 
َ
 ِ� ذ

�
 إِن

َ
ِ �ِك

َ
� 

ْ
  َمنْ �ِ  ىٰ رَ ك

َ
� 

َ
  ن

َ
ُ ق

َ
ٌب �

ْ
]. ٣٧[ق:  ل

 قال الشاعر:

   مكانه ه قد عرفُت  ألف وجيلو

  هُب أذ ولكن بال قلب إٰىل أين 

ل، ألنَّه تعاٰىل يقرب  هجوهذا الو رج هذا الكالم أخمن األوَّ

، ألنَّه ال فرق اعات قبل فوهتاعٰىل الطواحلّث  نذار هلمإلاج رخم

رها بإزالة عذُّ يف باملوت، وبني تلتكلاع ار التوبة بانقطبني تعذُّ 

 قل.الع

املعنٰى املبالغة يف اإلخبار عن قربه من  يكون أنْ  وثالثها:

ة له ومنون وُخيفون، وأنَّ الضامئر املكتطِ بيُ ده، وعلمه بام عبا

وله ري ذلك جمرٰى ق دية، وجيلعلمه بااملستورة  اايفظاهرة، واخل

ْهِ تعاٰىل: 
َ

َرُب إِ�
ْ
ق
َ
ُن أ

ْ َ
َوِر�ِد ْن حَ  مِ َو�

ْ
]، ونحن  ١٦[ق:  �بِْل ا�

 يرد قرب املسافة، بل املعنٰى الذي ذكرناه. تعاٰىل ملنعلم أنَّه 

أيضًا  ه ا، وكان ما نعلمبام يف قلوبنا منَّ ملعأ هو  وإذا كان 

ز ذلك ال جيو كلُّ علمه، و عن ونضلَّ ونسهو عنه  اهنسن جيوز أنْ 

يف  بنا، ألنَّه معلومقلو وبنييقول: إنَّه حيول بيننا  عليه، جاز أنْ 

 فهو أقرب إليهام. بني شيئنييشء حيول  لَّ الشاهد أنَّ ك

ف وصف القرب خاطبنا بام نعر يف ةتعاٰىل املبالغامَّ أراد اهللا ـول

 املسافة،يرد به  عظمته مل تلَّ ج القرب الذي عناهن كا ونألف، وإنْ 

ن: قولو، فيريًا لفظة القرب عٰىل غري معنٰى املسافةوالعرب تضع كث

ي منِّ، وعمرو ي قريبيد منِّقلبي من فالن، وز فالن أقرب إىلٰ 

 .بعيد، وال يريدون قرب املسافة

رون يفم من أنَّ املؤمنني كانوا يُ به بعضه باجأ ورابعها: ما   فكِّ

فأعلمهم اخلوف،  ل قلوهبمدهم، فيدخدعة هم وقلَّ كثرة عدوِّ 

ل اخلوف آمنًا، وُيبله ببدِّ أنَّه حيول بني املرء وقلبه، بأنَّه يُ  تعاىلٰ  دِّ

م ق بظنِّ -هم عدوَّ  اجلبن  -يهم وغالبون هلم ادرون علهم أهنَّ

 َور.واخلَ 

يكون املراد أنَّه تعاٰىل  خامس، وهو أنْ  ة وجهيآلاويمكن يف 

األمر والنهي لقبائح بلبه من اوه إليه ق عدي مابني املرء وبني ل حيو

ما فيه كلِّف العاقل مع مل يُ لو  ا نعلم أنَّه تعاىلٰ الوعد والوعيد، ألنَّ و

ته ن القبيح مانع، وال عن مواقعيكن له عوالنفار مل  من الشهوات

عله، ليف حائًال بينه وبينه من حيث زجر عن فكتلارادع، فكان 

 كلِّ يكون يف  احلائل أنْ  يفب واقعته. وليس جيم ورصف عن

ه يف  غري عىلٰ ا ا نعلم أنَّ املشري منَّعه الفعل، ألنَّ ممَّا يمتنع م موضع

تنبه، جي عله أنْ وعزم عٰىل ف ]]١٦٦مَّ به /[[ص أمر كان قد ه

يقال: منعه  اف عنه، يصحُّ أنْ النرصا يف  أنَّ احلظَّ واملنبِّه له عىلٰ 

 ات:قيس الرقي نب له. قال عبيد اهللافعمنه، وحال بينه وبني 

  لليل مصعُب ٰى ان ُرسَ    اهلوٰى ودو دون حال 

  ُتَقلَُّب  لارج فِّ    ـوسياط عٰىل أكُ 

 رتهيب دون غريمها.ف واله مل حيل إالَّ بالتخويلم أنَّ ونحن نع

 اآلية؟الوجه صدر ا هذ قيل: كيف يطابق فإنْ 

 هللارهم باالستجابة أمقلنا: وجه املطابقة ظاهر، ألنَّه تعاٰىل 

اعات واالمتناع من ليه من فعل الطيدعون إ وله فياماٰىل ولرسعت

 وما جيري جمرامها ا الدعاء واإلنذارهبذ نَّهاملقبّحات، فأعلمهم أ 

إنَّ املآب  مّ من املعايص، ث بني ما تدعوه إليه نفسهرء وحيول بني امل

 باستحقاقه.  ه واملنقلب إٰىل ما عنده فيجازي كال� بعد هذا كلِّ 

 ه تعاٰىل: لوق  افأمَّ 
َ
مْ َ� ا دَ إِذ يِي�ُ  �ِمَ �ُ

ْ ُ
 ، ففيه وجوه:مْ ا �

هلا: أنْ  نَّ تلك هي أل اب، النعيم والثواة يفاحلييريد بذلك  أوَّ

ا،  انتقاهل فاها، وال خي غريُّ بة التي يؤمن من تالطيِّ احلياة الدائمة 

 فكأنَّه تعاٰىل حثَّ عٰىل إجابته التي تكسب هذه احلال.

، تال العدوِّ جلهاد وق ء إٰىل اذلك بالدعا تصُّ انيها: أنَّه خيوث

 )ة والسالمالصالليه ع(أنَّه تعاٰىل أمرهم باالستجابة للرسول فك

م، حوزة اإلسال هم عنهم، ودفععدوِّ أمرهم به من قتال فيام ي

كني، يهم من حيث كان فيه قهر للمرشيك حيلذ نَّ وأعلمهم أ 

متٰى  مم ألطامعهم، ألهنَّ حسجلهدهم، و وتقليل لعددهم، وفلٌّ 

وأقدموا عليهم بالقتل  جانب املؤمنني،ستالنوا وقووا ا كثروا

عليه الصالة (ه كانت االستجابة ل اهنامن هوصنوف املكاره، ف

قوله تعاٰىل:  ٰى جمروجيري ذلك  اة والبقاء،حلي اتقتيض )سالموال

 ِقَص
ْ
ُ�ْم ِ� ال

َ
 ]. ١٧٩[البقرة:  اةٌ اِص َحيَ َول

اعلها  ويوصف ف طاعة حياة،  لَّ ك اله قوم من أنَّ ق  وثالثها: ما

 جه يفوالوت، أنَّ املعايص يوصف فاعلها بأنَّه ميِّ ، كام نَّه حيٌّ بأ

  يه إىلٰ ؤدِّ ت تُ ه وكاناتامَّ كان منتفعًا بحيـالطائع ل ذلك أنَّ املؤمن

امَّ كان الكافر العايص ال ـاب الدائم قيل: إنَّ الطاعة حياة، ولثولا
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 م كان يفقاب الدائعلا يث كان مصريه إىلٰ ح ينتفع بحياته من

ن فال ل ملن كان منغَّص احلياة غري منتفع هبا:ت، وهلذا يقايِّ حكم امل

 تفعنمن حيث ال ي ما جرٰى جمرٰى ذلك عيش وال حياة، وبال

 ياته.بح

يكون املراد بالكالم احلياة  آلية وجه آخر، وهو أنْ ا يف ويمكن

عليه ( هأنَّ ا قد علمنا ألنَّ ، ]] الفعل١٦٧يف احلكم ال يف /[[ص 

كني  بجهاد مجيع املرشكلَّفًا مأموراً كان م )مة والسالالصال

لَِّف ذلك فيمن عدا د كُ  بعكان فيام ، وإنْ تلهمه وق املخالفني مللَّت

ة عٰىل رش لأهل ا تعاٰىل قال: فاستجيبوا للرسول  ، فكأنَّهاهطوذمَّ

 أحياء، من غريوال ختالفوه، فإنَّكم إذا خالفتم كنتم يف احلكم 

، فإذا أطعتم بقتالكم وقتلكم )والسالمالصالة  عليه(َد بِّ عُ تُ  حيث

َوَمْن  رٰى قوله تعاٰىل: ك جمي ذلكنتم يف احلكم أحياء. وجير

 
َ
ُه �

َ
ل  آمِ دَخَ

َ
 ن

ً
 ام أراد تعاٰىل إنَّام جيب أنْ ]، وإنَّ ٩٧ :[آل عمران نا

 واقع.ة يكون آمنًا، وهذا حكمه، ومل ُخيِرب بأنَّ ذلك ال حمال

ا امل ألنَّه تعاٰىل مل   ّلق هبا،اآلية، وال متع  شبهة هلم يف فال ةربِّ جفأمَّ

  أنْ هر اآلية ال يقتيضني اإليامن، بل ظاء وباملريقل: إنَّه حيول بني 

 ظاهرها أنَّه حيول بينه وبني  ، وإنَّام يقتيضلهاعفأ وبني  هنل بيوحي

 ظاهر يقتيض يةقلبه، وليس لإليامن وال للكفر ذكر، ولو كان لآل

بة ة العقل املوج قناعته بأدلَّ وال يرضُّ  ،-وليس هلا ذلك  - هوظنُّما 

  عله، فه فوأراده منه وكلَّ  رء وبني ما أمر بهامل بني أنَّه تعاٰىل ال حيول

 ح، والقبائح عنه منفيَّة.يبق  لك ذألنَّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٣األمايل (ج 

َن  ٰىل: عاسأل سائل عن قوله ت [تأويل آية]: إنْ  ]]٢[[ص 
ْ
�
َ
أ
َ
ف

 تَ 
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 ُهوَ  �ن

ْ
 إِن

�
عَ  إِال

ْ
ٌر �ِل

ْ
ِمَ� اِذك

َ
�� ...  إٰىل آخر اآلية

ا ية؟ أَوليس ظاهرهاآل هذهل وي: ما تأ]، فقال٢٧و ٢٦ر: [التكوي

ا ال نشاء شيئًا إالَّ واهللا تعاٰىل شاءه؟ ومل خيّص إيامنًا من   أنَّ تيضيق

 كفر وال طاعة من معصية.

بام  قم متعلِّ  الكالاآلية أنَّ  هذه يفالوجه املذكور  ا:اجلواب: قلن

مه م  َمنْ �ِ ن ذكر االستقامة، ألنَّه تعاٰىل قال: تقدَّ
َ
مْ اَء مِ  ش

ُ
�

ْ
   ن

ْ
ن

َ
أ

 َ  َومَ ، ثّم قال: ]٢٨: [التكوير �ِقيَم تَ سْ �
َ
ش

َ
 ُءواا �

َ
 �َش

ْ
ن

َ
 أ

�
 إِال

َ
اَء  ن

عَ 
ْ
ِمَ� اُهللا رَب� ال

َ
ستقامة ال]، أي ما تشاؤن ا٢٩[التكوير:  �ا�

 تعاٰىل الطاعات، يريد اهللا ر أنْ كِ نحن ال نُ هلا، ون اٰىل مريدعت هللاإالَّ وا

م ذكر تقدُّ  :ولوايق أنْ  . وليس هلمايصعه املوإنَّام أنكرنا إرادت

 الكالم عليها، وال يمنع من عمومه، كام رصوجب ق ال ي ستقامةاال

 ما خيرج من الكالم عليه حتَّٰى ال أنَّ السبب ال يوجب قرص

بنفسه من  لُّ يام يستقام جيب فذكروه إنَّ  ذيالاه، وذلك أنَّ دَّ تعي

 .كالم دون ما ال يستقلُّ ال

  اَومَ  وقوله تعاٰىل:
َ
ش

َ
 وءُ ا�

َ
  ن

ْ
ن

َ
 أ

�
  إِال

َ
للمراد  ال ذكر  اَء اهللاُ �َش

م من ذكر االستقامة  و غري مستقلٍّ فيه، فه بنفسه، وإذا ُعلَِّق بام تقدَّ

. عٰىل أنَّه لو كان لآلية ظ س هلا ليو -ه و ما ظنُّر يقتيضاهاستقلَّ

يريد  نَّه تعاٰىل الة الثابتة عٰىل أ اف عنه باألدلَّ رصاالن لوجب -ذلك 

 يمكنهم املسألة الذه نَّ خمالفينا يف هالقبائح. عٰىل أ  الو عايصامل

محل اآلية عٰىل العموم، ألنَّ العباد قد يشاؤن عندهم ما ال يشاء اهللا 

كان أو  ع ممتنعاً نام قعزموا عليه فال ييعء ويريدوا اليش تعاٰىل، بأنْ 

ار فَّ الكُ ن م )عليه الصالة والسالم( نبيُّ ذلك قد يريد الغريه، وك

كان  تركه، وإنْ  القبيح عىلٰ يريد من املقِدم  قد ُتِعبِّدنا بأنْ ن، وامياإل

تعاٰىل عندهم ال يريد ذلك إذا كان املعلوم أنَّه ال يقع، فال بدَّ هلم  

ز ]] جا٣[[ص /ة بهاز هلم ذلك بالشج من ختصيص اآلية، فإذا

 هذِ : اآلية جمرٰى قوله تعاىلٰ  ة. وجتري هذهله باحلجَّ لنا مث
�
  هِ إِن

 
ْ
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 َومَ ]، وقوله تعاٰىل: ٣٠و ٢٩[اإلنسان:  اَء اهللاُ �َش
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َ
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ْ
 ق الكالم بام قبله.تعلُّ ]، يف ٥٦ثِّر: دَّ [امل اَء اهللاُ ن

هبكم من وجه  ن مذبطالمذهبنا و ىلٰ دلُّ عفاآلية تقالوا:  فإنْ 

 وَ قال:  وهو أنَّه آخر، 
َ
ش

َ
 ُءواما �

�
 إِال

َ
 ن

َ
 �َش

ْ
ن

َ
وذلك  اَء اهللاُ أ

) اخلفيفة  أنَّه يشاء االستقامة يف حال مشيئتنا هلا، ألنَّ (أنْ يقتيض

يوجب ل، وهذا االستقبارع اقتضت اضملا دخلت عٰىل الفعلا إذ

ه من أنَّه إلي هبون، ويبطل ما تذلٍ حا  كلِّ العباد يفء أفعال أنَّه يشا

 ال األمر.حيريد الطاعات يف  إنَّام

ا ال نشاء إالَّ ما شاءه اهللا تعاٰىل يف حال نا: ليس يف ظاهر اآلية أنَّ ل ق 

من  ؤهشا ول مشيئته ملا ن حص مشيئتنا كام ظننتم، وإنَّام يقتيض

ل قو  ي ذلك جمرٰى جير ، و ر م وال تأخُّ قدُّ  ذكر لت مة من غرياالستقا 

علم خلها عمرو، ونحن ن يد  الدار إالَّ أنْ هذه زيد دخل القائل: ما ي 

يكون دخوهلام يف حالة واحدة، بل ال  الكالم أنْ  واجب هبذا أنَّه غري

م دخول عمر ويتلوه دخول زيد، و(أ  يمتنع أنْ   اخلفيفة وإنْ  ) نْ يتقدَّ

تقبال س الا ويلنا معنٰى تأ م يبطل عٰىل ِكَر، فل  ما ذُ ستقبال عىلٰ الل  نت كا 

شاء اهللا ي  ات إالَّ بعد أنْ : وما تشاؤن الطاع كالم ر ال ها، ألنَّ تقدي في 

  تعاٰىل قد كانت هلا حال االستقبال.  ٰىل، ومشيئته تعا 
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 اىلٰ يريد تع ائي إٰىل أنَّه ال يمتنع أنْ بَّ اجلُ  وقد ذهب أبو عيلٍّ 

 ، كاماألمرحال  رادها يفكان قد أ  حال، وإنْ  دبع الطاعات حاالً 

ق يتعلَّ  قد يصحُّ أنْ  نَّه: أليأمر هبا أمرًا بعد أمر، قال أنْ  يصحُّ 

لفعل مصلحة، ويعلم تعاٰىل  ر، ويف حال اا بعد األمنَّبإرادته ذلك م

ا إٰىل فعل الطاعات أقرب. وعٰىل هذا ا نكون متٰى علمنا ذلك كنَّأنَّ 

 وه.ركذ امهب ال ُيعَرتض بذامل

يف   مذهب أيب عيلٍّ  نذهب إىلٰ إذا مل ل واضح واجلواب األوَّ 

 من أوضح دليل عىلٰ اآلية لالستقبال  تضاء اق ا الباب. عٰىل أنَّ هذ

 حدوث املشيئة وأبطل م إذا اقتٰىض ألنَّ الكال فساد قوهلم،

ادة إراستقباهلا، بطل قول من قال منهم: إنَّه مريد لنفسه أو مريد ب

دة.ثته حمدِ نَّ إرادنقوله من أ  ما قديمة، وصحَّ   ة جمدَّ

العموم،   عىلٰ اها يف تأويل اآلية وجه آخر مع محلنا إيَّ  نكميو

ون املعنٰى: الستقامة، ويكم ذكره من اها بام تقدَّ نخصَّ  نْ من غري أ 

يشاء اهللا متكينكم من  وما تشاؤن شيئًا من فعالكم إالَّ أنْ 

 ها. وتكوننيوبم ، والتخلية بينكهامشيئتكم، وإقداركم علي

 فتقار إٰىل اهللا تعاٰىل، وأنَّه ال قدرةاال نعاإلخبار ذلك  يف الفائدة

ره اهللا]] للعبد عٰىل ما مل٤ص [[/ ب عليه  يس جي. ولتعاٰىل   ُيَقدِّ

عد هذا الوجه، ألنَّ ما تتعلَّق به املشيئة يف اآلية حمذوف بستَ يُ  أنْ 

 : قوا قوله تعاىلٰ لِّ ُيعَ  غري مذكور. وليس هلم أنْ 
َ
 �َش

ْ
ن

َ
 أ

�
 اهللاُ  اءَ إِال

ري ين غواحد من األمر ألنَّ كلَّ قه بالقدرة، علُّ ل دون تاعفباأل

 ضح بحمد اهللا. هذا وا ذكور، وكلُّ م

*   *   * 

سأل سائل عن قوله تعاٰىل:  [تأويل آية]: إنْ  ]]١٠٠[[ص 

 رُِجُهْم ِمَن
ْ ُ
يَن آَمنُوا � ِ

�
 اُهللا َوِ�� ا�

�
 الظ

ُ
ٰ مَ ل

َ
 رِ وا��  اِت إِ�

 أنَّه هو ة يقتيضاآلياهر هذه ظ سيلال: أ ]، فق٢٥٧ [البقرة:

ن ن اإليامنور هاهنا كناية ع الألنَّ الفاعل لإليامن فيهم؟ 

واملعايص، وال معنٰى لذلك ناية عن الكفر عات، والظلمة كوالطا

غري ما ذكرناه، وإذا كان مضيف اإلخراج إليه فهو الفاعل ملا كانوا 

 هبكم. ذم ف الخارجني، وهذا خ به

 املذكوران يف اآلية جائز أنْ ور والظلمة نال ا: إنَّ اب: قلنواجل

 د هبام اجلنَّةرايُ  ئز أيضًا أنْ يامن والكفر، وجا اإلهبام ملراديكون ا

اب والعقاب، فقد تصحُّ الكناية عن الثواب والنعيم والنار، والثو

راد ن املاكا إذبأنَّه ظلمة، ف اريف اجلنَّة بأنَّه نور، وعن العقاب يف الن

إخراجهم من الظلامت إٰىل النور  نار ساغت إضافةوال ةنَّهبام اجل

ؤمن هو املدخل للم )جلَّ وعزَّ (نَّه نَّه ال شبهة يف أ ، ألاىلٰ إليه تع

لعادل به عن طريق النار. والظاهر بام ذكرناه أشبه، ألنَّه اجلنَّة وا

 إىلٰ  مةظلمنًا خيرج من المؤ أنَّ املؤمن الذي ثبت كونه يقتيض

فر لتناقض املعنٰى، ولصار تقدير  اإليامن والكعىلٰ  َل ، ولو ُمحِ ورالن

م كونهِرج املؤمن الذي ه ُخي أنَّ الكالم  ر إٰىل مؤمنًا من الكف قد تقدَّ

. وإذا كان الكالم يقتيض اإليامن،  االستقبال يف وذلك ال يصحُّ

 لوعدالدخول اجلنَّة و إخراج من ثبت كونه مؤمنًا كان محله عىلٰ 

 لظاهر.با بهأش يق النارطر عن به

مل يكن  ولصحَّ  لنا الكالم عٰىل اإليامن والكفرا لو محعٰىل أنَّ 

وه، وي ملا مقتضياً  مل   وإنْ خراج إليه تعاىلٰ كون وجه إضافة اإلتومهَّ

ل،  يكن اإليامن من فعله من حيث بنيَّ ودلَّ وأرشد ولطَّف وسهَّ

ر إٰىل فكلمن ا املكلَّف جرخي  هذه األُمور ملوالوقد علمنا أنَّه ل

 ه مندناإضافة اإلخراج إليه تعاٰىل لكون ما عدَّ  إليامن، فيصحُّ ا

أشار عٰىل  حُّ من أحدنا إذاوعٰىل هذا يص ]] جهته. ١٠١[[ص /

فه ما فيه من غريه  به يف ذلك وعرَّ بدخول بلٍد من البلدان ورغَّ

 أنا: يقول األفعال أنْ ن الصالح والنفع، أو بمجانبة فعل م

من كذا وأنتشته منه،  ، وأنا أخرجتهد الفالينلبلانًا خلت فالأد

 وية الدواعي.اه من الرتغيب وتقذكرنما  ويكون وجه اإلضافة

خراجهم من النور إٰىل الظلامت، تعاٰىل قد أضاف إأَال ترٰى أنَّه 

ت هو غومل يدّل ذلك عٰىل أنَّ الطا ومن اإليامن إٰىل الطاغوت، وإنْ 

م، ألنَّ إلضافة ما جهو لبار، فَّ الكُ  يف فرالفاعل للك  الشياطني ا تقدَّ

إليهم من  ه، فتصحُّ إضافته فعل نونزيِّ يغوون ويدعون إيل الكفر ويُ 

هللا تعاٰىل   عدوٍّ  ، وكلُّ هو الشيطان وحزبهالوجه، والطاغوت هذا 

صدَّ عن طاعته، وأغرٰى بمعصيته يصحُّ إجراء هذه التسمية عليه،  

 تعاٰىل يف فعل اهللا يامن مناإل  أنَّ ىلٰ وألُ ا اقتضت اإلضافةف فكي

عل الشياطني يف من فكفر اإلضافة الثانية أنَّ ال ؤمن ومل تقتضِ امل

 تهم. ه املخالفني وغفلار لوال بلفَّ كُ ال

 اوه ملا صار اهللا تعاٰىل ولي� وبعد فلو كان األمر عٰىل ما ظنُّ

 ىلٰ تعا هلفعن ن مية، واإلياماآلللمؤمنني ونارصًا هلم عٰىل ما اقتضته 

كافرين ومضيفًا لواليتهم إٰىل كان خاذالً لل هم، وملا  من فعلال

ني الكافر م، وملا فصل بن فعله تعاٰىل فيهفر موالكالطاغوت، 

 لفعل األمرين فيهام. ومثل وهو املتويلِّ  ن يف باب الواليةواملؤم

 الط لنفسه. مغهذا ال يذهب عٰىل أحد، وال يعرض عنه إالَّ معاند 

*   *   * 
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]،  ٨آل عمران: اآلية [ ... ا إِذ

يزيغ القلوب   أنَّه تعاٰىل جيوز أنْ اآلية يقتيضال: أَوليس ظاهر فق

ا ويكون هذ غهايزي ال مسألته تعاٰىل أنْ  عن اإليامن حتَّٰى تصحَّ 

 ؟اء مفيداً عدلا

 جوه:: يف هذه اآلية و: قلنااجلواب

هلا: أنْ  د علينا امل ا البَّنيكون املراد باآلية: ر أوَّ حنة يف  ُتشدِّ

ا  بنا ذلك إٰىل زيغ القلوب منَّا فيه، فيفيضليف، وال تشق علينالتك

يضيفوا ما يقع من زيغ قلوهبم عند  بعد اهلداية، وليس يمتنع أنْ 

ا   كام قال نة إليه، حاملم هيده تعاٰىل عليشدت يف السورة: إهنَّ

ْم  :نوح عن  ، وكام قال خمرباً دهتم رجسًا إٰىل رجسهمزا
َ
ل
َ
ف

 
ْ
 فِرَ ِ� ُهْم ُدَ� يَزِد

�
  إِال

ً
 ]. ٦[نوح:  �ارا

د املحنة عليهم؟ فإنْ   قيل: كيف ُيشدِّ

، وهلم]] شهواهتم ملا قبَّحه يف عق١١٥ي /[[ص قوِّ يُ  قلنا: بأنْ 

ذلك عليهم ب التكليف هم، فيكونيلع جبالوا نعونفورهم 

 حيسن أنْ  اموإنَّ  عليهم عظيًام متضاعفًا، الثواب املستحقُّ ، واشاق� 

 ًا هلذه املنزلة.تعريض اق� جيعله شا

يكون ذلك دعاء بالتثبيت هلم عٰىل اهلداية،   انيها: أنْ ثو

 يامن.ون عٰىل اإلوإمدادهم باأللطاف التي معها يستمرُّ 

 للطف؟ يفعل اال م بأنْ غًا لقلوهبيزم ونوكيف يك :لقي إنْ ف

ه  لطافعلوم أنَّه متٰى قطع إمدادهم بأحيث امل قلنا: من

جمرٰى قوهلم: اإليامن، وجيري هذا افوا عن رصوفيقاته زاغوا وانوت

ال ُتسلِّط علينا من ال يرمحنا، معناه: ال ختلِّ بيننا وبني من ال  مَّ هُ اللَّ 

 :قدرزلفومثله قول ا. انليفيتسلَّط ع يرمحنا

  لَّ قائمأقعدت ك آلل متيم   دينة وقعةٌ أتاين ورجيل بامل

م قالوافكأ ائم.ق  أراد: قعد هلا كلُّ  وبني نفوسنا  يننالِّ ب: ال ختهنَّ

 .ا ألطافك فنزيغ ونضلُّ ومتنعن

:  ، ألنَّه قال ائي حمّمد بن عيلٍّ بَّ اجلُ  وثالثها: ما أجاب به أبو عيلٍّ 

هذا  ٰى تك، ومعنثوابك ورمح عنا نا ال تزغ قلوبنربَّ  :ةياملراد باآل

م سأال ٰى حتَّ  يامنيلطف هلم يف فعل اإل لوا اهللا تعاٰىل أنْ سؤال أهنَّ

وا برتك ستحقُّ يف مستقبل عمرهم، فيال يرتكوه يقيموا عليه و

يفعل تعاٰىل هبم بدالً منه  يزيغ قلوهبم عن الثواب، وأنْ  ن أنْ اإليام

 لعقاب.ا

 هو يف قلوب ذيالفام هذا الثواب : قال قائل نْ قال: فإ

م   حتَّٰى املؤمنني ال يزيغ قلوهبم عنه؟  سألوا اهللا أنْ زعمتم أهنَّ

عاٰىل منني ما ذكره اهللا تقلوب املؤ من الثواب الذي يفنَّ ب بأوأجا

َ ح والسعة بقوله تعاٰىل: من الرش
ْ

ِديَُه �َ�
ْ
ه

َ
� 

ْ
ن

َ
َمْن يُرِِد اُهللا أ

َ
� 

ْ
ح

رَُه 
ْ
ِ �ِ  َصد

ْ
 إل

َ
ليه ع(للرسول ه تعاٰىل لووق ، ]١٢٥[األنعام:  مِ ْسال

 : )ة والسالمالصال
َ
َ أ

ْ
�

َ
ْم �

َ
رََك �

ْ
 َصد

َ
ك

َ
� 

ْ
 ا نَ َووََضعْ  �ح

ْ
  َ�ن

َ
ك

ح هو الضيق ا الرشهذ ]، وذكر أنَّ ضدَّ ٢و ١ح: لرش[ا �ِوْزرََك 

أيضًا  ار عقوبًة. قال: ومن ذلكفَّ واحلزن اللذان ُيفَعالن بالكُ 

ن ه الكافريعنم ذيملؤمنني، وهو الا عله يف قلوبيف ذيال التطهري

ِ عاٰىل: فقال ت
َ

و�
ُ
ِ أ

�
 ا�

َ
ْم يُرِ ك

َ
َر يَن � َطه�

ُ
� 

ْ
ن

َ
 ِد اُهللا أ

ُ
ل
ُ
 مْ و�َهُ ق

يف قلوب املؤمنني كام ل: ومن ذلك أيضًا كتابته ]. قا٤١ [املائدة:

ِ تعاٰىل:  قال
َ

و�
ُ
و�ِِهُم اأ

ُ
ل
ُ
تََب ِ� ق

َ
 ك

َ
ِ ك

ْ
 يمَ إل

َ
]،  ٢٢ادلة: ج مل[ا ان

رين، وب الكافالتي يف قل فرلككتابة هي سامت االهذه  وضدُّ 

م سألوا اهللافكأ  إىلٰ واب ال يزيغ قلوهبم عن هذا الث  تعاٰىل أنْ هنَّ

 ه من العقاب.ضدِّ 

 ال يزيغ عٰىل الدعاء بأنْ  تكون اآلية حممولة ها: أنْ ورابع

أنَّه  كل ذن، وال يقتيض]] عن اليقني واإليام١١٦القلوب /[[ص 

فعله، لة جلاز لوال املسأ ما و يفعله،   جيب أنْ ال ئَِل ما كانتعايل ُس 

 ما ر إىلٰ فتقايدعوه عٰىل سبيل االنقطاع إليه واال أنْ  نَّه غري ممتنعأل

فعل ال ي يفعله، وبأنْ   من أنْ عاٰىل ما نعلم أنَّه ال بدَّ عل تيف عنده بأنْ 

من  تعلَّق بذلك رضب اذه تعاٰىل إيفعلال  ما نعلم أنَّه واجب أنْ 

ة يه الصالعل(إبراهيم  عن ال تعاٰىل حاكياً ق  ملصلحة، كاما

 : )موالسال
َ

زِ َوال
ْ ُ
 ِ� يَْومَ  �

َ
بَْعثُون

ُ
� �  :وكام ]،٨٧[الشعراء 

 دعوه به: ما نال يف تعليمنا ق 
َ
 ق

ُ
�

ْ
 اح

�
 رَب

َ
َق� ال

ْ
 ْم بِا�

 رَ ]، وكقوله تعاٰىل: ١١٢ [األنبياء:
َ
 ��ن

َ
َ  ا َوال

ُ
نا مَ �

ْ
ل  م�

َ
َ ا طَ ا ال

َ
� 

َ
ة
َ
  اق

 ناه واضحما ذكر جوبة، وكلُّ ألا حد]، عٰىل أ ٢٨٦ة: قر[الب بِهِ 

 بحمد اهللا.

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٤األمايل (ج 

 اٰىل: ه تعسأل سائل عن قول إنْ  ]:آية [تأويل ]]٢٣[[ص 
ْ
َو�ِذ

 
َ
ن
ْ
َي

ْ
�

َ
 فِرْعَ ْم ِمْن آِل ا�ُ أ

َ
�َُسوُ�ونَُ�ْم ُسوَء ]] ٢٤ ص[[/ْون

 
َ
َعذ

ْ
 بَ ، إٰىل قوله تعاٰىل: ... اِب ال

َ
 � ��ُ�ْم َعِظيمٌ رَ ٌء ِمْن ال

يف هذا اآلية داللة  يكون رون أنْ نكِ قال: ما تُ ]، ف١٤١[األعراف: 

 تعاٰىل من وجهني: اهللا هر من العباد إىلٰ ي تظالت عٰىل إضافة األفعال

م ذكره من أفعاهلم ومعاصيهم:   ام بعدقال تعاىلٰ : أنَّه أحدمها تقدَّ
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َ
 َوِ� ذ

َ
ه.  سفن ، فأضافها إىلٰ � ْم َعِظيمٌ ٌء ِمْن َر���ُ لُِ�ْم بَال

  ه، فقال تعاٰىل: ل فرعون إلينجاهتم من آثاين: أضاف وال
ْ
َو�ِذ

�يْنَ 
َ

م هم الذين  علوم، وماُ�مْ �  ا حتَّٰى نجوا، فيجب أنْ ساروأهنَّ

اإلضافة  احلقيقة حتَّٰى تصحَّ  عىلٰ  هللسري من فعلك اون ذيك

 حينئٍذ. 

ا قوله تعاىلٰ   َوِ� : اجلواب: قلنا: أمَّ
َ
 ما إىلٰ ة فهو إشار ُ�مْ لِ ذ

م ذكره م ه والعذاب، وقد قال قوم: إنَّه ن املكرون إنجائه هلم متقدَّ

م من قوله تعاىلٰ ا تق ممعطوف عىلٰ  َ يَ : دَّ
ْ

 ا بَِ� إِ�
ْ
 اذ

َ
ُروا  اِ�يل

ُ
ك

ِ�  نِْعَمِ�َ 
�
]، والبالء هاهنا اإلحسان ٤٠اآلية [البقرة:  ... ال

التي  هركامله هلم من رضوب ايصيف أنَّ ختلوالنعمة، وال شكَّ 

يهم. والبالء عند العرب قد ليهم وإحسان إل نعمة عدها اهللاعدَّ 

مُ ٰىل: تعا ئًا، قال اهللاسيِّ  يكونوقد يكون حسنًا، 
ْ
 َوِ�ُبِْ�َ ا�

ْ
ِمنَِ�  ؤ

 
ْ
  هُ ِمن

َ
 بَال

ً
]، ويقول الناس يف الرجل إذا ١٧[األنفال:  ًء َحَسنا

ًء. البن الأبٰىل فالن ولف قديف احلرب:  أحسن القتال والثبات

، إالَّ أنَّ أكثر ما  والرشِّ ستَعمل يف اخلربًا قد يُ لوٰى أيضوالب

يف ري، والبلوٰى املقصورة واخلملمدود يف اجلميل ء االباليستعملون 

فقال قوم: أصل البالء يف كالم العرب االختبار  .السوء والرشِّ 

ن حااالختبار واالمت ألنَّ  والرشِّ واالمتحان، ثّم ُيستَعمل يف اخلري 

ْونَ عاٰىل: مجيعًا، كام قال ت لرشِّ اخلري وايكون يف  دق 
َ
ْم َو�َل اهُ

ََسنَ 
ْ
، وكام ]، يعني اختربناهم١٦٨[األعراف:  اِت ئَ �� ا�س� اِت وَ بِا�

�  :ىلٰ ل تعاقا
�

ْم بِا��
ُ
و�

ُ
بْل

َ
 َو�

ً
نَة

ْ
ِ فِت

ْ�َ
ْ
]، فاخلري  ٣٥[األنبياء:   َوا�

: يقال أنْ  يف الرشِّ  األكثر نَّ أ  ريٰى بالًء، غسمَّ يُ  ًء، والرشُّ ٰى بالُيسمَّ 

وقال زهري يف ًء. وبالبالًء، ويف اخلري: أبلوته أبليه إبالًء بلوته أبلوه 

 :الذي هو اخلري ءبالال

   فعال بكم سان ماحإلاجزٰى اهللا ب

  يبلو وأبالمها خري البالء الذي 

 خري النعمة التي اهللا عليهام فجمع بني اللغتني، ألنَّه أراد: أنعم

ذكره عن آل   يضيف تعاٰىل ما جيوز أنْ ه. وكيف هبا عباد ربتخي

ليه  ع همسه، وهو قد ذمَّ  نفإىلٰ  فرعون من ذبح األبناء وغريه

نه فعله، وهو قد عدَّ ختليصهم من م كذل؟ وكيف يكون ووبَّخهم

له اهم من فعيكون إنَّام نجَّ  نعمة عليهم؟ وكان جيب عٰىل هذا أنْ 

 حيصل.  ]] وال٢٥ عقَل /[[صيُ  ال له، وهذا مستحيلفعتعاٰىل ب

 يرد قوله:  ن أنْ عٰىل أنَّه يمك
َ
عون ل فرعن آإٰىل ما حكاه  لُِ�مْ ذ

ختليته بني هؤالء  يف ٰى: أنَّ ون املعنيحة، ويكقبالاألفعال  من

 منعهم من إيقاع هذه األفعال بكم، بينكم، وتركه 
َ

ٌء ِمْن  بَال

 ة واختبار لكم.نأي حم �ٌم َر��ُ�ْم َعِظي

ل أقوٰى وأ  هجلووا  ين. ملفرسِّ وٰىل، وعليه مجاعة من ااألوَّ

 ِ� له تعاٰىل:  قوسن يفوروٰى أبو بكر اهلذيل عن احل
َ
ْم لِ�ُ  ذ

 بَ 
َ

، قال: نعمة عظيمة، إذ أنجاكم من  �َعِظيٌم ْم �ُ �� ٌء ِمْن رَ ال

اس والسدي وجماهد ذلك. وقد روي مثل ذلك عن ابن عبَّ 

 وغريهم. 

هم، فلو  هم وفعلاقعة بسريكانت و وإنْ  يهإلا إضافة النجاة فأمَّ 

لصالة يه اعل(ل وه لوجب إذا قلنا: إنَّ الرسوٰىل ما ظنُّدلَّ ع

ة إٰىل اهلدٰى، الضالل من انجك أخرمن الرش اذنأنق )والسالم

يكون فاعالً ألفعالنا. وكذلك قد يقول  انا من الكفر، أنْ ونجَّ 

صتك، خلَّ و وكذا، واستنقذتكا يتك من كذأحدنا لغريه: أنا نجَّ 

عنٰى يف ذلك ظاهر، ألنَّ ما وقع نفسه فعله، وامله فعل بيريد أنَّ وال 

صحُّ ه قد يفاطلومعونته وأ يته وهدااٰىل وداللته  تعاهللا بتوفيق

ت إضاف  ة النجاة إليه تعاٰىل. إضافته إليه، فعٰىل هذا صحَّ

ثبَّط   يثتعاٰىل من حيكون مضيفًا هلا إليه  ويمكن أيضًا أنْ 

عونة، هذا يرجع إٰىل امل وكلُّ طلبهم،  وشغلهم عن  ،اءعدعنهم األ

 م.ئهدايرجع إٰىل أع بأمررًة بأمر يرجع إليهم، وتافتارًة تكون 

َيْنَ : يقول يصحُّ أنْ ف كي قيل: فإنْ 
ْ

�
َ
 أ

ْ
ْم ِمْن آِل  اَو�ِذ ُ�

 
َ
 ه؟درك فرعون وال نجا من رشِّ فيخاطب بذلك من مل يُ  فِرَْعْون

نَّ ظائر، ألرب، وله نعلا مروف مشهور يف كالمعقلنا: ذلك 

  اكم، خرًا عٰىل غري: قتلناكم يوم عكاظ، وهزمنيب قد يقول مفتالعر

خطل هيجو ذلك بقومك. وقال األ اوفعلومي  ق أنَّ  ام يريد:وإنَّ 

 جرير بن عطية:

   ولقد ساملكم اهلذيل فنالكم

م    األنفاال بإراب حيث ُنقسِّ

   تكن مل قمدعو األرايف فيلق ي

   وال أكفاالالً عزه فرسان 

ه وال أدرك اليوم الذي ذكرهُيلِحق جرير اهلذيل،  ومل ، غري أنَّ

طاب  قوم جرير أضاف اخلىلٰ ع لاألخطقوم  اميوم من أيَّ  كان امَّ ـل

هت إٰىل إليه وإٰىل قومه، فكذلك خطاب اهللا  تعاٰىل باآلية إنَّام توجَّ

ينا  جَّ ن إذهم. واملعنٰى: وففرعون وأحال ٰى من آلأبناء من نجَّ 

 ف نعمة عٰىل اخللف.نعمة عٰىل السلفكم، والكم وأسالآباء

*   *   * 
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 تعاٰىل:  هلوقعن سائل سأل  ية]: إنْ يل آ[تأو ]]٣٣[[ص 
َ

  َوال

 
َ
ول

ُ
ق
َ
� ْ

َ
 ن� �ِ�

َ
 ف

�
 ٍء إِ�

َ
 ذ

ٌ
 اِعل

ً
دا

َ
 غ

َ
  ��ِك

َ
 �َش

ْ
ن

َ
 أ

�
 اَء اهللاُ إِال

 يةآليكون ظاهر هذه ا نْ رون أنكِ ما تُ ]، فقال: ٢٤و ٢٣[الكهف: 

؟ ألنَّه تعاٰىل مل خيّص ه ويريدهما نفعله يشاؤ يكون مجيع  أنْ يقتيض

قولوا: إنَّه ت كم أنْ ل سيلو ف مذهبكم.خالب وهذا، شيئًا من يشء

ة، وهو ال )عليه الصالة والسالم(ول خطاب للرس  يفعل خاصَّ

فعل  ويبال خالف،  إالَّ ما يشاء اهللا تعاٰىل، ألنَّه قد يفعل املباح

ما ال  أفعاله تعاىلٰ  يكون يف  من أنْ م، فال بدَّ كركثأ  الصغائر عند

عليه  (م له يلعت أنَّه ا كاملنب يشاؤه عندكم، وألنَّه أيضًا تأدي

 نقول ذلك فيام يفعله. ا أنْ سن منَّ، ولذلك حي)صالة والسالمال

 عٰىل وجهني: اجلواب: قلنا: تأويل هذه اآلية مبنيٌّ 

ليه، قًا بام يلِّ تعم )ط الذي هو (إنْ لرشَعل حرف اُجي  أحدمها: أنْ 

هر من غري تقدير حمذوف، ويكون ق به يف الظالِّ  هو متعوبام

اجلواب  ريد اهللا تعاٰىل. وهذا ما يتفعل إالَّ   إنَّكنَّ لوتقوال لتقدير: ا

له، ومن العجب تغلغله إٰىل مثل هذا مع  اء، وما رأيته إالَّ ذكره الفرَّ 

هة يف واب ال شبجلا ذابالعدل. وعٰىل هل اهرًا بالقوأنَّه مل يكن متظ

غريه من يه، ويف هذا الوجه ترجيح عٰىل سؤال للقوم عل ية، والاآل

جواب مطابق  ر حمذوفًا، وعٰىل كلِّ مل ُنقدِّ لظاهر، وعنا فيه ابتَّ يث اح

 ذوف كان أوٰىل.الظاهر، ومل ُيبَْن عٰىل حم

 حذوف، ويكونقة بم) متعلِّ نجعل (أنْ  واجلواب اآلخر: أنْ 

 نْ قول: إت غدًا إالَّ أنْ   فاعل ذلكء إينِّ ليش لنَّ لتقدير: وال تقوا

ملوضع، ثل هذا ايف مل وقلاعاداهتم إضامر يشاء اهللا. ألنَّ من 

املوجود منه داللة عٰىل  الم إذا طال، وكان يفختصار الكوا

هذا اجلواب حيتاج إٰىل اجلواب عامَّ ُسئلنا عنه،  املفقود. وعىلٰ 

ما علِّقوا يُ  م أنْ وتعليم هل ،هادعبن اهللا تعاٰىل لم : هذا تأديبفنقول

 ع.طقلخيرج من حدِّ اهبذه اللفظة، حتَّٰى  ُخيِربون به

 طاعات، وأنَّ األفعالتصٌّ بالنَّ ذلك خم شبهة يف أ الو

دًا من املسلمني ال ]] القبيحة خارجة عنه، ألنَّ أح٣٤ [[ص/

أقتل مؤمنًا، و شاء اهللا، أ   أزين غدًا إنْ يقول: إينِّ  يستحسن أنْ 

ة من ظنَّ أنَّ نع، فُعلَِم سقوط شبهملا ك أشدّ يمنع من ذل هملُّ وك

 .فعالاأل عيمجة يف ية عامَّ اآل

ا أبو  تأويل هذه اب فإنَّه ذكر يفالوهَّ د بن عبد حممّ  عيلٍّ  وأمَّ

(إنَّام عنٰى بذلك أنَّ من كان مل  :قال اآلية ما نحن ذاكروه بعينه،

وكذا  فعل غداً  سأ: إينِّ لويق نْ فال جيوز أ  احي� ٰى إٰىل غد يعلم أنَّه يبق

 يفعلت، وال مويس هلعلَّ  يال يدر  بذلك وهوق اخلربطلِ ذا، فيُ وك

 ما أخرب به فهو ذا مل يوجد خمربه عىلٰ ا اخلرب إألنَّ هذ أخرب به،ما 

ال يوجد خمربه حلدوث أمر من  ال يأمن أنْ كذب، وإذا كان املخرب 

يوجد  الو أ  أو بعض األمراض،ز وت أو العجفعل اهللا نحو امل

 يفخربه كذبًا ون يك من أنْ ذلك، فال يأمن و له يف يبد بأنْ  ذلك

ه، وال يسلم خربه رب بُخي  أنْ ك مل جيز  يأمن ذلا مل وإذ ،معلوم اهللا 

 هللا تعاٰىل، فإذا قال: إينِّ من الكذب إالَّ باالستثناء الذي ذكره ا هذا

اهللا  ةيئمشثنٰى يف مصريه بستاء اهللا، فاش صائر غدًا إٰىل املسجد إنْ 

 شاء أنْ  إنْ  ىلٰ انَّ اهللا تعأل ًا،ربه يف هذا كذبيكون خ نْ  أمن أتعاىلٰ 

صري منه ه إٰىل ذلك، وكان املغدًا أجلأ املسجد صري إىلٰ  املإىلٰ  ُيلجئه

 وصفنا مل يكن خربه هذا كذبًا، وإنْ  ال حمالة، وإذا كان ذلك عٰىل ما

لك ثناه يف ذتسا ماألنَّه مل يوجد ، إٰىل املسجدمل يوجد منه املصري 

 تعاٰىل).  يئة اهللامن مش

نٰى استث إنْ  نَّه، ألستثنٰى مشيئة دون مشيئةيُ  ال نبغي أنْ (وي قال:

د، فهو أيضًا جد عٰىل وجه التعبُّ هللا بمصريه إٰىل املسك مشيئة ايف ذل

ا يشاؤه يكون خربه كذبًا، ألنَّ اإلنسان قد يرتك كثريًا ممَّ  أنْ  ال يأمن

يه يبق نْ ة اهللا ألناء مشيئكان استثبه، ولو  هدعبَّ تعاٰىل منه ويت اهللا

، خربه كذباً يكون  أنْ أمن ال يعنه املوانع كان أيضًا رفع يو هويقدر

درًا إٰىل املسجد مع تبقية اهللا تعاٰىل له قاال يصري  قد جيوز أنْ  ألنَّه

 ئةستثني املشيي خمتارًا، فال يأمن من الكذب يف هذا اخلرب دون أنْ 

 نقد أمتثناء فساملشيئة يف االفإذا دخلت هذه  ا،هارنذكة التي العامَّ 

 أنْ  ِجَدت وجبمتٰى وُ  شيئةامل يكون خربه كذبًا إذا كانت هذه نْ أ 

 املسجد ال حمالة). يدخل 

ن حلف فقال:   ل:قا (وبمثل هذا االستثناء يزول احلنث عمَّ

 استثنٰى  نَّه إنْ أل هللا تعاٰىل،شاء ا واهللا ألصرينَّ غدًا إٰىل املسجد إنْ 

ولو خصَّ استثناءه  ،هنحينث يف يمي نْ  جيز أا ملبيَّنَّسبيل ما  عىلٰ 

يف  ملسجد حنثها إٰىل ايدخل مع ومل كانتبمشيئة بعينها ثّم 

 يمينه). 

: إنَّ املشيئة املستثناة هاهنا هي مشيئة املنع  أيب عيلٍّ  وقال غري

ني وال ليشاء اهللا خي ]] فكأنَّه قال: إنْ ٣٥واحليلولة، /[[ص 

 يمنعني. 

 جهة  عىلٰ  ماليقف الك أنْ لك بذ ناس من قال: القصدلا ويف

ي يف ، وال ينوالستثناءال ام لومل يلزم به ما كان يلز القطع وإنْ 

 ي.ا الوجه ُحيكٰى عن احلسن البرصإجلاًء وال غريه، وهذذلك 
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واعلم أنَّ لالستثناء الداخل عٰىل الكالم وجوهًا خمتلفة، فقد  

 يرجيقود وما وسائر الع قتالعيامن والطالق واإليدخل عٰىل ا

ء  التوقيف عن إمضار، فإذا دخل ذلك اقتٰىض باخألاراها من جم

الذي ُوِضَع وإزالته عن الوجه  ما يلزم به،نع من لزوم ، واملكالمال

كأنَّه ال حكم له، ولذلك يصحُّ عٰىل له، ولذلك يصري ما تكلَّم به 

شاء  إنْ  رالدا فيقول: قد دخلت يضثني يف املايست هذا الوجه أنْ 

يكون كالمه خربًا قاطعًا، أو  نْ أ  من ءاناالستثرج هبذا هللا، ليخا

 م. يلزمه حك

نَّ فيه  عٰىل هذا الوجه، أليف املعايص يصّح دخوله نَّام مل إو

، واملعايص ال يصحُّ ذلك فيها، وهذا إظهارًا لالنقطاع إٰىل اهللا تعاىلٰ 

 ية.اآلتمله تأويل الوجه أحد ما حي

 هيل.ستلاد به اللطف وا الكالم فُري اء يفنثستالوقد يدخل ا

ئل: ل القا قوجرٰى  وهذا الوجه خيصُّ بالطاعات، وهلذا الوجه

شاء اهللا، جمرٰى   صلِّنيَّ غدًا إنْ ين، وألُ يلَّ من الدَّ  غدًا ما عألقضنيَّ 

له، فعُ   أفعل ذلك إنْ ل: إينِّ يقو أنْ  لَِم أنَّ لطف اهللا تعاٰىل فيه وسهَّ

 جيب إذا مل مله جهذا الوف فيه لا قصد احلٰى تم هقصد واحد، وأنَّ امل

منا أنَّه مل يقع عل نْ نَّه إ، ألذباً يكون حانثًا وكا يقع منه هذا الفعل أنْ 

 ه ال لطف له. يلطف له فيه، ألنَّ مل

يقول: الطاعات ال بدَّ فيها  يعرتض هذا بأنْ  وليس ألحد أنْ 

هذه  ام اع يه مجلًة، فارتفف ا ما ال لطفمن لطف، وذلك ألنَّ فيه

يقال  ذا الوجه ال يصحُّ أنْ ال لطف فيه، وهه نَّ ه أ يكشف عن يلهسب

  ام مل يكن قبيحًا، تتناول كلَّ  عات، واآلية الطاخيصُّ ه يف اآلية: إنَّ 

نه يف كلِّ بداللة إمجاع املسلمني عٰىل حسن االستثنا فعل   ء ما تضمَّ

 مل يكن قبيحًا.

ار قدواإل لهيتساد به الالم فُري لكستثناء يف اوقد يدخل اال

يه من األحوال، وهذا هو املراد به عٰىل ما هي عل قاءلبوا والتخلية

 . باحات املخل يفإذا د

ممَّا  عرتضه ما ذكره أبو عيلٍّ اآلية إالَّ أنَّه ي ه يمكن يفوهذا الوج

 كالمه. حكيناه من 

يف يشء  بهمل ُيَرْد  وقد ُيذَكر استثناء املشيئة أيضًا يف الكالم وإنْ 

تعاٰىل من غري  قطاع إٰىل اهللاهار االنإظ الغرضبل يكون  ،مقدَّ ممَّا ت

 مة. تقدِّ ه امللوجوُيقَصد إٰىل يشء من ا أنْ 

يف كونه كاذبًا أو صادقًا،   الستثناء غري معتدٍّ بهن هذا اوقد يكو

وصلت إٰىل مرادي مع  احلكم كأنَّه قال: ألفعلنَّ كذا إنْ  ألنَّه يف

 يه. وهذاإل ةجحلا]] ا٣٦[[ص /ي ارهللا تعاٰىل وإظها نقطاعي إىلٰ ا

 ا يمكن يف تأويل اآلية.الوجه أيضًا ممَّ 

واب عن َف منه اجلالكالم ُعرِ  ناه منذكر ة مال مجلومتٰى تؤمّ 

لو كان اهللا ي ال يزال يسأل عنها املخالفون من قوهلم: املسألة الت

لوجب إذا قال  ، دون املعايص تعاٰىل إنَّام يريد العبادات من األفعال 

شاء  ك غدًا إنْ ألعطينَّك حقَّ  ه: واهللاه بلبطا عليه دين هغريل من

 قد شاء  اهللا تعاىلٰ  يفعل، ألنَّ ذا مل ًا إحانثيكون كاذبًا أو  اهللا، أنْ 

ارة، لكفَّ تلزمه ا كان مل يقع فكان جيب أنْ  ندكم، وإنْ ذلك منه ع

، ونه حانثاً ك ُخيِرجه عن ال ُيؤثِّر هذا االستثناء يف يمينه، وال وأنْ 

دم زيد، فقدم ومل ق  ك غدًا إنْ حقَّ عطينَّك واهللا ألل: اق  ول هنَّ أ  كام

إمجاع  نث خروج عن ذا احلام هإلز حانثًا، ويف ه يكونيعطِ 

اه جامعًا لبيان تأويل اآلية، وللجواب مني، فصار ما أوردناملسل

 هذه املسألة ونظائرها من املسائل، واحلمد هللا وحده. عن 

*   *   * 

ا ]] و٥٩ص [[ مْ : ىلٰ اتعه قولأمَّ هُ يَ َو�َُمد�
ْ
نِِهْم ا ِ� ُطغ

عْ 
َ
� 

َ
 :]، فيحتمل وجهني١٥[البقرة:  � َمُهون

ؤمنوا  العمر وأمهلهم ليُأميل هلم يف يريد: إينِّ  دمها: أنْ حأ 

 م وَعَمِهِهم. ويطيعوا وهم مع ذلك مستمسكون بطغياهن

مْ  ـيريد ب والوجه اآلخر: أنْ  هُ ُمد�
َ
�  ْن فوائده م يرتكهم أن

لكافرين عقابًا، ، ويمنعها من اابًا هلمؤمنني ثويؤتيها امل تيال ومنحه

حمد هذا واضح ب لُّ . وكوهبملقل حه لصدورهم، وتنويرهكرش

 اهللا.

*   *   * 

 سأل سائل عن قوله تعاٰىل:  [تأويل آية]: إنْ  ]]٨٧[[ص 
ْ

ل
ُ
ق

 �
َ

ْم �ِ�
ُ
ئُ�

�
�
َ
ن
ُ
 أ

ْ
 َهل

َ
 َمثُو ِمْن ذ

َ
دَ �ِك

ْ
 ِعن

ً
ة يآلا خرآ إىلٰ  ...هللاِ ا �َة

ة عٰىل أنَّه ون هذه اآلية دالَّ تك أنْ  فقال: ما أنكرتم ]،٦٠[املائدة: 

من عبد الطاغوت نَّه جعل منهم ألنَّه أخرب بأ؟ افراً فر كجعل الكا

 خيلق كفره. إالَّ بأنْ  كام جعل القردة واخلنازير، وليس جيعله كافراً 

 نم لهمحتت امباآلية  يل تأولَّم يفُيتك اجلواب: يقال له قبل أنْ 

ارًا وخلق فَّ نَّه جيعلهم كُ نا تعاٰىل بأُخيِرب  أنْ  كيف جيوزاملعاين: 

هم،  توبيخ عٰىل كفرهلم، وال الذمِّ رج ج خمم خركفرهم، والكال

رهم يف  مدخل لكونه خالقًا لكف  اإلزراء عليهم؟ وأيُّ واملبالغة يف

يف  غلبأ ؟ بل ال يشءكنسبة بينه وبينهم وبني ذل هم؟ وأيُّ باب ذمِّ 

وهذا هم من أجله،  ملا ذمَّ ون خالقاً يك من أنْ  مءهتراعذرهم وب
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 ، ونحن نعلم أنَّ نٰى املعحيل يكون الكالم متناقضًا مست  أنْ يقتيض

ب من وبيخه وهتجينه بمثل هذا الرضغريه وت اد ذمَّ أحدًا إذا أر

اللوم؟ و لذمِّ الناس وأحّقهم با الكالم إنَّام يقول: أَال ُأخربكم برشِّ 

د موكذا. فيُ عٰىل كذا  نكاو كذا، وصنع كذا، علف نم ن  عدِّ

ليس ما  لتهاُيدِخل يف مج فعال قبائحها، وال جيوز أنْ األحوال واأل

حتَّٰى يقول يف مجلة أو من جهته  هو من فعل الذامِّ  بقبيح، وال ما

مها إليه ومحله سلة التي أ النيَّ ذلك: ومن تشاغل بالصنعة الف

 ف.خيبهة لعقل ضعيف سلشهذه ا لبقي عقالً  ، وإنَّ عليها

هم يف الكالم بأقيل: أليس قد ذ فإنْ  ل منهم القردة جع نْ مَّ

م هيذمَّ  ذلك جيوز أنْ ؟ فكذلك صنع هلم يف واخلنازير، وال

 كان من فعله. للطاغوت وإنْ وجيعلهم عابدين 

قلنا: إنَّام جعلهم قردة وخنازير عقوبًة هلم عٰىل أفعاهلم  

هم بهلجمرٰى أفعا كلذ ستحقاقهم، فجرٰى وبا هم نعل أنْ م، كام ذمَّ

عاٰىل بأفعاهلم وا ذلك منه تقُّ حيث استحليهم من وغضب ع

م هبا، ألنَّ ه قها فال وجه لذمِّ و خلان هك وعبادهتم للطاغوت، فإنْ 

م كاللعن واملسخ.حقُّ ممَّا ال يستذلك   ونه بفعل متقدِّ

، وهظنُّ ما تيضيق ال ظاهر لآلية ثّم نعود إٰىل تأويل اآلية فنقول:

نته اإلر وأكث طاغوت كام يعبد ال وخلق من بأنَّه جعل ارخبما تضمَّ

 هو خالق عاىلٰ ه تمنهم القردة واخلنازير، وال شبهة يف أنَّ جعل 

أنَّ ذلك ال يوجب أنَّه خلق سواه، غري  وأنَّه ال خالق له الكافر،

 كفره وجعله كافرًا.

]] ٨٨/[[ص  لهقو فيد منكام نست يقولوا: وليس هلم أنْ 

ُهمُ  تعاٰىل:
ْ
 ِمن

َ
 ا َجَعل

ْ
َنَ َرَدةَ وَ قِ ل

ْ
كانوا أنَّه جعل ما به  �رَ زِ اا�

عبد الطاغوت أنَّه من نهم نستفيد من قوله: جعل مكذلك، هكذا 

وذلك إنَّام استفدنا ما ذكروه من  ًا للطاغوت،خلق ما به كان عابد

ل ألنَّ  ر دًا واخلنزيالقرد قر نوكي أنَّ ما به الدليل قد دلَّ عىلٰ األوَّ

 به يكون الكافروليس ما تعاٰىل، من فعله  الَّ إ خنزيرًا ال يكون

يتعاٰىل عن الدليل عٰىل أنَّه  د دلَّ كافرًا مقصورًا عٰىل فعله تعاٰىل، بل ق 

 رتق األمران.وخلقه، فاف فعل ذلك

بََد  �َ وَ ال يكون قوله تعاٰىل:  ويف اآلية وجه آخر، وهو أنْ 

 
ُ
اغ عٰىل من   فاً طواخلنازير، بل معو دةعٰىل القرمعطوفًا  َت والط�

الم: من لعنه اهللا، ومن غضب  يه، وتقدير الكوغضب عل عنه اهللال

زير. منهم القردة واخلناغوت، ومن جعل اهللا لطابد اعليه، ومن ع

ٰىل االسم، و الواجب، ألنَّ (َعبََد) فعل والفعل ال ُيعَطف عوهذا ه

 م،ا فعالً عٰىل اسفنا قد عطلكنَّواخلنازير  ةدرطفناه عٰىل القفلو ع

مه عٰىل موٰىل عطفألاف  من األفعال.  ا تقدَّ

اُيعَطف  ال قوم: جيوز أنْ ق و وَت َ�بََد الط�
ُ
عٰىل اهلاء وامليم   غ

ُهمُ يف 
ْ
د الطاغوت القردة جعل منهم ومن عب  ، فكأنَّه تعاىلٰ ِمن

 شاعر: لا ليف الكالم، قا واخلنازير. وقد ُحيَذف (َمْن)

   منكم ل اهللاجو رسوأمن هي

  ه سواءرصينو ويمدحه 

 وينرصه. ن يمدحه أراد: وم

فتح، أين الرأ بوا هذا التأويل ساغ يف قراءة من قل: فهبقي فإنْ 

 الباء، وكرس عني وضمِّ ) بفتح الاءة من قرأ: (وَعبُدَ أنتم عن قر

 عنيال الطاغوت) بضمِّ التاء من (الطاغوِت)، ومن قرأ: (ُعبَُد 

، والتشديد نيلعا  الطاغوت) بضمِّ دَ قرأ: (وُعبَّ والباء، ومن 

  الطاغوت)؟قرأ: (وُعبَّادَ ]] ومن ٨٩[[ص /

القراءة هم ة كلِّ د أهل العربيَّ نءة عقلنا: املختار من هذه القرا

ح اء السبعة إالَّ محزة، فإنَّه قرأ (َعبَُد) بفترَّ لقُ ها مجيع ابالفتح، وعلي

 ا.ري مأخوذ هبة غوباقي القراءات شاذَّ  ،ءاالب  وضمِّ لعنيا

بَدَ : ين القرآنبه يف معاج يف كتاازجَّ القال أبو إسحاق  َو�َ

وتَ ا
ُ
اغ َعنَُه اهللاُ نسق عٰىل  لط�

َ
(َعبَُد قال: وقد ُقِرَئْت:  ،َمْن ل

وتَ ه: لذي أختارالطاغوت)، وا
ُ
اغ بَدَ الط�  . َو�َ

ذا فه، )وعبدوا الطاغوت: (وروي عن ابن مسعود 

بَدَ الط� ي: قوِّ يُ  وتَ َو�َ
ُ
الطاغوِت)  دَ بُ ل: ومن قرأ (وعَ قا، اغ

ة ليس عند بعض أهل العربيَّ  الطاغوت فإنَّهاء وخفض الب بضمِّ 

يس هذا عٰىل وزن (َفُعَل) ولحدمها أنَّ (َعبَُد) إني: بالوجه من جهت

م فرسَّ  من  نويك والثاين أنْ وه بخدم الطاغوت، أمثلة اجلمع، ألهنَّ

ج إٰىل من قرأ رَّ ) ثّم خاغوتالط دحمموالً عٰىل (وجعل منهم عب

كام يقال: رجل حذر،  بني عٰىل فعل   االسمفقال: إنَّ ) وجهًا دَ بُ (عَ 

الغاية يف طاعة  يل (َعبَُد) أنَّه بلغفتأوأي مبالغ يف احلذر، 

 اج.كالم الزجَّ  ان، وهذاالشيط

لقراءة  اج� حمت يسرار الفاالغفَّ  احلسن بن عبد وقال أبو عيلٍّ 

موع أبنية اجل يف يس ترٰى أنَّه لأَال ) لفظ مجع، محزة: (ليس (َعبُدَ 

يف  راد به الكثرة، أَال ترٰى أنَّ ه واحد يُ البناء؟ ولكنَّ عٰىل هذايشء 

إلفراد ومعناه ظه لفظ افة إٰىل املعارف ما لفاألسامء املفردة املضا

 َو�ِ اجلمع، كقوله تعاٰىل: 
ْ
وا  ن ُعد�

َ
 عْ نِ �

َ
 اِهللا ال

َ
ُصوهَ َمة

ْ ُ
  ا �

فعل،  جاء عٰىل  )وتاغه: (وَعبَُد الطولق ]، وكذلك ١٨[النحل: 
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، ُدَس الكثرة واملبالغة، وذلك نحو: َيُقَظ ونَ راد به لبناء يُ  هذا افإنَّ 

 ل له كّل لتذلُّ شيطان واه قد ذهب يف عبادة اله تقديره أنَّ فهذا كلُّ 

 مذهب). 

كان قد  َد) يف األصل صفة وإنْ بُ عَ ( ٰىل هذا ألنَّ قال: (وجاء ع

 ال يزيل عنه امالً عتاسه اواستعامهلم إيَّ ، امل األسامءاستع َل عمِ استُ 

 عمالكانا قد است نَّ األبرق واألبطح وإنْ َال ترٰى أكونه صفة، أ

يف   أهل النحو عندهم من التكسريرسعامل األسامء حتَّٰى كاست

ك عٰىل الصفة، يدلُّ  مكفلم يزل عنه ح قوهلم: يف أبارق وأباطح،

ا ذلك كأْفَكل لور، ومل جيعذلك تركهم رصفه كرتكهم رصف أمح

ل األسامء فلم استعمل استعام كان قد نْ بَُد) فإفكذلك (عَ  ،دعأيو

صفة مل  يكون ا مل خيرج عن أنْ ذإ، ويكون صفة رجه ذلك عن أنْ ُخي 

 لصفات عٰىل فعل).ٰى بناء ايبن يمتنع أنْ 

ت قراءة محزة  جاج حلمزة، فإذاتحالمفيد يف اكالم وهذا  صحَّ

ي من  ورا م سائر وصحَّ أيضاً ، ني املختارةوعادلت قراءة الباق 

ل الذي ذكرناه يف السائل، كان الي حكاها اءات التالقر وجه األوَّ

 ة فيها.هبالشاآلية يزيل 

ع القراءات وجه آخر عٰىل مجي ]] يف اآلية٩٠ويمكن /[[ص 

بَدَ الط� : املختلفة يف  ا�َ
ُ
جيعل  يكون املراد أنْ  ، وهو أنْ وتَ غ

 منه وشهد عليه بكون همأي نسبه إليمنهم عبد الطاغوت، 

اخللق والفعل، د تكون بمعنٰى مواضع ق  جيعل) يفمجلتهم، و(

 كقوله: 
ُ
ل  الظ�

َ
وله تعاٰىل: ]، وكق١: [األنعام َوا��ورَ  اِت مَ وََجَعل

 
َ

مْ وََجَعل
ُ
�

َ
ِ  ل

ْ
 بَ  ِمَن ا�

َ
ن
ْ
�

َ
 نااِل أ

ً
]، وهي هاهنا  ٨١[النحل:  ا

التسمية  ٰى أيضًا بمعن ٰى إٰىل مفعول واحد، وقد تكونتتعدَّ 

 وَجَ : وله تعاىلٰ قك، دةوالشها
ُ
 َعل

َ
َمال

ْ
 اوا ا�

َ
يَن ُهْم ِعبَ ئَِ�ة ِ

�
اُد  �

ِن إِنَ ا�ر� 
ْ

� 
ً
ة قائل: جعلت البرص]، وكقول ال١٩الزخرف: [ اثا

به ذلك، ، وما أشاً حيعلت حسنٰى قبوجتني كافرًا، بغداد، وجعل

ر ال ع ُأَخ (جعل) مواض ـٰى إٰىل مفعولني. ولفهي هاهنا تتعدَّ 

وت إليهم،  بد الطاغ نسب عنَّه تعاىلٰ أكف ا،ة بنا إٰىل ذكره اجح

م من مجلتهم.  وشهد  أهنَّ

 وجب أنْ نا عٰىل ما ذكرتم لهاهل) عقيل: لو كانت (ج فإنْ 

ا إلني، ألة إٰىل مفعويكون متعّدي إالَّ إٰىل مفعول واحد   دَّ عتذا مل تهنَّ

 عنٰى هلا إالَّ اخللق.فال م

ة إٰىل  يعدّ مت (جعل) هاهنا نَّ ه، ألمتومهِّ  قلنا: هذا غلط من

ُهمُ ٰىل: قوله تعاعولني، ومف
ْ
يقوم مقام املفعول الثاين عند  ِمن

ملبتدأ فهي تقع يف موضع خرب ا مجلة ة، ألنَّ كلَّ يَّ عربال لمجيع أه

فعول الثاين، كجعلت وظننت وما امل عضومتقع يف  أنْ  سنحت

 شبههام. وقال الشاعر:أ 

   توعدين اللؤمأباألراجيز يا بن 

  واخلور اللؤم تخلز ويف األراجي 

َ ٩١[ص [/  وجهني: أحدمها عٰىل الغاء ا عىلٰ  هذ]] وقد ُفرسِّ

طت الكالم، فييث تمن ح(خلت)  عٰىل  كون (يف األراجيز)وسَّ

 والوجه الثاين عٰىل إعامل املبتدأ. ربخ هموضع رفع بأنَّ  هذا يف

ب يف موضع نص ]] فيكون (يف األراجيز)٩٢(خلت)، /[[ص 

 تدبَّره.  نيِّ ملن، وهذا بول الثاينعفملا من حيث وقع موقع

*   *   * 

له تعاٰىل: ن قوئل عسأل سا [تأويل آية]: إنْ  ]]١٥٣[[ص 

 
َ

  َوال
َ
ف
ْ
ن
َ
� 

َ
 أ

ْ
ِ� إِن ْم نُصْ  رَ ُع�ُ

َ
 أ

ْ
ن

َ
ُت أ

ْ
 د

ْ
مْ َص ن ُ�

َ
  َح ل

َ
� 

ْ
 اُهللا  إِن

َ
ن

مْ  َو َر���ُ ْم هُ ِو�َ�ُ
ْ
غ

ُ
� 

ْ
ن

َ
ليس ظاهر أوَ ال: ]، فق ٣٤[هود:  يُِر�ُد أ

فع مل ين  نصح النبيِّ  نَّ  أ يقتيض هذه اآلية ]]١٥٤[[ص /

ف لغواية؟ وهذا بخالر واالكف ار الذين أراد اهللا تعاٰىل هبمفَّ الكُ 

 مذهبكم. 

مذهبنا، ألنَّه تعاٰىل   ف ه خاليضتقآلية ما ياهر اقلنا: ليس يف ظ

عليه ( بيِّ نَّ نصح النمل يقل: إنَّه فعل الغواية وأرادها، وإنَّام أخرب أ 

ع غوايتهم، ووقو هللا يريدكان ا إنْ ال ينفع  )مسالالالصالة و

  الظاهر عٰىل أنَّ ه يفعلي ةاإلرادة لذلك أو جواز وقوعها ال دالل

ة ما ذكرناه يف وي .بالثواوحرمان ة يبالغواية هاهنا اخل شهد بصحَّ

 عر:هذه اللفظة قول الشا

   الناس أمره فمن يلَق خريًا حيمد

  ئامال الغيِّ  عدم عىلٰ ي ومن يغو ال 

يعاقبكم  اهللا يريد أنْ  كان إنْ  ه تعاٰىل قال:]] فكأنَّ ١٥٥[[ص /

ينفعكم نصحي رمكم ثوابه، فليس وحي كم،رفبسوء أعاملكم وك

 تطيعوا وتتوبوا. أنتم عليه، إالَّ أنْ  ام م مقيمني عىلٰ تما دم

 يَ فقال تعاٰىل:  اٰى اهللا تعاٰىل العقاب غي� وقد سمَّ 
َ

َسوْف
َ
 ف

ْ
 ل

َ
ْون

َ
ق

ي�ا 
َ
�� ] :١٥٦ هذه اآلية يشهد /[[ص  ]، وما قبل٥٩مريم [[

  ـ تعاٰىل، فاهللا عقاب بام ذكرناه، وأنَّ القوم استعجلوا
َ
 ق

ُ
ا نُوُح  وا يَ ا�

 
َ
 جَ ق

ْ
َنَ د

ْ
 ا اَد�

َ
َْت ِجدَ ف

َ
�

ْ
�

َ
َ أ

َ
 إٰىل قوله:  ... اا�

َ
ْم  َوال

ُ
ُع�

َ
ف
ْ
ن
َ
� 

من يريد اهللا   فعنصحه ال ين ]، فأخرب أنَّ ٣٤ - ٣٢[هود:  نُْصِ� 

 .ُيغني عنه شيئاً اب، وال به العذ ُينِزل أنْ  ىلٰ عات
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ه كان يف قوم نَّ بأق وقال جعفر بن حرب: إنَّ اآلية تتعلَّ 

اهللا تعاٰىل هبذا القول عٰىل ههم بَّ نجلرب، فتقول باطائفة   نوح

ب من قوهلم: جُّ عساد مذهبهم، وقال هلم عٰىل طريق اإلنكار والتف

لفساد، الكفر وايفعل فيكم  اهللاتقولون من أنَّ  ان القول كامك إنْ 

 ال لكي نصحًا وأنتم عٰىل ذ، فال تطلبوا منِّام ينفعكم نصحيف

 .دتفعون به، وهذا جيِّ تن

ه صالح، وهو أنَّه اآلية وج ي يف هذهرصبلوي عن احلسن ارو

بكم، فليس ينفعكم نصحي  قال: املعنٰى فيها أنَّ اهللا يريد أنْ  ُيعذِّ

 حكم اهللا ألنَّ منمنتم به، آوه موقبلت اب بكم وإنْ عذعند نزول ال

ضح يف اوه كلُّ  يقبل اإليامن عند نزول العذاب، وهذا ال تعاٰىل أنْ 

 آلية.ازوال الشبهة ب

  *   * * 

  السيِّد املرتٰىض  /ة))/ (جوابات املسائل الرازيَّ ١(ج رسائل ال

 :هـ)٤٣٦(ت 

هللا [الوجه يف حسن أفعال ا: املسألة العارشة ]] ١٢٩[[ص /

 :تعاٰىل]

، فام وجه حسن ضارُّ نافع واملعليه امل زوجي القديم تعاٰىل ال

 خلق العامل؟  اله يف ابتداءأفع

ة، دفع مرضَّ منفعة أو  بالالجت ع حسناً يق امعل ك: الفاجلواب

إذا فعل لوجه حسنه من غري اجتالب  يكون حسناً  فكذلك قد

 ة.منفعة وال دفع مرضَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧لبي (ت احلأبو الصالح تقريب املعارف/ 

كراهته به ق إرادته وا يصحُّ تعلُّ مسألة: [يف م ]]١٠٣[ص [

:[  وما ال يصحُّ

 ُنبنيِّ ما يصحُّ  أنْ  ، فينبغيرهاً اك وأ  ٰىل مريداً عانه تا كونَّقد بيَّ 

 ذلك فيه.ق إرادته به وكراهته وما ال يصحُّ تعلُّ 

رًا خمتصٌّ  هذه احلال  بحدوث الفعل، لكون وكون املريد مؤثِّ

ة يفيَّ الفعل ك فة، ووجهصفة دون ص ىلٰ ع هًا لوقوع الفعلوج

 اختصَّ  اً فإذ ،دوثهيكون ما أثَّره مصاحبًا حل فيجب أنْ حلدوثه، 

 دوث.ا باحلهثريتأ

تعاٰىل، وهو عٰىل رضبني:  أفعالهبني: واملحَدثات عٰىل رض

ه كالواجب يف حكمته، واإلحسان إٰىل خلقه، مفعول لغرض خيصُّ 

ٰ خملا  العامل بالفعلنَّ ا مراد، ألوكالمه صد دته القاوبني إرابينه  ىلَّ

 بأنْ  نكي مل ذلك والل ه، ه ال بدَّ من كونه مريدًا لخيصُّ  بفعله غرضاً 

 ك الغرض دون غريه.يفعله لذل

صُّ غريه كاإلرادة، وما هذه حاله ال عول لغرض خيوالثاين: مف

، فهي كاجلزء تهإٰىل إراد جيب كونه مرادًا، ألنَّ الداعي إٰىل املراد داعٍ 

 ها. خيصُّ   إرادةيفتقر إىلٰ  الف ه،من

 اً رهه كاه سبحاننأفعاله، ألنَّ كو يكره شيئًا من وال يصحُّ أنْ 

لواقع من يفعل القبيح، وألنَّ ا وهو ال  قبحه،ء يقتيضليش

 جوب كونه تعاٰىل مريدًا [له]، فال جيوز أنْ ا ومقدوراته تعاٰىل قد بيَّنَّ

]] ١٠٤[[ص / داً  كونه مرييقتيض لكه]، ألنَّ ذيكون كارهًا [ل

 ء واحد وهو حمال. يشكارهًا ل

 ر. يثاوإ، ءجلا: واقع عن إعباده سبحانه عٰىل رضبني عالوأف

ريدًا له، ألنَّه بإجلائه يف ال بدَّ من كونه م ائه تعاىلٰ وما وقع بإجل

 بدَّ من وقوع ما هذه حاله، لكونه جاريًا جمرٰى حكم فعله، وال

ح، إٰىل قبيإجلاؤه  فال جيوز ،هادأرمن وقوعه متٰى  الذي ال بدَّ  فعله

 .كلا فساد ذنَّيَّ لكونه فاعالً له، وقد ب قتضٍ ألنَّ ذلك م

د امللجأ  اره العبعاٰىل حكمه حكم ما اختوما وقع بإجلاء غريه ت

 من حسن وقبح، وسنُبيِّنه. 

إليه، إذ وعٰىل كال الوجهني ال بدَّ من كون امللجأ مريدًا ملا ُأجلئ 

رجاء النفع، أو لر، الرض اعيه خلوفودر فُّ  كونه ملجًأ تونٰى مع

 .اً يدركون القادر م الدواعي إٰىل الفعل يقتيضوخلوص 

، وقبيح،  رضوب: واجب، وندبوالواقع عن إيثار عىلٰ 

 مباح. و

فالواجب والندب مرادان له تعاٰىل بغري شبهة، ألنَّه قد أمر هبام 

ب فيهام، واألمر ال بوجود  انلملعالَّ باإلرادة، إ يكون أمراً  ورغَّ

رادته تعاٰىل لذلك حال د إأمر، ولتجدُّ ه وليس بسه وصيغتجن

ح عٰىل جهة اإلكلَّف فعله اد املاملرها بقمر به، وتعلُّ األ يثار له املصحِّ

فعله أو تركه أو  لغرض املجري بالتكليف إليه، الفتقار ما جيب

انه عٰىل وقوعه بحق إرادته سالرتغيب فيه يف كونه كذلك إٰىل تعلُّ 

 هذا الوجه. عىلٰ 

جبة ه الواأراده من أفعال عبادره شيئًا ممَّا يك ز أنْ وال جيو

روه، وقد علمنا حسن هذه املك  قبحته تقتيضكراهيَّ نَّ ، ألةبودنوامل

لنا عليه، فال جيوز ألفعال عبادة الواجبة تعاٰىل مريد هلا ا عٰىل ما دلَّ

 ىلٰ اتعه ]] كون١٠٥/[[ص   ذلك يقتيضيكون كارهًا هلا، ألنَّ  أنْ 

 ته.ء الواحد مع استحاللليشكارهًا  مريداً 
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ا القبي ي ال نه، والنهد هنٰى عه ق ألنَّ له،  هراسبحانه كح فهو وأمَّ

ة، لوجود اجلنس والصيغة فام ليس بنهي، هنيًا إالَّ بالكراه يكون

غري  ونيك جيوز أنْ  يريد القبيح ملا بيَّنته، وال ألنَّه تعاٰىل ال جيوز أنْ و

م يبَق إالَّ  التكليف، فلجه عن حدِّ لك ُخيرِ ، ألنَّ ذهركا مريد له وال

  جيز أنْ العباد، مله لقبائح اٰىل كاره تعأنَّ ثبت  ذاوإ ًا له،ونه كارهك

ًا هلا مع فساد  منها، ألنَّ ذلك يقتيض كونه مريدًا كارهيريد شيئًا 

 ذلك.

 ٍح علمها إرادة قبين م ألنَّ كلَّ وأيضًا فإنَّ إرادة القبيح قبيحة، 

ح ذقبحها، يُ  ملع لقبح ٰىل مريد االعقالء إ ذمِّ  هلك توجُّ وضِّ

اه ا عٰىل ما بيَّنَّادة يفعلهإالَّ بإرمل يرده بيح الق أراد تعاىلٰ  ولف ه،كفاعل

 كونه ، وهذا يقتيضوقوف كونه مريدًا عٰىل فعله اإلرادة له من

 ا فساد ذلك.فاعالً للقبح، وقد بيَّنَّ

ات، من الطاعمل يقع  مريد ملا ريغ ة يف كونه تعاىلٰ ربِّ ق املجوتعلَّ 

ريد ع ما ال يفوق  يقع ه لو أراد ما النَّ أبالقبائح،  ع منا يقومريدًا مل

ته متٰى املريد من عبيده نرصاد للحقه نقص، كامللك فع ما أروارت

مل يقع منهم ما أراد كان مغلوبًا، ظاهر السقوط، ألنَّ وقوع 

يف  إذا كان د الكارهنقص املري ىلٰ ع اد إنَّام يدلُّ روارتفاع امل املكروه

كره  انع ممَّ وهو قادر عٰىل امل ،هفه رضر عليخال ويف ذلك نفع له

عن دولته  ره الذبَّ ، كإرادة امللك من أنصاما أرادل عٰىل واحلم

ته، فيه نفع له ويف خالفه رضر عليه،  نرصة القعود عن وكراهيَّ 

ر به الرض قعلُّ لتكره حلقه نقص،  ما راد ويرتفع فمتٰى مل يقع ما أ 

 ن دفعه عنه.وعجزه ع

وال نفع منه  يتعلَّق به تعاٰىل ال هألنَّ خالف ذلك، والتكليف ب

ما أراده وترك ما  كان فعل ن باملكلَّف، وإنْ اتصَّ مها خمرضر، بل 

بوقوع  ا، وكان هذا النفع خمتص� فع املأمور املنهيِّ بن اكرهه خمتص� 

راد فعل امل ائه إىلٰ جلإ ىلٰ اره، وهو قادر عيثتفاع هذا بإذلك وار

ة أنصاره من أهل الذمَّ و مالدة سلطان اإلسااملكروه، كإر وترك

 لنفع املختصِّ كفر، ملا هلم يف ذلك من اهم الهم منن، وكراهيَّتياماإل

]] مع كوهنم قادرين عٰىل ١٠٦/[[ص  بإيثارهم دون إجلائهم،

 ديرامل ذلك نقص عٰىل يف ونه، مل يكنإجلائهم إليه واصطالمهم د

 غلبة.أحد بال ومل يصفهالكاره، 

 تصٌّ ه خمنفع كرهه من عباده، ألنَّ و ىلٰ اه تعما أراد فةوهذه ص

ن قهرهم،   حصول ذلك عن إيثارهم دوف عىلٰ موقو هبم، وهو

 -مل يفعله، فال جيوز وصفه تعاٰىل  ه وإنْ مع كونه سبحانه قادرًا علي

 -ا منهم هدراأ  اع الطاعات التيتفكرهها، وار لوقوع القبائح التي

ن له تعاٰىل، غالبو مصفهم بأهنَّ ال وعن ذلك، و، تعاٰىل بصفة نقص

البني لسلطان اإلسالم هنم غة بكوأهَل الذمَّ  أحدٌ يصف كام ال 

 صاره إلجيادهم خالف ما أراد منهم.وأن

ا املباح من أفعاهلم فال يصحُّ كونه مريدًا له وال كاره ًا، ألنَّ وأمَّ

،  كونه قبيحاً  يقتيضة، وكونه مكروهاً طاعنه كو ه مرادًا يقتيضونك

 اإلباحة. صفة عن رجهذلك ُخي و

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧احللبي (ت   الفقه/ أبو الصالحيف يفكاال

عٰىل  ذا ثبت ذلك وجب إثباته سبحانه قادراً إو]] ٤٦[[ص 

 كونه تعاىلٰ  ة عٰىل ذلك ثبوتتنزهيه عنه، والدالَّ  ليصحَّ  ،القبيح

 ما يصحُّ  عٰىل كلِّ  دراً اق   كونه سبحانهتيضقيك ذللنفسه، و قادراً 

 فيجب أنْ  ، شبهةبغري ورات، والقبيح من مجلة املقدراً ودقمكونه 

 عليه. كون قادراً ي

 ،وليس بجنس، صفة القبح وجه للفعل كاحلسن فإنَّ  وأيضاً 

 عىلٰ  قادراً يكون  عٰىل سائر األجناس أنْ  فيجب لكونه تعاٰىل قادراً 

 . اهليع جوهها التي حيدثو

 ،قبيحعٰىل ال اً قادر اىلٰ نه تعمن كو امالنظَّ ومنع ]] ٤٧[[ص /

أو  ، ني عليه سبحانهاحلاجة املستحيل وهل أ اجل ي إليه من ؤدِّ ملا يُ 

 لة القبيح.انقالب دال

 وذلك فاسد كاشف عن جهله بكون القديم سبحانه قادراً 

 ما يصحُّ   كلِّ عىلٰ للقدرة  ياً لنفسه، إذ لو علم ذلك وكونه مقتض

ونه ك مل ينِف  ،دعبالل قدوراً م يحبكون القبمع علمه  قدوراً ه مكون

 .يحالقبعٰىل  تعاٰىل قادراً 

 قادراً  يكون ء أنْ القادر عٰىل اليش من حقِّ  نَّ أ وكذلك لو علم 

كونه  مل ينِف ، ه قادر عٰىل احلسنمع علمه بأنَّ  ،هعٰىل جنس ضدِّ 

عٰىل جهله  يدلُّ  اهذو .أو وجهاً  القبحن كا ح، جنساً عٰىل القبي قادراً 

 دل.لعالتوحيد واب

ء فاسد، بنا وذلكة عٰىل فرض وقوع القبيح، فمبنيَّ ه هتبش افأمَّ 

مقصود، الستحالة السهو  عٍ  لداإالَّ  ال يفعل شيئاً  حانهه سبألنَّ 

 احلاجة وهي مستحيلة فيه الَّ إٰىل القبيح إ والعبث عليه، وال داعٍ 

 اً قادر كان نْ إنه فعله ول متحااسف ،ليهإ له داعٍ  نه، فلم يبَق سبحا

 م.ار النظَّ ديتق كه، وسقط لذلليع

ه  وبأنَّ  ،بقبحه مناه من علمه قدَّ  ملا قبيحوهو سبحانه ال يفعل ال
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 الَّ إيفعله  أنْ  فال يصحُّ  ،يٌّ صفة القبح صارف قو نَّ أل ،عنه يٌّ غن

الصارف  يفو الرتك لينٰىل الفعل أ إدعته احلاجة  من جهل ثبوهتا أو

 ح.قبارف الحلاجة لصبل داعي ااقي أوباجلهل 

و يث لمن حال يريده،  أنْ  يح مقتضياً لقبال يفعل ا ىلٰ وكونه تعا

رادة القبيح إف بيانه، و  بإرادة يفعلها عٰىل ما سلالَّ ه مل يرده إأراد

رادة لقبيح علم قبحها، وذلك مقتض إمن علمها  كلَّ  قبيحة، ألنَّ 

ه أنَّ ]] ٤٨[[ص /فثبت  دهفسا انَّلقبيح وقد بيَّ ل اٰىل فاعالً لكونه تع

ه كاره نَّ بت أ سبحانه ال يريد القبيح ث هوإذا ثبت أنَّ  ،حيبال يريد الق

 اإلرادة والكراهة. ٰىل منفه تعاخيلو ما كلَّ  جيوز أنْ  اله له، ألنَّ 

، الستحالة  هفملا فعله وكلَّ  وكذلك وجب كونه تعاٰىل مريداً 

هه،  ه وال يكرديير يه، وتكليف ما الف ما ال غرضه سبحانفعله 

 علمناه كارهاً  فإنْ  ،حسنةه حكمنا بحانسب له راداً اه ممنعلفام 

له حكمنا  ما علمناه مكروهاً وجب احلكم بوجوبه، وه ل بلإلخال

 تنابه.بحه ووجوب اجبق

ين واجتناب فعل املثلني واملختلفني والضدَّ  فاً وكونه تعاٰىل مكلِّ 

 ،قبل وقوعه لكذ ىلٰ ف عقدار املكلَّ إ موجب ،احلكمما له هذا 

اللطف فيه، وكون ذلك ونه والعلم به  منيكمتلته بالعلَّ  اً ومزحي

نفع، ال حيسن االبتداء به من ال ما ىلٰ إلكونه وصلة  مقتضٍ  اشاق� 

 .خالف ذلك ينقض كونه سبحانه عادالً  نَّ أل

*   *   * 

 :)هـ٤٤٩ي (ت )/ أبو الفتح الكراجك١كنز الفوائد (ج 

 :الً أوَّ  ثدللحوا الم يف أنَّ كلا منخمترص  ]]٣٣[[ص 

  ،ثهاادث وحمدِ واحل تونثبِ يُ  امللحدة فريقاً  من اهللا أنَّ  كديَّ أ  ماعل

 بتداء هلا. اوال ،ل لوجودهاه ال أوَّ إنَّ  :نويقولو

 وأنَّ  ،اهللا سبحانه مل يزل يفعل وال يزال كذلك ويزعمون أنَّ 

 .آخروال  ل هلاأفعاله ال أوَّ 

 أنَّ تقد عن اإذ كنَّ .ل هلااألفعال ال أوَّ  نَّ إ :مخالفونا يف قوهل دقف

 ،ال آخر هلا :ووافقونا بقوهلم .هاقبل ه موجودوأنَّ  ، ابتدأهااهللا تعاىلٰ 

واستمرار  ،لدنيا عٰىل ما هي عليهإٰىل بقاء ا ذهبوا م وإنْ ألهنَّ 

 إٰىل وجهٍ ل ادوام األفعنذهب يف  افإنَّ  ،ه ال آخر هلاوأنَّ  ،األفعال فيها

واستمرار  ،رةخ اآلىلٰ إ متقال احلكانو ،أمر الدنيا يضِّ قتو وه ،آخر

وعذاب  ،هاالذي ال ينقطع عن أهل ةنَّمن نعيم اجل ،األفعال فيها

من هذا  فأفعال اهللا  ،دين فيهاعن املخلَّ  النار الذي ال ينقيض

 الوجه ال آخر هلا.

 القائلون بأنَّ ة هم الدهريَّ  -أيَّدك اهللا  -وهؤالء  ]]٣٤[[ص /

ا الفلك ك هبة حترَّ ركح كلَّ  نَّ أ و .رخال آه ول لأوَّ ة ال رسمديَّ  ردهال

 بحركةٍ  ك بعدُ حرَّ وسيت ، من غري هناية ةٍ بحركك قبلها فقد حترَّ 

وال  ،  وقد كان قبله ليلةه ال يوم إالَّ وأنَّ  .ال إٰىل غايةٍ بعدها حركة 

 وال ،يكون من نطفةٍ  أنْ  ان إالَّ إنس وال ، وقد كان قبلها يومليلة إالَّ 

 وال بيضة إالَّ  ،ةٍ  من بيضإالَّ وال طائر  ،انسإن  مننت إالَّ وَّ طفة تكن

  من شجرة.ة إالَّ وال حبَّ  ،ةٍ  من حبَّ جرة إالَّ  شوال ،من طائر

ليس  ،هذه احلوادث مل تزل تتعاقب وال تزال كذلك نَّ أ و

صنعة  لكوهي مع ذ .ةوال للمستقبل فيها هناي ،للاميض فيها بداية

نعة الص وأنَّ  ،ا لهقب يوجد من مل كمةوح ،مهاقدَّ تي مل ،لصانع

مد احل وله ،قديم سواه اللذي  اتعاٰىل اهللا ،قديامن مل يزاالوالصانع 

 وأواله. ة احلقِّ من معرف ،عٰىل ما أسداه

عاه ة عٰىل بطالن ما ادَّ من األدلَّ  ورد لك طرفاً وأنا بعون اهللا أُ 

 ون.له الدهريُّ يَّ وفساد ما خت ،امللحدون

 :لدلي ]]٣٥ص [[/

  كلِّ نا يفأنَّ  ،لهلا من أوَّ  دَّ  باملاضية الاحلوادث  أنَّ  عىلٰ  لُّ ا يدممَّ 

ل م ،بني آخر ما فيها ،نامن أوقات زمان وقٍت  فقد  ستقبلها. وأوَّ

 وهو أحد طرفيه. ،آخر ما مٰىض  -ال حمالة  -علمنا 

من مستقبل   يتما يأ أنَّ  فيه ال نشكُّ  نحن نعلم علامً  ثمّ 

 فيه. ويزيد  ،املايضد عد ركثِّ يُ  ،نةة س مائىلٰ إث اداحلو

 )دةلزياأي ا(ت منه إذا انضمَّ  داً عد ه قبل الزيادة أقلُّ أنَّ  فمعلوم

 . إليه

ه لو كان ألنَّ  ، طرفيه وحرصي عدد ما مٰىض تناه عىلٰ  وهذا يدلُّ 

 يه.ر فالتكثُّ  دخوَل  ر العقوُل ال هناية له مل تتصوَّ 

مائة سنة أكثر  ىلٰ إاملاضية تصري  ثواداحل اه أنَّ نَّبام بيَّ  وقد صحَّ 

 هي اليوم عليه.ا ممَّ  اً عدد

ويبطل مقال   ،آخرها هلا كام صحَّ أوَّ  وصحَّ  ،يهافبان هبذا تناه

 فيها. ة الدهريَّ 

 :معارضة

مجيع ما ذكرمتوه يف املايض عائد عليكم  إنَّ  :وقد قال امللحدون

 رخقبلة ال آاملست اىلٰ تعأفعال اهللا  نَّ إ :كم تقولونألنَّ  ،يف املستقبل

 فيجب أنْ  ،وهو أحد طرفيها ،هلام أوَّ ومع هذا فقد علمت ،هلا

ها وإذا دخل النقصان في . نقص منها مائة سنة يد إىلٰ يوج ن مايكو

 عٰىل تناهيها وانحصار طرفيها.  دلَّ 
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 : انفصال

 نَّ و أ وه ،بني املايض واملستقبل يف ذلك فرق :فيقال هلم 

فقد   ،هقبل مضيِّ  اً دو ما كان موجالَّ إا نهث املاضية ليس ماداحلو

خيرج إٰىل  ا م يزيد فيها كلُّ  فوجب أنْ  ،الوجود يعها حكمشمل مج

 الوجود.

ام هي يف إمكان وإنَّ  ،توجد ا ملألهنَّ  ،يس املستقبل كذلكلو

وال سبيل إٰىل القول فيها   ،فيها النقض فال يصحُّ  ،الفاعل

 بالتناهي. 

 :مٰىض  ام هييل آخر عٰىل تنادل ]]٣٦[[ص /

فال  ،يوم عند آخرهافنا الوق و ،ام وليالٍ مضت أيَّ  قده نَّ وهو أ 

أو يكون الليايل أكثر  ،لليايلمن ا ام أكثر عدداً يَّ ن األتكو خيلو أنْ 

 أو يكونا يف العدد سواء. ،اممن األيَّ 

 قّل أ  األهنَّ  ،ام أكثر من الليايل تناهت الليايلكانت األيَّ  فإنْ 

 صاهلا قبل الليايلاتِّ  لبطالن ،اً ضيام أ يَّ األي اه ذلك تناقتٰىض و ،منها

 . معاً هيهامتنا فوجب عٰىل هذا الوجه ،بينها يالٍ بغري ل

منا ا نظري ما قدَّ حلكم فيهام كان اكثر من األيَّ الليايل أ كانت  وإنْ 

 ويقتيض ،ام لزيادة الليايل عليهافتناهي األيَّ  ،لوَ من تناهي األُ 

 ،ام بينهاأيَّ غري ام بل األيَّ بق  اهلاصاتِّ لفساد  ، أيضاً ايلي الليتناه ذلك

 . ذا الوجه اآلخر تناهيهام معاً عٰىل هفوجب 

ثر كان بمجموعها أك ، العدد سواءام والليايل يفاأليَّ  نتكا نْ وإ

 من أحدمها بانفراده. عدداً 

منهام يف نفسه غري   واحدٍ  إذ لو كان كلُّ  ،وهذا يشهد بتناهيهام

 ه.نم ركثأ  عدداً عقول رت الما تصوَّ  ناهٍ مت

 ،من أحدمها أكثر عدداً  عاً مجيام الليايل مع األيَّ  وقد علمنا أنَّ 

 ام. يهتناهعن  وهذا موضح

 من احلركات  تناهي مجيع ما مٰىض  ل نعلم أيضاً وهبذا الدلي

ومن الطيور  ،ومن االجتامعات واالفرتاقات ،والسكنات

 .لكرٰى ذري جموما جي ،بِّ والشجر واحلَ  ،والبيض

 :معارضة

  ني يفاملؤمن د عليكم يف نعيمهذا الكالم عائ :وندلحملقال ا

 دٍ احو كلَّ  )أنَّ (عمتم د زوق  .وعذاب الكافرين يف النار ،ةاجلنَّ

 ،أحدمها أكثر من اآلخر ن إٰىل أنَّ تذهبو ولستم ،منهام ال هناية له

 أكثر ام بمجموعهامإهنَّ  :ولكن نقول لكم ،فنخاطبكم بام ذكرتم

 مها. حرصو تناهيهام مجيعاً  بوجي وهذا ،حدمهاأ  من عدداً 

 : الانفص ]]٣٧[[ص /

وهو  ،ستقبالتامل يف هذا الذي ذكرمتوه ال يصحُّ  :قال هلمي

بعضها إٰىل بعض  مُّ َض يُ  اد إذااألعد ألنَّ  ،ملاضياتلكم يف ا الزم

وعدد الليل والنهار املاضيات فقد وجدا  ،هابعد وجودها وحرص

 ضمُّ  فصحَّ  ،امهرآخ دوالوقوف عن ،هاممنا بالفراغ وانحرص

 رنا فيها. ذك وأمكن ما ،إٰىل بعض ضهابع

مور أُ ف ،ة وعذاب أهل النارجلنَّواملستقبالت من نعيم أهل ا

 .ا تكون دائمة بغري انقضاءألهنَّ  ،رهلا آخوليس  ،عة مل توجدمتوقَّ 

وما  ،عضبعض إٰىل ب فيه ضمُّ  وما مل يوجد من العدد فال يصحُّ 

ما قد حدث وكان هناية ال يكون مثل  ريغب حدوثه أبداً  عقَّ يتو

 .حالٍ  إدراك آخره يف كلِّ ب ،ٰى وتناه

 :دليل آخر

ولو   ،ووجودهاكوهنا  ،الً ال املاضية أوَّ فعلأل عٰىل أنَّ  ا يدلُّ وممَّ 

 أنْ  ا كالعدد الذي ال يصحُّ ألهنَّ  ،وجودها ل ما صحَّ مل يكن هلا أوَّ 

م مقام ا تقودأ هببتَ يُ  مجلةً و أ  داً حا واإمَّ  ،لوَّ أ  يكون له أنْ  يتواٰىل إالَّ 

 الواحد.

 : لافصان 

قبل منوط بقدرة  ستامل ل أنَّ بَ ال جيب ذلك من ِق  :قيل هلم

فإذا كان ليس  ، اما دام حي�  دَّ منه أن يع يصحُّ  والعادُّ  ،ادرالق

 من أنْ  ومع ذلك فال بدَّ  ،آخر هليس لعدِّ  أنْ  لوجوده آخر صحَّ 

 ل.وَّ ه أ كون لعددي

 :دليل آخر

دأ بتَ يُ   بعد أنْ إالَّ  وجودها فعال ال يصحُّ ألا عٰىل أنَّ  يدلُّ  اممَّ و

 ،ٰى تدخل قبلها غريهاحتَّ  اً ارد ال تدخلنَّ  :لرجل يلق  لوه أنَّ  ،هلابأوَّ 

  بأنْ ومل يمكن ذلك إالَّ  ،منه دخول يشء من الدور أبداً  مل يصّح 

 منها. يبتدأ بواحدةٍ 

 : سؤال ]]٣٨[[ص /

  ،ن األفعالاملستقبل م رتم يفكذ كام ليحتهذا يس :واالق  فإنْ 

هذا حكم   نَّ فمن أين لكم أ  ،لللمستقبالت من أوَّ  دَّ ه ال بألنَّ 

 ؟املاضيات

 : بجوا

املاضيات قد كانت مستقبلة  ل أنَّ بَ علمنا ذلك من ِق  :قيل هلم

 وجودها.  ل ما صحَّ فلو مل يكن هلا أوَّ  ،هاقبل وجودها ومضيِّ 

بعد   راً لنا به وهو يدخل داثَّ م ذيلا لهذا الرج نارأيفلو  ،عدوب
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ول يق ٰى تَّ ح ،كان بعد دخولك هذه الدور ابتداءً  هل :فقلنا له ،دار

 دخلت قبلها دوراً  ٰى حتَّ  وال دخلت داراً  ،ار منها مل أبتدئ بد :لنا

 عٰى.ه كاذب فيام ادَّ فعلمنا أنَّ  ،ال تتناهٰى 

 :دليل آخر

ة حَّ صوا رهانحصاو ةاملاضي الاألفعتناهي عٰىل  ا يدلُّ وممَّ 

  وكلُّ  ،ا وفراغ فاعلها منهاهل الوجود عٰىل كامها إىلٰ خروج ،طرفيها

وهذا وجه  ،فعل أمثالهي أنْ  م منهتوهَّ فاعل فقد يُ ه الفعل يشءٍ 

جلواز وجود أكثر  ، عٰىل تناهيها وانحصار طرفيها ح يدلُّ صحي

 منها. 

 :معارضة

 نَّ أل ،ةنَّاجل يم أهلنعيف كم ع عليهذا راج :وقد قال امللحدة

 جود أكثر منه.بو فيتناهٰى  ،عٰىل أمثاله اهللا تعاٰىل يقدر

 : انفصال

واألفعال  ؟وضعنيت املامثلة بني املصحَّ  تٰى وم :فيقال هلم

ة ليس له ونعيم أهل اجلنَّ رج مجيعها إٰىل الوجود.املاضية قد خ

 ه عىلٰ ل يوقف نْ غري أام يوجد يشء من وإنَّ  ،مجيع خيرج إٰىل الوجود

 وجوه.لان م آخر هٍ جو

ن اهللا تعاٰىل وعد أهل يكو فقد لزمكم عٰىل هذا أنْ  :قالوا فإنْ 

 لون سائره.ينا وال ،ون إٰىل مجيعهيصلال  ة بنعيماجلنَّ

ه ال مجيع له يف احلقيقة قد أعلمناكم أنَّ  :هلمقيل  ]]٣٩[[ص /

نعيم  هوه والذي وعدهم اهللا ب ).آخر(إذ ليس له  ،وال سائره

ظر لكان نتَ منه يشء يُ  ٰى ال يبقٰى د حتَّ جوو فل ، منقطع ريغ صلتَّ م

 هلم بام وعده. احلقيقة مل يِف يف 

  ،هلا يف احلقيقة ال كلَّ  أيضاً  األفعال املاضية  إنَّ  :لواقا فإنْ 

 ها. الستحالة حرص

ا قد دخلت يف  متم لنا أهنَّ وقد سلَّ  ؟زعمتم ذلك مَ ـولِ  :قيل هلم

 وث عليها. داحل لتمواش ،آخرها باب الوجود عن

 :عٰىل امللحدة ة ألسم

ٰى  ك بحركة حتَّ أليس مل تتحرَّ  ،سمأخربونا عن الش :هلم  اليق

 ؟هلابحركات ال هناية  بلهاكت ق حترَّ 

تفرغ احلركات التي ال  فإذا جاز أنْ  :قيل هلم ،بىلٰ  :قالوا فإنْ 

 الَّ أف ،رها آخ ٰى تنتهي إىلٰ ها حتَّ كت الشمس هبا كلُّ وحترَّ  ،هناية هلا 

 فوتق ،ٰى تفرغ منهاتَّ ح هااملستقبلة كلِّ  اتركاحلك بتتحرَّ  أنْ  زاج

 ؟ وال يبقٰى مستقبل بعدها ،عند آخرها

 يف احلقيقة هلا. ال كلَّ  املستقبالت إنَّ  :االوق  نْ إف

ا الفراغ ممَّ  ألنَّ  ،مل ينفعهم ذلك فيام سألنا ثمّ  .مثل قولناوا بأجاب

م  إذ يلزمه ،عندناح يحصوهو غري  ،هم ندع ال هناية له قد صحَّ 

 ٰى توقف عند آخرها.املستقبالت حتَّ  يضِّ تق

 .دائمةٍ  يةٍ اق ب ةٍ واحد ك بحركةٍ الشمس تتحرَّ  إنَّ  :قالوا فإنْ 

وال سبيل   ، طريق إٰىل فهمه ه ليس يلزمنا قبول ما الإنَّ  :قيل هلم

ن وهذا الذي زعمتموه دعوٰى عارية م . عيه إٰىل إثبات علمهملدَّ 

 برهان.

 ستمأل :نقولنسألكم ف كلذ يفإذا مل ننازعكم ا نّ فإ ،وبعد

 س قد دارت الفلك قبل هذه الدورة التي هيالشم معرتفني بأنَّ 

 ؟ال هناية هلا راٍت ا دوفيه

فقد  :فيقال هلم ،لكإلقرار بذهلم من ا فال بدَّ  ]]٤٠[[ص /

 اراهت دوتنقيض فام أنكرتم أنْ  . ا ال هناية لهعاد األمر إٰىل الفراغ ممَّ 

د نعٰى يقف رغ منها حتَّ يفو ،ا ال هناية هلاهنَّ إ :لة التي تقولونقبتسامل

 ؟خرهيف آوهي اآلن  ،آخرها كام فرغت فيام مٰىض 

  املايض. وهو صحيح يف ،يف املستقبلستحيل هذا م :قالوا فإنْ 

املايض قد كان  وهو أنَّ  ،مقيل هلم بنظري الكالم املتقدِّ 

 الستحال يف اضياً م ستقبلملاري يص تحال أنْ فلو اس ،مستقبالً 

 . مستقبالً  ه قد كانألنَّ  ،يضاامل

 :عليهم رىٰ خمسألة أُ 

بعد  ستقبل دوراتامل س يفتدور الشم أجيوز أنْ  :يقال هلم

 ؟املاضية أم ال جيوز ذلك لدوراتا

ا وعندكم أهنَّ  ؟زعمتم ذلك مَ ـلِ  :قيل هلم ،غري جائز :قالوا فإنْ 

  في ليس يف ذلك ما يأف ،لعددها ةيل دورات ال هناتدور يف املستقب

 ؟قد مٰىض  امب

  ، أكثر من املستقبلملايضوا اجعل ،ال يفي به :واقال فإنْ 

 .تقبلاملسوأوجبوا تناهي 

 ،بام مٰىض الشمس ستدور دورات يفي عددها  إنَّ  :قالوا وإنْ 

أفيبقٰى من املستقبل بعد ذلك  : وقيل هلم .أوجبوا تناهي ما مٰىض 

 ؟ةبقيَّ 

ا تناهي جبووأو ،ل واآلخراألوَّ  ودأقروا بوج ،ال :قالوا فإنْ 

وهو  ،لشمس بداية وهنايةورات اله لد وجعلوا ،من طرفيهالزمان 

 ه. إلي هبواخالف ما ذ

ويبقٰى من   ،ه ستدور دورات يفي بام مٰىض إنَّ  :قالوا وإنْ 
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 حَّ وص ،شبهة يف تناهي املايض مل يبَق  . املستقبل ما ال هناية له أيضاً 

 مه واحلمد هللا. دَ  ِق ذهبهم يفم لطوب ،لهأوَّ 

 :الً ملاضية أوَّ عال الألف آخر عٰىل أنَّ  يلدل

ن  ث كائمنها حمدَ  واحدٍ  كلَّ  ه قد ثبت أنَّ عٰىل ذلك أنَّ  ا يدلُّ ممَّ 

تكون مجيعها  فوجب أنْ  ،م عليهاتقدِّ ث موهلا حمدِ  ،مل يكن أنْ  بعد

 مدِّ ق تمث وهلا حمدِ ، نتك ]]٤١/[[ص  مل ثة كائنة بعد أنْ حمدَ 

ف يف خيتل أنْ  وال يصحُّ  ،هاداآحع مجيعها هو جمتم ألنَّ  ،عليها

 حلكم فيها.ق هذا اوالتفرياجلمع 

ميع باجتامعهم اجلف ،بانفراده أسود لزنجمن ا واحدٍ  كلَّ  كام أنَّ 

 احد يف اجلمع والتفريق.يف ذلك وواحلكم  .سود

وصنعة   ،الفاعلمجيعها أفعال  وقد اجتمع معنا عٰىل أنَّ 

وسبق  ،ٰىل أفعالهعل اعم الفبوجوب تقدُّ د والعقول تشه ،نعاصلا

  مكابر لعقله.لك إالَّ لف يف ذليس خياو ،صنعتهلصانع لا

 م الصانع عىلٰ تدفع هبا تقدُّ  لةً  مل جتد حيامَّ ـدة للحامل واعلم أنَّ 

جب في ،م زمانم رتبة ال تقدُّ م عليها تقدُّ ه متقدِّ إنَّ  :قالت ،الصنعة

 سبه.حبم الفيكون الك ،حوهضِّ ورتبة ليُ الم تقدُّ ٰى عنبم نطالبهم أنْ 

  ،ال فيهاه الفعَّ معنٰى ذلك أنَّ  إنَّ  :نمنهم يقولو ماً وقد سمعنا قو

 ا. ر هلواملدبِّ 

  ا إىلٰ فعادو ،حقيقة احلدوث دافع عنهاهل ذلك ي :فسألناهم

 ث.من أجزاء الصنعة حمدَ  واحدٍ  كلَّ  من أنَّ  ،لالكالم األوَّ 

 .ار بحدوث الكلِّ قرلزمهم اإل ٰى حتَّ  ،ما سلف مهفأعدنا علي

 من أنَّ  مهرباً  لم جيدواف ،ث والقديم دِ اهم بحقيقة املحلبنوطا

م املفهوم دُّ هو التق ،ثاملحدَ  عىلٰ جود م والقديم يف الوالتقدُّ 

 .واآلخر معدوماً  موجوداً ن أحدمها الذي يكو ،املعلوم

يكون  د أنْ وجولار يف والتأخُّ  ممن رشط التقدُّ  وليس أيضاً 

 ع األفعال. مجي عىلٰ م تعاٰىل متقدِّ  واهللا ، زمانذلك يف

يكون  ر يف الوجود أنْ لتأخُّ وام التقدُّ من رشط  اً أيض وليس

وال  ،م بعضه عٰىل بعضقدَّ الزمان نفسه قد يت نَّ أل ،ذلك يف زمان

 لزمان آخر. ذلك مقتضٍ  إنَّ   :يقال

 سقطت عنه هيومن أحلق ف ،يلوالكالم يف هذا املوضع جل

 ه كثرية.بَ ُش 

برجل عجمي  لةرمنت اجتمعت يف الك قدو ]]٤٢[ص [/

 .يف هذا الباب ن حيفظ شبهاً كاو )،ربذعيأيب سعيد ال( ـف بعرَ يُ 

 فأورد عيلَّ  ،ة عليهإثبات احلجَّ وأستظهر ب ،مهكلِّ أُ ا م اً وكنت كثري

 هبأقنع بكالم مل مت عليها وتكلَّ  ،ا يف يديه كانت أكرب ممَّ  شبهةً 

 فأحكيه.

 يف املرتٰىض رشالا ندة سيِّ د إٰىل حرضداإٰىل بغ باً  كتبت كتاإينِّ  ثمّ 

 جوابه عنها. فورد إيلَّ  ،هة فيهوذكرت الشب، دين املج ذي

م يف ته بعد ذلك من الكالهة واجلواب وما وجدلشبكر افأنا أذ

 لباب.هذا ا

 :الشبهة

  إينِّ  :عةنصلام يتقدَّ  نع ملالصا عٰىل أنَّ  قال امللحد مستدال� 

م الصنعة دَّ تقت ا أنْ إمَّ  :خصال ثخيلو من ثال وجدت ظاهرمها ال

 نا يف الوجود سواء.يكو نْ أو أ ،ر عنهتتأخَّ  أنْ و أ  ،عليه

 مها عليه. قدُّ ق تافوقد فسد باتِّ 

إذ كان ال خيلو  ،هامه عليتقدُّ  ويفسد أيضاً  :قال ]]٤٣[[ص /

أو  ،هيةأوقات متنا رية حمصورة وتقدمه بمدَّ يكون تقدُّ  من أنْ 

 ات غري حمصورة.وق أ دة وتقدير ة غري حمدوبمدَّ 

أوقات ال دير وتق ،دُّ ُحتَ ة ال بمدَّ مها تقدُّ  ]كان[ وإنْ  :لقا

آخره   أنَّ كامف .ل وآخروله أوَّ  ،هٍ متنافال آخر  ،َرص تتناهٰى وُحت 

ونعوذ باهللا من  .له حدوث الصانعأوَّ  ذلكفك ،حدوث الصنعة

 القول بذلك.

ت ال قاوتقدير أو ،دُّ ة ال ُحتَ مها بمدَّ تقدُّ  ]كان[ وإنْ  :لقا

وإذا مل يكن هلا   .ل هلا ال أوَّ كام ،ةدَّ فال آخر هلذه امل ،َرص تتناهٰى وُحت 

 نعة.آخر فقد بطل حدوث الص

ه ال نَّ هذا فيها فإ ألزمان التي يصحُّ نفيتم األوقات وا وإنْ 

 ا. هن لزم هذاتقدير يويف ال  ،يمكنكم إنكار تقديرها

 . يزاالمل صانع قديامنالصنعة وال فهذا دليل عٰىل أنَّ  :قال

 :الرشيف املرتٰىض  هلقاب واجلوا

 ،عتهمه عٰىل صنمن تقدُّ  فال بدَّ  كان صانعاً  الصانع من حيث اأمَّ 

جيب  ،كمٌ ٰىل فعله حم الفاعل عتقدُّ  ألنَّ  ،ثاً حمدَ أو  سواء أكان قديامً 

 .اعالً له من حيث كان ف

غري   ،ثاحلكم الفاعل القديم والفاعل املحدَ هذا  يفويستوي 

 اه أوقاتاً رنا قدَّ م صنعته بام إذدَّ قتي أنْ انع القديم جيب لصا أنَّ 

 كانت غري متناهية وال حمصورة. ماناً وأز

م الصانع من  بل يتقدَّ  ،ثهذا يف الصانع املحدَ  بجي وال

 رة.وصحن املتناهية املثني صنعته بالزمان الواحد واألزمااملحدَ 

م صنعته يتقدَّ  من أنْ  الصانع ال بدَّ  عٰىل أنَّ  والذي يدلُّ 
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م عليها مل  دَّ ه لو مل يتقنَّ أ  ،ثحدَ قديم واملاحلكم ال اذه يفويستوي 

 عل أنْ الفاشأن  ]]٤٤/[[ص  من ألنَّ  ،به له وحادثةً  تكن فعالً 

ق غني عن تعلُّ وجوده يُ  ألنَّ  ،املوجود در عىلٰ وال يق ،يكون قادراً 

 ل لفعله.عٰىل استحالة مصاحبة الفاع فهذا يدلُّ  ،رة بهدقلا

د ر يف وجوملؤثِّ ا ألنَّ  ،ر فساداً عله فأظهاف ىلٰ ا تقدم الفعل عمَّ فأ

 ر فيه عىلٰ م املؤثِّ يتقدَّ فكيف  ،وحدوثه كون فاعله قادراً الفعل 

 ؟راملؤثِّ 

يكون  جب أنْ م تعاٰىل عٰىل صنعته فيع القديم الصانا تقدُّ وأمَّ 

لصانع ام وجب ذلك فيه ومل جيب يف اوإنَّ  ،األوقاتصور حم غري

ث أوقات م واملحدَ ه لو كان بني القدينَّ أل ،لكونه قديامً  ثاملحدَ 

 ألنَّ  ،ثاً حمدَ كون ي ودخل يف أنْ  يكون قديامً  ية خلرج من أنْ متناه

وتناهي ما بينه وبني  ،داءال يكون بوجوده ابت أنْ  القديم من شأن

 ل وابتداء.يكون بوجوده أوَّ   أنْ ث يقتيضدَ حملاألوقات وبني ا

م د تقدُّ ل يف إفسايدتعالال من التقسيم وسؤنه التضمَّ  ا مافأمَّ 

مثل  ألنَّ  ،فاق عٰىل ذلك فغري صحيح االتِّ عٰىل الصانع عىلٰ صنعة ال

ا إمَّ  ، طريق العلمعنيَّ أن يُ  بل ال بدَّ  ،فاق االتِّ ل فيه عىلٰ عوَّ ال يُ هذا 

م الصنعة ال تتقدَّ  عٰىل أنَّ  ا ما يدلُّ نَّوقد بيَّ  ،اللدتسامن رضورة أو 

 الصانع.

واآلخر عن  تناهي ال من إلزام نفي الؤلسا  منا ما مٰىض مَّ فأ

البتداء ها ا عنة التي تكون بني الصانع والصنعة كام نفٰى املدَّ 

 ٰى ا متا أنَّ نَّا قد بيَّ ألنَّ  ، الزمهلا فغري صحيح والل أوَّ بَ من قِ والتناهي 

 ،ورةة متناهية االبتداء حمصالصانع القديم وصنعته مدَّ  علنا بنيج

 .يكون قديامً  نْ أ  من رجوخ ،ثيم باملحدَ قدحلق ال

ٰى إٰىل وال أدَّ  ،فيها نتهاء مل جيب ذلكلناها حمصورة االذا جعإو

من  وال إٰىل غريه ،ثاً القديم حمدَ منا فساده من كون د علما ق 

عٰىل نفي  ة قياساً عن املدَّ  رخاآل فلم يلزم نفي ،درضوب الفسا

 ل.األوَّ 

ن م الفرق بني هذيبهتُ العدل يف كُ  شيوخ أهل وقد بنيَّ 

ت فاعل مل يزل من املستحيل إثبا ]]٤٥ : /[[صوقالوا ،رينماأل

 ،فاعالً ال يزال بات فاعل ل إثستحيوليس بمنكر وال م ،عالً فا

جها رِ هلا ُخي أوَّ ل بَ ِق  ناألفعال مء عن بتداناهي واالنفي الت نوا أنَّ وبيَّ 

خرها آ لبَ ها من ِق وليس نفي التناهي عن ،تكون أفعاالً  من أنْ 

 .تكون أفعاالً  أنْ ن جها مرِ ُخي 

ال  ،ة وعقاب أهل النار دائامننعيم أهل اجلنَّ نَّ وا أ وذكر

ٰى إليه ٰىل املحال والفساد ما أدَّ ك إذل ومل يؤدِّ  ،آخروال ام انقطاع هل

 هلا.ل أوَّ بَ ل من ِق اعفاأل التناهي عن نفي

 غريب أبداً  رٍ ابعد د يدخل داخل داراً  ليس بمنكر أنْ  :وقالوا

 انقطاع. 

 ل.أوَّ  الب أبداً  قبل دارٍ  داراً يدخل  يل املنكر أنْ حستملومن ا

 ،بناتُ كثرية من كُ  واضعيف موقد استقصينا نحن هذا الكالم 

عٰىل  ضواملسائل والنق ن أجوبةوغريه م )صامللخَّ (وذكرناه يف 

 فني. لاملخا

الصنعة  عٰىل أنَّ  هذا يدلُّ  نه السؤال من أنَّ ا ما تضمَّ وأمَّ 

صف املتَّ  وصف ألنَّ  ،هرةفمناقضة ظا الزاانع قديامن مل يلصوا

ه مصنوع بأنَّ وصف القديم  كام أنَّ  ،م ينقض كونه صفةدَ بالقِ 

 .يامً كونه قد ينقض

 وال ؟ثدَ حم ميدوالق ،ث قديمدَ املح يح بأنَّ  ترصوهل هذا إالَّ 

 ء بفساد ذلك.خفا

ف يد الرشسيِّ ة المن حرض آخر اجلواب الوارد إيلَّ  ذاوه

 شبهة.لا ذهعن ه  املرتٰىض 

ل بني القديم وأوَّ  نَّ نه من إطالق القول بأومجيع ما تضمَّ 

ام املراد به تقدير نَّ ل هلا فإأوَّ  ]]٤٦[[ص / الثات أوقات املحدَ 

األوقات  ألنَّ  ،ةيف احلقيق اً تاق يكون القصد أو دون أنْ  ،أوقات

 أفعال. 

  لبني القديم وأوَّ  إنَّ  :لناو ق فل ،الً لألفعال أوَّ  فقد ثبت أنَّ 

  ، يف مذهب خصمنا قيقة لناقضناه ودخلناحليف ا عال أوقاتاً فاأل

 ذا.نعوذ باهللا من القول هب

 :ةجواب آخر عن هذه الشبه

القديم   ني ب :نقول أنْ  ينبغيه ال إنَّ  :وقد قال بعض أهل العلم

 ،ام تقع بني شيئني حمدودينهذه اللفظة إنَّ  ألنَّ  ،ث املحدَ وبني

 ل له.أوَّ  والقديم ال

 ديم مل يكن عن عدم.لقوجود ا إنَّ  :نقول نْ أ  جبوالوا

تناقض مل يية وه لو أمكن وجود حوادث بال هناإنَّ  :قولنو

 دق  نفيكو ،ل  أوَّ إىلٰ  ال قبل حادٍث  ها حادثاً يفعل أنْ ألمكن  ،ذلك

 اية.بال هن ت حوادثدَ جِ وُ 

 ألنَّ  ، اامتداده  زيدة يفعل مدَّ  ه كان قبل أنْ ولسنا نريد بذلك أنَّ 

 الزمان واحلركة. ٰى وهو معن ،دتجدُّ وال ثدوحلهذا هو ا

 ا االمتداد.هذ ه ال يثبت يف األوهام إالَّ إنَّ  :ل قائلقا فإنْ 
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 .يكون صحيحاً  ليس جيب إذا ثبت يف الوهم أنْ  :قيل له

 م.وذلك غري متوهَّ  ؟امل خالءارج العه ليس خعندكم أنَّ  سيلأ 

 اتركع فرضكم نفي احلم ذلك الوهم أيثبت يف :يقال هلم  ثمّ 

 ؟ضكم إثبات ذلكفرأم مع  ،والتغيريات

في نمع  فيجب :مع فرضنا إثبات ذلك قيل هلم :الواق  فإنْ 

 م.ا التوهُّ ال يثبت هذ ذلك أنْ 

 فرضنا نفي ذلك. عم ما التوهُّ هذبت يث :قالوا وإنْ 

م هو هذا التوهُّ  ألنَّ  ،م النقيضانفقد ثبت يف التوهُّ  :قيل هلم

 .دَّ نتقل ويمتي أنْ 

يس يثبت يف ذهني ل :لو قال لكم قائل متأيأر :يقال ثمّ  :قال

 ري البايكون  فيجب أنْ  ،جهة ]]٤٧/[[ص  د ليس يفموجو

هم متٰى الو يف لكام يثبت ذنَّ إ :يقال ن يمكن أنْ أليس يكو ،يف جهة

ه ال ز فإنَّ ا متٰى فرضتموه غري جسم وال متحيِّ وأمَّ  ؟فرضتموه جسامً 

 م.لكذا يكون جوابنا هكف ،يف الوهميثبت ذلك 

ة مديدة قبل توا مدَّ ثبِ  تُ فإذا مل :قالوا فإنْ  :مقال هذا املتكلِّ  ثمّ 

 م فعله. يتقدَّ الباري سبحانه مل إنَّ  :لتمالفعل فقد ق 

ن عدم فعله ه قاروجود م عٰىل معنٰى أنَّ ه يتقدَّ نَّ إ :بل نقول :قيل

 فعل ال غري.الب عٰىل عدم يرتتَّ  )ثمّ : (وقولنا .قارن وجود فعله ثمّ 

عٰىل  ،مقدَّ يت أنْ  ه جيوزإنَّ  :نه شيئاً حاإذا فعل اهللا سبول ونق :قال

ا هو حلوادث أكثر ممَّ ينه وبني يومنا من اب ونيكف ،ه يفعلهمعنٰى أنَّ 

 إٰىل احلوادث دون إالَّ  ر راجعاً م والتأخُّ الكثرة والتقدُّ  سيول ،اآلن

 يقع فيها.  ةٍ مدَّ 

 : لقاة في املدَّ م يف نفتكلَّ  ثمّ 

ة رها يثبت من دون مدَّ أخُّ م احلركات وتتقدُّ  أنَّ  بنيِّ والذي يُ 

امتداد  ال واحداً  يكون شيئاً  نْ أ  منة ه ال خيلو هذه املدَّ يقع فيها أنَّ 

 . ل وامتدادأو يكون فيه تنقُّ  ،إٰىل حالل حا نقل منيه وال يف

 قتيضوي ، إثبات الزمان عٰىل غري الوجه املعقولل يقتيضواألوَّ 

كان باألجل  إذا ،ا عٰىل بعضعضهم بدِّ األشياء غري متقن تكو أنْ 

 ر.م وتأخُّ تقدُّ ر ليس فيه م األشياء وتتأخَّ ره تتقدَّ خُّ مه وتأتقدُّ 

 ؟بغريه ر بنفسه أمخُّ أم والتتقدُّ ال ثبتفليت شعري أ 

كان ذلك   وإنْ  ،ٰىل ما ال هناية لهإ ٰى كان يثبت فيه بغريه أدَّ  إنْ 

م متقدِّ  ءيش يكون يف ن غري أنْ م بنفسه راً ومتأخِّ  ماً الزمان متقدِّ 

 ؟معنٰى غريهاغني عن ركات واستُ  قيل ذلك يف احلفهالَّ  ،رومتأخِّ 

 :يانوب  فصل ]]٤٨[[ص /

  ،ة الشبهةادَّ هي عندي قاطعة مل اهالتي حكيت ريقةوهذه الط

وهي مطابقة الختيار أيب  ،ة عٰىل املستدلِّ كافية يف إثبات احلجَّ 

ل م وأوَّ قديال نيب ق القول بأنَّ طله ال يألنَّ  ،القاسم البلخي

 ة.ثات مدَّ املحدَّ 

 موجوداً ان ه كبمعنٰى أنَّ  ،قبلها )أي الصانع تعاىلٰ (ه إنَّ  :ويقول

وجوده  إنَّ  :م يف قولهلِّ ذكر هذا املتكما  ٰى نوهو مع ،تدَ جِ وُ  ثمّ 

فهو عٰىل هذا الوجه قبل  ،قارن وجود فعله عله ثمّ قارن عدم ف

 أفعاله.

ضيق عن يف هذه املواضع تت رااعبال أنَّ  - اهللا  دكأيَّ  -علم او

 وإنْ  ،دلشاهيف ا دَ جِ ووُ  دَ هِ ورة إٰىل النطق بام عُ الرضوتدعو  ،املعاين

حلقيقة   ياً كان مؤدّ  ذلك إذاوجيوز  ،تعارفامل يف ة راد حقيقكن اململ ي

فليس املعهود  .وثمّ  ،وكان ،وبعد ،قبل :كقولنا ،إٰىل النفساملعنٰى 

 د.دَ  يف األوقات واملُ إالَّ ظ عامل هذه األلفاستيف الشاهد ا

  فليس ،أوجد خلقه تعاٰىل كان قبل خلقه ثمّ  اهللا إنَّ  :فإذا قلنا

م بعضها عٰىل وقد يتقدَّ  قات ومددٍ وأل مفيداً  والتأخريالتقديم  هذا

 خر.هلا أوقات أُ يكون  أنْ من غري  ،بعض بأنفسها

اهللا قبل وجود د وجو إنَّ  :اق به اللفظ من قولنطلَ وكذلك ما يُ 

ام هو وإنَّ  ،يقة معنٰى غري املوجودقد يف احلفليس الوجو ه.لقخ

 معقول.هوم  مفواملعنٰى  ،ساع يف القولاتِّ 

 : فقال ،لبلخي نفسها مساو القد سأل أبق و

أكان من  ،تعاىلٰ له اهللا ل فعل فعأخربونا عن أوَّ  :قال قائل نْ إ

 ؟يفعل قبل غريه اجلائز أنْ 

  أنْ عنٰى بم ، زهو جائ :لك فقال ذ أجاب عنو ]]٤٩[[ص /

ا غري ذلك فال فأمَّ  .هو علهوف ،له وفعل غريه بدلهعفيكون مل ي

 حال. املي إىلٰ دِّ ؤه يُ ألنَّ  ،جيوز

واحلمد  ،ة امللحدة الدهريَّ القدر كفاية يف الكالم عىلٰ  اذهويف 

 . هللا

 :يف تأويل خربلة مسأ

ملروي ا يف اخلرب  قول النبيِّ  ما معنٰى  :سأل سائل فقال إنْ 

 ؟هو الدهر» اهللا الدهر فإنَّ  اوبُّ تس«ال : عنه

فٰى  امللحدين ومن ن الوجه يف ذلك أنَّ  :هل لقي :اجلواب

هللا تعاٰىل ينزل به من أفعال ا ينسبون ما اونالعرب كنع من ااالص

 جهالً  ،ب والفناء إٰىل الدهراخلصكاملرض والعافية واجلدب و

 من ،لكثري من األحوا يفونه ويذمُّ  ،ت عظمتهمنهم بالصانع جلَّ 
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  فنهاهم النبيُّ  ،لالفاعل هبم هذه األفعا هث اعتقدوا أنَّ حي

ن ممَّ  ،األفعال» هذه مكوا من فعل ببُّ تس«ال : وقال هلم ،عن ذلك

 ،فاعل هلذه األفعالاهللا تعاٰىل هو ال فإنَّ  ،ه هو الدهريعتقدون أنَّ 

 الدهر أفعال اهللا ث نسبوا إىلٰ اهللا هو الدهر من حي إنَّ  :ام قالوإنَّ 

 . ىلٰ اتع

 َحيَ مَ  :تعاٰىل عنهم قوهلم وقد حكٰى اهللا
�

يَ ا ِ�َ إِال
ْ
� نَا ا��

ُ
ا  ا�

مُ 
َ
  ُت و�

ْ َ
لِ  امَ ا وَ يَ َو�

ْ
ه

ُ
نَ �

ُ
 اك

�
رُ ا إِال

ْ
ه �� ٢٤ية: [اجلاث .[ 

 ]] ٥٠[[ص / :قال لبيدو

   دة من قومهوم سايف قر

  نظر الدهر إليهم وابتهل 

 م.أي دعا عليه

*   *   * 

مَ : اهللا  لقوك فمن ذل]] ٥٧[[ص 
�
َ  اإِ�

ُ
ْو�

َ
ْ ق

َ
 ا �ِ�

َ
ا  ٍء إِذ

 
ْ
رَد

َ
ُ �ُ نَ أ َ� 

َ
ول

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
 اهُ أ

َ
 ْن �

ُ
 يَك

ُ
فدليل ]، ٤٠[النحل:  �ون

فيه حقيقة  وال يصحُّ  ،ليس هو القولاملراد بذلك  شاهد بأنَّ 

ن خيلو م كان ال ،ء يف احلقيقة بالكونه لو كان يأمر اليشألنَّ  ،ألمرا

 : لنيحا

أو   ،ء يف حال عدمهليشأمره بذلك واي نْ ا أ إمَّ  ]]٥٨[[ص /

 ده. حال وجويف 

قيقة  املعدوم يف احل نَّ أل ،دمهع  حال يأمره وهو يف وحمال أنْ 

 ألمر.ه إليه اء فيتوجَّ ليس بيش

مني ال خيالفون من املتكلِّ حال عدمه ه يشء يف تون أنَّ ثبِ والذين يُ 

 ر.ؤمَ يُ  أنْ  ه ال يصحُّ يف أنَّ 

املوجود هو  ألنَّ  ،ال وجودهيف ح هوو يأمره أنْ  أيضاً  الوحم

 الكائن.

 . ) نسكا(: كنايقال للسكام ال  )،كن( : يقال للكائنالو

ء املأمور لكان اليش )بالكون(ره يف احلقيقة ان يأمفلو ك وأيضاً 

 هنا. كوِّ ه ويُ هو الذي يفعل نفس

 يصحُّ  الو ،قادراً  ايكون حي�   أنْ يفعل إالَّ  من يشء أنْ  وال يصحُّ 

 . د كونه عاملاً بع إالَّ املتقن  كمحلال فعي منه أنْ 

 ه.نفسل عفير وال ؤمَ يُ  املعدوم ال ه عٰىل أنَّ كلُّ وهذا 

 يف القول. يكون ذلك جمازاً  أنْ  إالَّ  ومل يبَق 

ه إذا أنَّ  ،سبحانهٰىل اهللا  الفعل عواملراد به اإلخبار عن تيرسُّ 

 الول ائكونه كان بغري حد ومتٰى أرا ،ر منه ه غري متعذِّ وأنَّ  ،أراده

ن كوِّ يُ  أنْ  يصحُّ  ،قادراً  احي� الذي يريده لو كان  نَّ أٰى كحتَّ  ،مانع

 ر عنه.ليبادر إليه ومل يتأخَّ  أمره اهللا تعاٰىل بذلك ثمّ  ،نفسه

 : مثل ذلك قول اهللا و ]]٥٩[[ص /
ُ
ٰ  ىٰ اْستَوَ م� �
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 ق
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َ
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َ
ا  �

تَ 
َ
نَ أ

ْ
 .]١١: صلت[ف �ائِِعَ� ا طَ �

ام  وإنَّ  ]،نطقتا[ مجادمها رض وامء واأللسا يس املراد أنَّ لو

 .أراده فيهام  فعلهام ومااملعنٰى تيرسُّ 

منهم  قادرين الذين يصحُّ حكم األحياء ال ام لو كانتا يففكأهنَّ 

 : ا باإلتيانتمرالتا إذا أُ النطق واإلتيان لق
َ
 تَ أ

ْ
 .ائِِع�َ طَ  انَ �

 هذا يف الكالم كثري. ري ونظ

 ،ه قد أطاعهعلف نَّ أه الفعل كمن من تيرسَّ جيعلون والناس 

 ،وتطيع ]له[وايف لتسمع لقا إنَّ  :احلارض اخلاطرللشاعر  ويقولون

 ا ملحصورة بني يديك.وإهنَّ  ،أي العنياها رك لرتوإنَّ 

ء منها ف يشوقَّ تي وال ،يه متٰى رامهاعلر تتعذَّ ال ا ومرادهم أهنَّ 

 ا قصدها. إذ

طيع  من ي أو يف حكم ،اهآررٰى لزها تُ يِّ حانت يف ا لو كفكأهنَّ 

 مرها.اعت أمره إذا أ ألط

 ام ء واألرض بأهنَّ ا اإلخبار عن السامفأمَّ 
َ
َ ق

َ
نَ ا�

ْ
تَ�

َ
ا ا أ

 ا بمنأتين :يكون املعنٰى  فيحتمل أنْ  ،بلفظ التذكري � ائِِع�َ طَ 

 . ريكتذالفيه  يصحُّ   )من(و ،فينا

 :  لك قول اهللاومن ذ
ُ

ول
ُ
ق
َ
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ْ
 يصحُّ  م يف احلقيقة الجهنَّ]، و٣٠ق: [ �َ�ِز�ٍد  نْ ل

 ول.وال يقع منها الق ،باطَ ُخت  أنْ 

قول ا المنه ب ويصحُّ اطَ ا لو كانت يف حكم من ُخي فاملعنٰى أهنَّ 

 ِمْن �َ  :لتلقا
ْ

 . � دٍ �زِ َهل

 يف بر هلا واخلطاذكال وهو أنَّ  :خرية بوجه آيل يف اآلوق 

  :وهم القائلون ،اهتزنخله جِّ احلقيقة متو
َ
 ِمْن َ�ِز�ٍد ه

ْ
 . �ل

قالت البلدة   :ضيف ذلك إليها كام يقالام أُ إنَّ و  ]]٦٠[[ص /

 .أي قال أهلها ،ةالفالنيَّ 
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َ
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ْ
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َ
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َ
ةٍ ق  َ�ر�

َ
ل و�

َ
ْ  َو�ِ ُ�ْم أ

َ
  تُ هِ �

َ
 �رَْجُعون

ه عٰىل االستعارة إنَّ  :هكلِّ  فالقول عندنا يف ذلك ]،٢١ لت:صِّ [فُ 

 للغة دون احلقيقة.وجماز ا

عٰىل ت ا تنطق لنطقاجلوارح لو كانت ممَّ  واملعنٰى فيه أنَّ 

 هللا.أنطقنا ا :وقالت ،ةدهالشأصحاهبا با

  مل وإنْ  ،الشهادة بفعله ان ما تقام سناإل أبعاضوز يف وقد جي

 .قنط يكن

 :ونويقول )،عني أنطق من لسان بَّ رُ ( :والعرب تقول

 .)عٰىل خربك ونظرك يدلُّ  ،عيناك تشهد بسحرك(

 .وفيام ذكرناه كفاية ،والشواهد عٰىل هذا كثرية

*   *   * 

 :)هـ٦(ق  الطربيسضل الف /)١(ج  مع البيانجم

  : أي قوله تعاىلٰ [ ةيويف هذه اآل ]]١٤٢[[ص 
َ

يْف
َ
ك

رُ 
ُ
ف

ْ
 بِ وتَ�

َ
 اِهللا ن

ْ
�
َ
تُْم أ

ْ
ن
ُ
يَ وَ َو�

ْ
ح

َ
أ
َ
 ف

ً
م� يُمِ اتا

ُ
ْم � م�  ا�ُ

ُ
ْم � يتُ�ُ

 إِ 
م�
ُ
ْم � يِي�ُ

ْ ُ
ِْه تُ �

َ
� 

َ
 اىلٰ ه تعداللة عٰىل أنَّ ]] ٢٨[البقرة:  �رَْجُعون

أو خلقه نهم ده مأرا ه لوألنَّ  ه فيهم،قلخ الن عباده الكفر وم مل يرد

يْ : قولهيضيفه إليهم ب مل جيز أنْ  مهفي
َ
 ك

َ
  تَ ف

ْ
 بِ �

َ
ُرون

ُ
 امك ،اهللاِ ف

وما  ؟أو قصاراً  كنتم طواالً  مَ ـو لِ كيف أ  :يقول هلم ال جيوز أنْ 

 ا هو من فعله تعاٰىل فيهم.ممَّ  كشبه ذلأ 

*   *   * 

 : اىلٰ تع[أي يف قوله  يةآلويف هذه ا] ]١٧٣[[ص 
َ
أ
َ
ُهَماف

�
 َز�

 
�
هَ اْيطَ ا�ش

ْ
 َ�ن

ُ
 ا ن

َ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
�

َ
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َ
رِض ُ�ْسَتق

َ ْ
 ر� َوَمتَ األ

ٌ
ٰ اع

َ
 ِإ�

ريد اهللا تعاٰىل ال ي داللة عٰىل أنَّ  ]]٣٦[البقرة:  � ِح�ٍ 

نها، وال ع جهرِ ال ُخي طاعة، ولان ع أحداً  وال يصدُّ  ،املعصية

س نا وتقدَّ ربُّ  الشيطان، جلَّ  ه نسب ذلك إىلٰ ألنَّ  ،عصيةب املبِّ سيُ 

لوسوسة  عٰىل أنَّ  أيضاً  ويدلُّ  .ٰىل إبليس والشياطنيبه إ نسعامَّ 

 يف املعايص. رياً إبليس تأث

*   *   *  

 ):هـ٦٧٢طويس (ت ين الجتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

 :عاله يف أف :ثالثالل صفلا ]]١٩٧[[ص /

ا  مه واحلسن أربعة، و، ا حسن أو قبيحئد إمَّ صف بالزاتَّ ملالفعل ا 

  ، -من غري رشع  -الظلم  حسان وقبحبحسن اإل  ن، للعلماقليَّ ع

، و جلاز التعاكس، وجيوز التفاوت والنتفائهام مطلقًا لو ثبتا رشعاً 

 نكاإم القبيحني، مع قّل ، وارتكاب أ، لتفاوت الصورالعلوم يف

 اطل.جلرب بوا، صالتخلُّ 

 :]عنه تعاىلٰ لقبيح [نفي ا]] ١٩٨ [ص[/

، عن أفعاله تعاىلٰ  ن عٰىل انتفاء القبيحدالَّ يواستغناؤه وعلمه، 

 حق.تناع الالَّ وال ينايف االم، لعموم النسبة ،عليه مع قدرته

 :]يف فعله[نفي الغرض الفاعيل فيه تعاٰىل وإثبات الغرض 

 .ليهلزم عوده إ، وال يثبلعا في الغرض يستلزمون

 :اعة وكراهته للمعصية]ته للط[إراد ]]١٩٩[[ص /

،  والنهياحلسن واألمر  وكذا ترك إرادة، ةقبيحبيح قوإرادة ال

 والعلم تابع.، الزمة ة غريواملغلوبيَّ ، مستندة إلينا ألفعالوبعض ا

 :[نفي اجلرب]

فعال إلينا،  األاد ية باستنورة قاض]] والرض١٩٩[[ص 

اد ال جيإل، وا- كالواجب - ةردلقال ينايف ا يللداع بجولووا

ع االجتامع ، وميكفي اإلمجالصد فالق نيستلزم العلم إالَّ مع اقرتا

بعض  ر املامثلة يفاري، وتعذُّ واحلدوث اعتباده تعاٰىل، يقع مر

نا وفعله  ة بني فعلحاطة، وال نسبة يف اخلرييَّ ر اإلاألفعال لتعذُّ 

مع ]] والس٢٠٠ ص[يامن، /[ت اإلامدّ مق ، والشكر عىلٰ اىلٰ تع

ل،  ومعارض بمثله، والرتجيح معنا.  متأوَّ

 العلم بإضافته إلينا، قتيضعٰىل املتوّلد ي الذمِّ دح ووحسن امل

عليه ال  بيِّ إلقاء الصيف  الذمُّ وجوب باختيار السبب الحق، ووال

 عٰىل اإلحراق.

 : [القضاء والقدر]

 وأ  ،ملحاللزم ا لفعالُأريد هبام خلق  نْ لقدر إاء واوالقض

ة، أو اإلعالم صحَّ  الواجب خلزام صحَّ يفاإل ، -مطلقًا  -  اصَّ

 حديث األصبغ. يف نه أمري املؤمنني بيَّ  دوق 

 : ]لضال[اهلدٰى واإل

وفعل  ٰىل خالف احلقِّ إواإلضالل اإلشارة  ]]٢٠٢[[ص /

عنه  اننفيَّ م النوَّ واأل ،واهلدٰى مقابل ذلك، الضاللة واإلهالك

 . ىلٰ تعا

 : ]فكلَّ ري املغ بعذي[عدم ت

يست  لواخلدمة ، وكالم نوح جماز، ف قبيحكلَّ وتعذيب غري امل

 كام جائزة.  بعض األحة يفوالتبعيَّ ، له ةعقوب

 :]ف[التكلي

، هلحة ال حتصل بدونالشتامله عٰىل مص، والتكليف حسن
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 ،الشكر باطلواملعاوضات و، التداوي بخالف اجلرح ثمّ 

تلزم للسنة اضد املسٰىل التعإ جاحمتوع الن نَّ وأل ]]٢٠٣ [[ص/

، مور العاليةاألُ يف  روإدامة النظ، الرياضة افع استعامهلا يفالن

. مع زيادة األجر، العدل إلنذارات املستلزمة إلقامةر اوتذكُّ 

 .عن القبائح وواجب لزجره

،  قه لَّ ن متعوإمكا، مهوتقدُّ ، انتفاء املفسدة ورشائط حسنه:

بصفات الفعل  فم املكلَّ لعو ،نهسح ىلٰ ئدة عبوت صفة زاوث

ف درة املكلَّ ق و، هيعل وامتناع القبيح، عليه وقدرته تحقِّ وقدر املس

 آللة.ان اوإمك، وعلمه به أو إمكانه، فعلعٰىل ال

ا  -عقيل أو سمعي  - ا علم قه: إمَّ ]] ومتعلَّ ٢٠٤[[ص / ، وإمَّ

ا عمل. وهو منقطظنٌّ   الثواب.إليصال و ع، لإلمجاع،، وإمَّ

وهو مفسدة ال ، اختياره لكافر منر اورض، ةعامَّ  نهحس ةلَّ وع

 والفائدة ثابتة.، هطنارش بخالف ما  من حيث التكليف

 :]طفلل[ا

كان من فعله  فإنْ ، الغرض به واجب، لتحصيل واللطف

به  رهشعِ يُ  أنْ  ف وجب كان من املكلَّ  وإنْ ، جب عليهتعاٰىل و

،  م بالفعلالعل فيلكلترشط يف ا مها غرين كان م وإنْ ، ويوجبه

لطف،  والكافر ال خيلو من ، ةنفيَّ ووجوه القبح م ]]٢٠٥[ص [/

دة، ويقبح منه تعاٰىل  ت مفسعادة والشقاوة ليسبالسبار خواإل

ح  ترجَّ من املناسبة وإالَّ  ، وال بدَّ مِّ دون الذ - مع منعه  -عذيب الت

ف لَّ ملكام لعوي، اإلجلاءغ بلي وال، نتسبنيٰىل املإح بالنسبة بال مرجِّ 

، عٰىل جهة احلسناللطف ويزيد ، أو تفصيالً  الً اللطف إمجا

قبيح  األملوبعض ، سن البدلنيط حشَرت ويُ  ،ويدخله التخيري

  ه سنوح، اوبعضه حسن يصدر منه تعاٰىل ومنَّ ، ةا خاصَّ يصدر عنَّ

، الزائدين رأو الشتامله عٰىل النفع، أو دفع الرض، ا الستحقاقهإمَّ 

يف  ]] وال بدَّ ٢٠٦[ص [/، وجه الدفع عىلٰ أو  ،اي� أو لكونه عاد

 وال، كونه عقاباً  حقِّ ملستاوجيوز يف ، ل عٰىل النفع من اللطفملشتما

 ةوال حيسن مع اشتامل اللذَّ ، حلسن اف يففي اللطف يف أمل املكلَّ يك

 .عل بالفط يف احلسن اختيار املتأملِّ شَرت وال يُ ، تهعٰىل لطفيَّ 

 :]ضعوي[الت

ل، ويستحقُّ  عن تعظيم وإجال  خالٍ  حقٌّ ستمع نف والعوض

ري، وإنزال الغ صلحةاملنافع مل : إنزال اآلالم، وتفويتـ بعليه تعاىلٰ 

أو  -مكتسب ي أو رضور -تندت إٰىل علم (سواء اس الغموم

،  باحتهاإأو  ده باملضارِّ  فعل العبد)، وأمر عبا، ال ما يستند إىلٰ ظنٍّ 

اء يف النار، لقإلاد عن حراقإلا فبخال ،اقلالع غري أو متكني

، وسمعاً  واالنتصاف عليه واجب عقالً  عند شهادة الزور. القتلو

 ال يوازيدون عوض يف احل لم منمتكني الظامل من الظ زوجي فال

اهللا  قة فرَّ ن أهل اجلنَّكان املظلوم م ]] فإنْ ٢٠٧[[ص /، ظلمه

  من ن كا نْ إو، اهلبمث يهعل لضَّ فت أو أعواضه عٰىل األوقات تعاىلٰ 

ال يظهر له  من عقابه، بحيث ا جزءاً العقاب أسقط هبأهل 

وامه، وال جيب د، وقاتأل اعىلٰ  صق الناق فرِّ يُ  خفيف بأنْ الت

وال جيب ، كان منقطعاً  معه األمل وإنْ الزائد بام خيتار  نحلس

 واألمل عٰىل القطع، الدنيا الحتامل مصلحة التأخري حصوله يف

 حبه بإيصاله جيب إشعار صاوال، زاعلنا  حملِّ غريه نَّ أ ممنوع، مع 

إٰىل  يده تزا جيب ، والعوض عليه تعاىلٰ يتعنيَّ منافعه  وال، وضاً ع

 واته. جيب مسا ، وعلينا-عند كلِّ عاقل  -رضا حدِّ ال

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت املحقِّق احليلِّ  ين/صول الدِّ املسلك يف أُ 

 :ىلٰ ه سبحانه وتعالاعفيف أ :لثاينر االنظ ]]٧٧[[ص /

 بعة:ّدمة ومباحث أريشتمل عٰىل مق وهو

ة  ا حكموأهنَّ  ،اىلٰ ه تعفعالأ يف  العدل كالم  فهي أنَّ  ا املقّدمة:أمَّ 

 .وصواب

ن  م دَ جِ ما هو؟ فنقول: الفعل ما وُ  فعلال :من بيان وال بدَّ 

بعد  دَ جِ ه ما وُ أنَّ ب ه الشيوخام حدَّ ر فيه عٰىل سبيل االختيار. وربَّ مؤثِّ 

منه الفعل  ه من صحَّ قادر بأنَّ ون الحيدُّ  هم دائامً ، واً ورقدكان م أنْ 

 دور، فإذاً زم من ذلك ال، ويلمنع هناك ل إذا مل يكنفعَ ال يُ  وأنْ 

 يه.ما أومأنا إل احلقُّ 

لألشاعرة  خالفاً  ،نا فاعلويف أنَّ  :ل]] البحث األوَّ ٧٨[[ص /

 .ةوالكالبيَّ 

 وه:جٰىل ذلك ووالدليل ع

بني حركاتنا   فرقال اا رضوري� دانجوا سنا نجد من أنفأنَّ  :لوَّ ألا

احلركات من  اعنَّ ما صدر أنَّ  نا وصورنا وألواننا، فنعلموسكنات

ف ألواننا ودواعينا خالواقع بحسب قصودنا والسكنات 

حركاتنا وسكناتنا من   ك، فلو كانتوصورنا، إذ ليست تابعة لذل

 االن.حلا ٰى تتساو جب أنْ غرينا فينا لو

فاعل الواجب ستحقاق املدح لم العن الوجه الثاين: أنَّ ا

عل الف نولفاعل القبيح، فلوال ك واستحقاق الذمِّ ملندوب، وا

 ه. دحه وال ذمُّ م حسنأ منه ما  ادراً ص
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لم بكون الفعل  األفعال فرع عٰىل الععىلٰ  دح والذمُّ ال يقال: امل

 الذمِّ و باملدح لَّ دِ ذموم، فلو استُ ]] للمدوح وامل٧٩/[[ص  فعالً 

 لزم الدور. له عالً ف عٰىل كونه

 العلم دليل عىلٰ   املدح والذمِّ ا نقول: سبق الذهن عىلٰ نَّ أل

ملا حصل اجلزم د هناك تردُّ  له، فلو كان نه فعالً وكي بروالرض

 ف.من غري توقُّ  دح والذمِّ بامل

 ،هتعاٰىل فياهللا ف من فعل ت أفعال املكلَّ لث: لو كانالوجه الثا

 .ال للعظات فائدةو ينرآلقل وال للرتغيب اُس رُّ ن إلرسال المل يك

 يامنلإل تعاٰىل فاعالً اهللا يكون  ير أنْ بتقد وبيان ذلك: أنَّ 

 ف.ء أثر يف وقوع التكلير مل يكن هلذه األشيافوالك

ة بفعل هذه  العاد تعاىلٰ اهللا جيري  ال جيوز أنْ  مَ ـل: لِ ال يقا

 ؟العظاتل وسامع ُس رُّ لا لالعبد عند إرسااألفعال يف 

د من دون ذلك، اإليامن يف العب لعفن مكنقول: قد كان ي األنَّ 

 عليه عبث، والعبث قبيح بالرضورة.فه وقُّ فت

فاته لترصُّ  د فاعالً و كان العبأقواها: ل ،بوجوه خالفامل احتجَّ 

 حمال. ح، لكن ذلك جيح من غري مرجِّ لزم الرت

إٰىل الفعل يكون نسبته  دراً اق  هبتقدير كون نَّ أ  :بيان املالزمة

جيح من غري احلال هذه حصل الرتو علف لرتك واحدة، فإنْ وا

ادة، إر أو  عٍ ن دام الرتجيح  بزيادة تقتيضيفعل إالَّ مل  نْ ح، وإمرجِّ 

ن وٰىل، أو يبقٰى عٰىل ما كاجيب الفعل، أو يصري أ  ا أنْ إمَّ فعند ذلك 

ب جي ا اجلرب بتقدير أنْ إمَّ  من الثاينرب، ول اجلوَّ لزم من األعليه، وي

بتقدير  حاً رجوح حال كونه مرجواملع ، أو جتويز وقوىلٰ ما هو أو

ن ين مزالث حصول أحد اجلائقوع الراجح، ومن الثال جيب و أنْ 

 ل. ح، وهو حما مرجِّ غري

فاته، لترصُّ  كان العبد فاعالً  ]] الوجه الثاين: لو٨٠[[ص /

،  باطل، فامللزوم مثله مزالوال ك األفعال، بتفصيل تل املاً لكان ع

ب عٰىل ملرتَّ ري يستتبع القصد اايختالالفعل ا فألنَّ  مةا املالزمَّ أ 

ا وأمَّ  ليه.ده إصء يستحيل ق من ليس بعامل باليش ورة أنَّ العلم، رض

ك مجيع بتحرُّ  الً عه مثك إصبرِّ الواحد ُحي  زم فألنَّ بطالن الال

يعلم عدد تلك  اله ركة، مع أنَّ جزء منها ح لِّ أجزائها، ففي ك

 احلركات.

 ٰىل كلِّ ه تعاٰىل قادر عنَّ أ  دحيت يف أبواب التوثبالثالث: جه الو

تعاٰىل، هللا  يكون مقدوراً  أنْ  ا يصحُّ ات العباد ممَّ مقدور، ومقدور

عٰىل أحد اجلنسني جيب  ته يف اجلنس، والقدرةة ملقدوراا مساويألهنَّ 

األفعال واقعة ه هذ و كانتآلخر، فلباجلنس اقة تكون متعلِّ  أنْ 

 ادرين، وإنْ بقر وقداٰىل لزم وقوع متعاهللا وقدرة رة العبد بقد

قها هبا لزم تعاٰىل مع تعلُّ  هللا بقدرة العبد دون قدرةوقعت 

 ق.تعلُّ ن العخروجها 

مقدور، فلو  عٰىل كلِّ  تعاٰىل قادراهللا  إذا ثبت أنَّ الوجه الرابع: 

االقتدار بارئ والعبد يف لا كلزم اشرتايشء  عىلٰ  راً كان العبد قاد

 من تلك األشياء،ء ع يشقاأراد البارئ إي لوء، فلك اليشعٰىل ذ

 نْ ان، وإوقع املرادان اجتمع الضدَّ  ه، فإنْ وأراد العبد إيقاع ضدِّ 

ري وجه مع قدرته عليه من غ فعل العبد امتنع وقوعاهللا د مرا وقع

 ذور بعينه.حاملوقع مراد العبد لزم  منع، وإنْ 

ر حيث هو قاد سبحانه أقوٰى يف االقتدار مناهللا ل: اقي ال

 .بالقدرة القديمة

ء لزم هذا اليش كا يف االقتدار عٰىل ذلنقول: إذا تساويا ألنَّ 

قديمة، والعبد لذاته وبالقدرة ال راً قاد ئكان البار املحذور، وإنْ 

 ثة.حدَ بالقدرة امل قادر

كان  ولل: قوله: وَّ ألا]] واجلواب عن الوجه ٨١[[ص /

 ىلٰ نسبته إ ، ألنَّ حمن غري مرجِّ فه، لزم الرتجيح لترصُّ  عبد فاعالً ال

الرتجيح بالفاعل  ألنَّ  ،م هذاسلِّ قلنا: ال نُ  .الرتك واحدةفعل ولا

الفائدة لالقتدار  ألنَّ  فعل والرتك واحدة،  الإىلٰ  هكانت نسبت وإنْ 

ق تفعل ليتحقَّ  ال تفعل وأنْ  منها أنْ  لذات بحيث يصحُّ كون ا

 ب والقادر.فرق بني املوجَ ال

ال جيب،  ا أنْ مَّ إو علجيب الف ا أنْ مَّ إ ت الداعيةقوله: إذا انضمَّ 

ع يق همعنٰى الوجوب أنَّ  م، ألنَّ سلِّ ال نُ  قلنا: .وجب لزم اجلرب نْ فإ

ضة ذلك القادر يمكنه معار حاله، لكنَّ سبه ما دام الداعي ببح

قاء الداعي، وغري ب رابباعت جباً عل واف، فيعود الفالداعي بصار

 واجب باعتبار الصارف.

ل: ا نقووالصارف، ألنَّ  عيداالم إٰىل ذلك اللكننقل ا قال:ال ي

، فالقصد يقع ارف ال يفتقران إٰىل داعٍ الداعي املذكور والص

 .منع االستحالة يف هذا املقامون، د كون القادر قادراً جرَّ مب

رب أو الرتجيح اجل مزٰىل لكان أو نْ مل جيب الفعل فإ قوله: وإنْ 

 . مسلِّ قلنا: ال نُ  .حرجِّ من غري م

 .اجلرب وجب لزم حذور وإنْ ملام لزجيب الفعل معه  مل قوله: إنْ 

 .أوىلٰ  حذور ال يلزم بتقدير كون الفعلعه، واملال جيب م قلنا:

 ،هو كذلكقلنا:  .لزم وقوع املرجوح جباً قوله: لو مل يكن وا
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ثّم ما ذكروه يلزم منه  ؟املختار قِّ  حاستحالته يف فام الدليل عىلٰ 

غري  هانبحيكون البارئ س نْ أ  تار، ويلزماستحالة فرض وجود خم

قوا بكون إرادة البارئ فرَّ  ب لعني هذه النكتة. فإنْ خمتار، بل موج

ا ، فإنَّ ]] بارد٨٢[[ص / ثة، فهو فرقحمدَ عبد ة الدقديمة وإرا

جبة لزم له وااعفأ كانت  ديمة إنْ : مع هذه اإلرادة القنقول هلم

 أنَّ  قورات، فتحقَّ كانت أوٰىل أو جائزة لزمت املحذ اجلرب، وإنْ 

ف عرَ يُ  موا اإلسالم، وبمثل هذاثبتوا اجلرب فهديُ  نْ أ ا دوهؤالء أرا

 ».يصمُّ وعمي ك لليشء يُ «حبُّ  : صدق قوله

القادر عٰىل  م أنَّ سلِّ لثاين: نقول: ال نُ واجلواب عن الوجه ا

ة أعداده وتفاصيل أحكامه، بل بكّميَّ  عاملاً  نوكي لفعل جيب أنْ ا

مل يعلم  نْ وإ اهيالقصد إل يصحَّ ل العلم بذاتهيكفي  ال جيوز أنْ  مَ ـلِ 

ة عرض تابع للحقيقة، يَّ الكمّ إذ  ؟من ذلك اجلنسيقع  ة مايَّ كمّ 

 عل يف نفس األمر.الفافعل  واحلقيقة هي

عل بقدرة فال يقع جيوز أنْ  ال مَ ـواجلواب عن الوجه الثالث: لِ 

 مل يرد فبقدرة العبد؟ أراد، وإنْ   إنْ اىلٰ تعاهللا 

ما   نكل م،قلنا: هذا مسلَّ  .قعن التعلُّ  قوله: يلزم اخلروج

ينقطع القدرة عن  عد وجودهالفعل ب فإنَّ  ؟ستحالتهالدليل عٰىل ا

ني عباهللا ق قدرة نعون من تعلُّ أبا هاشم وأتباعه يم أنَّ  ق. عىلٰ التعلُّ 

 .دالعب مقدور

ال جيوز  مَ ـلوجه الرابع: نقول: لِ ]] واجلواب عن ا٨٣[[ص /

 تعاٰىل؟اهللا يقع مراد  أنْ 

م، سلِّ نُ  قلنا: ال .ري منعغ من بدالعمتناع مقدور ا يلزم :قوله

ذلك  رتاك قادرين يف مقدور يكون وقوعقدير اشعٰىل ت ألنَّ 

 ه.ق اآلخر بلتعلُّ  مبطالً  دور بأحد القادريناملق

م إذ نحن نعلم سلِّ  نُ قلنا: ال .ويان يف االقتداراستا م: مهقوله

 إذا قصد إىلٰ ه ضعيف من فعليف االقتدار قد يمنع ال القويَّ  أنَّ 

 .ينضدَّ ال

ختيار إٰىل القول ول باالج القجَ عند ظهور حُ ار وقد ذهب النجَّ 

، فزعم والذمِّ الستحقاق املدح  تنداً ن مسوليحصل ما يك بالكسب

ل ذلك الفعل ، ثّم العبد جيعوفعالً  د قدرةً عبال خيلق يفاهللا  أنَّ 

 .أو معصيةً  ةً طاع

 ا أنْ مَّ إو يشءرة يف إجياد تكون مؤثِّ  أنْ ا فيقال له: قدرة العبد إمَّ 

ء إٰىل العبد، ومن  ك اليشل إسناد ذلزم من األوَّ ال تكون، ويل

 التأثري.عن  قدرةلالثاين خلّو ا

ر فيهام الوجوه ؤثِّ يُ  ةمعصي ل طاعة أوكون الفع أنَّ  وباجلملة

رت ة، إذ لو أثَّ ] تقع عليها األفعال ال القدر]٨٤[[ص /التي

يفعل  جلاز أنْ  ،بحلقن وار يف احلسؤثِّ ن الوجه املالقدرة من دو

ك ل، لكن ذر يف القبح حسناً ه املؤثِّ الوج إىلٰ  منضام�  الفعَل  درُ القا

 الرضورة.طل ببا

، ثّم  راً ليه تصوُّ إ نوب الذي يشري لكسبا نطالبهم  اثّم إنَّ 

 .تدالالً نطالبهم بإثباته اس

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت ابن ميثم البحراين  /قواعد املرام

 الَّ إ فعالً  تعاٰىل ال يفعل يارالب: رابع البحث ال]] ١١٠[[ص 

 إالَّ ل، والفع ٰىل ذلكإ يفعله عن غرض هو الداع لو يفمر ال خيأل

 ح، وهو حمال. بال مرجِّ  لزم الرتجيح

من  كلَّ  نَّ أ  :حدمهاأ  :اخلصم بوجهني احتجَّ  ]]١١١ ص[[/

ن ال حصوله مر أوٰىل به ممر كان حصول ذلك األأل فعل فعالً 

 تعاىلٰ اهللا عٰىل وذلك  ة،ولويَّ بتلك األ الً متكمساته بذ ن ناقصاً كا

 متنع الرتجيح.اء ا سومل يكن أوٰىل به بل كانا عىلٰ  نْ إو  حمال،

جياده إتعاٰىل قادر عٰىل اهللا  نَّ إض فرَ فغرض يُ  كلَّ  نَّ أ  :اينالث

 .ط ذلك الفعل عبثاً ، فيكون توسُّ داءً ابت

ه نوك بهٰىل مر أولك األذ عنيت بكون نْ إل: وَّ واجلواب عن األ

لزم نقصان ذاته يست ذلك نَّ إ :قلت مَ ه، فلِ أليق بحكمة وجود

لو مل يكن  ل املكل ه كونه مستفيداً يت بعن نْ إواستكامله بغريه، و

ة هبذا االعتبار ولويَّ األ نَّ أم سلِّ بذاته، فال نُ  ن ناقصاً له لكا الً صحا

 ه تعاٰىل.حقِّ  صادقة يف

 تعاٰىل معاين هللا تبثأ م اخلص  أنَّ بامه معارض نَّمناه، لكسلَّ 

كان أوٰىل  نْ إلذاته  حصول تلك املعاينوالقدرة وغريمها، فعلم كال

  وياً كان مسا نْ إو  ،ل بغريه وهو حما بذاته مستكمالً  صاً ناق  كان هب

 بال حصوهلا فال ترجيح.

تعاٰىل فعل اهللا ال يقع من  نْ أة تستلزم ن هذه احلجَّ ، لكمناهسلَّ 

 . لاحما المهح، وكمرجِّ  الو يقع بأ  الً صأ 

جياد الغاية من إلفعل، والغرض هو الغاية من ا نَّ أ : وعن الثاين

 ق.املوفِّ  هللاوط فيها حمال. هو رش له و دون ما هي غاية

  تعاٰىل ال يفعل القبيح وال خيلُّ  يبارث اخلامس: البحال

 :بالواجب 

ن كان م قبيح، وكلُّ ٰىل فعل الإله  يه تعاٰىل ال داعنَّ أ وبرهانه: 
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ح اٰىل بقبعلمه تع نَّ أالصغرٰى:  القبيح منه. بيان عووقع امتنكذلك 

به م له عن فعله، والعل ]]١١٢ ص[[/ القبيح وغناه عنه صارف

المتناع اجتامع  يتنع الداعق الصارف يمقُّ حت  ع، وميرضور

الفعل يعتمد الداعي المتناع الرتجيح  نَّ أ الكربٰى:  بيانين. الضدَّ 

خالل به قبيح اإل نَّ بواجب فأل خيلُّ  ال عاىلٰ ه تنَّ أا مَّ أ ح، و مرجِّ بال

 قبيح منه.لمت امتناع صدور الوقد ع

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  احلميص نيسديد الدِّ )/ ١ن التقليد (ج قذ ماملن

ريد شيئاً من القبائح  القول يف أنَّه تعاٰىل ال ي ]]١٧٩[ص [/

 حش: والفوا

قبائح لان م يئاً  ال يريد شىلٰ  أنَّه تعاذهب مجاهري أهل العدل إىلٰ 

يرَض هبا بل كرهها، كام ال مل ملعايص ومل حيبّها ووالفواحش وا

امل من ِجَد يف العما وُ  لَّ ك دٰىل أراه تعاة إٰىل أنَّ جربِّ ت املبيفعلها. وذه

مل يوجد من الطاعات التي أمر ا م الفواحش واملعايص، ومل ُيرد

بَّ وجود حأ  ىلٰ وتعانَّه تبارك أ  عريَّة إىلٰ املكلَّفني هبا. وذهبت األش

 ريض بوجود الكفر.الفساد و

رادة أنَّ اإل ائح،القب  أنَّه تعاٰىل ال يريد شيئًا منيل عىلٰ والدل

اه يف موضعه، فال ٰىل ما ذكرن الداعي، عهبا إىلٰ  عجرملكان ا إنْ 

إٰىل ء من القبائح، وكذا ال داعي له أنَّه ال داعي له إٰىل يش شكَّ يف

 فصحَّ أنَّه ال يريدبالعقل أو الرشع،  حبيلق ابد وبعثه عىلٰ لعحثِّ ا

عٰىل  مر زائد أ ة إىلٰ دكان املرجع باإلرا ئًا من القبائح. وإنْ شي

عٰىل ما  -ادة حادثة ال يف حملٍّ  مريدًا بإركان تعاىلٰ  نْ إفعي، لداا

ه يريد القبيح، ألنَّه لو أراد مل جيز أيضًا أنْ  -له أصحابنا يقو

فيكون فاعًال دة القبيح قبيحة، اروإ، علهادة حادثة يفراألراده بإ

 ريدذ املإيكون عٰىل صفة نقص،  كان يلزم أيضًا أنْ . وللقبيح

ذمَّ من أراد  الء يستحسنون أنَّ العقرٰى ت منقوص. أَال بيح للق

مهم. رَ ألنبياء والصاحلني وانتهاك ُح ا تلالفواحش والقبائح كق

 حاً قبي ن من اشتهٰى صو، وال يستنقويستنقصون من أراد ذلك

ه ال جيوز أنْ  ععليه؟ وهذا كام يدلُّ  يفعله ومل يعزم ملو يريد  ٰىل أنَّ

]] ١٨٠ص [[/ ال جيوز أنْ  هيدلُّ عٰىل أنَّ  ،َدثةة حمدالقبيح بإرا

للقبيح يستنقصه  يدره لنفسه أو بإرادة قديمة، ألنَّ امليريد

 العقالء قبل البحث عامَّ به كان مريدًا.

ها، وهنٰى عن   أمر بالطاعات كلِّ ىلٰ عات اهللا يف أنَّ شكَّ وبعد، فال 

عن ي نهوال ،ء حثٌّ وبعٌث عليهها، واألمر باليشكلِّ يص املعا

فه عامَّ  وال يرصكيم ال يصدُّ الغريٌف عنه، واحلرصو ء صدٌّ اليش

 منه بل يكرهه.  ه وال يبعثه عٰىل ما ال يريديريد منه وال حيثُّ 

لكان قد  ،ةاعلطه منه اعايص وكرالاملعصية من وبعد، لو أراد 

املعصية ليفعلها، وهذا ال ُيعَقل.  اه عن طاعة ليرتكها وهنأمره بال

كان  ك، وإنْ َعل ال لتُرتَ أمر بالطاعة لتُف ىلٰ اعتبأنَّ اهللا د هشآن يروالق

نَ  تعاٰىل: هللاملأمور غري مطيع، قال ا
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فعل  ب هللا تعاىلٰ  يكون الكافر مطيعاً  وبعد، فكان يلزمهم أنْ 

غريه ٰىل غرض اده، ومن صار إإٰىل غرضه ومر صار دق  هكفر، ألنَّ ال

صار إٰىل مع أنَّه قد  ،هقبويعاه مَّ يذ ومراده فقد أطاعه، فال جيوز أنْ 

 غرضه.

ا، ألنَّ من أراد هلا راضيًا هب احمب� املعصية لكان  وأيضًا لو أراد

، فال أحبَّهد  إرادته فقهًا حمموالً عىلٰ يكون مكرَ   من غري أنْ شيئاً 

 له، ألنَّه اب� ب الدواء البشع حميد لرشيكون املر ا أنْ هذ عىلٰ م يلز

ريه ما وقع منه ن أراد من غوم، هتإرادٰىل عمول ]] حم١٨١[[ص /

املسلمون عٰىل عٰىل إرادته كان راضيًا به. وأمجع   يكن حمموالً ومل

 . ويرٰىض هبا بُّ الكفر واملعايص ُحيِ كفر من قال: إنَّ اهللا

ر د ذكرتم يف صداع يف ذلك وق اإلمج نعويل: كيف تدَّ ق  فإنْ 

د الفساد ووج بُّ ُحيِ تعاٰىل أنَّ األشعري يقول بأنَّ اهللا  املسألة

 وجود الكفر؟ويرٰىض ب

بالوجود.  يق املحبَّة والرضاذلك مقيَّدًا بتعلقيل: إنَّام يقول 

دون ن  بالكفر مبُّ الفساد ويرٰىض له: أتقول بأنَّ اهللا ُحيِ ولو قيل 

به،  القول ومل يتجارس عىلٰ ؟ المتنع منه دوثحلاو ودقييد بالوجت

 َواهللاُ وقد قال تعاٰىل: 
َ

ِب�  ال
ُ

�   
ْ
سَ ال

َ
]، ٢٠٥ [البقرة: �اَد ف

 
َ

ٰ َوال
َ
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 ُهللا يُ َوَما ا]، ٧[الزمر:  هِ ال

ً
ما

ْ
ِر�ُد ُظل

ِعبَ 
ْ
 ظُ  ِر�دُ  يُ َما اهللاُ ]، و٣١[غافر:  �اِد �ِل

ً
ما

ْ
عَ ل

ْ
  �ِل

َ
  � �َ مِ ا�

 ].١٠٨[آل عمران: 

ت املجربِّ   ه:وجيف هذه املسألة بوة احتجَّ
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ما أراده لدلَّ   ومل يقعهللا تعاىلٰ  يرده اما ملوقع  لو :ممنها: قوهل

 الشاهد فإنَّه إذا وقع  يفعجزه وضعفه تعاٰىل عن ذلك، كاملَلِِك  عىلٰ 

عٰىل  دلَّ اده منهم، ما أرع هه أو مل يقمن رعيَّته ما ال يريده بل يكر

 عجزه وضعفه.

 بهر أم وَجد ماا مل يُ لُِك إذأليس املَ  نقول: جلواب عن ذلك أنْ او

، دلَّ  مل يرضهبّه وومل ُحيِ  وجد ما مل يأمر بهأحبَّه منهم، بل  وما جنده

ه ورضيه ال حبَّ فقد ما أمر اهللا تعاٰىل به وأ عٰىل ضعفه ونقصه؟ ثّم 

د مراد  فقلَّ دي أنْ َم ال جيوز ـك لِ ذله وعجزه، فك يدلُّ عٰىل ضعف

 عٰىل اىلٰ تع د اهللافقد مرا مل يدّل  إنْ ه وضعفه، وِك عٰىل عجزاملَلِ 

 ه؟وضعفجزه ع

ه لُِك إنَّام يدما أمر به املَ  قالوا: فقد فإنْ  لُّ عٰىل عجزه وضعفه ألنَّ

 ٰى بطاعة جنده، وهذا يف اهللا تعاٰىل حمال. قوَّ أنَّه يتيكشف عن 

  وفقد مراد اهللامراده  قدف لوا مثله يففقو ا:]] قلن١٨١ص [[/

 عىلٰ  يقدروعة عباده له، اطبٰى وَّ  ال يتقك وتعاىلٰ نَّه تبارتعاٰىل، أل

إذا مل يقع مراده من ه، واملَلِك  الطاعة لو أرادقهرهم وجربهم عىلٰ 

ه دلَّ عٰىل أنَّه ال يقدر عٰىل قهرهم وجربهم  ه عنجنده يف دفع عدوِّ 

 فه.عض ىلٰ فقد مراده علَّ د طاعة، فكذلكعٰىل ال

ن  أل ه عٰىل ضعف دلَّ  نَّاملُِك به إد ما أمر املَ قالوا: فق فإنْ  نَّه تضمَّ

 فقد املراد ، فهناك أيضاً مر إالَّ بام يريدن حيث إنَّه ال يأده ممرا دفق

 املأمور به.والعجز، دون فقد الُّ عٰىل الضعف هو الد

رتم فقد ما تم:  لق  مَ ده منهم، فلِ أرا ماأمرهم به و قلنا: عٰىل ما قرَّ

ا حلق املَ إ  ه، دون أنْ دارممل يوجد  نَّهاعة أل بفقد الطلَِك الضعُف هنَّ

 من ؟ وبعد، فإنَّ مل يوجد ما أمر بهام حلقه ألنَّه ف إنَّ الضع يكون

لغرض من األغراض،  يريده ال مذهبهم أنَّ اإلنسان قد يأمر بام

 ؟ريدهي ر إالَّ بامفمن أين أنَّ املَلِك ال يأم

 ا أنْ إمَّ و فعله هو،ي يريد أنْ  ا أنْ راد شيئًا إمَّ من أ  م:هلثّم يقال 

ده ألنَّه الداعي له هو فإنَّام أرايفع د أنْ اأر ريه الفعل. فإنْ غ من يريد

لم يقع دلَّ عٰىل ه ف، وإذا دعاه الداعي إٰىل الفعل وأرادقد دعاه إليه

ن من الفعل، إمَّ  غري ذلك،  ه أولمقدرته أو ع ا لفقدأنَّه ال يتمكَّ

هذلك نق ونيكو ا الفن غريه أراد م . وإنْ صًا يف حقِّ  نْ أعل، فإمَّ

ا أنْ يقهره  من دون أنْ  يارهباخت يفعله يريده منه عٰىل أنْ   عليه، وإمَّ

ل جربًا. فإنْ ريده قهرًا وي دّل فقده عٰىل مل ي أراده عٰىل الوجه األوَّ

شف أنَّه انك قع فإذا مل يأراد عٰىل الوجه الثاين عجزه وضعفه. وإنْ 

، فيدلُّ  لعفل امقهورًا عىلٰ يصري الغري  يفعل ما به نْ عٰىل أ  درق  ما

ده عن نفسه  نقصه هو فقد مراعىلٰ  الُّ دعٰىل عجزه ونقصه. وال

 غري به مقهورًا.و ما يصري الالذي ه

ريد من اليهودي  نَّ سلطان اإلسالم يوالذي ُيبنيِّ ذلك أ 

 كترو ٰىل املساجدف إتالنَّة االخ]] املُ ١٨٣[[ص /الضعيف 

ما أراده السلطان بل  هنميقع س، ثّم ال يَع والكنائالف إٰىل البِ االخت

لسلطان ن من حيث مل يرد ا عٰىل عجز السلطايدّل  ومل  ،يقع خالفه

ك القول يف . كذليفعله باختياره عٰىل ذلك، بل أراد أنْ قهره 

 امنَّ وجربًا، وإ هراً ق  ة من العبادمسألتنا، فإنَّ اهللا تعاٰىل ما أراد الطاع

وا عليها ثوابًا، فإذا قُّ حتيسباختياره ل فعلوا اخلرييطيعوه وي أنْ أراد 

 اٰىل عجز ونقص.ه تعيلحق مل يقع مل

ء من الغري عٰىل  إرادة اليشمن الفرق بني - ما ذكرناه بنيِّ يُ 

 ٰىل سبيل االختيار يف الداللة عىلٰ كراه، وبني إرادته منه عسبيل اإل

ي ه الذوُّ ينهزم عد أنْ أراد  ول َك : أنَّ املَلِ -ف ضعالعجز وال

 ه عىلٰ كراهإذلك لدلَّ عٰىل عجزه، ألنَّه يريد د وجياربه، فلم حي

 إكراهه عٰىل اهلزيمة، مل يقدر عىلٰ   يقع انكشف أنَّهاهلزيمة فإذا مل

 الفرق بني اإلرادتني. ذكرناهفاتَّضح بام 

 نميؤ كافر أنَّه الال التعاٰىل من حقالوا: قد علم اهللا  ومنها أنْ 

 د ما يعلم أنَّه ال يكون.يري احلكيم اليع، وال يط لعايص أنَّهومن ا

َم قلتم:  ـمسلَّم، لِ : هذا أصل غري قولن أنْ ذلك  واجلواب عن

صادق  يس لو أخرب نبيٌّ نَّه ال يكون؟ ألم ال يريد ما يعلم أإنَّ احلكي

ال يمدحه وال وه ء القول فيه وييسأحدنا بأنَّ زيدًا يشتمه ويذمُّ 

ء القول ييس ال أنْ ود زي يشتمه نْ د أ يريال ، فإنَّه ه اجلميليفل قوي

ه سفهًا لك مناجلميل، ومل يكن ذفيه قول ييمدحه و فيه ويريد أنْ 

من  قد أراد اإليامن ذلك فإنَّ النبيَّ وخالف احلكمة؟ وك

ومل ، م ال يؤمنونمع إعالم اهللا تعاٰىل له بأنَّ قومًا منه ارفَّ مجيع الكُ 

 كمة.حلاة لفيكن ذلك خما

 ٰىل: قوله تعا  ن م كهم بالسمع سُّ ومنها: مت 
َ
ْو ش

َ
َمَن َمنْ َو�

َ
 آل

َ
  اَء َر��ك

 �ِ  
َ ْ
ِ األ

َ
ُهْم �

� ُ
 رِض �

ً
ِرُه ا  يعا

ْ
َت تُ�

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
ٰ يَُ�ونُ أ وا  ��اَس َح��

ِمنِ�َ 
ْ
 ]] ١٨٤[[ص / ]، وقوله تعاٰىل: ٩٩[يونس:  �  ُ�ؤ

ْ
ل

ُ
لِ ق

َ
هِ ف

�
  ل

 ُ
ْ
َ ج� ا�

ْ
 ا�

ُ
 ة

ُ
ة

َ
   اِلغ

َ
 ف

َ
 وْ ل

َ
  ش

َ
َ   اُ�مْ دَ هَ اَء �

ْ
�

َ
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ن مجيع العباد، مال يشاء اإليامن  اىلٰ ه تعقالوا: فدلَّ ذلك عٰىل أنَّ 

 هبكم. وذلك بخالف مذ

كراه املشيَّة يف اآليتني مشيَّة اإلواجلواب عن ذلك: أنَّ املراد ب

هلا املفواإلجلاء، وعٰىل ذلك أ   تفسري هذه يفي ون. قال الكلبرسِّ وَّ
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يف  بنيِّ ما ذكرناه ما ذكره تبارك وتعاىلٰ يَّة حتم. يُ شم ا: إهنَّ شيَّةملا
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هبم فيه بقوله تعاة يف املاملجربِّ   ٰىل: شيَّة وكذَّ
�

تُْم إِال
ْ
�
َ
 أ

ْ
  َو�ِن

 
َ
ُرُصون

ْ َ
� �ما  أنَّه تعاىلٰ  ىلٰ ع ذلك ، فدلَّ بذلكا ، واخلرص هو

قال يف  ة، واآلي ك. وإذا قال ذلك وبيَّنه يف هذههم الرششاء من

ات ، وجب التلفيق بني اآليأنَّه ال يشاء إيامهنم خريتنياآليتني األ

 ال يتمُّ ذلك إالَّ بحمل املشيَّة يف اآليتنياقض بينهام. والتن فدفع

 ه.راٰىل مشيَّة اإلكع املذكورتني

م قا امنَّ قالوا: إ فإنْ  هبم ألهنَّ ما قالوه عٰىل طريق لوا كذَّ

 االستهزاء.

ر عنهم عٰىل أنَّ هذا القول صدية ما يدلُّ عٰىل اآل س يفيقلنا: ل

ه عٰىل طريق  اطريق االستهزاء. ثّم ومن يقول حق�  االستهزاء، فإنَّ

ب يف ذلك القول، بل طريق  عىلٰ أنَّه قال ذلك  ُيَذمُّ عىلٰ  ال ُيكذَّ

 .اهلزء

 من الكافر اإليامن، ومن العايصلو أراد تعاٰىل  قوهلم:ا نهمو

،  -العايص فر الكافر ومعصية أنَّ إبليس أراد كلوم ومع -الطاعة 

ما شاء اهللا وكان ما شاء صحُّ القول وحيسن بأنَّه ما كان ان يلك

]] إبليس  ١٨٥[[ص شاء /  يقال: ما وعٰىل العكس، بأنْ إبليس. 

املسلمون ما أمجع عليه  ذا بخالفوه .نكي ء اهللا ملاش اومكان، 

 مل يكن).  يشأ ا ملممن قوهلم: (ما شاء اهللا كان و

فاق ما كان ما أمر اهللا نقول: أليس باالتِّ  أنْ  عن ذلك واجلواب

افر والعايص من اإليامن والطاعة، وكان ما أمرمها به كتعاٰىل به ال

ن س كايلبإما أمر به  ل:اقي س، أفيصحُّ أنْ وابطريق الوس إبليس

ر الكف كن؟ وكذلك أَوليس اهللا تعاٰىل ما أحبَّ ر اهللا به مل يوما أم

 ؟ام وريض هبامام، وإبليس أحبَّهملعصية وما ريض هبوا

يه ومل يكن ما أحبَّه اهللا وال يقال: كان ما أحبَّه إبليس ورض

 يضتقصور ألنَّ ذلك يالذلك يف هذه ورضيه، وإنَّام ال يقال تعاٰىل 

ا إذا ُأزيل اإلهبام يف رَ أنَّه تعاٰىل قد ُقهِ ر، وهقلاغالبة وامل  وُغلَِب. فأمَّ

به ورضيه  وأحبَّه وأمرده تبارك وتعاٰىل يقال: ما أرا بأنْ  ذلك مجيع

ال عٰىل طريق اإلكراه ما  االختيار عٰىل طريقلو وقع من العبد 

وافقت  اا أراده إبليس ممَّ وم اره لنفسه،حصل من العبد بسوء اختي

يشتهيها وقع لشهوته هلا،  ن املعايص التيالعبد م رادةإ تهدإرا

 إهيام املغالبة.  من حيث مل يكن فيهحسن ول وقلصحَّ ذلك ال

يقال هلم:   لزموناه منقلب عليهم بأنْ تشنيع الذي أعٰىل أنَّ ال

د من ارأ ، ألنَّه افقت إرادة إبليس إرادة اهللا تعاىلٰ عٰىل قولكم و

ٰىل اٰىل أرادمها عواهللا تععصية، ملا العايص نمو فركالكافر ال

د ير مل اٰىل، ألنَّه  تعاهللا ةمذهبكم، وإرادة النبيِّ خالفت إراد

 واملعصية.من الكافر والعايص الكفر 

ا قول املسلمني: (ما  مل يكن)، لو شاء اهللا كان وما مل يشاء فأمَّ

 من فعل اهللاء املراد به: ما شا نع فيه، لكاسلَّمنا حصول اإلمجا

إلكراه كان، وما مل يشاء من ه عٰىل سبيل ان فعل غريه أو مسفن

ألنَّ راه مل يقع. وذلك ه عٰىل سبيل اإلكن غريأو م مقدور نفسه

نَّام حيصل عليه، وإ ق هذا القول مدحه تعاٰىل والثناءطلِ يُ  غرض من

ن  ممَّ أنَّه تعاىلٰ  لداللته عىلٰ يقول معناه ما ذكرناه،  هذا الغرض بأنْ 

أنَّ ما يكون ما شاءه من  مدحة يف  فأيُّ ر، وإالَّ ال ُيقهَ و بلَ ُيغ ال

هم ائه وأوليائه وقتلأنبي ]] وسّب ١٨٦ص [[/يه، لسوء الثناء ع

يكون  نْ وٰىل من أ أ  ايكون نقصًا وذم�  اخلصم؟ هذا بأنْ عٰىل قول 

 مدحًا. 

 لكة، فكذ األُمَّ بني مشهور فيامثّم يقال هلم: كام أنَّ هذا القول 

معلوم أنَّ الكافر هور. ومع ذلك فاهللا مش دَّ ألمرمر ال :مهلوق 

زيل  إالَّ عٰىل وجه ي ٰىل. وال يقال ذلكتعا اهللا والعايص قد ردَّ أمر

 ف.ُحيَمل أمره عٰىل غري التكلي أو بأنْ  اإلهبام،

م:  ويقال هلم أيضًا: أليس قد اشتهر فيام بني املسلمني قوهل

هللا تعاٰىل قد  ا أنَّ يقتيضذا وه، )هللا رهيع ما ك من مجاهللا (نستغفر

ا حسن يص ململعااراد به غري املعايص، ألنَّه لو كان املكره 

 عنه.االستغفار 

 ات، لكان قدد اهللا تعاٰىل مجيع الطاعقالوا: [لو] أرا ومنها أنْ 

ن من أدائه، فكان جيين ممَّن عليه دَ الدَّ أراد قضاء   ب إذا قالين متكَّ

  ّم جاء الغد ومل اهللا)، ثشاء  إنْ  ينك غداً دَ  ضنيَّ هللا ألق (وا يمه:غرل

ق عٰىل مت حاصلربه تط الذي اعحينث، ألنَّ الرش ُيْقَض أنْ  حقِّ

ينه، ومعلوم باإلمجاع أنَّه ال اء دَ اهللا تعاٰىل بقضكم وهو مشيَّة قول

 نث. حي

الً يمكن أنْ  واجلواب عن ذلك أنْ  ع نازَ يُ  نقول: هذا اإلمجاع أوَّ

حمّمد بن  العدل عنمن قال بيف كتاب  ةبَّ ح يبأ  نقد روٰى ابف ،هيف

ثني قاسم العبقري، عن إسامعشجاع اش، عن  عيَّ  ل بني، قال: حدَّ
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 عن النبيِّ  معاذ بن جبل،لك، عن مكحول، عن محيد بن ما

شاء اهللا فليست  ق إنْ لرجل المرأته: أنِت طالأنَّه قال: «إذا قال ا

»، وه وفه اهللا ء شا حرٌّ إنْ ت أن :ل لعبدهبطالق، وإذا قا  ذا اخلربحرٌّ

 نْ  أ يضتة اهللا تعاٰىل، ويقة واملعصية يف مشيَّ  الفصل بني الطاعيقتيض

احلالف الذي حينث هذا  نْ ين وأ شاء قضاء الدَّ  كون اهللا تعاٰىل قدي

ره السائل.  قدَّ

 ل بعد ترك املنازعة يف اإلمجاع: إنَّ قوله: (إنْ يقا ن أنْ ثّم ويمك

ء مجيع  قد شاهللا تعاىلٰ نا أنَّ ادنوع، ة مستقبلةيَّ شم يض) يقتء اهللاشا

ٰىل  تعا منه د ]] وليس يتجدَّ ١٨٧[[ص عند أمره هبا /  الطاعات

 كلِّ حالة.  مشيَّة هلا يف

ة قضاء  د مشيَّ ي اعتربه مل يوجد وهو جتدُّ الذط فعٰىل هذا، الرش

 ين بعد حلفه. الدَّ 

قد شاء ذلك  هللاكان   إنْ اً غد ينكولو قال: (واهللا ألقضنيَّ دَ 

ة، حتَّٰى لك عن األُ صَّ يف ذنَّه ال نإف، ي)منِّ عٰى فيه اإلمجاع. مَّ  ُيدَّ

م عن النفوذ ف الكال إيقايقتيضاهللا)  شاء (إنْ  :عٰىل أنَّ قوله

االشرتاط  طًا، من حيث إنَّ املخالف ال يقصد بهوليس هو رش

 .وإنَّام يقصد به أنَّه غري قاطع فيام قال

قول ايض، فيهلا يف املوخد ذه املشيَّة يصحُّ ه نَّ أ ذلك  ُيبنيِّ 

لوم عشاء اهللا)، وم فعلت ما أمرتك به أمس إنْ ئل لغريه: (قد القا

 املايض. الرشط ال يدخل يف أنَّ 

ال شاء اهللا،   إنْ  صائم غداً ن قال: إينِّ وهلذا قال الشافعي: م

 نَّ أل مه، يصحُّ صوقول وال بإضامر معناه ناويًا، واليكون هبذا ال

 ت.عزم والقطع والثبا اإليقاف ونفي اليضيقت) شاء اهللا ه: (إنْ ولق 

*   *   * 

وال  ،ب بغري جريمةعذِّ يُ   الىلٰ ه تعاالقول يف أنَّ  ]]١٩٩[[ص /

 :هاهتممَّ بائهم وأُ ذنوب آكني ب ب أطفال املرشعذِّ يُ 

  ا ومعاصيهافات العباد طاعاهتترصُّ  ة إٰىل أنَّ ربِّ ت املج ذهبامَّ ـل

هللا مرادة ا ه وأهنَّ ضائه وقدرقبة قعبارك وتعاٰىل وات ن جهتهم قةولخم

ت رسم س حته لينَّ إه ال يقبح منه تعاٰىل يشء من حيث تعاٰىل وأنَّ 

عوا عٰىل فرَّ  .ي املالك بهق هنام يقبح لتعلُّ لقبيح إنَّ وا، يوأمر وهن

 رانيف ال ابتداءً  خيلق حيواناً  ه حيسن منه تعاٰىل أنْ هب أنَّ هذه املذا

ب أطفال عذِّ يُ  ه حيسن منه أنْ نَّ وأ ، ها من غري جريمةفيبه عذِّ يُ 

 هبم.عذِّ ه سيُ  أنَّ هاهتم، وقد قطعوا عىلٰ مَّ بائهم وأُ ذنوب آكني باملرش

نعه وأقبحه، وذلك حش ما يذهب إليه ذاهب وأشمن أفوهذا 

  قاق وسبق جريمة منه ظلم إذا مل من دون استحيالم الغري إ ألنَّ 

ه من  ن كأنَّ كي وملرضر أعظم منه،  فععليه أو د ويفميكن فيه نفع 

 .ةً معلوم رضور وقبح الفعل ،غري فاعله لبَ ِق 

س يف  ه عبث، إذ ليأنَّ  وهو قبح،لوفيه وجه آخر من وجوه ا

يالمه غرض املثل، بخالف ما نقوله لطفل يف اآلخرة وإتعذيب ا

تعاٰىل  واهللافني، لمكلَّ يف ذلك مصلحة ل م يف الدنيا، ألنَّ إيالمهيف 

 فال يكون ظلامً ها، علي موفيةً  عظيمةً  ضاً واضهم عٰىل ذلك أععوِّ يُ 

ل: تعذيبهم لطف يقاٰى ا يف اآلخرة فال تكليف حتَّ فأمَّ  .اً عبث وال

زون ذلك من دون اعتبار غرض ما وِّ القوم ُجي  فني، مع أنَّ كلَّ للم

 فيه.

  :ىلٰ اتعاهللا ب، قال للعقل يف هذا البا داً د ورد السمع مؤكِّ ق و
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 ، بعض الغزواتيف ةيَّ عن قتل الذرّ  اهللا  وهنٰى رسول

الد املرشكني؟ ا أوليسوقال بعضهم: أوَ ، فة»يَّ رّ فقال: «ال تقتلوا الذ

عٰىل  تولد نسمة كلُّ  ؟كنيس خياركم أوالد املرشيل«أوَ  فقال:

 وهذا يدلُّ  ،»راً ا كفووإمَّ  راً ا شاكإمَّ  ب عنها لساهناعرِ ٰى يُ الفطرة حتَّ 

 طفال.رفع املؤاخذة عن األ عىلٰ 

عن  َل ئِ وقد ُس   مالك، عن النبيِّ وروي عن أنس بن 

 ة». أهل اجلنَّكني، فقال: «هم خدم رشامل لأطفا

 ه قال يف قوله تعاٰىل: أنَّ  وروي عن ابن عمر
�

حَ إِال
ْ

ص
َ
 اَب أ

َِمِ�   كني. ملرشأطفال ا مه]: ٣٩ ر:ثِّ دَّ [امل �ا�ْ

  عن نوح:  حاكياً ىلٰ اتعه ة بقولت املجربِّ كو متسَّ 
َ

 َوال
�

وا إِال    يَِ�ُ
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ً
ارا

�
ف

َ
 ك

ً
هبم بكفرهم عذِّ يُ ا: فوقال ،]٢٧ [نوح: �اِجرا

 رهم.وفجو

، اً ارجَّ فُ  اراً فَّ م سيصريون كُ به أهنَّ راد امل واجلواب عن ذلك: أنَّ 

منه ع ، وال يقناً إياموال  د كفراً تقيع ته الل طفوليَّ الطفل يف حا ألنَّ 

 .ورطاعة وال فج

عن   لت النبيَّ أس Âخدجية  : أنَّ َل قِ نُ بام  كوا أيضاً سَّ مت

  النار». ة، فقال: «هم يفيَّ اهل اجليفأطفاهلا الذين ماتوا 

هذا احلديث من أخبار اآلحاد، فال  واجلواب عن ذلك: أنَّ 
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فاق.  االتِّ ق بالعقائد بلَّ عتتجاج به فيام ي]] االح٢٠١/[[ص  صحُّ ي

فال اد باألطكون املري فيمكن أنْ  يثدئن قبلنا هذا احلولثّم 

ن قرب عمَّ  ربَّ عه قد يُ نَّ إلذين قرب عهدهم بالبلوغ، فالبالغني ا

 قال: ،ه طفلغ واحلكم أنَّ عهده بالبلو

   طفل الفواحش كلُّ  ع يفوأرس 

  وال يبايل زيات املخ جيرُّ  

،  املسلمني ونار دفَّ كُ ر المقابنون يف دفَ م يُ هنَّ أب كوا أيضاً سَّ مت

 لمني. سعليهم والتزويج من املاملرياث والصالة ن عومنَويُ 

ا أرشت بوا بذنوب آبائهم، ومعذَّ يُ  ام أنكرنا أنْ ا إنَّ واجلواب: أنَّ 

م ال أهنَّ  :وبيانه .ةام هي أحكام رشعيَّ وبات، وإنَّ إليه فليست عق

 هم، والآباؤرسق عون إذا قطَ ذا ال يُ ك و ، آباؤهمذا زنٰى ّدون إُحي 

 عليهم صيلِّ ار وال يُ فَّ ن يف مقابر الكُ دفَ يُ  أنْ ر عٰىل الطفل برض

 ة.جلنَّهم ااقبتعيرثهم وال يرثونه إذا كان ملسلمون وال ا

ون قُّ سَرت ا يُ ليسو[أ]قالوا:  قوا به أنْ تعلَّ وأخيل ما 

خفاف تساويه مهانة هلم ف، وب هلموذلك تعذي ؟خدمونستَ ويُ 

 هبم. 

ذ اعفمة ستخفاف واإلهاناالا أمَّ  قول:ن أنْ واجلواب عن ذلك 

ما يلحقهم من اآلالم  اهم. وأمَّ وازه يف حقِّ نقول بج أنْ اهللا 

 ضهم عن ذلك أعواضاً عوِّ تعاٰىل يُ اهللا  نَّ إم، فهواهلموم باسرتقاق 

 ترٰى أنَّ  أَال  .ةأمل عقوب بكثري، فليس كلُّ  فية عليهاعظيمة مو

بٰىل، ما  ؟هيف حقِّ تني عقوباحلجامة يؤملان الطفل وليسا و دصالف

واهلموم،  هم من الغمومقاق أوالدهاهتم باسرتمَّ وأُ  مهاءآبيلحق 

 هم.فهو عقوبة يف حقِّ 

*   *   * 

مة  /ج احلقِّ هن  ):هـ٧٢٦احلّيل (ت العالَّ

مجيع   ة: إنَّ ة ومتابعوهم من املعتزلالت اإلماميَّ ]] وق ٧٣[[ص 

ور وال ال جلم وتعاٰىل حكمة وصواب ليس فيها ظ فعال اهللاأ 

والكذب  والفواحش والقبائح ،شةاحب وال عبث وال فكذ

ه عنها وبأفعاواجلهل من   نها. يء مرل العباد، واهللا تعاٰىل منزَّ

مة وصواب هللا تعاٰىل حكليس مجيع أفعال اوقالت األشاعرة: 

عاٰىل، ت نهع ةصادر هائح كلَّ والقبا ، ألنَّ الفواحشظ) وصواباً (

 ريه.ألنَّه ال مؤثِّر غ

ومّره،  هللا تعاٰىل حلوهء اقضاب يَّة: نحن نرٰىض اموقالت اإلم

. ألنَّه ال يقيض  إالَّ باحلقِّ

 الكفر ه قٰىض ه، ألنَّ اهللا كلِّ  قضاء بٰىض وقالت األشاعرة: ال نر

 اد. والظلم ومجيع أنواع الفسوالفواحش واملعايص

س عٰىل قب اهللا النايعا ال جيوز أنْ  :ةيَّة واملعتزلماإلماوقالت 

  ه، عنص ] وال يلومهم عىلٰ ]٧٤/[[ص  ،علهف
َ

اِزَرةٌ  وَ  تَِزُر َوال

رَ ِوزْ 
ْ
خ

ُ
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مل يفعلوه،  ما  عىلٰ إالَّ  الناَس  اهللاُ عاقبيوقالت األشاعرة: ال 

 همفي هم عٰىل فعلهبق  عٰىل ما مل يصنعوه، وإنَّام يعاوال يلومهم إالَّ 

فيهم  ق خيلألجله، ويعاقبهم عليه و ه وشتمه ثّم يلومهمبِّ وس

مَ  :لويق اإلعراض ثمّ 
َ
ُهْم عَ �

َ
كِ ا �

ْ
 �رِِضَ� َرةِ ُمعْ ِن ا��ذ

ثِّر:    َع ا�� ا َمنَ مَ  ل ويقول: الفعمن  م ]، ويمنعه٤٩[املدَّ
ْ
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َ
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ِمنُوا
ْ
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ل  شيئًا عبثًا، بل إنَّام يفع لمل يفع ىلٰ  اهللا تعاإنَّ  وقالت اإلماميَّة:

ض العباد و حلصاملإنَّام ُيمِرض  هإنَّ مصلحة، ولغرض و املؤِمل ُيعوِّ

 نتفي العبث والظلم.بالثواب بحيث ي

  غرض منيئًا ليفعل اهللا ش أنْ  جيوز وقالت األشاعرة: ال

بل  ؤِمل العبد بغري مصلحة وال غرض،األغراض وال ملصلحة، وي

ا قد يكونو أنْ ن غري النار خملَّدين فيها مخلقًا يف  قلخي وز أنْ جي

 الً.وَّ ا أ عصو

ر ُيظهِ  أنْ ة اهللا تعاٰىل ال حيسن يف حكمة: ميَّ ماوقالت اإل

طلني، وال ُيرِسل املبق دِّ ابني، وال ُيصاملعجزات عٰىل يد الكذَّ 

 والعصاة.اق سَّ السفهاء والفُ 

 ك.سن كلُّ ذل]] وقالت األشاعرة: حي٧٥ص [[/

 .وق طاقتهأحدًا ف  ُيكلِّفإنَّ اهللا سبحانه ملت اإلماميَّة: لاق و

اقته، وما ال   فوق طحدًا إالَّ ف اهللا أ لِّ كيُ  لت األشاعرة: ملاق و

ن من تركه وفعله، والمهم عٰىل تركي  عطِهم القدرة عىلٰ  يُ ما مل تمكَّ

زوا أ  ه ومن ال مال ل مقطوع اليد الكتابة، ُيكلِّف اهللا نْ فعله. وجوَّ

 أنْ السامء، وان إٰىل مانة الطري للزِّ عٰىل امليش ومن ال يقدر  اة،كزلا

جيعل القديم   نْ جسام، وأ خلق األ ن املفلوجمِ لزَّ كلِّف العاطل ايُ 

زوا أنْ  والً إٰىل عباده ل رسرِس يُ  حمَدثًا واملحَدث قديًام. وجوَّ

عًة جلسم األسود أبيض دفجيعلوا ا بأنْ املعجزات ليأمرهم ب

، األيدي واآلالتال خيلق هلم ابة احلسنة وم بالكته رمأواحدًة، وي

يقرؤه  يد ما وال قلم وال ادمدبغري دواة وال  اءوبوا يف اهليكت وأنْ 

  أحٍد.كلُّ 

 نا أعدل وأحكم من ذلك.اميَّة: ربُّ اإلم وقالت
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ين، ومل عن الدِّ ًا من عباده  اهللا تعاٰىل أحدماميَّة: ما أضلَّ ت اإل وقال 

مَ   الَّ ًال إ رِسل رسو يُ 
ْ
َمِة َوا�

ْ
ِك

ْ
ََسَنةِ بِا�

ْ
  ].١٢٥حل:  [الن   وِْعَظِة ا�

ين،  لدِّ اده عن اًا من عبريثك رة: قد أضلَّ اهللااعوقالت األش

 م ال قوُيرِسل رسوالً إىلٰ  ه جيوز أنْ واهم، وأنَّ س عليهم وأغبَّ ول

  ومدح تعاىلٰ  اهللاْن سبَّ يكون مَ ه ومدح إبليس، فيأمرهم إالَّ بسبِّ 

ك نواع الرشإلحلاد وأ]] وا٧٦/[[ص  التثليثعتقد او نالشيطا

عمره اٰىل طول عت هللايكون َمْن مدح او ،ب والتعظيمللثوا امستحق� 

عن ليف العقاب املخلَّد وال  إبليس دائامً  أوامره وذمَّ ده بمقتٰىض وعب

زوا أنْ ملؤبَّ ا  مل يبلغنا ناألنبياء ممَّ يكون فيمن سلف من  د. وجوَّ

 إالَّ هذا. يعته رش  ن يكخربه من مل

يها رضوأحبَّها و ٰىل الطاعاتأراد اهللا تعا اميَّة: قدوقالت اإلم

احش  والفواملعايص نَّه كرهخطها، وأ ها ومل يسهر يك واختارها ومل

بّها وال رضيها وال اختاره ومل
 . اُحيِ

صيه يسبَّه ويع اهللا من الكافر أنْ  ت األشاعرة: قد أرادالوق 

ساد الف بعضهم: أحبَّ وجوده، قال حدمي نْ ذلك، وكره أ واختار 

 وريض بوجود الكفر.

ما أراد  تعاطامن ال النبيُّ د ة: قد أراقالت اإلماميَّ و

 . اهللا   ما كرههمن املعايص كره، و اهللا

،  كثريًا ممَّا كرهه اهللا  يُّ وقالت األشاعرة: بل أراد النب

 .اهللاوكره كثريًا ممَّا أراد 

ت الطاعا د أراد اهللا تعاٰىل منيَّة: ق مام]] قالت اإل٧٧ص [[/

 منا كره الشياطني م رهوه، وأراداؤه وكره ما كما أراده أنبي

 الفواحش. رادوه منيرد ما أ اعات ومل طلا

لشياطني ته اأراد شاعرة: بل قد أراد اهللا سبحانه مات األوقال

يرد ما   لطاعات، ومل من كثري من اش، وكره ما كرهوه من الفواح

 كره ما أرادته منها.ل من كثري من الطاعات، بنبياء ألا هأرادت

  كرهه.عامَّ  ٰى هنو بام أراده هللا ا ة: قد أمروقالت اإلماميَّ 

بكثري ممَّا كرهه وهنٰى عامَّ    شاعرة: قد أمر اهللات األوقال

 .أراد

 ٰىل.ني يف عدل اهللا تعاالصة أقاويل الفريقه خفهذ

*   *   * 

 :عل القبيح ال يفىلٰ اعأنَّ اهللا ت ]]٨٥[[ص 

 لُّ خيلقبيح وال ال يفعل ا ىلٰ أنَّ اهللا تعاثالث: يف املطلب ال

 بالواجب:

اهللا تعاٰىل ال  من املعتزلة إٰىل أنَّ  ميَّة ومن وافقهمماإلات ذهب

عاٰىل حكمة بل مجيع أفعاله ت اجب،بالو يفعل القبيح وال خيلُّ 

وال  بذال كال عدوان ووال جور و ليس فيها ظلموصواب 

ألنَّه بقبح القبيح، امل غنيٌّ عن القبيح وعألنَّ اهللا تعاٰىل ة، احشف

ذلك فإنَّه من كان ك، وكلُّ بغناه عنه املوعكلِّ املعلومات ب عامل

ومن  ذلك،ية بضورة قاحيل عليه صدور القبيح عنه، والرضيست

هللا . وأيضًا امَّ واللوماستحقَّ الذ ع األوصاف الثالثةفعل القبيح م

ا داعي داعي، والدابواسطة ال نَّام يفعل، والقادر إ قادرىلٰ اعت عي إمَّ

امكحلا ي اجلهل أو داعياعاحلاجة أو د  اجة فقدداعي احل ة، فأمَّ

ا اجته حلاً قبح القبيح حمتاجًا إليه فيصدر عنه دفعيكون العامل ب ، وأمَّ

وره فيصحُّ صد بقبحه در عليه جاهالً يكون القا هل فبأنْ داعي اجل

ا د ،هنع وة يفعله لدعلفعل حسنًا فيكون ا ة بأنْ اعي احلكموأمَّ

اوي، هذه الدع تفنتفا الفعل قبيح، أنَّ ، والتقدير الداعي إليه

 بح منه تعاٰىل.تحيل القفيس

ح يد فعل القبا ق تعاىلٰ  وذهبت األشاعرة كافَّة إٰىل أنَّ اهللا

  هباان، وريضدولعور واك واجلها من أنواع الظلم والرشبأرس 

 : زمهم من ذلك حماالتها، فلحبَّ وأ 

 مسيلمة نَّ ألنبياء، ألتناع اجلزم بصدق ا]] منها: ام٨٦[[ص /

عاٰىل عنه من اهللا ت الذي صدرالقبيح  فعل له، بل الب االكذَّ 

قهم ام ُيعَلم صدوإنَّ لك، ء كذايكون مجيع األنبي عندهم، فجاز أنْ 

ةم حينئٍذ علَ يُ  بيح، فالنه القيصدر عأنَّه تعاٰىل ال  لو علمنا  نبوَّ

 بياء. وغريمها من األنة موسٰى وعيسٰى نبوَّ وال   نبيِّنا

ن األنبياء بنبيٍّ مال جيزم قلِّد من يُ  نْ أ  اقل يرٰىض لنفسهع فأيُّ 

ة حمالب ونبوة مسيلمة  ّمد تَّة، وأنَّه ال فرق عنده بني نبوَّ

باع أ ب؟ فليحذر العاقل من االكذَّ  إٰىل  دااء واالنقيألهوهل ااتِّ

د يف النريان، ان باخللوهو اخلرسويربح  بلِغهم مرادهمطاعتهم ليُ 

 ب.ًا يف يوم احلساغدينفعه عذره وال 

  قوله: يفه تكذيب اهللا تعاٰىل ا: أنَّه يلزم مننهوم
َ

ِب�  َواُهللا ال
ُ

� 

سَ 
َ
ف
ْ
 ال

َ
 ]، ٢٠٥[البقرة:  � اد

َ
ٰ يَرْ  َوال

َ
رَ  لِِعبَ �

ْ
ف

ُ
�

ْ
 اِدهِ ال

ِعبَ َما اُهللا يُِر�ُد وَ  ]،٧[الزمر: 
ْ
 �ِل

ً
ما

ْ
]،  ٣١[غافر:  �اِد ُظل

 َمَ و 
�

 بَِظال
َ

َعبِ ا َر��ك
ْ
لت �ِد يٍم �ِل  ، ]٤٦: [ُفصِّ

َ
ِلُم رَ َوال

ْ
ظ

َ
�   

َ
��ك

 
ً
َحدا

َ
 َومَ ]، ٤٩ كهف:[ال �أ

َ
لِ ا �

ْ
 ِ�ُه

َ
 َر��ك

َ
 ن

َ
 ك

ْ
رَ  ال

ُ
ٍم ق

ْ
ٰى بُِظل

 
ْ
ه

َ
 َوأ

ُ
 هَ ل

َ
  ،] ١١٧[هود:  �ا ُ�ْصِلُحون

� ُ
� 

َ
  ذ

َ
� 

َ
 َس��ئُُه �ِك

َ
َد  ن

ْ
ِعن

رُ 
ْ
 َمك

َ
 َر��ك

ً
 ]، ٣٨: [اإلرساء �وها

َ
عَ َو�ِذ

َ
 ا �

َ
وا ف

ُ
 احِ ل

َ
 ش

ً
 ة

َ
وا   ق

ُ
ا�



 أفعال اهللا تعاىلٰ األفعال /  )٧٢(لف / حرف األ  ........................................................................................... ١١٤

 
ْ
 عَ  انَ وََجد

َ
�َ ا َواَءنَ اا آبَ يْهَ ل

َ
 ا بِهَ َرنَ ُهللا أ

ْ
ل

ُ
 ا ق

َ
 اَهللا ال

�
ُ�ُر   إِن

ْ
 يَأ

 
َ
ْحش

َ
ف
ْ
 ].٢٨األعراف: [ ءِ ابِال

قرآن العزيز فقد اعتقد ال بيذ كًا يلزم منه تداقد اعتقومن يعت

الم، سروج عن ملَّة اإلل االرتداد واخلوحصَّ  ما يوجب الكفر

ذ اجل  لغ أنواعإٰىل أب املؤّدية ةيَّ ردهذه املقالة ال مناهل العاقل فليتعوَّ

 قيدةعذر من حضور املوت عنده وهو عٰىل هذه الالضاللة، وليح

نفسه فيطلب   خطأب نهتفطُّ  لاملوت قبيخَش من ُتقبَل توبته، ول فال

عَ ]] ٨٧[[ص / � رَب� ارِْجُعونِ الرجعة 
َ
 ل

�
 َص  �

ُ
َمل

ْ
�
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ً
ا  ا

ُت 
ْ
 : فيقال له تََر�

� َ
� ١٠٠و ٩٩ ن:نو[املؤم .[ 

وق بوعده ووعيده، وألنَّه لو م منه عدم الوثنَّه يلزومنها: أ 

وع قوب زمتفي اجلٍذ ينوحينئجلاز منه الكذب،  قبيحل العز منه فجا

العقاب عٰىل املعصية، الثواب عٰىل الطاعة و أخرب بوقوعه منما 

امَّ وقع منه ـل ه به، ألنَّ زم بصدقه بل وال ظنٌّ وال يبقٰى للعبد ج

بصدقه يف كيف حيكم العقل العامل ور يف الرشالكذب و عواأن

ن تكليف وهو احلذر مة الفائد ي حينئذٍ الوعد والوعيد، وينتف

 .ابثوال والطمع يف عقابال

ز لنفسه أنْ ن وم  جواز الكذب عٰىل اهللا ُيقلِّد من يعتقد ُجيوِّ

 ساب وال بالثوابحلنشور وال باال جزم يف البعث وال هتعاٰىل، وأنَّ 

 إلسالميَّة؟ج عن امللَّة االَّ خروهل هذا إبالعقاب؟ و الو

  تف ما عريعتذر بأينِّ وال ء، الفليحذر اجلاهل من تقليد هؤ

ٰىل رصيح مقالتهم، نعوذ باهللا تعامذهبهم، و نيعمذهبهم، فهذا 

 مثاهلا. ا ومن أ منه

 إٰىل  العايصة واحلمق ونسب ة املطيع إٰىل السفه  يلزم نسب أنَّه  ومنها:

ازداد املطيع يف   العقل، بل كلَّام تٰىض سة والعمل بمق لكيااوة كم احل

 اهللا تعاٰىل  ة واإلقبال عىلٰ يويَّ الدنمور ه وزهده ورفضه لألُ طاعت 

يه ُنِسَب إٰىل زيادة  إٰىل امتثال أوامره واجتناب مناهياد ة واالنقكّليَّ لاب

ه  انه ولجَّ يف غيِّ صيالعايص يف عوالسفه، وكلَّام ازداد مق اجلهل واحل

مة تكاب امل ف يف ار غيانه وأرس طو واستعامل املالذِّ   الهي املحرَّ

عال  األف  باحلزم، ألنَّ  خذ إٰىل العقل واألَب ِس ُن  عاملزجور عنها بالرش 

ثيب  يعاقب املطيع وي  نْ ة إذا كانت مستندة إليه تعاٰىل جاز أ القبيح

ان حيث   اخلرسالَّ طاعته إ ده املطيع بالتعب وال تفي يص فيجعل العا 

بالعذاب األليم  ة اآلخرال أمره وحيصل يفعاقبه عٰىل امتث ي نْ أ ز جا

 يصيب العايث نْ ز أ ؤبَّد، وجاامل عقابل]] وا٨٨[[ص مد /الرس

ة يف املنزلصل بالربح يف الدحيف  ني.تارين ويتخلَّص من املشقَّ

 يها مستندة إلهاملحال، ألنَّ اآلثار كلَّ ٰىل كلَّف ومنها: أنَّه تعا

ورة ألفعال غري مقدفجميع ا البتَّة،رة العبد دقل ريتعاٰىل وال تأث

زوا . وجوَّ ما ال ُيطاقف ُكلِّ  دللعبد، وقد ُكلِّف ببعضها، فيكون ق 

 أنْ  تعاٰىل ُيكلِّف اهللا قوع القبح منه تعاٰىل أنْ ر وباعتبار واعتبالا اهبذ

دم ونوح كآيف الدنيا  يعيد املوتٰى  ثل نفسه، وأنْ تعاٰىل وم خيلق مثله

رعة، ب ماء دجلة جرشدفعة وي أيب قبيسيبلع جبل  نْ وأ ، وغريمها

به بوأنَّه م  ذاب.الع نواعأتٰى مل يفعل ذلك عذَّ

ه تعاٰىل ينسب  جيوز له أنْ  ه هلسنف ل يفظر العاق ينفل ربَّ

س إٰىل مثل هذه ا ا إٰىل امل منَُّينَسب ظ ف املمتنعة؟ وهللتكاليوتقدَّ

 ًا.ريكب ا عن ذلك علو� هللام؟ تعاٰىل امثل هذا الظل

ة أحد من األنبياء العلم بنبيلزم منه عدم ومنها: أنَّه  ، وَّ

جزة عقيب الدعوٰى ملعا لفع  تعاىلٰ اهللاأنَّ  ة هوبوَّ نألنَّ دليل ال

قه اهللا تعاألج ر فهو صادق، فإذا صد ىلٰ ل التصديق، وكلُّ من صدَّ

ا القبيح   خيلق املعجزة أنْ ز الصغرٰى فجامنه مل يتّم الدليل. أمَّ

ق املبطل يف يُ  ٰى فلجواز أنْ ا الكربل. وأمَّ اء واإلضالوغإلل صدِّ

 دعواه.

عاذة االستت جبولعنه تعاٰىل ت صدر ح لوقبائلومنها: أنَّ ا

اجبًا ، وكان و)ه اهللالعن( من إبليس  عٰىل البرشينئٍذ أرضُّ منه، ألنَّه ح

ذ: أعوذ ب م أنْ ٰىل قوهلع  .م من اهللا تعاىلٰ جيالشيطان الريقول املتعوِّ

ذ ي إٰىل التعوُّ ؤدِّ  مقالة تُ سه املصري إىلٰ  العاقل لنفيرٰىض ل وه

من اللعن  سيلبمني وختليص إكرألرم اكوأ من أرحم الرامحني 

زمرة  بطلني والدخول يفباهللا من اعتقاد املالطرد؟ نعوذ عد ووالبُ 

 الظاملني. 

 هذا املخترص عٰىل هذا القدر.  رص يفولنقت

 حكمة:و رضلغيفعل  ه تعاىلٰ نَّ أ ]]٨٩[[ص /

 عل لغرض وحكمة:ه تعاٰىل يفبع: يف أنَّ املطلب الرا

وحكمة وفائدة   رضلغ لعف إنَّام ياىلٰ عتهللا اقالت اإلماميَّة: إنَّ 

 ٰىل املكلَّفني ونفع يصل إليهم. ومصلحة ترجع إ

يفعل شيئًا لغرض وال  نْ جيوز أشاعرة: إنَّه ال ت األوقال

من ذلك ، ولزمهم تياغااد ولغاية من العبرجع إٰىل المصلحة ت

 االت:حم

هو  عابثل اًا عابثًا يف فعله، فإنَّ هللا تعاٰىل العبيكون ا منها: أنْ 

ا َومَ  تعاٰىل يقول: انًا، واهللالغرض وحكمة بل جمَّ ال  لعفيالذي 
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ٰىل  غرض للفاعل فيه باطل ولعب، تعاالذي ال ل ]، والفعل١٩١

 كبريًا. الو� ع كلعن ذ هللا

  عامً  من تعاٰىل حمسنًا إٰىل العباد والال يكون اهللا ا: أنَّه يلزم أنْ نهوم

 وادًا، وكلُّ ال كريًام يف حقِّ عباده وال جهلم و عليهم وال راضياً 

ة من األخ املتواترالعزيز و باكتالهذه تنايف نصوص  بار النبويَّ

ال خالف بينهم  مفإهنَّ  ،ني وغريهمهم من املسلموإمجاع اخللق كلِّ 

عٰىل سبيل احلقيقة ال عٰىل سبيل هبذه الصفات وصف اهللا تعاٰىل  يف

سن حسان إنَّام يصدق لو فعل املحنَّ اإللزوم ذلك: أ از. وبياناملج

مل يكن ال كذلك لو فعله ، فإنَّه عفنتملاإلحسان إٰىل ا رضنفعًا لغ

بحها ذي تَّٰى حة لتسمن وهبذا ال ُيوَصف مطعم الدابَّ  حمسنًا،

ها وال باإلنعباإلحسان يف  ]] وال بالرمحة، ٩٠[ص [ام عليها /حقِّ

اإلحسان إٰىل الغري ع قصد نَّام يثبت موالشفقة إف ألنَّ التعطُّ 

وجوادًا ن كريًام وكي امرجع إليه، وإنَّ ي ال لغرض آخرألجل نفعه 

غرض مل صده، ولو صدر منه النفع ال لري لإلحسان وبقلنفع الغ

 كبريًا. ااهللا عن ذلك علو�  ال جوادًا، تعاىلٰ و امً كري يكن

 ينسب ربَّه  ز أنْ فلينظر العاقل املنصف من نفسه هل جيو

راحم وال  الوال حمسن و ث يف أفعاله، وأنَّه ليس بجوادعب الإىلٰ 

 مثل هذه األوهام. االنقياد إٰىل ألقدام ومزالِّ اباهللا من  ذعون كريم؟

اهللا تعاٰىل لها ي جعع املنافع التمجي نويك ه يلزم أنْ ومنها: أنَّ 

، بل وضعها مقصودة وال مطلوبة هللا تعاىلٰ اء غري باألشي منوطةً 

 خلق األُُذن يكون خلق العني لإلبصار وال ًا، فالوخلقها عبث

 ،ل للميشوال الرجد للبطش ق وال اليطنللن لسامع وال اللسال

ات، وال انويحلا ن سان وغريه معضاء التي يف اإلنمجيع األ وكذا

د وال خلق الشمس ء للتربيوال املا اقرة يف النار لإلحرخلق احلرا

، وكلُّ النهار للحسابليل وجوم لإلضاءة ومعرفة الوالقمر والن

 علم الطبِّ  طليبكم واملصالح، وحلِ لألغراض وا هذا مبطل

  يبطل ]] و٩١[[ص /وية لإلصالح، ه مل خيلق األدة، فإنَّ بالكّلي

ك  اهللا عن ذله، تعاىلٰ  ذلك كلِّ ها، ويلزم العبث يفريغو ةأيعلم اهل

 ًا.كبري اعلو� 

ة العظمٰى  ومنها: أنَّه يلزم الكربٰى عليهم، وهو   ةداهيوال الطامَّ

صل منهم، بل حي حدأ  وعدم اجلزم بصدق، ات بأرسهاوَّ إبطال النب

ة إنَّام تتمُّ بمقدَّ أمجع، ألنَّ ا م بكذهبماجلز اهللا نَّ أ  :امتني: إحدامهلنبوَّ

ة ألجل التصديق. والثانية: عي النبوَّ ملعجزة عٰىل يد مدَّ تعاٰىل خلق ا

ق  أنَّ كلَّ  صادق. ومع عدم القول بأحدمها   فهوه اهللا تعاىلٰ من صدَّ

ة، فإنَّ ل  يتمُّ دليال ض لغري غر املعجزة  لو خلقىلٰ اتعه النبوَّ

عي، إالتصديق مل ت غريه،  ويِّ بنلاذ ال فرق بني دّل عٰىل صدق املدَّ

 لكان كلُّ أحد أنْ  ألجل التصديقملعجزة لو مل يكن فإنَّ خلق ا

ة و عي النبوَّ قني، ألنَّه خلق هذه  صدَّ  اهللا تعاىلٰ يقول: إنَّ يدَّ

اء. ٰىل السواملعجزة ع ههذ نبيِّ وغريه إىلٰ الويكون نسبة املعجزة، 

ه، علي الٌّ داجلهل، ألنَّه  للتصديق لزم اإلغراء به لو خلقها الوألنَّ 

لطان، وقال أنَّه رسول سد لو ادَّعٰى شخص فإنَّ يف الشاه

 عادتكسالتك فخالف  دعوٰى ركنت صادقًا يف السلطان: إنْ 

هذا القول من ر ، ثّم تكرَّ واخلع خامتك، ففعل السلطان ذلك

عل عقيب لسلطان هذا الفر من اطان وتكرَّ رسالة السل عيمدَّ 

أنَّه رسول ذلك ب زمونجي مهعين بأمجاحلارض الدعوٰى، فإنَّ 

عٰى السلطان، كذا هن ٰىل النبيُّ الرسالة وقال: إنَّ اهللا تعاا إذا ادَّ

لدعواي، الً ال يقدر الناس عليه مقارنًا ل فعيفع قني بأنْ ُيصدِّ 

، فإنَّ كلَّ الدعوٰى  ريب تكرُّ تعاٰىل عق هللا ر هذا الفعل منرَّ وتك

التصديق جل قه أللخي بصدقه، فلو مل ]]٩٢[[ص / اقل جيزمع

يح ال يصدر عنه تعاٰىل. جلهل، وهو قبتعاٰىل مغريًا با لكان اهللا

عي  ة وكان مدَّ إنَّ اهللا تعاٰىل خلق املعجزة ال: كاذبًا حيث ق النبوَّ

عل لغرض يف دهم أنْ نعل حاصديقي. فإذا استت  يدي ألجلعىلٰ 

 نَّ وهي أالثانية  واملقّدمة عوٰى؟الد هذه للنبيِّ  كيف جيوز

قه اهللا تعاىلٰ من صلَّ ك ه  و صادق ممنوعة عندهم أيضًا،فه دَّ ألنَّ

 ك واملعايصالفساد والرشور وأنواع خيلق الضالل والرش

ذب؟ كايه تصديق الالصادرة من بني آدم، فكيف يمتنع عل

 ًا.ثانية أيضلاة مفيبطل املقدّ 

عقيدة  دهم، نعوذ باهللا من مذهبهم ورصيح معتق نصُّ هذا 

بني والتسوية بينهم و لُس ات وتكذيب الرُّ وَّ النبطال بإ دَّت إىلٰ أ 

لعاقل املنصف ادِّعاء الرسالة. فلينظر ايث كذب يف مسيلمة ح

ر كفقله هل بلغ وخيَش من أليم عقابه ويعرض عٰىل ع هوخيف ربَّ 

 ت الفاسدة؟ وهلالعتقاداديَّة واقاالت الرملا ذهالكافر إٰىل ه

ة الذ ارٰى صوالن دوهمقالتهم أم اليهؤالء أعذر يف  ين حكموا بنبوَّ

الناس بالكفر حيث   يهم مجيعوحكم عل ني ماألنبياء املتقدِّ 

ة حمّمد أنكروا نب لزمهم إنكار مجيع  قد، وهؤالء وَّ

َحيُْث  اِدُق لصَّ ا ئك، وهلذا َقاَل ول من أُ رشٌّ  ؟ فهم األنبياء

ُهْم وعَ  ُ ُهوَد والنََّص َذَكَر اْليَ دَّ  َثِة».َال الثَّ  َرشُّ  مْ اَرٰى: «إِهنَّ
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القول معلوم لكلِّ أحد، سه، فإنَّ فساد هذا ملقلِّد نفوال يعذر ا

 .اً عرتفون بفساده أيضهم م]] و٩٣[[ص /

 دق  ألنَّ اهللا تعاىلٰ ، كتاب العزيزومنها: أنَّه يلزم منه خمالفة ال

ة مواضع من ال  يفحياً رص انصَّ نص�  لغرض  قرآن أنَّه يفعلعدَّ

 ا َومَ  ل تعاٰىل:، قاعباً لثًا وعب ال وغاية
ْ
ق
َ
مَ َخل رْ اوَ نَا ا�س�

َ
َض  اِت َواأل

نَُهمَ َومَ 
ْ
 ا بَ�

َ
تُْم  ٰىل:]، وقال تعا٣٨الدخان: [ �ِعبَِ� ا ال

ْ
َحِس�

َ
ف
َ
أ

مَ 
�
�
َ
 أ

ْ
ق
َ
 ث اُ�ْم َ�بَ نَ ا َخل

ً
  امَ وَ  عاٰىل: ال توق  ]،١١٥[املؤمنون:  ا

ن� وَ  ِ
ْ
ُت ا�

ْ
ق
َ
ِ َخل

ْ
َس إِ اإل

ْ
� َ�ِ 

�
]، وهذا ٥٦ات: يرلذاا[ �بُُدوِن عْ ال

 والغاية، وقال تعاٰىل:ل بالغرض نصٌّ رصيح يف التعلي الكالم

 ٍم
ْ
بُِظل

َ
ِ ف

�
نَ  اُدوايَن هَ ِمَن ا�

ْ
م يِْهْم َطي�بَ َحر�

َ
حِ ا َعل

ُ
هُ اٍت أ

َ
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�
  مْ ل

ِهْم  ِعَن   : ]، وقال تعاىلٰ ١٦٠: نساء[ال َسِ�يِل اهللاِ  نْ �َ َو�َِصد�
ُ
ل

 ِ
�
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
 ]. ٣١[حمّمد:  �ْم �

 أنْ  من ثرأك عال اهللا أفيف  الغرض والغايةة عىلٰ واآليات الدالَّ 

وينظر فيمن   عقاب ربِّه نفسه وخيَش  د يفملقلِّ  اهللا، فليتَّق اُحتٰىص 

ٰىل إ ظرما قال وال ين إىلٰ  ده هل يستحقُّ التقليد أم ال؟ ولينظرُيقلِّ 

مْ  قال:ث العاملني حيجلواب ربِّ  من قال، وليستعدَّ 
َ
َو�

َ
  أ

 
ُ
ْم مَ م� عَ �  ْر�ُ

َ
تَذ

َ
ُر ِ�يِه مَ ا �

�
 ك

َ
َر ْن تَذ

�
ُم ا��ِذيرُ جَ وَ ك  اَء�ُ

 .عٰىل لسان النذيرالم اهللا تعاٰىل كهذا ]، ف٣٧ [فاطر:

ة العدليَّ وهاتيك األد ذي جعله اهللا ة املستندة إٰىل العقل اللَّ

تعاٰىل   لذين قال اهللاة عٰىل بريَّته، وليدخل يف زمرة اجَّ ح تعاىلٰ 

  عنهم: 
َ
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[الزمر:  �اِب ا األ

 الذين قال اهللا تعاىلٰ رة زم وال ُيدِخل نفسه يف]، ١٨و ١٧

 : وا] عنهم: قال]٩٤ [[ص/
َ
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 ا أ

َ
 اا ن

َ �
 يْ �

�
َضال

َ
ِ  نَ ا مِ نَ ِن أ

ْ
ن�  ا�

ِ اوَ 
ْ

ُهمَ إل
ْ
َعل

ْ َ
ِس �

ْ
دَ �

ْ
ق
َ
َت أ

ْ َ
ونَ ِ�َ  ااِمنَ ا �

ُ
لِ ك

َ
ْسف

َ ْ
 �َ� ا ِمَن األ

لت:  ر  العمر فهو طويل عٰىل الكفر بقرصعذَ ]، وال يُ ٢٩[ُفصِّ

رة ل متواتُس وال بعدم املرشدين فالرُّ  رها،وظهولوضوح األدلَّة 

 فرة.اضمتء متتابعة والعلامة واألئمَّ 

املطيعني هللا تعاٰىل   ب أعظمذيتع يلزم جتويز هومنها: أنَّ 

العاصني له  لعذاب، وإثابة أعظمع اأنوا بأعظم  كالنبيِّ 

ل ال ظم مراتب الثواب، ألنَّه إذا كان يفعوفرعون بأع كإبليس

ه الفعل حسنًا وال يرتك الفعل لكونكون ال لاية ولغرض وغ

  ني وب لنياملرَس  يِّد ني سن تفاوت بكي مل انًا لغري غرضجمَّ  قبيحًا بل

وال  اعتهع لطي الثواب والعقاب، فإنَّه ال يثيب املطإبليس يف

دا عند االعتبار لعصيانه، فهذان الوصفان إذا جت يعاقب العايص رَّ

ة الثواب وال العقاب أولويَّ دمها مل يكن ألح نتقامواال يف اإلثابة

 دون اآلخر.

 ىلٰ اعتاهللا  يعتقد يف وعقابه أنْ  اىلٰ قل خياف اهللا تععافهل جيوز ل

ه إٰىل أنَّه غري نسب وا للعقائد الفاسدة؟ مع أنَّ الواحد منَّمثل هذه ا

من أساء إليه قابله بالشتم  ن إىلٰ ِس ٰىل من أحسن إليه وُحي إ ءييس

ء ينسب ربَّه إٰىل يش أنْ يليق  ، فكيفرَض ذلك منهمل يو بِّ والس

 ؟فسهلنس أدون النايكرهه 

 :ايصعملاعات ويكره لطاد اريي ىلٰ أنَّه تعا

 : يصملعاااٰىل يريد الطاعات ويكره : يف أنَّه تعاملطلب اخلامس

راد الطاعات ومل يرد اهللا تعاٰىل أة قالوا: إنَّ هذا مذهب اإلماميَّ 

وقعت أم ال، ومل  سواء املعايص وكرهعت أو ال، املعايص سواء وق 

 ال. أمسواء وقعت  يكره الطاعات

  هبوا إىلٰ ذلك، فذ يف لق العقل والنمقتٰىض  ةعرشاوخالفت األ

ان يف الوجود سواء ك وقع  ماكلَّ ]] تعاٰىل يريد ٩٥[[ص / أنَّ اهللا

ء  ما مل يقع سواو هنٰى عنه، وكره كلَّ واء أمر به أ طاعة أو ال، وس

املعايص ه أو هنٰى عنه. فجعلوا كلَّ اء أمر بال، وسو كان طاعة أو

وأنواع  اندوعلواجلور واظلم وال كلرشا عة يف الوجود مناق الو

م قال: إنَّه بعضها. وهب هللا تعاٰىل، وأنَّه تعاٰىل راضٍ رادة ور مالرش

ار مكروهة هللا فَّ تصدر عن الكُ ات التي مل ع هلا، وكلُّ الطاحمبٌّ 

 يكره، بام ال يريد وهنٰى عامَّ العاٰىل أمر ، وأنَّه تري مريد هلاتعاٰىل غ

  ك ما كرهه تعاىلٰ وتر ،ىلٰ اهللا تع مرادهو ما  رهكفالكافر فعل يف  وأنَّ 

 حماالت: منه يلزم من اإليامن والطاعة منه. وهذا القول

نَّ إرادة القبيح قبيح وكراهة ح إٰىل اهللا تعاٰىل، ألبة القبيمنها: نس

ه عن فعل القبا ه تعاىلٰ ا أنَّ بيَّنَّ بيحة، وقدق  احلسن  ها.ح كلِّ يمنزَّ

د اهللا  امر أوجد انه، حيث يصبع ون العايص مطيعاً ك ومنها: 

 مراده. عاٰىل وفعل وفقت

 يامنه أمر الكافر باإلألنَّ ره، كومنها: كونه تعاٰىل يأمر بام ي

كفر هناه عن ال وينهٰى عامَّ يريد ألنَّهوكرهه منه حيث مل يوجد، 

   ينسبه كلُّ ك من أشخاص البرشمن فعل ذل منه. وكلُّ وأراده 

، فكيف  كبرياً  او� للك عاهللا عن ذ ىلٰ عاالسفه واحلمق، ت عاقل إىلٰ 

ه عنه؟ منه أ ربَّ ينسب إٰىل ربِّه تعاٰىل ما يت لعاقل أنْ جيوز ل  ويتنزَّ
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لشاهدة بأنَّه تعاٰىل يكره ة اا: خمالفة النصوص القرآنيَّ نهوم

َوَما اُهللا   تعاٰىل: عات، كقوله ويريد الطا ]]٩٦ص [[/يص املعا
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العزيز وما دلَّ هؤالء القرآن  رض خيالفأليِّ غ ٰى رتفات. ياآل

 العقل عليه؟

ق   حتقُّ فعال العباد إىلٰ س، وهو استناد أ سواملحلفة اومنها: خم

قبيحة،  ة واملعايصي وانتفاء الصوارف، ألنَّ الطاعة حسنالدواع

ٰىل يف عات هللا تفيثبف، هة دعاء والقبح جهة رصنَّ احلسن جوأل

قبح ف عنها، ويف الاء الصارها وانتفليإ يعالدا ٰى عواعة دالط

ه ي احلاجة الستغنائداع ليس هثبوت الصارف وانتفاء الداعي، ألنَّ 

ة اها، وال داعي اجلهل إلحاطافاهتا إيَّ ي احلكمة ملنتعاٰىل، وال داع

ق ثبوت ا، فحينئٍذ يتعلمه به ت لداعي إٰىل الطاعات وثبوحقَّ

 . ثاينراهته للل وكوَّ لأل تهادثبت إرملعايص، فا الصارف يف

 ضاء: وجوب الرضا بالق

 :عاىلٰ  تء اهللاااملطلب السادس: يف وجوب الرضا بقض

األشاعرة ومجيع  واملعتزلة وغريهم من إلماميَّةاتَّفقت ا

 .هتعاٰىل وقدر ا بقضاء اهللاب الرضوجوطوائف اإلسالم عٰىل 

  قرخ نهلزمهم م وا قوالً الاألشاعرة ق  ]] ثّم إنَّ ٩٧[[ص /

ا بالقضاء، هو أنَّ اهللا عٰىل وجوب الرضة الدالَّ والنصوص اع مجإلا

اٰىل من يف الوجود غري اهللا تعح بأرسها، وال مؤثِّر يقبالتعاٰىل يفعل ا

العبد  تعاٰىل عىلٰ  قضاء اهللاح، فتكون القبائح من يالطاعات والقبا

 ٰىض ير ال أنْ  جباإلمجاع، في، والرضا بالقبح حرام بوقدره

متني،  حدٰى املقدَّ ال إهللا تعاٰىل لزم إبطكان من قضاء او ول ،بحلقبا

ا عدم وجوب ا أو وجوب ئه تعاٰىل وقدره، بقضارضا لوهي إمَّ

 خالف اإلمجاع. قبح، وكالمهاالرضا بال

ا قول٩٨[[ص / ه من فعل هللا تعاٰىل منة من أنَّ ااإلماميَّ  ]] أمَّ زَّ

ل حكمة وعد وها م إالَّ يفعل ه ال حش، وأنَّ لفواح وايالقبا

ا هبذه األشياء، فال جرم كان  يف وجوب الرضوال شكَّ  وصواب،

اجبًا، ومل ميَّة واملعتزلة وعٰىل قواعد اإلما قدرهئه واالرضا بقض

يف تعاٰىل، وال  ضاء اهللالزم منه خرق اإلمجاع يف ترك الرضا بقي

 .حيباالرضا بالق

 عله:ف اقب عىلٰ يع ال إنَّه تعاىلٰ 

فعله  غري عٰىل  ال يعاقب ال اهللا تعاىلٰ نَّ أ  يف ع:اباملطلب الس

 : تعاىلٰ 

ب العبيد عٰىل  النَّ اهللا تعاٰىل  أ ة إىلٰ لذهبت اإلماميَّة واملعتز ُيعذِّ

 له فيهم وال يلومهم عليه. فعل يفع

ب  اهللا تعاىلٰ اعرة: إنَّ وقالت األش العبد عٰىل فعل العبد   ال ُيعذِّ

تم هللا  فيه الش ه، ويفعلبه علياق يع مّ ث الكفرفيه  عاىلٰ ت ل يفعل اهللاب

م فيه خيلقوويعاقبه عليها،  له وألنبيائه  والسبَّ تعاٰىل 

 د ثّم يقول: ذكره وذكر أحوال املعاعات وعن عن الطا اإلعراض
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عليه؟ بل خيلقه  اقبهويع خيلق يف العبد شيئاً  يُّ ظلم أعظم من أنْ وأ 

به أ  ]] ثّم ٩٩[[ص لقه طويالً /وخيعٰىل سواده، سود ثّم ُيعذِّ

به له، وخيلقه أكعٰىل طو يعاقبه عٰىل ذلك، وال خيلق له مه وُيعذِّ

به  ثمّ ء ساملا ريان إىلٰ لط اقدرة عىلٰ   نَّه مل يطر.لعذاب بأبأنواع اُيعذِّ

 وز أنْ هل جيوٰى هينظر العاقل املنصف من نفسه التارك لللف

ا لو قال: إنَّك الواحد منَّإٰىل هذه األفعال؟ مع أنَّ   ينسب ربَّه

ك، لقابل روجه يف حوائجبه عٰىل عدم خوُتعذِّ  بس عبدكحت

ه ما  ب إٰىل ربِّ سني أنْ وز جي ف يكفعل، فال ن هذاأ مبالتكذيب وتربَّ 

ه هي  ؟و عنهتنزَّ

*   *   * 

مة احليلِّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

قبيح وال عل الال يفتعاٰىل  هيف أنَّ  :الثايناملطلب ]] ١٦٦[[ص /

 :بالواجب  خيلُّ 

  .ه قبحعنه وعامل ب ه غنيٌّ عن القبيح، ألنَّ  له صارفاً  عليه أنَّ  يدلُّ 

در ، فال يصواحلكمة عي احلاجةادء فاه، النتيإل ي لهاعوال د

 .طعاً الفعل عنه ق 

  فه كلَّ ألنَّ  ،ذلكعن  اىلٰ عواألشاعرة أسندوا القبائح إليه ت

طاق قبيح ن منه، وتكليف ما ال يُ الكافر مع علمه بامتناع اإليام

ن  ل والنساء يف الدنيا ومكَّ ع بني الرجاه تعاٰىل مجوألنَّ  .كمعند
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، وذلك هماالجتامع وحرَّ  إىلٰ  هلم ميالً  لعجعض وب ضهم منبع

 ء.ا مجع العبيد واإلمامنَّ قبيح، كام يقبح

التكليف هو التعريض  العلم تابع، والغرض يف نَّ أ ا نَّوقد بيَّ 

وقد  ،لنفعل إٰىل ان من الوصوه جيعله بحيث يتمكَّ  أنَّ ٰىل معنٰى ع

 ولصون إذا هناهم عواجلامع بني العبيد واإلماء  .الغرض حصل

ر، وفعل هبم ما يم الرضدهم عليه بعظوتوعَّ  عضب عضهم إىلٰ ب

نصب هلم من  وفة، خالملدهم عن ابعِّ هبم من االمتثال ويُ قرِّ يُ 

ووعدهم عٰىل االمتثال   ،عاجالً  مروا بهأُ وا بام هبم إذا أخلُّ ؤدِّ يُ 

 . به مل يكن قبيحاً لوصول إليه إالَّ الذي ال يمكن االنفع  بعظيم

 :عامل األق لخ يف :الثالث بلطامل]] ١٦٧[[ص /

وقالت  ،تعاىلٰ   اهللاعل إالَّ ال فا إٰىل أنْ  بن صفوانذهب جهم 

 تعاٰىل والعبد مكتسب،اهللا هو  ثاملحدِ  إنَّ  :ةاريَّ النجَّ واألشاعرة 

الكسب، . واختلفوا يف عل معاً ه تعاٰىل خيلق قدرة للعبد والفنَّ إو

رة دقالو تعاٰىل الفعل هللاادة بإجياد الع: هو إجراء شعريُّ فقال األ

 :العبد. وقال بعض أصحابه ال أثر لقدرةر العبد، وعند اختيا معاً 

 أو عبثاً  أو معصيةً  عةً ون الفعل طاد يف كالعبدرة ق معناه تأثري 

 يستحقُّ  وهبا ،فت الفعل التي يتناوهلا التكليمن صفا وغريها

 وم.معله غري . وقال آخرون: إنَّ والذمَّ  املدح

درهتم تقع بق ان أفعاالً ويلحل عدل إٰىل أنَّ لا لوذهب أه

 ،ريٌّ والعلم به رض أيب احلسني ومن تابعه أنَّ اختيارهم، فعند و

من شيوخ املعتزلة ومن تابعهم قي مشايخ . وعند باوهو احلقُّ 

 .ه كسبيٌّ ة أنَّ اإلماميَّ 

ن  ورة حسن املدح عٰىل اإلحسام بالرضعاقل يعل كلَّ  أنَّ  :الن

املذموم  كون املمدوح وعىلٰ ف قَّ ساءة، وهو يتوإلا عىلٰ  الذمِّ و

 واقعة بحسب قصودنا]] ١٦٨/[[ص  أفعالنا وألنَّ  .فاعالً 

 ورةالرض ٰى الفاعل. وألنَّ معن وهو ،نابحسب صوارففية ومنت

  منه  قبحول .ةاالضطراريَّ ة وية بالفرق بني حركاتنا االختياريَّ قاض

 وللسمع.  .يههنو دح أمر اجلاميقباألمر والنهي كام تعاٰىل 

ه الرتك فهو مل يمكن الفعل إنْ  د حالالعب اخلصم بأنَّ  تجَّ اح

لزم ترجيح  حف الرتجيح عٰىل مرجِّ وقَّ تمل ي أمكنه فإنْ  وإنْ  ،اجلرب

 الَّ ث، وإكان منه عاد البح ف فإنْ توقَّ  ح، وإنْ املمكن من غري مرجِّ 

ن كا ول هوألنَّ  .ه عندهمن دونه ووجوب المتناع الفعللزم اجلرب، 

يكفي يف ال  الكّيلَّ  القصد إنَّ بتفاصيله، ف عاملاً  نكال لفعله داً موجِ 

،  والتايل باطل قطعاً  ،يعاجلم ل اجلزئي لتساوي نسبته إىلٰ حصو

ه لو وألنَّ  .لة يف احلركات البطيئةتخلِّ لعدم العلم بقدر السكنات امل

ا قعمل ي أو قعاو ينه، فإنْ تعاٰىل تسك جسم وأراد اهللاأراد العبد حركة 

ح، من غري مرجِّ  اً ان ترجيحأحدمها ك عق و إنْ لزم املحال، و

 وجب وإالَّ قوع الو معل ه تعاٰىل إنْ وألنَّ  .منهام قالل كلٌّ الست

 ة.فال قدر امتنع،

ن مكِّ متري وغ ،إٰىل القدرة ن من الرتك نظراً كِّ ه متمواجلواب: أنَّ 

النسبة ب طرفنيالي واقدرة، لتسن الجه عرِ وال ُخي  ،عيالدا إىلٰ  نظراً 

لم واجب الوجود. والع حقِّ يف  وهو آٍت  .هادَ حوة درإٰىل الق

عل ينبعث عنه الف قد كّيلُّ ليف اإلجياد. والقصد ا اإلمجايل كاٍف 

والوقت ال  باملحلِّ ]] ١٦٩/[[ ص  زئي باعتبار ختصيصهاجل

 .وىلٰ ، فكان صدور فعله أ وٰى أقتعاٰىل  وقدرته .قصدباعتبار ال

 العلم الحق. ىلٰ تند إسملاوالوجوب 

متناع ن ادو  وجوبه الحقاً يقتيض فرض أحد النقيضني نَّ أ  وكام

التطابق ة أله. واألصل يف هيق ابمط هاآلخر، كذا فرض العلم، ألنَّ 

 نَّ د، أله تعاٰىل. والكسب غري مفييف حقِّ  آٍت ه مع أنَّ  هو املعلوم،

 .ةلويَّ واأل لعدم دور غريه، جتويز صالختيار يقتيضجتويز صدور ا

اير الختيار ملعصية مغاختيار ا ، فإنَّ يهعل مهتوالنسحاب أدلَّ 

جيح أحد ترم لز حرجِّ مل يكن مل لطاعة. فحصول أحدمها إنْ ا

 ة.ا باقي األدلَّ ل. وكذح تسلسكان ملرجِّ  ح، وإنْ ملرجِّ الطرفني ال 

عات يريد الطا تعاٰىل  هيف أنَّ  :لب الرابع طملا]] ١٧٠[[ص /

 :يصااملعويكره 

إٰىل الطاعة  اعياً له د عرة، ألنَّ شالأل اً ة، خالفالعدليَّ ب هذا مذه

إليها،  له  داعي وله صارف عن املعصية وال ،صارف له عنهاوال 

والطاعة حسنة، وله إٰىل احلسن  حلكيم له داعٍ م، واه حكيألنَّ 

، إرادة القبيح قبيحة وألنَّ  .صية قبيحةعملاصارف عن القبيح و

اعة وهنٰى عن لطبا مره أ وألنَّ  .قبيحالمريد  ء ذمَّ القالستحسان الع

أمر  ام هواألمر إنَّ  فإنَّ  ،رادة والكراهةومها يستلزمان اإل ،عصيةامل
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اعة من الكافر تستلزم ة الطإراد وا بأنَّ احتجُّ ]] ١٧١ ص[[/

د وجَ األمر قد يُ  نَّ ألو .وكراهة املعصية تستلزم عدمها ،عهاوقو

منه،  لهده بعدم قبورضب عب العذر عن بلاطون اإلرادة، كدب

  وقوله تعاٰىل: .رهر عذظهِ فعله، ليُ  ديير فيأمره وال
َ
  وْ َو�

َ
  ش

َ
اَء َر��ك

 
َ

 آل
َ ْ
  رِض َمَن َمْن ِ� األ

� ُ
� ِ

َ
 ُهْم �

ً
 . ]٩٩[يونس:  يعا

  صيةوكره إيقاع املع يقاعها اختياراً اد إه أرواجلواب: أنَّ 

ب طل ألمر والد صورة اوجِ وٰىل يُ ملاوطل التكليف. يب ، لئالَّ اختياراً 

 عٰىل القرس. لُّ يد يةاآلو .كام ال إرادة

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ين العبيديل (ت دِّ وت/ عميد الهإرشاق الالَّ 

 :]فيف بيان حسن التكلي[املسألة الثالثة: ]] ٣٨٦ ص[[

 وإالَّ  ،األغراض من فيها ف: (وأفعال الصانع ال بدَّ صنِّقال امل

 يوصل ال ض لنفع عظيملغرض يف التكليف التعرياو ،عبثاً  انتك

وم كفره حسن بالثواب، وتكليف املعل إذ يقبح االبتداء، به إليه إالَّ 

، م تعاىلٰ ل القديبَ ال من ِق  فسهل نبَ ألجل التعريض، وكفره من ِق 

ين  الدِّ ىلٰ إمن نعلم امتناعه و ندعو إٰىل الطعام ا أنْ وهلذا حيسن منَّ

 . )إبائهلم ن نعم

 :الثة مباحثث سألةهذه امل: (يف )هدام ظلُّ (الشارح ل قا

 :باألغراض ةلأفعاله تعاٰىل معلَّ  ل: يف أنَّ األوَّ ] بحثمل[ا

مه  ان حسن التكليف قدَّ  بيمة يف كان هذا البحث مقدَّ امَّ ـول

(وهذا) أي كون أفعاله  ،سن التكليفف) أي عٰىل بيان حاملصنِّ

ة،  جربِّ لمل ليه بني املعتزلة خالفاً ع فق(متَّ  ألغراضبا لة معلَّ اىلٰ تع

ل منه عٰىل سبي وها واقعةٰىل، وجعلعاله تعافأ  يف م نفوا الغرضإهنَّ ف

 فاق.العبث واالتِّ 

  (كلُّ  :ةملجربِّ كالم ا ) يف إبطالالوالة ق ز]] واملعت٣٨٧[[ص /

 ه عنمنزَّ  تعاىلٰ  عبث وسفه، واهللا غرض وغاية فهو فعل ال يقارنه

ه يف كثري من  هذمقالتهم يف ة ب املجربِّ ه تعاٰىل كذَّ نَّ إف يضاً وأ  .)ذلك
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لك، وهذا ترصيح منه تعاٰىل   ذوغري، ]١٤٣ [البقرة: ا��اِس �

 نة.ألغراض املعيَّ ا هذه املذكورة هللافعبكون أ 

 ه يدلُّ إنَّ ف فعل لغرض، كلَّ  اعرة بأنَّ ألشت اقوله: (واحتجَّ 

تعاٰىل  لغرض)، فلو كان اهللاكامله بذلك افاعله واستعٰىل نقص 

 ه حمال. بغريه، وإنَّ  بذاته مستكمالً  ناقصاً  نلكا ضلغر فاعالً 

ل كامال ، ألنَّ ال األشاعرة (ضعيف جد� أي دلي(وهو) 

ة، يَّ قامات العلم] املال جيوز االستدالل به [يف يبٌّ اطخوالنقصان 

مات ل به يف املقااالستدال قدير جوازوعٰىل ت يأ ) ره[وعٰىل تقدي

ة حالفعل عٰىل املصل تاملباش هعندنا هو علم ة]، (فالغرضالعلميَّ 

 ه تعاٰىل).، ال إليالعائدة إٰىل عبده

يكونا  وأنْ  دَّ ب والغرض منه ال ءيشالغاية  ويف هذا نظر، فإنَّ 

 ىلٰ ع علٰىل باشتامل الفعاود، وعلمه ترين عنه يف الوجمتأخِّ 

له، بل  وغايةً  كون غرضاً عليه يف الوجود، فال ي م متقدِّ  املصلحة

 دة إٰىل عباده.عائال حتصيل املصالح اىلٰ ه تعلالغرض من أفعا

  : يف كل لت ا الثاين: يف إثبات الغرض يف    (املبحث ]] ٣٨٨[[ص /

 الغرض الزمتعاٰىل، ف (فعل من أفعال اهللالتكليف ا يأ ه) ألنَّ 

يكون  وأنْ  تعاٰىل فال بدَّ  فعل اهللا  كون كلِّ  ن م م) ه عٰىل ما تقدَّ في

 ه (ال جيوزإنَّ  :)لغرضلك اذلغرض، (فنقول) أي يف بيان تعيني (

إٰىل  ج) فال حيتاه تعاٰىل غنيٌّ (ألنَّ  ،فنيرضار) أي باملكلَّ يكون اإل أنْ 

ه عنه رضار مع استغنائكيم فال يصدر منه اإلح م،هب اإلرضار

لنفع، فال جيوز ون هو التعريض ليك وأنْ  ، (فال بدَّ بيحاً ق  لكونه

مطلق) أي يف  املكه ي عود ذلك النفع (إليه تعاٰىل، ألنَّ عوده) أ 

 يكون) ذلك النفع بقي أنْ ء، (فيش ته وبالقياس إٰىل كلِّ ذاته وصفا

(يف الدنيا،  يكون عوده) إٰىل العبد أنْ  وزجي  العبد، والىلٰ إ (عائداً 

ة، نه من املشقَّ ) ملا يتضمَّ األمل إالَّ (ليس  بالتكليف) العاجل نَّ أل

ا ع ممَّ النفذلك  يكون ون يف اآلخرة، وال جيوز أنْ يك ي أنْ (فبق

، فهو إذن نفع ال تكليف عبثاً ط ال لكان توسُّ ء به وإالَّ بتدااال يصحُّ 

لتعظيم ع هو الثواب املقارن لفلك النذو ،البتداء بها يصحُّ 

ن االستحقاق، ودن م فعله ابتداءً  صحُّ ل الذي ال يواإلجال

ليف التعريض للنفع الذي ال ) أي كون الغرض من التكوذلك

 .يقتيض كونه حسناً ه (اء بداالبت يصحُّ 

 :لكافراملبحث الثالث: يف حسن تكليف ا

ة،  للمجربِّ  خالفاً  ةلزباقي املعتة وة كافَّ هذا مذهب اإلماميَّ 

و وهم) يعني الثواب ظيالع ض للنفعالتعري والدليل عٰىل أنَّ 

تعاٰىل  اهللا افر، ألنَّ لكا وجود يف حقِّ جالل (معظيم واإلقارن للتملا

ض الكافر بالتكليف)، عرَّ لنفع) املذكور (فكذا لؤمن ض املكام عرَّ 
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يف كلت )]، (فكانفتكلية حسن [الريض للنفع املذكور علَّ والتع

 ).افر (حسناً كال

ال  رافلكعدم إيامن ذلك ا(بتعاٰىل  هللاقوله: (وعلمه) أي علم ا

 كفره) أي وال كفر ن التعريض (والأي يف حس ر يف هذا)ؤثِّ يُ 

]] ٣٨٩ ا /[[صنَّه حيسن ميض، (فإنَّ تعرن السر يف حؤثِّ الكافر يُ 

ن م نامي اإلوندعو إىلٰ من نعلم امتناعه منه  لطعامندعو إٰىل ا أنْ 

 ه ال يفعله.نعلم أنَّ 

فكان تكليفه  نؤمي ه ال علم أنَّ اىلٰ ه تعبأنَّ ( ةوا) أي املجربِّ احتجُّ 

بخالف املعلوم وهو غري مقدور  فاً تكلي يكون ه حينئذٍ )، ألنَّ قبيحاً 

 ].كليف [بهالت قبحي

ه تابع له علوم، ألنَّ  املر) يفالعلم غري مؤثِّ  أنَّ واب: (واجل

  حُّ مقدور من حيث هو، فيص ملعلوم ممكنا ف اله، فخوحكاية عن

 .التكليف به

 :]يطاقيف ما ال لكت لةرابعة: يف استحاال[املسألة 

  جيوز ه تعاٰىل ال يفعل القبيح، فالرنا أنَّ ف: (وقد قرَّ قال املصنِّ

خماطبة اجلامد،  ، كام ال جيوزيطيقونه بام ال ف عبادهكلِّ يُ  أنْ  منه

 وكلُّ  ،عٰىل ما هو عليه بهق وم، بل يتعلَّ لعامل ر يفؤثِّ يُ  والعلم ال

كذلك  لو مل يكن  ذإ ه،يف األزل يوافق اً  فرضض يقتيضفرَ فرض يُ 

ومل يقل به أحد من  ،يطاقما ال   تكليفوز إالَّ ان ال جيلك

 ).ءالعقال

ة عٰىل ة كافَّ ة واملعتزلفقت اإلماميَّ (اتَّ  :)هدام ظلُّ (ل الشارح اق 

ة، ، وخالف فيه املجربِّ ٰىل بام ال يطاقعات هللاف اكلِّ يُ  نْ استحالة أ

 زوه.م جوَّ فإهنَّ 

ف  ا تكلينَّه يقبح ميح، فإنَّ بق ق طاتكليف ما ال ي نَّ لنا: أ 

قبح لم بوالع د الطريان يف اهلواء،عَ قْ املصاحف واملُ األعمٰى نقط 

بام ال يطاق   اً تكليف  كونهة قبح ذلك ليس إالَّ وعلَّ ) ذلك رضوريٌّ 

 اق قبيح.تكليف بام ال يط لُّ ك ذنورة، فإبالرض

 أنْ  همنز القبيح، فال جيول فعحكيم ال يه تعاٰىل ا أنَّ نَّ(وقد بيَّ 

 طبة اجلامد).ام ال جيوز خمايطاق، ك ف بام الكلِّ يُ 

 امطبة اجلامد أهنَّ بمخاطاق يووجه مشاهبة تكليف ما ال 

غاية  نَّ ]] الغاية، أل٣٩٠[ص /[ تشاركان يف امتناع حصول م

وهو ممتنع إذا كان ال يطاق،  ،ف بهلِّ ف ما كُ فعل املكلَّ  فيلالتك

 .اً وهو ممتنع أيض ،ابطاخلك اجلامد إفهام ذلة وغاية خماطب

 :قة عٰىل وقوع تكليف ما ال يطاجربِّ ي املوا) أ : (احتجُّ قوله

يؤمن، فلو آمن  اله (أنَّ  يؤمن الكافر) الذي مل ه تعاٰىل علم من بأنَّ (

[و]املستلزم للمحال   ،وذلك حمال ، جهالً اىلٰ تع زم انقالب علمهل

ف به مكلَّ  هأنَّ  مع ،هل يكون مقدوراً  الف ،نه حمال حمال، فإذن إيام

 ما ال يطاق. ليف ق تك، فقد حتقَّ اً إمجاع

ي للمعلوم العلم تابع) أ  (بأنَّ  فنَّص(أجاب الشيخ) يعني امل

 لزم (وإالَّ  ،مولعني املتبوع) أع(يف امل لم التابعر) أي العؤثِّ يُ  (فال

 معلوم، فلو كان  بكلِّ  عامله تعاىلٰ ألنَّ  ،تعاٰىل غري قادر) اهللا يكون أنْ 

 ألنَّ  ه عليه قدرة،فال يبقٰى ل ،ه لوجب بهيف معلوم راً مؤثِّ  هلمع

 مكن ال بالواجب.املق بام تتعلَّ القدرة إنَّ 

 لزعلم يف األٰىل تعا اهللا ، ألنَّ ما ذكرمتوه مغالطة : (وأيضاً لهقو

، جهالً  إيامنه ممكن، فلو آمن مل ينقلب العلم الكافر يكفر وأنَّ  أنَّ 

 يُّ وأ ه يؤمن، يف األزل أنَّ  تعاٰىل قد علم اهللا أنَّ إيامنه عٰىل  دلَّ بل 

 يف (اقتٰىض  عدم  د أووفرض فرضته) من إيامن أو كفر أو وج

م، فإذا ولبقة العلم للمعله) لوجوب مطا مطابقاً  ل فرضاً األز

  ذلك فرضك: علم اهللاٰىض زيد عٰىل الكفر اقتار تمراس فرضت

 .ركفالعٰىل  مستمرٌّ  داً زي زل أنَّ تعاٰىل يف األ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  لسيورياملقداد ا /يَّةع اإلهلاللوام

 الفاعل يمتنع نسبته إىلٰ  فيام الث:ثاملقصد ال]] ٢١٩[[ص 

 :سبحانه

 وهو أنواع:

وال  ،عنهام له صارفاً  نَّ أل ،بجالوا قبيح وتركل: فعل الاألوَّ 

 .نهملك امتنعا من كان كذ وكلُّ  ،داعي له إليهام

سدة علمه بام فيهام من املف فهو أنَّ  :الصغرٰى  تيولا بيان أُ أمَّ 

 عن فعلهام.وغناه عنها صارف له 

 داعي، وإالَّ ق الصارف انتفٰى ال حتقَّ امَّ ـله فألنَّ  :ثانيهام يانا بوأمَّ 

ا داعي كان إمَّ الداعي لو حصل ل نَّ ألو .نياجتامع الضدَّ زم ل

 عيدا اوإمَّ  .ت من غناهثبل، ملا حما وهو ،الطبع أي احلاجة

 ناه.حكمة فيام ذكر ل، إذ الوهو باط ،احلكمة

واستناد   ،مكن املطريف يفلام ثبت من تساو ،ا الكربٰى وأمَّ 

فثبت  ومها مفقودان، داعي وعدم الصارف،جيح إٰىل الالرت

 املطلوب.

إليه،  استناد األفعال  قال األشعري: ثبت]] ٢٢٠[ص [/

وقد  ،طاقال يُ  ماف لَّ ه كوألنَّ  .منه ونفيك ،ذكرتم ومن مجلتها ما
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 وإالَّ  تكليف الكافر ال فائدة له وألنَّ  .حقبيلل م، فيكون فاعالً قدَّ ت

ا إمَّ و ة، املشقَّ الَّ باطل، إذ ليس احلاصل إنيا وهو ا يف الدمَّ إحلصلت 

انع من وصول  كفره امل، ملوته عىلٰ أيضاً  باطل وهو ةرخيف اآل

 إذ انتفاء الفائدة ،اً يحك كان تكليفه قبذلوإذا كان ك الثواب إليه،

 ندكمعف قبيح أو إٰىل غري املكلَّ ليه تعاٰىل أو عودها إ فيه مطلقاً 

 .حالقبي ه فاعلف الكافر ثبت أنَّ ه كلَّ ، وإذا ثبت أنَّ اً أيض

لثالث فباملنع  ن اا عم، وأمَّ د تقدَّ فق لنيوَّ ا عن األأمَّ  ب:جيوأُ 

 ضغرالفيام ذكرتم، بل ا هونمنع حرص من انتفاء الفائدة،

ا بتداء به، وأمَّ لذي ال يمكن االالثواب استحقاق التعريض ال

لعمل سب الذي هو اإليامن وابالك وطحصوله بالفعل فمرش

 حةانه وإزمن متكُّ ياره، ملا ثبت سوء اخت الصالح، وعدمه من 

 ل عنه.لعلا

ذلك  ألنَّ به وترك إرادة احلسن، القبيح واألمر الثاين: إرادة 

ر  عن القبيح وأمٰى ه هنوألنَّ  .الته عليهستحم اه قبيح، وقد تقدَّ لَّ ك

ه ه حكيم ولوألنَّ  .ثاينلل اً ل ومريدلألوَّ  فيكون كارهاً  ،بالطاعة

ن كا ه لووألنَّ  .هروهو ظا ،سنإٰىل احل القبيح وداعٍ  صارف من

ٰىض بالكفر الرٰىض هبا، لكن الر جلميع الكائنات لوجب مريداً 

ة اهللا تعاٰىل، ره ملوافقته إرادكفب عاً كون الكافر مطي زمه يلوألنَّ  .كفر
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م قدَّ تفاء املالن]] ٢٢١ ص/[[ الطاعة ادةإر املقتضيتني لعدم

 .بانتفاء التايل

 نْ أ زملت امة إنَّ ملغلوبيَّ ا فألنَّ اين، ا الثم. وأمَّ ل تقدَّ وجواب األوَّ 

ا هبا الثواب. وأمَّ  حقَّ ستَ ليُ  ، بل أرادها اختياراً اً لو أرادها مطلق

 وَ : املراد ألنَّ فالثالث، 
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 سبيل اإلجلاء واجلرب، ىلٰ ع ْم �

 .يلاتالء م بانتفااملقدَّ ء زم انتفايل ال وحينئذٍ 

ه يستلزم العبث املنايف فإنَّ  ،عالهء الغرض عن أفالثالث: انتفا

  للداعي.ل إالَّ يفع ه النَّ أ و ،حلكمته

مل يكن أوٰىل  نْ فإ ضرعل لغو فه لنَّ نع األشاعرة من ذلك، ألمو

 بذاته مستكمالً  به كان ناقصاً كان أوٰىل  وإنْ  ،ترجيحبه فال 

 ث.ط الفعل عب، فتوسُّ ءً دابت إجياد الغرض اىلٰ ولقدرته ع .بالغرض

 ،ة كوهنا أليق بحكمتهعنيت باألولويَّ  نْ إ ل:واجلواب عن األوَّ 

 تيعن ه؟ وإنْ ه بان لذاته واستكاملقلت باستلزامه النقص مَ فلِ 

 وع.فهو ممن ،فادته لكامل غري حاصلستا

لغاية من الغرض هو الغاية من الفعل، وإجياد ا الثاين: أنَّ  وعن

النقل رصيح  نَّ هذا مع أ . ه حمال يفط رش ما هي غاية له ون دو

 َومَ   لغرض كقوله: يفعل إالَّ بكونه ال
ْ
ق
َ
ِ ُت ا َخل

ْ
ِ  وَ ن�  ا�

ْ
َس إِ اإل

ْ
�  

�
ال

 ].٥٦ :تاي[الذار �وِن ْعبُدُ ِ�َ 

 :حانهوجوبه عليه سب احلكمة  تقتيضاملقصد الرابع: فيام

 وهو أنواع:

 : ل: التكليفاألوَّ 

 ث: وفيه مباح

، وهو بعث من   حقيقته وأقسامهيف ل:وَّ األ]] ٢٢٢[[ص /

ترك، فبقيد و عل أ فا من ة إمَّ عٰىل ما فيه مشقَّ  ابتداءً  تهجيب طاع

ن جتب طاعته، وبقيد ممَّ ام وغريمها إلموا خرج النبيُّ  االبتداء

ال  ، واشرتاط اإلعالمتلذِّ نكاح املسة فيه كال مشقَّ ما ال ة خرجاملشقَّ 

 .كام جييء هطائرش حقيقته، بل يف  يفأرٰى دخوله 

 . وعمل ،اعتقاد إٰىل  وينقسم

  ورشعاً  ،اهللا بكاملعرفة  ل: ينقسم إٰىل علم عقالً وَّ األ

الوديعة،  ا عقيل كردِّ مَّ إ والثاين:  .بلةكالق  ظنٍّ إىلٰ و .كالعبادات

اجبات، والفضل لم من الووترك الظ ،واإلنصاف ،مر املنعوشك

عبادات ال علكفا سمعي وإمَّ  .تباة من املندووحسن املعارش 

 قل بدركه.لعا ا ال يستقلُّ ها ممَّ اخلمس وغري

 عاملاً  كونه ، وهية إٰىل الربِّ اجعا رالثاين: يف رشائطه، وهي إمَّ 

ي عن ح والنه جلاز عليه األمر بالقبيإالَّ و ،ات األفعالصفب

 .لامً ون ظفيك ، ألوصل بعض احلقِّ وإالَّ  ،لثوابوبمقدار ا .سناحل

 وكونه ال خيلُّ  .ناهملا قل ،املستحقِّ  لصاإيعٰىل  نه قادراً كوو

 ه.أو بكلِّ  قِّ ح جلاز اإلخالل ببعض املستوإالَّ  ،جبلوابا

وكونه  .ف بهلِّ عٰىل ما كُ  اً قادر وهي كونه  العبد،عة إىلٰ ا راجوإمَّ 

نه من الرشائط علمه ومتكُّ ]] ٢٢٣/[[ص  أو إمكان ، هب املاً ع

 ينئذٍ التكليف ح نكوفيلفعل بدون هذه، ا لعدم إمكان واآلالت،

 ال. ملحبا

  ي الأ نفسه، وهي انتفاء املفسدة،   التكليفا راجعة إىلٰ وإمَّ 
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 .فنيلَّ كلغريه من املو أ  ،فعل آخر يفف ن مفسدة للمكلَّ تكو

وكون  .تداللن فيه من االسيتمكَّ  عل قدراً مه عٰىل زمان الفوتقدُّ 

 حسنه. ىلٰ ع ه عٰىل صفة تزيدلواشتام  .مدَّ ملا تق ،قه ممكناً متعلَّ 

  ،ل ا األوَّ فنقول: أمَّ  .ووجههام ،ووجوبه ،حسنهالثالث: يف 

ه حسنه  وجو  لقبيح عنه،م انتفاء اتقدَّ  د، وق اىلٰ عه فعله تفألنَّ 

أه الستحقاق الثواب عبد وهيَّ  خلق الامَّ ـه لللثواب، ألنَّ  ضيالتعر

مع الطاعة أو  ام إليه إالَّ ومل يكن إيصاهل ،ٰىل التعظيم والعقابع

ٰىل اإلهانة، وال عظيم والعقاب ععٰىل التالثواب  ، الشتاملةيعصملا

 ستحقُّ من ال يتعظيم  ستحقاق، ألنَّ الع ام يمكن إيصاهلام إالَّ 

 كمة.قني باحلكونا الئفلم ي ،ورشعاً  قبيحان عقالً  هتناالتعظيم وإه

كامللزوم  زم، والالقبيحبال ه لواله لكان مغرياً فإنَّ  ،ينلثاا اوأمَّ 

له، سان وكمل عق خلق اإلنامَّ ـه لفإنَّ  ة ظاهرة،واملالزم ،نالبطيف ال

ل عقله حلسن مع عدم استقالعن افرة نوخلق فيه شهوة للقبيح و

 وجوب ر عندهقرِّ ح، لو مل يُ والقب نسحلري من اعرفة كثبم

لكان  ،رام ليجتنبهله وحرمة احلالواجب ليمتث]] ٢٢٤ [ص[/

 .ذلك مغرياً بفعل 

 ، فإنَّ ةً بيح قبيح رضوراإلغراء بالق فإنَّ  ،مزا بطالن الالأمَّ و

والعلم بحسن  .هٰى بملغراون فاعل القبيح فكذا العقالء كام يذمُّ 

 فإنَّ ، عليهام غري كاٍف  ح والذمِّ دملا قواستحقا القبيحسن وقبح احل

ات م من اللذَّ ذلك ويقضون أوطاره من العقالء يعلمون اً كثري

ثناء أ وقد بان يف  ،دح ملاب نيغري خمتلف  لذمِّ ل حة مستسهلنيالقبي

 ذلك وجه وجوبه.

 بع: يف أحكامه:راال

 يوه ،ته حسنهلَّ ع نَّ املؤمن والكافر، أل قِّ يف ح ه عامٌّ ل: أنَّ األوَّ 

  قبحه، ألنَّ قتيضع به ال يالكافر ال ينتفلذلك، وكون  لتعريضا

 املؤمن. حقِّ ه كام يف ء اختياره، لوجود التمكني يف حقِّ من سوذلك 

م كفره ال جيب املؤمن إذا عل ٰىل أنَّ ان عائيَّ بَّ فق اجلُ تَّ ا: ينالثا

كاملبتدئ  ،سنفح ،ريض للثوابتع تقبلاملس تكليفه يف إماتته، ألنَّ 

 ر.منه الكف مولعامل

سن بقاءه مفسدة ال حت إنَّ إماتته، ف وقال اخلوارزمي: بل جيب

  ه نم صلاملبتدئ مل حي نَّ املبتدئ بأ بينه وبني التكليف من اهللا، وفرق

 ،الغرض منه ، وهذا قد حصليض للثوابوهو التعرالغرض، 

 ة.قوَّ  وفيه غرضه، قيل: فلو أبقاه لنقض

 فأوجبه أبو عيلٍّ  ،هعلوم إيامنملافر بقاء الكاإ وبواختلفا يف وج

 ،وليس بلطف ،ه ممكننَّ ومنعه أبو هاشم، أل .ةيَّ ه من اللطفملا في

 وٰى.أق ، وهذا جباً فال يكون وا

 :بعض األشاعرة إلزاماً  البحث جواب سؤال ذاه ىلٰ ع عويتفرَّ 

 ،وكافرؤمن ي ومببفرض إخوة ثالثة وردوا يوم القيامة: ص

من؟ ثواب أخي املؤ فتني ألصل إىلٰ لَّ ال ك مَ ـي: لِ بفيقول الص

فيقول  .كتُّ فرت فلهذا أمك لو بلغت لكعلمت أنَّ  اهللا: إينِّ فيقول 

ة جَّ فتنقطع احل ؟فلكالط وغبلني قبل الأمتَّ  ال مَ ـلِ  ،ربِّ الكافر: يا 

 .باعتبار املصلحة

واجبة،  يست فر لكفيقال يف اجلواب: إماتة من يعلم منه ال

أو  .ن بعضالناس هبا دو] ]٢٢٥ /[[ص بعض صيصفجاز خت

 أو إنَّ  .ل ليس بواجبلتفضُّ ل، واتفضُّ  مطلقاً  يقال: اإلبقاء

 فني،بعض املكلَّ ل عليه مفسدة بتكليف الصبي لو حصل ترتَّ 

 كافر ليس كذلك.وجه قبح، وتكليف ال هوو

 :التكليف منقطع لوجوه أنَّ  الثالث:

 عليه. عمجاإلل: ااألوَّ 

م يف والتايل كاملقدَّ  إيصال الثواب، أمكن الواله مل هإنَّ  الثاين:

 لبطالن.ا

وط  ة، والثواب مرشيف مشقَّ التكل أنَّ  :ةطيَّ رشن الوبيا

 . مع بينهام حمالاجل، فاملشاقِّ بخلوصه عن 

 وهو باطل. ،لزم اإلجلاء: لوال انقطاعه الثالث

ف لم املكلَّ ذا ع ، فإ ب إيصال الثواب واج  أنَّ  : بيان املالزمة 

صية إذا وكذا جزاء املع  ، احلال إذا فعلها يف تلك  عة طا ل جزاء احصول 

اطل، الشرتاط االستحقاق ك، وهو ب عٰىل ذل  اً يكون جمَرب  تركها، 

  ني صدوره وعدمه.ب ق  فر  ال  وإالَّ   ، راً يار الفعل اخت بصدو 

 األعرايب ريَّ كان ُخي  ه د، وبأنَّ لت: هذا ينتقض باحلدوق  إنْ 

 .وهو إجلاءوالقتل، الم اإلس بني

لعايص ة لتجويز اكوهنا ملجئ ل باملنع منواب األوَّ ج :قلت

التجويز غري حاصل ملا  امة فإنَّ وم القيور به، بخالف يعدم الشع

 ات.ئيَّ زمن علمه باجلثبت 

 لتكليف النة يف ابتداء اهذه الصورة حس أنَّ  :اينوجواب الث

ة  أدلَّ عىلٰ  العطِّ اال وهو ، ، وحسنها الشتامهلا عٰىل مصلحةمطلقاً 

 ،بالثوا فيستحقُّ ، يف اإليامن اختياراً ، فيدعوه إٰىل الدخول قِّ حلا

ه وإسالم ،يهالع علال يطَّ  ه حينئذٍ  كفره، فإنَّ بخالف ما لو بقي عىلٰ 

 .ثواباً ه ب قُّ ل ال يستحاألوَّ 
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 : النوع الثاين: اللطف]] ٢٢٧[[ص /

 : وفيه مسائل

 لعف به أقرب إىلٰ  فكلَّ ن امليكو اوٰىل: تعريفه، وهو ماألُ 

 .مكنييف الت له حظٌّ  يبلغ اإلجلاء، وليس ة وترك املعصية والالطاع

م مناقضة لز وإالَّ  ،وهو الواجب يف احلكمة ،آللةوخيرج باألخري ا

العقالء  ، ألنَّ امً  مل يكن حكيوإالَّ  ،طلباكيم غرضه، وهو احل

 يانا بوأمَّ  .الحموهو عليه تعاٰىل  ،ض سفهاً ون نقض الغريعدُّ 

ه ال خيتارها  العبد، فإذا علم أنَّ  ه تعاٰىل أراد الطاعة مننَّ فأل :اللزوم

يه  يه فة عل عند فعل يفعله به ال مشقَّ إالَّ إليها  و ال يكون أقربأ 

لكشف عن عدم  بوجوبه، وإالَّ  يضقت مةاحلك اضة، فإنَّ غضوال 

 إالَّ  حيرض ه الأراد حضور شخص مائدته وعلم أنَّ  منك ،إرادته

 لغرضه. ناقضاً  دُّ عَ ه يُ فإنَّ   يفعلهام،ملو ةطفة أو مالراسلبم

 :، وهي ثالثةانية: يف أقسامهالث

ل ونصب  ُس كإرسال الرُّ  ،يكون من فعله تعاىلٰ  نْ أ  ل:األوَّ 

 جوبه.و انيب مة، وقد تقدَّ دلَّ األ

 ه تعاٰىل أنْ ب يف حكمتف نفسه، وجيفعل املكلَّ  الثاين: من

ف فقد أتٰى من كلَّ امل قرصَّ ]] ٢٢٨/[[ص  فإنْ به، جفه به ويوعرِّ يُ 

 ل.ُس كمتابعة الرُّ سه، ل نفبَ ِق 

به عٰىل الغري إجيا حلكمةريمها، وجيب يف االثالث: من فعل غ

إجيابه  يه، ألنَّ لإد عو مقابلته نفع ييف يكون له وأنْ كتبليغ الرسالة، 

  عنه. م نفع يصل إليه ظلم، تعاٰىل اهللالحة غريه مع عدعليه ملص

ه يقع،  بعد العلم بأنَّ له اللطف إالَّ  ف منيلكته ال حيسن نَّ إ مّ ث

 .لزم مناقضة الغرضإذ لواله ي

 الثالثة: يف أحكامه:

ن حصوله للكافر م ر، وال يلزمللمؤمن والكاف ه عامٌّ ل: أنَّ األوَّ 

لطوف فيه سه سواء حصل املطف يف نفاللطف ل ره، ألنَّ فكم عد

ح ومرجِّ ة عطاال ب إىلٰ ه مقرِّ إنَّ  من حيث أو ال، بل كونه لطفاً 

هو سوء اختيار و ،هنا لعارض أقوٰى  لوجودها، وعدم الرتجيح

 عايص.ال

  ىلٰ ف عللمكلَّ  مل يفعل اهللا اللطف مل حيسن عقابهذا ه إالثاين: أنَّ 

 تعاٰىل:ال اهللا باملعصية كام ق ه بذلك كاألمر نَّ أل، يهترك امللطوف ف
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ن هلم اإلرسال لكاه لو منعهم ر أنَّ قرَّ  ]،١٣٤[طه:  ال

 ك.ال مع قبح اإلهإالَّ ون هلم ذلك هذا السؤال، وال يك

به تعاٰىل  غري خمتصٍّ  القبيحعٰىل  ه مستحقٌّ ، ألنَّ نعم ال يقبح الذمُّ 

سان غريه عٰىل فعل اإلنبعث ذا لو هلو ،صِّ ملختاب اقلعبخالف ا

كان هو  ار وإنْ أهل النإبليس  كام يذمُّ  ،ففعل لكان له ذّمهالقبيح 

 ول. ؤاملس

ن كولطوف فيه، أي ياملبني اللطف ومن مناسبة  الثالث: ال بدَّ 

فيه    مل يكن كونه لطفاً لطوف فيه، وإالَّ صول املإٰىل ح وله داعياً صح

األفعال، أو من  ] ]٢٢٩/[[ص  ن م  هلغري لطفاً  كونهأوٰىل من 

 ح.ال مرجِّ فيلزم الرتجيح ب ،اً كون غريه لطف

 فاته التكليف.اإلجلاء، ملنا ه ال يبلغ إىلٰ ع: أنَّ الراب

بل  ،ناً يكون معيَّ  نْ أ بجي أي ال ،التخريُّ  لهيدخ هأنَّ  اخلامس:

لحة  عٰىل مص د من الفعلني مشتمالً احو يكون كلُّ  جيوز أنْ 

ارة نا فكخصال الكفَّ ا يف حقِّ صاحبه، أمَّ وم مقام قفي ة،فيَّ طالل

حيصل به  الً لنا دلي ينصب جيوز أنْ  ه تعاٰىل فكامقِّ ا يف حالثالث، وأمَّ 

  من  ط حسن كلٍّ ذلك برشو يل آخر،بدل لنا ة وحيصل أيضاً اللطفيَّ 

 قبح.وجوه ال له عٰىل وجه منلني وعدم اشتامالفع

كون القبيح ي أنْ ز وجي املعتزلة وقال: وخالف يف هذا بعض 

وجه  بأنَّ  ال�  تعاٰىل، مستداهللا مراضإمقام  قائامً  فاً ا لطمنَّ كالظلم

عقاب، ر الة وتذكُّ هو حصول املشقَّ   لطفاً مل من فعله تعاىلٰ ون األك

 .اً زئجان فكا ،ل يف الظلماصوهو ح

ال جهة والقبيح  جهة وجوب كونه لطفاً  وفيه نظر، ألنَّ 

س الظامل،  نفال يف  علم املظلومو يف هامنَّ إطف له، بل الل وجوب

الذبح يف  مل يكن طف لنا وإنْ ح البهيمة لبحسن ذبالعلم  كام أنَّ 

 .فاً نفسه لط

 :الرابعة: يف توابعه، وهي أقسام

وكذا النهي  ،عقالً  جبوااملعروف الواجب ب ل: األمروَّ األ

و جب أ االو كره إذا تلم أنَّ ف إذا عاملكلَّ  ته، فإنَّ طفيَّ عن املنكر لل

ل وَّ فعل األ له إىلٰ  باً ك مقرِّ عوقب كان ذلصية منع أو ل املعفع

ة، فيكون مَّ ب، وجهة الوجوب عاواج لطف الثاين، وكلُّ وترك 

 عٰىل األعيان. واجباً 

ا  وجب لوإالَّ  سمعي هباموجو:  املقامني وقاليف دف السيِّ الوخ

 زمالال لكن. لعقيل يعمُّ جب االوا]] ٢٣٠/[[ص  عليه تعاٰىل، ألنَّ 

مل  ، وإنْ فعلهام نْ منكر إ معروف وارتفع كلُّ  كلُّ  لوقع باطل، وإالَّ 

 ال.، وهو حمبالواجب فعل أخلَّ ي

ع  ني احلمل وامله إذا كان املراد باألمر والنهألنَّ  وفيه نظر،
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وقوع لزم ال مل يته التكليف وإالَّ اء فباطل، ملنافاجلاإل يني إىلٰ املؤدِّ 

عٰىل يفيد التقريب و ذٍ حينئذلك  ألنَّ  ،ناملذكوررتفاع اواال

املنكر، فوجوهبام وارتفاع ع املعروف الغرض وقو نَّ الكفاية، أل

 .عبث بعد حصوله من واحد

م، جلواز رتفيام ذكغرض  الا نمنع حرص، ألنَّ وفيه نظر أيضاً 

القصد إليه. الثواب بهو حصول مع ذلك،  رخآ رضوجود غ

ا ط كوهنام ممَّ الرش نَّ ، ألعالوقود بع م فيهامس الكاللكن لي ،مناسلَّ 

بل الكالم قبل  ،نهباملايض والنهي ععان، الستحالة األمر توقَّ يُ 

 .ال عبث لوقوع، وحينئذٍ ا

ناهي الآلمر وعلم اوط ببل مرش والوجوب هنا ليس مطلقاً 

وجتويز  ف،املنكر ويرتفع املعرواز اخلالف، فيقع جل الَّ بالوجه، وإ

 حقٍّ لغري مستسدة بذلك ل مفحصو موعد ث،بعلا لزم ري وإالَّ التأث

 ه.من املقصود رفع  حلصل ما هو أعظموإالَّ هلا 

األصعب مع  ٰىل ال إة ذلك عدم االنتقيَّ ثّم الضابط يف كيف

 مرواأل ،لسان أو اجلوارحالبالقلب أو  نجاح األسهل سواء كانإ

 بالندب ندب.

يكن ألحد  ملو ،االنتفاع به ورشعاً  ين: الرزق ما ساغ عقالً ثاال

 .ست مالكةالبهيمة مرزوقة ولي نَّ ة، ألكيَّ ط امللشَرت وال يُ  .منهنع ملا

، وقد وولداً  الً كون ماه قد ي، فإنَّ كه عرفاً متلُّ  ا يصحُّ ونه ممَّ وال ك

صف م وعد مع، وصاحباً  زوجةً و وحياةً  لامً وع يكون جاهاً 

 ة لكن معباحي اإلة، بل تكفبامللكيَّ ]] ٢٣١/[[ص  أكثرها

طعام  فيخرج ، عومل يكن ألحد املننا: ا قلذفاع بالفعل، وهلتنالا

لصاحبه املنع  ه ليس برزق، ألنَّ فإنَّ تهالكه باملضغ، الضيافة قبل اس

، يس رزقاً ل احلرام أنَّ إشارة إٰىل  ففي اشرتاط السوغان ،لهمن أك

 زق غريه.اإلنسان قد يأكل ر نَّ أ  وإىلٰ 

ال ق، وز قوله احلرام رىلٰ عف، َل كِ ا أُ زق مالر وقال األشعري:

 ، وهو باطل.ريهق غأكل اإلنسان رزي

يف طلبه،   دِّ  مع اجلٰىل فعله إالَّ اعليه تع  جيبثّم الرزق قد ال

ة، رويَّ خاملنافع األُ االجتهاد يف حتصيل ة. فه عٰىل اللطفيَّ الشتامل

سب، الكب قارهتا ال حتصل إالَّ ة مع حع الدنيويَّ نافامل خلاطر أنَّ 

 ة مع جاللتها أوٰىل.يَّ ورخفاألُ 

قسم مل عٰىل مفسدة، وطلبه ينذا اشتكام إ ،ع منه تعاىلٰ تنيمد ق و

 عليه من جهاهتا.  ملم اخلمسة بحسب ما يشتإٰىل األحكا

ز تميَّ ي وال ،هبضدِّ الختالط احلرام  - ة من ذلكالصوفيَّ  نعوم

الباج  طاءبإع وملساعدة الظاملفيه والصدقة منه،  فترصُّ فيحرم ال

 قَّ اهللا ح]] ٢٣٢/[[ص  عىلٰ م تل: «لو توكَّ ء، ولقوله مغاتلاو

، باطل - وتروح بطاناً  طري تغدو مخاصاً له لرزقكم كام يرزق التوكُّ 

حالل، والبعض ال حرج فيه مع عدم  لِّ ا نمنع اختالط كألنَّ 

ينايف  ل ال، والتوكُّ اداً رم وال اء ليس مقصوداً عطالعلم، واإل

ه ال أنَّ  مع ل إلردافه بالغدوِّ ه متوكِّ بطل حال واملكتسب ،الطلب

 و عبدتم اهللال كمم منه: أنَّ فهَ الطلب، بل يُ  هني يف احلديث عن

الذي هو  ه بالغدوِّ ردفوأ ، بتهيئته األسبابلرزقكم كام يرزق الطري

 الطلب.

 ،فيكون سائغاً  ،بهر لرضقولنا اندفاع ا عىلٰ  ذي يدلُّ ثّم ال

واَوا�ْتَ  :وقوله تعاىلٰ 
ُ
ِل اهللاِ مِ  غ

ْ
ض

َ
 ]،١٠[اجلمعة:  ْن ف

 : «سافروا تغنموا». هوقول

ء، وليس نفس يشام يباع به الالثالث: السعر تقدير البدل في

 عامَّ  - أعني املنحطّ  - وهو رخصه الثمن واملثمن، نَّ البدل، أل

  . هء وهو ضدُّ ، وغالناكاملاد الوقت واحتِّ ع ادة مبه العجرت 

ء لشتااإذ ال يقال: الثلج رخيص يف  ،نيفرطل ااد يفاالحتِّ  ِربَ واعتُ 

يف  صيف حال عدمه، بل يقال: رخصال يف وغالٍ  ،ل نزولهحا

 .وكذا الكالم يف املكاننحطاطه عن جاري عادته، ال ،الصيف

  ،انَّوم منه تعاٰىل إالَّ و ،ايح فمنَّاشتمال عٰىل وجه قب ام إنْ ثّم إهنَّ 

 .د يكون ابتالءً ق و ،ة اللطفيَّ عىلٰ د يشتمل ه تعاٰىل ق وما من

ن احلياة بطال عاىلٰ ي علم اهللا تالذ لوقتاالرابع: األجل، وهو 

ف يف  لغري صاحبه، وال خال]] ٢٣٣ًا /[[ص طفوقد يكون ل ،فيه

فيمن   َف لِ ام اختُ ه بأجله مات، وإنَّ أنفه أنَّ  من يموت حتف أنَّ 

 سبب خارجي.ب موتي

 ،ب لوجب موتهسبال ه لوالوإنَّ  .ل وَّ ه كاألاهلذيل: إنَّ  بوأ  فقال

وهو  ،حصوهلا املعلوم له تعاىلٰ اته حلي  لكان القاتل قاطعاً وإالَّ 

، إذ   جهالً ولزم انقالب علمه تعاىلٰ  . عٰىل املحال باطل، إذ ال قدرة

زم يلف ، تت حياتهوبالقتل فا ، ه يعيشأنَّ حياته قد علم مع وجوب 

 االنقالب.

ه لو مل وإنَّ  ،هجلأب ته مل يمإنَّ  ة:زلون من املعتاديُّ بغدال الوق 

إٰىل   ه حمسناً  لكان من ذبح غنم غريإالَّ ويعيش،  ل لوجب أنْ قتَ يُ 

ويغرم  ،من العقالء قاقه الذمَّ ستحباطل، ال والالزم ،صاحبها

 .قيمتها رشعاً 

 وألنَّ  .وطاً مرش ونوم قد يكعلامل فألنَّ  ،لا األوَّ يهام نظر، أمَّ فو
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 كان حماالً  سه وإنْ نف يف الً اوم حمخالف املعلفال يكون  ،تابعلم الع

 .مبالنظر إٰىل العل

 قة، ففرض وقوع العلمدعي املطابالعلم يست يقه: أنَّ قوحت

ه يف أنَّ  ، وال شكَّ ني هو فرض وقوع ذلك الطرفبأحد الطرف

ه هذنقيضه، لكن يل وقوع أحد الطرفني مع فرض وقوع ستحي

ض للفر ةعا تاب، ألهنَّ ن الذايتية لإلمكافامنت االستحالة ليس

 املحمول. بحسبورة ون الرضها املنطقيُّ سامَّ  املذكور وهي التي

  ض الكثري عليه تعاٰىل.و تفويته العه باعتبار ذمَّ   ثاين، فألنَّ ال ا  وأمَّ 

ك ونه عٰىل الذبح، ولذلام يذمُّ نَّ الء إالعق هذا نظر، فإنَّ  ويف

 به.ه لونعلِّ يُ 

 ،ياةويز احلجت رابباعت ذمَّ ال : أنَّ د جواباً وجألوا]] ٢٣٤[[ص /

 ة.لقيمرم اغوباإلقدام عٰىل مال غريه، ولذلك ي

 أحد ل قاطع عىلٰ ه جيوز األمران، لعدم دليإنَّ  ون:يُّ وقال البرص

ل قتَ البقاء لو مل يُ منه ء من قال: الذي يعلم الطرفني. ثّم من هؤال

 الذيالوقت  أجله هو إنَّ  ن وأبو احلسني:ايَّ ائبَّ ل اجلُ قاو .له أجالن

يه ش إلييع ل، فام كان جيوز أنْ قتَ آخر لو مل يُ  فيه ليس له أجل َل تِ قُ 

 بل تقديري. ،يقيقن حيس بأجل له اآلل

 :  األمل: العوض عىلٰ النوع الثالث

 :وفيه فوائد

ا  ن تعظيم إمَّ اخلايل ع فع املستحقُّ وٰىل: العوض، وهو الناألُ 

  . عليه تعاىلٰ  ين اثوال ،ة صَّ ا خاعلين  لوَّ زائد عليه، واأل أولألمل  وٍ سام

 :أسبابوله 

 ل: إنزال األمل.األوَّ 

لو  هأنَّ  مَ لِ عُ  كإماتة ابن لزيد افع ملصلحة الغرينامل فويتتالثاين: 

 .تفع بهعاش ان

وري أو  لم رض  عموم سواء استند إىلٰ الثالث: إنزال الغ

 لليلدالعلم والناصب لك الق لذلاخل ه هو، ألنَّ مكتسب أو ظنٍّ 

 يستند إلينا فال.  اما وأمَّ  رة،ماواأل

 ا بأمره وإباحته.بع: ما كان منَّراال

قل كاحليوان األعجم كان بتمكني غري العا اس: مماخلا

 عقالً ليه، ومل خيلق له وخلق امليل فيه إ ،اه منهلتمكينه إيَّ  ،املجنونو

 فكان كاملغري له وامللجئ. ،زاجراً 

 هللا : «إنَّ ه وللق ن،وا هذا عٰىل احلييف وقيل: العوض

 رناء».ء من القتصف للجامَّ ين

اف، عٰى، بل عٰىل االنتصاملدَّ  إذ ال داللة فيه عىلٰ  ،وفيه نظر

من  ، وهو أعمُّ ستحقِّ إٰىل املوض الع]] ٢٣٥/[[ص  وهو إيصال 

م ه يمكن محله عٰىل املظلوريه، مع أنَّ من املؤمل أو غالعوض  كون

ه بِّ ة الثاين فُش وَّ ق و ،ءه باجلامَّ بِّ فُش  ل، لضعف األوَّ زاً اوالظامل جم

 اء.لقرنبا

 ».رباء جِ جامالع ح: «جروقيل: ال عوض هنا لقوله 

 .محله عٰىل عدم القصاص ، إلمكانوفيه نظر

 إٰىل اإليالم، فالعوض كان احليوان ملجأً  ايض: إنْ وقال الق

 كاٍف  غريه وحد نالتمكُّ  أنَّ ب احمتج�   فعٰىل احليوان،وإالَّ  ،عليه تعاىلٰ 

اد بصنعة ض عٰىل احلدَّ  لوجب العووإالَّ  ،لعوضا قاقيف استح

ا ه بخالف القاتل، وأمَّ لقبح ذمِّ  ،فاقاً ل اتِّ باط والسيف للقاتل، وه

 لجأ.ملا عوض عليه، لعدم حسن ذمِّ فال ،جلاءمع اإل

من  ه م فيه وجعلَ يُ  ا أنْ م تعريفه، وهو إمَّ ، قد تقدَّ الثانية: األمل

ليتيم كلطمة ا أو ظلامً  عبثاً يكون  نْ أ ر ثالثة: كذد وق وجوه القبح، 

ذلك، زيادة ظلمه ب مَ لِ ا عُ  إذمليشتمل عٰىل مفسدة كإيالم الظا أو

م علَ أو ال يُ  .قبح عليه تعاىلٰ تحالة السال ،ةا خاصَّ ر عنَّوذلك يصد

 ام:فيه ذلك، وهو أقس

لعبد عٰىل ا بوكرض ،عقابكال ،ايكون مستحق�  ل: أنْ األوَّ 

 ه.عصيان

 .كرشب الدواء املرِّ  ،لرضر فعاً اد هين: كونثاال

 للنفع. الثالث: كونه جالباً 

 رٰى العادة.ه جمكون :الرابع

كقتل من ع توقَّ ر يُ نه عٰىل وجه الدفع لرضس: كواخلام

 ا. تعاٰىل ومنَّيصدر منه ، وهو قد سناً ه حا كلُّ ٰى هذسمَّ ويُ  ،يقصدنا

 سن قسامن:حلا علمت أنَّ الثالثة: قد 

 تعاىلٰ  ا بأمرها إمَّ منَّ ادراً ا كان صم ل:األوَّ  ]]٢٣٦[ص [/

وض والع .ته كالذبح لألكلإباح أو ،ضحيةأو ندبه كاألُ  ،كاهلدٰى 

 إذ كان يمكن عدمها.  ،ةالعلَّ رناه من هذه عليه تعاٰىل، ملا ذك يف

ستحقاق والدفع فال عوض فيه، وما  االا با ما صدر عنَّوأمَّ 

لينا، فالعوض عقة رحملا رالنا قاء يفادة كاإلللعان بمجرٰى اك

قلنا:  نْ ذا إك، وقلنا بفعلها طبعاً  والنار كاآللة إنْ  ،صدنا اإليالملق

ة حكمة ال جيوز لعاداء اإجر فألنَّ  ،بالعادة هو املحرقه تعاٰىل إنَّ 

 . ويلٍّ أو  بل لتصديق نبيٍّ  ،نقضها مطلقاً 

 الحقاق، فباالست انفام كعاٰىل منه ت الثاين: ما يكون صادراً 
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الرٰىض عند  حدِّ  إىلٰ  فعليه عوضه زائداً  ان مبتدأً وما ك هيف ضعو

عدم األمل والعوض   بينه مع األمل وبنيريِّ ُخ  عاقل، بحيث لو كلِّ 

 ا للمتأملِّ ة إمَّ ا هو وجه حسنه لكن مع اللطفيَّ ل، وهذختار األوَّ ال

دم بععوض والعبث ، إذ لوالمها لزم الظلم بعدم اللغريهأو 

 اد بالثاين. بَّ وعل باألوَّ  أبو عيلٍّ  ٰى تفة، واكلطفيَّ ال

نافع امل بأخذ عليه االنتصاف للمظلوم من ظامله ة: جيبالرابع

ه ا إٰىل املظلوم، ألنَّ ه وإيصاهلا عليه تعاٰىل وعٰىل غريمَّ ه أ ة لاملستحقَّ 

ينتصف له مع قدرته عه باجلرب لو مل من الظلم وعدم منكينه بتم

 .الً عق حيبق ه، وهو ع حقِّ ايض ٰىل ذلك لزمع

زه ال يوازي ظلمه؟ جوَّ ض له يف احلكينه وال عووهل جيوز مت

ظلمة الذين يصدر ه كام يف امللوك القوعلو ،مالبلخي وأبو هاش

ز جوَّ بعد حصول مساوهيا هلم، لكن ستَ مة ويُ هم آالم عظيعن

ل ضُّ وض هلم، جلواز التفن الدنيا من غري عالبلخي خروجهم م

 بوا، ألنَّ يكتسٰى التبقية حتَّ م شاه بوأ وأوجب  .اآلخرة عليهم يف

من متكني   ديِّ سومنع ال .ق الواجب بهعلَّ فال يُ  ،جائز لالتفضُّ 

ق هبام علَّ ال يُ جائزان فل والتبقية التفضُّ  ألنَّ  حاله،هذا  نْ مَ 

يكون للظامل  اجلائز أنْ ن م استبعداه ممنوع، إذ الواجب، وما

  ، ىلٰ ول له تعاصاحلة مولعظلمه، وهي مي زتعاٰىل تواأعواض عليه 

 .ظرن كينه. وفيه أيضاً ز متفجا

 :اخلامسة: يف أحكام العوض

عٰىل ام حسن الشتامله نَّ إه ، ألنَّ ه ال جيب دوامهأنَّ  قُّ احل ل:األوَّ 

ار األمل مضاعفة، نخت أضعافاً ] ]٢٣٧/[[ص  زائد عٰىل األمل نفع

 يف اوألنَّ  .طعاً نقم كان إنْ ه وفي ا، وهذا وجه حسن كاٍف معه

لنفع منقطع ة كالبحر األهوال اخلطرا ركوب سن منَّد حيهالشا

 نزر.

 ،ضعوَّ فيُ  ،طاعه صاحبه بانق لتأملَّ وإالَّ  ،دوامه وأوجب أبو عيلٍّ 

يف الدنيا،  ه لو كان كذلك لوجب إيصالهوبأنَّ  .سلفيتسل ،فينقطع

 اجب ال ملانع من إيصاله باطل.الو منع ألنَّ 

دريج  عٰىل التز إيصاله اوجل، هملُّ أت ناملنع مب لوَّ ب األواوج

  مّ ث اً يه جيعله ساهطاعه كام جييء بيانه، وأنَّ ث ال يشعر بانقبحي

 . ة التأخريا الثاين، فالحتامل مصلحأمَّ و .يقطعه فال يتأملَّ 

ق اهللا ة فرَّ أهل اجلنَّكان من  املظلوم إنْ  ة إيصاله، إنَّ الثاين: كيفيَّ 

صري دائمة، بحيث ت هاثلعليه بم لهفضِّ يُ قات أو واألأعواضه عٰىل 

ه ال فرق سقط هبا جزء من عقابه، ألنَّ ل العقاب أ كان من أه إنْ و

 ق ذلك اإلسقاط عىلٰ فرِّ ، ويُ رِّ افع ودفع املضاملنول ا حصنيب

 ت بحيث ال يظهر له التخفيف.األوقا

ال  د نفع والتذاذه جمرَّ صاحبه به، ألنَّ الثالث: ال جيب إشعار 

 ، التعظيمالشتامله عىلٰ  ،واجبلاب وابخالف الث ، ميعظت جيب فيه

  مع الشعور به.ل إالَّ وهو ال حيص

من  نوع  ن آخر، بل أيُّ  منافعه يف نوع دونيَّ تتع ه الالرابع: أنَّ 

 ه جيب أنْ حصل كفٰى، بخالف الثواب فإنَّ  والشهوة االلتذاذ

ب الرشكل وأله كاف من مالذِّ ه املكلَّ فَ س ما ألِ يكون من جن

 . املشاقِّ  لرغب فيه يف حتمُّ ي لذاو ه هح، ألنَّ اكنلوا

 وآخرةً  اً دني اجوازه منَّ إسقاطه؟ احلقُّ  ه هل يصحُّ نَّ أ اخلامس: 

هبته نفع للظامل وإحسان ويف  ،للمتأملِّ  ه حقٌّ لنا، ألنَّ امل الظ يف حقِّ 

 ني.قول أيب احلس حسان حسن، وهوإ وكلُّ  إليه،

 ،يفائهتسا ا ال نقدر عىلٰ نَّ أل اشم من ذلك،و هومنع القايض وأب

 ليه.الصبي املحجور ع فحالنا فيه كحال ،قدارهوال نعلم م

الشارع منع  فإنَّ  ه قياس غري تامٍّ نَّ ألظر، نوفيه ]] ٢٣٨[[ص /

وز بالصبي ذي جي عه لوال منع الرشنَّ إٰى حتَّ  ةة رشعيَّ الصبي ملصلح

ه يستحقُّ  ما بهي وز أنْ لنا: جيف يف ماله، فعٰىل قوانة الترصُّ الدي

 ه إحسان إليه.به فإنَّ النتفاعه  ،لغرينا ىلٰ عاعليه ت

 :النوع الرابع: الثواب

 ذلك.أيت تفصيل به، وسيعيد الو دوكذا العقاب عن

إذا علم اهللا انتفاع زيد   كام، النوع اخلامس: فعل األصلح

وعن عنه  لدنياين وار به يف الدِّ انتفاء رضد قدر من املال له أو بإجيا

ني ومجاعة اديِّ وهو مذهب البغدخي لباله فني، أوجبملكلَّ ا من هريغ

عن  خالياً  اناً سوهو كونه إح ،إليه له داعياً  ، ألنَّ نييِّ ن البرصم

ه عن الغرض خلوُّ إذ  ه الغرض، وال مانع لهدة، ألنَّ جهات املفس

 له. فيجب فع ،املفاسد

ح صلإذ ما من أ  له، ةي ما ال هناإىلٰ  ٰى  ألدَّ وإالَّ  ،ناائيَّ بَّ ومنعه اجلُ 

ق حقَّ وهكذا، فيت فسدة أيضاً خرٰى خالية عن املأُ  بةرت وفوقه مإالَّ 

 حصول ما ال هناية له، وهو حمال. 

ه إذا كان  ون حال وهكذا، فإنَّ احلسني: جيب حال د  أبوال ق و

ن الزائد مفسدة كاو ،القدر مصلحة خالية عن املفسدةذلك 

ذا وإاء الصارف، فنتوا جود الداعي، لوإعطاء ذلك القدروجب 

 وأنْ  يفعل أنْ تعاٰىل هللا  هاية فإنَّ غري الن مفسدة إىلٰ  ئدزامل يكن يف ال

 ال يفعل.
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 ام.قا امل هذيفف التوقُّ  واحلقُّ 

  ا ذكرناه، بناءً ممَّ  ئاً  شياألشاعرة مل يوجبوا عليه تعاىلٰ  واعلم أنَّ 

ه أنَّ  هموتومهُّ  ،بحقلدة احلسن واسد من نفي قاعلهم الفاعٰىل أص

إعطائنا ه سبحانه بوا أنَّ مليع ، وملم احلاكمنيحكعٰىل أ حاكم ال 

 امَّ  ع اهللاتعاىلٰ  احلاكم بذلك هو احلاكم باحلقيقة، عقول السليمةال

 .كبرياً  ان علو� يقول الظاملو

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج ط املستقيم رصالا

إٰىل   نادصلحة يعوغرض ومليفعل عاٰىل اهللا ت]] ٢٢[ص [

 ،ن غرضهالعبث لو خال ع زوملل ، هالمتناع احتياج ،هخلقه ال إلي

نفت  ةشاعرواأل . يف تقريرهفال يقع منه كام مٰىض  ،وهو قبيح عقالً 

عن قوله  واحيث أعرضاط لناكبون، عن الرص موه ،غرضه تعاىلٰ 

تُْم : تعاىلٰ 
ْ
َحِس�

َ
ف
َ
مَ أ

�
�
َ
نَ أ

ْ
ق
َ
ل ْم ا خَ  ا�ُ

ً
بَثا   وَ �َ

�
ن
َ
ْ أ

َ
ْم إِ�  نَ �ُ

َ
  ا ال

 تُرْ 
َ
 الغرض من  اهللا تعاىلٰ بنيَّ د وق  ].١١٥[املؤمنون:  �َجُعون

ولو  ،ملنياالع ة الناس عن ربِّ ه لنفي حجَّ  بأنَّ لنيعث املرَس ب

ٰ  أحد من هؤالضيف العبث إىلٰ أُ   امَّ ـول ،أ منهربَّ تو ، عنهء لتفىصَّ

ه إٰىل  بَّ سب رنإذ  فكيف عمي ، فاه عن فعلهحكم عقله بقبحه ن

 :شعراً  ؟هلثم

   ورًا مشيَّدةقصيبني  أنْ سن أحي

  ةأأوضاع وأكمل هيسن بأح 

   وإنَّه نٰى وهيدم عمدًا ال ملع

  ليمةسليقبح هذا يف العقول ال 

ت  مَ لِ ملا عُ  ،ويكره املعايص ،اتعاٰىل الطاعيريد اهللا تتذنيب: 

ولو مل  ،تههكرارادته واملستلزمني إل وألمره وهنيه ،من حكمته

 .اصٍ ه عالكافر بأنَّ  ىلٰ ملا حكم عاملعايص  ربُّ لا هيكر

لوقوعه  ،ينااد بعض األفعال إلباستنورة قضت الرضفصل: 

عاتنا طاا فانتفت عنَّ ،يناوهن مرناأ ولوال ذلك لقبح  ،بدواعينا

 إنْ  وًىف وسيأيت ذلك يف بابه مست ،ا تأثريهانَّعومعاصينا إذا انتفٰى 

 .شاء اهللا

  * *   * 

ل اأد:  

 ):هـ٣٨١دوق (ت االعتقادات/ الشيخ الص

 عتقاد يف أفعال العباد: اب اال] ب ٤[ ]]٦[[ص /

ا يف أفعال العباد : اعتقادن) عليهرمحة اهللا(و جعفر شيخ أبقال ال

ه مل يزل ومعنٰى ذلك أنَّ  ن،ويكت خلقلق تقدير ال خ ا خملوقةأهنَّ 

 رها. بمقادي عاملاً   اهللا

  *   * * 

 ):هـ٤٠٦ريض (ت ف اللرشيا /لحقائق التأوي

 : ٢٥مسألة  ]]٣٤٩[ص [/
َ
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َ
س

ْ
�
َ
 ِمَن ال

َ
ءٌ ك ْ َ

ِر �
ْ
�

َ ْ
 : أل

 ِمَن  قوله تعاٰىل: ة عن معنٰى من املجربِّ ومن سأل 
َ

ك
َ
َس �

ْ
�
َ
ل

 
َ ْ
ءٌ األ ْ َ

ِر �
ْ
� ... ] نصٌّ يف ]، فقال: هذا ١٢٨: انرعمآل اآلية

د بعال فرصُّ تٰىل أنَّ مجيع عمذهبنا، وهو دليل  منموضع اخلالف 

،   النبيِّ ه إىلٰ متوجِّ ، كام نقول، واخلطاب من فعل اهللا تعاىلٰ 

 إذن حال غريه! وإذا كانت تلك حاله فهي

فاسد، التصحيح قوله ق هبذه اآلية يف أنَّ املتعلِّ  - ١ب: فاجلوا

جوز وحم قع بعيدًا من بغيته، واهي املتهافت، والاه هبة مذ وإقام

 ه أنْ مر نبيَّ نَّ اهللا سبحانه أ ئل أ السا هذا ٰى ريإرادته، أَوال  بينه وبني

رًا عٰىل أسامع ار إىلٰ فَّ الكُ يدعو  عاءه، وناهجًا د هماهللا تعاٰىل، مكرِّ

هًا، ومنبِّ  اً رًا وموقظذِّ ومنذرًا هلم وحم ريق اإليامن ومناره،هلم ط

دار  عن حلول هلم يف النار، ومنهنهًا َجزهم من التهافت حُ ب اً وآخذ

ه ألُمور املجعولة لجل امن أ  ]] وذلك٣٥٠ [ص[ر؟! /البوا

 هئل محل القول يف اآلية عٰىل ما ظنَّيف يمكن الساواملنوطة به، فك

 ع ما ذكرناه؟!م

 مِ ن بقوله تعاٰىل: اد إذفاملر
َ

ك
َ
َس �

ْ
�
َ
 ل

ْ
�
َ ْ
ءٌ  رِ َن األ ْ َ

� ي: ، أ

 وصاهلم، أ ستئم، أو ثواهبم، أو الك شيئًا من عقاهب امب ستل

م أو ا، أو تقديم آجاهل وقاهت يف أ   مصاحلهمبريتد م، أواستصالحه

من د فسين، أو تتصلح عليه أحواهلم يف الدِّ  املعرفة بام تأخريها، أو

قبة ضالل،  ام مع إيامن لعانتظار إيامن، أو اخرتتبقية مع كفر، ال

 د يفار التشدُّ فَّ كُ إذا رأٰى من ال  ناوك، ذلك جيري جمرٰى  ماو

يأذن له يف   أنْ عاىلٰ ت نوره، سأل اهللا ءافالغة يف إطاملبوه، تكذيب

اء ذاب، عٰىل عادة األنبيل وتعجيل العء عليهم باالستئصاالدعا

أنَّه وتثبيتًا لقلبه، وبنيَّ له:  نًا له،ك، تسكياهللا تعاٰىل ذلقبله، فقال 

 أذنوأنَّه إنَّام مل ي ، وعواقب التدبري،رومألُ ئر االعامل بمصاه سبحان

يتوب، ويراجع هم ون منميؤ لعلمه أنَّ من ،مهالدعاء علي يف هل

ًا من أعضاده، أو يكون من عداده، وعضد ب، يكون زائدًا يفويثو

سبحانه يعلم   املسلمني، ألنَّه ين، ويزيد يف به الدِّ وٰى يقظهره من 

ج ل التالقح والتزاوئاأون ، وممطلع الثامرر غارس األشجامن م

 أوضاع  التدبري عىلٰ  هنئج، فيجري سبحاانتد والعواقب التولُّ 
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ر عٰىل ذلك قرَّ عواقب وشواهدها، وواعدها، ودالئل الح وق صالملا

ة اء قوم مقفوَّ وجعل رسَّ ، لوَ ل، ومعاقد الدُّ ُس سبحانه موارد الرُّ 

 ]] حسب٣٥١ص عٰىل /[[ء، ااء قوم مكشوفة برسَّ اء، ورضَّ برضَّ 

 .قب واملصائرفاسد، وعلم العواملاو لحاملصا

ْو  : - معقيب هذا الكال -ه قوله تعاٰىل انل ق ويكشف عامَّ 
َ
أ

يْهِ 
َ
تُوَب َعل

َ
َ�ُهمْ �

�
َعذ

ُ
ْو �

َ
من كفر  ]، فبنيَّ أنَّ ١٢٨ران: [آل عم ْم أ

ا أنْ أمرين: يف العاقبة إٰىل أحد  به يصري ته يتوب فيقبل اهللا توب إمَّ

به من   عله اهللافيكون ما يف ارص� مت موي ا أنْ ته، وإمَّ يئويغفر خط

ز لم جيا، فيأعظم ممَّا رصفه عنه من عذاب الدن ةرخاب اآلذع

القتطاع عن اء عليهم، ملا يف ذلك من االدعيف  اإلذن له 

 طع اآلجال.وق ، التوبة بعذاب االستئصال

قدم عليه آلية نزلت يوم ُأُحد عندما أ  هذه اوقيل: إنَّ 

كشجِّ  من رسول اهللا  مةيظلعا ن ارتكابكون، مرشامل

ذلك  واستقطار دمه عٰىل صفحته، وهو مع ته،يَّ ع ربارس بهته، وكج

ضالهلم،   تهد يف إنقاذهم منعٰىل دعائهم، وجم حريص

م، وهو يدعوهم ه: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيِّ  لفقا

منافنزلت هذه اآلية للغرض ا م»،ادة رهبِّ إٰىل عب يه، لقول فا لذي قدَّ

ة، ادتق ون، اس، واحلسبَّ ن عس بن مالك، وابأن نعك ذلوروي 

 والربيع.

يهم يف الدعاء عل أذن است امَّ ـوقيل: إنَّام نزلت اآلية ل

 ُحد، ملا ركبوا منه العظائم، وبلغواستئصال بعد يوم أُ بعذاب اال

 بالغ.منه امل

 ضهم: معنٰى ل بعوقا - ٢
َ ْ
 ِمَن األ

َ
ك

َ
َس �

ْ
�
َ
ْ ل

َ
ِر �

ْ
 ما  أنَّ  ءٌ �

ة واجلرب حلا يف يكون ه سبحانه إلي لشالفو الضعف وأ  دلبالقوَّ

 .منهيشء ريه غوال إٰىل   وليس إٰىل النبيِّ 

 بحر: قوله تعاٰىل: مسلم بن  وقال أبو - ٣
َ
 ِمَن  ل

َ
ك

َ
َس �

ْ
�

ِر 
ْ
�
َ ْ
ءٌ ] ]٣٥٢[[ص /األ ْ َ

�  قوله سبحانه:معطوف عٰىل  َوَما

 ُ
ْ

 ا���
�

  ِمْن عِ  إِال
ْ
 أي: ليس لك وال ]١٢٦: ان[آل عمر اهللاِ  دِ ن

 كإنَّام هو من عند اهللا تعاٰىل، وذلء، و يشرصنللغريك من هذا ا

 وله تعاٰىل: ه بقشبي
َ
ل
َ
 ف

َ
 ْم �

َ
وُهْم َول

ُ
ُتل

ْ
ُهْم َومَ ِ�ن� اهللاَ ق

َ
تَل

َ
ا َرَميَْت  �

 
ْ
 مَ رَ إِذ

َ
 ]. ١٧[األنفال:  ...  َ�ٰ رَ  ِ�ن� اهللاَ يَْت َول

اب بعد مص دحُ أُ ية نزلت يوم اآله ج: هذاالزجَّ وقال  - ٤

: -وهو يمسح الدم عن وجهه  -قوله به، و بيبام ُأص  بيِّ نال

م»، فكأنَّ رهبِّ دعوهم إٰىل هم وهو ي بيِّ هذا بنلوا م فعو«كيف يفلح ق 

غ بلِّ يُ  ام عليه أنْ ، وإنَّ  سبحانه أعلمه أنَّ فالحهم ليس إليهاهللا

ر الالرسالة، وجياه . لكال عليه غري ذو لهيعة، ليس رشد حتَّٰى ُيقرِّ

 ها يف هذا املعنٰى. ل التي ذكرناقواألا ضبعل قريب من قولذا اهو

اٰىل  كأنَّه تع لتأخري، فتقديم وا العىلٰ  اوقال بعضهم: هذ - ٥

ائبني، أو ا خ من الذين كفروا أو يكبتهم، فينقلبوقال: ليقطع طرفاً 

هبم لييتوب علي ك ، أي: ليس لس لك من األمر يشءهم أو ُيعذِّ

ه إليك فأنت جعل إنْ ف ،كه اهللا إليلعجي أنْ  إالَّ عقوبتهم يشء  من

 خمريَّ بني العقوبة هلم أو العفو عنهم.

ن  ه عامر بنزول هذه اآلية من قتلوقيل أيضًا: إنَّ سبب  - ٦

  لنبيُّ ار الذين بعثهم االطفيل ولفيفه ببئر معونة من األنص

م، سالإلفوهم اعرِّ ويُ  موا الناس القرآنعلِّ ]] ليُ ٣٥٣[[ص /

ي)، فدعا  تاب املغازك (يف ذكور رشح مىلٰ ع هموحديث قتل

هم يف  علي قنُت يعٰىل قاتليهم أربعني صباحًا،  ل اهللا رسو

رِ ت: صالته، فنزل
ْ
�
َ ْ
 ِمَن األ

َ
ك

َ
َس �

ْ
�
َ
ءٌ ل ْ َ

�  أي: ليس لك ،

و األصلح خللقه، من  ما ه م منهم، لكن اهللا يفعلتعجيل االنتقا

عوا، تتاب وأ  واأرصُّ  إنْ  مهلم عوا، أو اخرتااجيرليفيئوا أو تبقية هلم، 

تُوَب  ه: لاهم بقوبقَّ  اٰىل عٰىل علَّة تبقيتهم إنْ بَّه اهللا تعوقد ن
َ
ْو �

َ
أ

يْهِ 
َ
ح يف تبقيتهم ملا يعلمه من  فدلَّ بذلك عٰىل وجه الصال مْ َعل

 م.توبة بعضه

  كان إليه يشء من أمر وإنْ    النبيَّ وقال بعضهم: إنَّ  - ٧

هم به يف تدبريُيعتَدُّ  اليسري  رقدك فذل ض الوجوه،بع العباد عىلٰ 

 ذلك جاز أنْ ، فلمنهم  إٰىل تدبري اهللا تعاٰىل هلم وما يملكه باإلضافة

ْ يقال: 
َ

ِر �
ْ
�
َ ْ
 ِمَن األ

َ
ك

َ
َس �

ْ
�
َ
كان له منه يشء عٰىل  ، وإنْ ءٌ ل

 القول عٰىل األعّم األكثر.لألغلب والوجوه، ألنَّ احلكم  بعض

هنا  األمر ها نيكو أنْ   نفيسيفالوجوه ه هذألصحُّ من او

وعٰىل هذا قول أصحاب بلقيس ملكة عنٰى السلطان والقدرة، بم

ْ ا: جواهب سبأ يف
َ

ُر إِ�
ْ
�
َ ْ
ُظِري َواأل

ْ
ا�

َ
 مَ ِك ف

َ
ُ�رِ ا ذ

ْ
 ��َن ا تَأ

 أمرك، ك فأمري بام شئت ُيَطع]، أي: السلطان ل٣٣[النمل: 

 نفالليفة أو اخل نالف د األمرتقلَّ  ومثله قوهلم: كان ذلك بعد أنْ 

ر ) ملك السل(أنْ ]] ٣٥٤[ص ي: بعد /[مري، أ ألا طان ودبَّ

أي:  فالن إٰىل فالن،  ر عناألم الزمان، وكذلك قوهلم: انتقل

 ِمنَ عنٰى قوله  تعاٰىل: بري، فيكون مالسلطان والتد
َ

ك
َ
َس �

ْ
�
َ
  ل

 ْ
َ

ِر �
ْ
�
َ ْ
 إنَّامء، وليس لك من السلطان والقدرة يش ي:أ  ءٌ األ

أمر يف تدبري  كان له  خلقه، وإنْ  نمد  دون أحعاىلٰ ت هللاذلك 
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ة  ين الاللذ نيلقدرة احلقيقيَّ من غري جنس السلطان وا األُمَّ

ك من العباد َف بذل، ومن ُوِص  إالَّ اهللا تعاىلٰ ُيوَصف بحقيقتهام

 ساعًا. ُوِصَف جمازًا واتِّ 

: ظاهر قوله )حرسه اهللا( ضاة أبو احلسنوقال قايض الق

 تعاٰىل: 
َ
 ل

ْ
 ِمنَ �

َ
ك

َ
 ا َس �

َ ْ
 أل

ْ
ءٌ رِ � ْ َ

�  كون واردًا يف أمر ي نْ  أيقتيض

ذلك وقع ، فلمنه عيفعل فيه ما يكون هذا القول كاملن ان ك

يف ذلك ال بدَّ من   وله، وما كان يفعله يف سبب نزاالختالف 

قاب، ني للع مستحقِّ دعاء عٰىل قوم خمصوصني يكون حسنًا من أنْ 

ل وملاالك اء باهللكن أدعية األنبي  يقتيض لَس راملاب ذعلاعجَّ

 التنفري عنهم، فال يمتنع أنْ  احلال إىلٰ إالَّ أدَّت اإلجابة، و

 يه، فأنزل اهللا تعاىلٰ ك وعزم عليه واستأذن فبذل همَّ   يكون

قبة يف عا هذا الدعاء، ملانًا له أنَّ الصواب عدوله عن ية مبيِّ هذه اآل

فيكون  ،مهضة بعوبمن ت ىلٰ اتعمر من املصلحة، وهو ما يعلمه األ

 حياته. وجه الصالح يف التبقية ه، ويكونبًا لنجاتبسك ذل

ا قول من قال: إنَّ ذلك ن ار فَّ الكُ  ه لعن ل يفزفأمَّ

فقد أخطأ الصواب،  ]] ودعائه عليهم،٣٥٥كني /[[ص واملرش

م لنًا، ويدعو عليهار معفَّ يلعن الكُ  ر بأنْ مأمو وذلك أنَّه 

 : - هذه الحلاو -يقال  أنْ  وزجمتهدًا، فال جي
َ
 ل

ْ
 َس �

َ
ك

َ
رِ �

ْ
�
َ ْ
  ِمَن األ

ءٌ  ْ َ
�  َّوإنَّام كان ق بام ذكرناواملراد يتعل ، م هيدعو علي

ذلك  مل يتوبوا، فال يوجب ط: إنْ الرشوطًا، وخرة مرشاآلقاب بع

العقوبة لب  طعاؤه يقتيضإذا كان دوال توبة أالَّ تقع منهم إنابة 

دعا  نْ وإ، املعايصٰىل ون عرصُّ هم مافاة ووامل طهلم يف اآلخرة، برش

 احلال، فتوبتهم أيضًا إنْ من العقاب يف  املستحقِّ بإيقاع  عليهم

 الدعاء. ري مؤثِّرة يف حسننت غك كالوقعت من بعد ذ

من األمر يشء عٰىل   مل يكن للنبيِّ  ثّم يقال للسائل: إذا 

 ملاذالرفعة؟! و ا دح والسمعة، واإلجالل وامل  زعمك، فلامذا استحقَّ 

باعه اتِّ ذا يلزم ة؟! وملا لزوم الطاع  اب ب  غريه يف يس ل ام ل ب صَّ ُخ 

ًا وإيامؤه سموع له م وؤه، وجيري عٰىل العباد أحكامه، ويكون ق واقتفا 

ته وأعضائه أزلة لونه وهي ما يفعله بمن كان مجيع  ؟! وإنْ متبوعاً 

دح يستحقُّ امل  نه يشء، فكيف ء وال إليه م له فيه يش وصورته ليس 

 ة هو قول احلقيق األمر يف نَّ أ  ! عىلٰ ؟ له أعام  صالح   عىلٰ   دم حل وا  بأفعاله، 

لك هر ذ ا  ظ يقتيض  نه يف الرتبة: (افعل)، فيجب أنْ القائل ملن دو 

، وذلك ما ال يف حال من األحوال  يأمر وينهٰى  ليس له أنْ   أنَّه 

  يدة. ين عق أو عنده للدِّ سكة، يقوله من فيه م   جيوز أنْ 

 نع اهعته وهنبطا نبيَّ القد أمر هللا ا امَّ ذكرنا أنَّ عوممَّا يكشف 

ًا عٰىل الطاعة أنَّه كان قادر، ولوال ] معصيته]٣٥٦[[ص /

 عًا، ملا كان هلذاتطاعة لألمرين مجياالسمن  هواملعصية بام ُجِعَل في

واملراد بذلك  - ي معنٰى، أَال ترٰى إٰىل قوله تعاىلٰ األمر والنه

 : -ل الرسو
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ق
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ِر  عنٰى قوله تعاٰىل:يس مفل
ْ
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َ ْ
 ِمَن األ

َ
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َ
َس �

ْ
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َ
ءٌ ل ْ َ

� أي: إنَّك ،

أمره  لك وقدذنُّ كيف ُيظَ ، وال خريًا وال رش� تعم ال تستطيع أنْ 

د ة، وجياهعظة احلسنواملو باحلكمةه بِّ يل رسبو إٰىل يدع بأنْ  ىلٰ اتع

مة، ييعة، وكلُّ ذلك من األُمور العظوا للرشر حتَّٰى ينقادافَّ الكُ 

قومك، وال يف  ه ليس لك من احلكم يفذلك: أنَّ ام أراد تعاٰىل بوإنَّ 

ذ وتنفُّ يهم فتعاٰىل  ألمر اهللا متيض يك أنْ ء، وإنَّام علغريهم يش

 ر. ُتؤمَ ع باموتصد تنذر وتبرص نْ عليهم، وأ  هماكأح

*   *   * 

ار يف فعل ما ُكتَِب : اإلنسان خمت٢٩مسألة  ]]٣٨٦[[ص /

 ليه؟ع

 اٰىل: ه تعقول عنٰى مومن سأل عن 
َ
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ْ
ل

ُ
 ق

ُ
ْم ْو ك تُْم ِ� ُ�يُوتِ�ُ

ْ
ن

يِْهمُ 
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ُ
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َ
�  ٰ

َ
 إِ�

ُ
ل

ْ
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َ
ق
ْ
 آل[ ةاآلي ...مْ هِ عِ جِ اَ�ضَ  ال

ضدِّ ما   عىلٰ  م يدلُّ الكالهذا  قال: فحوٰى ف ]،١٥٤عمران: 

عونه   ، تنع من فعل ما ُكتَِب عليه وُعلَِم منهاإلنسان قد يم من أنَّ  تدَّ

 جز عنه!ر عٰىل ذلك غري عاقاد وهو

فيه غري صحيح عاه اخلصم عٰىل خمالفاجلواب: أنَّ الذي ادَّ 

 نَّ ال يقولون: إ قِّ حلاأنَّ أهل  كوذل م،ل ألحدهنهم، وال هو قوع

ه أنَّه  سبحانا علم اهللاه خالف ملنمع يق وز أنْ اد جيالعبن أحدًا م

لون ما سيفعنوا اك ومع ذلك فمن قوهلم: إنَّ العباد وإنْ  يفعله،

م يفعلونه ال علم اهللا أ  ين وال مقهورين، م غري مضطرِّ حمالة، فإهنَّ هنَّ

 ن.ون خمتاروبل قادر

عٰىل  ل من فعل الفاعل دلي مولعامل س يف وقوعي لوبعد، ف

ون مني جممع املسلياره، ألنَّ تخا دم]] وع٣٨٧[ص ه /[اراضطر

الة، وليس ال حمله  لا علم اهللا سبحانه أنَّه يفعله فهو فاععٰىل أنَّ م

كان تعاٰىل عٰىل  ًا، وإنْ وال مضطهد ايكون مضطر�  لك أنْ يوجب ذ

نَّه السائل من ظ ما فقد بطل إذن ،اً فعله قادرم أنَّه يضدِّ ما يعل

زَ : حانهسبيف قوله  دحالق َ�َ
َ
ِ ا �

�
يْ ي�

َ
تَِب َعل

ُ
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َ
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ْ
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  إِ�
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برزوا إٰىل  لذينون اكي اآلية، ومل يمتنع أنْ  ...اِجِعِهمْ ض
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نَّ اهللا سبحانه خمتار إلماتة ين، كام أ خمتارين غري مضطرِّ  همجعمضا

كان  فيهم، وإنْ  ذلك دِّ ض ادر عىلٰ اده، وق ع هم إٰىل موبعثاده عب

، دون واإلعادةة والبعث تاماإللفناء وعل ايف نْ أ  ه ال بدَّ انسبح

 ممَّا ال يدفعه دافع وال جيحده جاحد.داد ذلك، وهذا أض

بحانه لمنافقني، فكأنَّه سهم: اخلطاب يف ذلك لعضب الق و

 نرصكم ووِّ جوا إٰىل عدلو أخلدتم إٰىل لزوم بيوتكم فلم ختر قال:

ٰى ومعنعه، منافدوا عٰىل ه وترلربز املؤمنون إٰىل نرص، كميِّ نب

رض، أي: الضاحي من األ از، وهو:ٰىل الرب: خرجوا إيأ ) وا(برز

 إٰىل مضاجعهم. قتل ن الوألوصلتهم األسباب التي عنها يك

ن القتال املنافقون، خلرج لخيص الكالم أنَّه لو قعد عن تفكا

 بقوله:  ىلٰ تعايرد ن، ومل واملؤمنبه ام إليه وق 
ْ
يِْهُم ال

َ
تَِب َعل

ُ
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ُ
ل

ْ
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َ
 ق

راد معنٰى: علم ذلك فرض، وإنَّام أ  ٰى:معن -لتأويل ذا ا هعىلٰ  -

تل هبم، كام الق وقوع م، أو سبق إثباته يف اللوح املحفوظ قبلمنه

هَ عاٰىل: قال ت
َ
تَُب ش

ْ
هُ َستُك

ُ
 ادَ�

َ
ون

ُ
]، ١٩[الزخرف:  �ْم َو�ُْسئَل

تُُب مَ  ]]٣٨٨ : /[[صتعاىلٰ  وكام قال
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 َسنَك

َ
واا ق

ُ
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 م عليه،ا لنجازهيت ما قالوبِ ثسنُ هذا: معنٰى ]، و١٨١عمران:  آل[

ره سنذكوجه  هنا إالَّ عىلٰ ا) عٰىل (ُفِرَض) هَب تِ ل (كُ وال وجه لتأوُّ 

بذلك أنَّ القتل الواقع هبم   يرد تعاىلٰ ة اهللا تعاٰىل، وملفيام بعد بمشيئ

ار فَّ لكُ ينهٰى فاعليه من ا از أنْ ِقبَله ملا ج نم نه لو كاألنَّ ، هلمن ِقبَ 

  فعله.العقاب عىلٰ  مهل د يه ويرصم علهذمَّ ويعنه 

تَِب   يكون معنٰى  ر، وهو: أنْ وقد قيل يف ذلك وجه آخ
ُ
ك

هِ 
ْ
ي
َ
 ُم اَعل

َ
ق
ْ
 ل

ُ
ل

ْ
رين، فيكون القتل هم قتل الكافأي: فرض علي ت

واضع من ة معدَّ  يفكرناه ما ذ ىلٰ ع -واقعًا منهم ال هبم، واملصادر 

ة،  نيولفعٰىل امل، وإدفعة ٰىل الفاعلني جيوز إضافتها إ - ذا كتابنا ه مرَّ

ص بإنَّام يو عندما ينضاف إليها من القرائن، إحدٰى اجلهتني تخصَّ

ا بمعنٰى هنايكون القتل ه أنْ لدالئل، وقد جيوز من اهبا  ويتَّصل

َ�َ تال، فكأنَّه تعاٰىل قال: الق
َ
ينَ  زَ � ِ
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ُ
 تِ ك
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 َب َعل
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ق
ْ
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ُ
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م قاتلوك نْ املراد: فإ )،همفاقتلو لوكم قتنَّ من قرأ: (فإذلك قراءة 

 لتأويالت.هم، عٰىل بعض افاقتلو

وله  ق ذكرمتوه، فام معنٰى ما  عىلٰ  قال قائل: إذا كان األمر فإنْ 

ٰ تعاٰىل: 
َ

  إِ�
َ

ع  م! واملضاجه؟ فأضاف املضاجع إليِهمْ اِجعِ َ�ض

 ام تكون ألعدائهم ال هلم.كم هذا إنَّ ]] قول٣٨٩[[ص / عىلٰ 

ني املنافق جاء أنَّ  اخلرب نَّ أ : ان: أحدمهوابالك جذ قيل له: يف

ام : إنَّ ولونقطون املؤمنني عن اخلروج يوم ُأُحد، ويكانوا ُيثبِّ 

   هلم وجتبينًا وسكم، هتييباً ؤمضاجعكم ومساقط رخترجون إٰىل 

ه سبحانه قال:  قالوا، فكأنَّ ٰىل حدِّ ما  عىلٰ اتع خاطبهم اهللا فلقلوهبم، 

املواضع قتل إٰىل لام يهعل َب تِ كُ  لذينز الربيف بيوتكم  (لو كنتم

ا مضاجالتي ذكر ا مصارع جنوهبم)، وهذاتم أهنَّ  عهم وظننتم أهنَّ

 اٰىل: ه تعكقول
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ق

ُ
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ْ
ن
َ
 أ

َ
ِر�ك

َ
ك

ْ
َعِز�ُز ال

ْ
]  ٤٩[الدخان:  �ُم ال

 نزلة العزيز الكريم.باعك بمتأ ك أويف اعتقاد نِّظ ي: إنَّك كنت يفأ 

وا، ال تلالذين قُ  ىلٰ إ ع عائدةضاجن املكوت اآلخر: أنْ والوجه 

 -ن يف ذكره تعاٰىل القتل الذي هو مصدر ن َقتلوا، ويكوٰىل الذيإ

داللة  -  دون الفاعلني هناا املفعولني هرنا أنَّه واقع عىلٰ قدَّ وقد 

ٰ إِ يقول:  حسن لذلك أنْ ف ، هناك مقتولنيعٰىل أنَّ 
َ

 اِجِعِهمْ َ�َض  �

 ) ألحد منيب( مضِ ، ومل يل يلا قوهذها إليهم. ووُيَردُّ الضمري في

 .العلامء

ضاجع من أسباهبا،  : املضاجع، ألنَّ املي املناكحوالعرب ُتسمِّ 

قال ك، وعٰىل مثل ذل ، واملرأة: فراشاً ون النكاح: فراشاً مُّ َس ام يُ ك

 :لشاعرا

 ]]٣٩٠[[ص /

هات وجدتملغنا اامَّ بـول     ألُمَّ

  كم كانوا كرام املضاجعبني عمِّ  

 اكح.املنم أراد: كرا

ه قال يل أنَّ ن أيب األسود الدؤاملسألة ما ذكر ع هذه ونومن شج

)، ال�  وكفٰى بالفراش ذراشاً يل ف المرأته: (احلمد هللا الذي جعلك

لوقاية اب ء وكفٰى ك يل غطالالذي جع(احلمد هللا  فقالت له:

 قلة مقنع بتوفين اجلواب عن هذه املسأانة). ويف ما ذكرناه ممه

 اهللا.

*   *   * 

 ):هـ٤١٣املفيد (ت الشيخ  ت/الأوائل املقا

يف كراهة إطالق لفظ (خالق) عٰىل  قولال - ٢٧ ]]٥٨[[ص 

 اد:العبمن  دأح

ن وويصنعثون وخيرتعون دِ ُحي خللق يفعلون ووأقول: إنَّ ا

 : أقولم خيلقون واليهم بأهنَّ طلق القول علأُ  سبون، والويكت

م   الو تعاٰىل،هللا كر اذ ر ذلك فيامكذٰى خالقون، وال أتعدَّ إهنَّ

]] ٥٩قول /[[ص ، وعٰىل هذا الن القرآنمواضعه مأجتاوز به 

أكثر املرجئة ني من املعتزلة ويِّ غدادوالب ةة والزيديَّ إمجاع اإلماميَّ 

ون من املعتزلة يُّ رصبخالف فيه ال. وثاب احلديوأصح
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موأطلق خالقون، فخرجوا بذلك من إمجاع  وا عٰىل العباد أهنَّ

  .منيسلامل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت الشيخ امل اميَّة/ماإلت ح اعتقاداحيتص

 فصل: يف أفعال العباد:  ]]٤٢[[ص 

قة خلق تقدير ال : أفعال العباد خملو جعفر قال الشيخ أبو

 بمقاديرها.  ٰىل مل يزل عاملاً ه تعانَّ أ عنٰى ذلك ن، وميتكو خلق

: أنَّ  د: الصحيح عن آل حممّ اهللا أبو عبد  قال الشيخ

قد  جعفر  ذكره أبو، والذي هللا تعاىلٰ  قةلوغري خم  عبادل العاأف

بار األخد، وااإلسن ث غري معمول به وال مريضُّ به حدي جاء

ء يشالب منَّ العلب أ لعراة لغ ه، وليس ُيعَرف يفالصحيحة بخالف

] املخالفون ]٤٣ذلك كام قال /[[ص  هو خلق له، ولو كان

م ومن عل لقه،قد خف  النبيَّ لم ن عيكون م لوجب أنْ  للحقِّ 

شيئًا من صنع ومن عرف بنفسه ق هلام، فهو خال ء واألرضامسال

ره يف ن ، وهذا حمال ال يكون خالقًا له أنْ وجب سه لفاهللا تعاٰىل وقرَّ

 نهم. عفضالً  ة  بعض رعيَّة األئمَّ عىلٰ  فيه جه اخلطأو بهيذ

ا التقد  إالَّ ال يكون ير تقدق يف اللغة، ألنَّ الير، فهو اخللفأمَّ

لفكر، واهللا يكون أيضًا با يرًا واليكون تقدلعلم فال ابا عل، فأمَّ بالف

 .حالٍ  ائح عٰىل كلِّ القبحش واتعاٰىل متعاٍل عن خلق الفو

بن موسٰى   د بن عيلِّ مّ حمبن  حلسن عيلِّ اوقد روي عن أيب 

: أنَّه ُسئَِل عن أفعال  )]] اهللا عليهم٤٤/[[ص  صلوات(الرضا 

: «لو كان فقال  ؟ىلٰ عاة هللا تلوق ي] خم ه له: [هل قيل، فالعباد

أ  خالقًا هلا  اَهللا بَ منها، وقد قال سبحانه: ملا تربَّ
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خلق ذواهتم،  د الرباءة منري ]، ومل٣التوبة: [ و�

أ من رشكهم ووإنَّام  حهم.ائقب تربَّ

 فعالعن أ  ن جعفر ٰى ب موس  وسأل أبو حنيفة أبا احلسن 

 العباد] ال ختلو: «إنَّ [أفعال احلسن له أبو  هي؟ فقال  نممَّ  العباد

ا   ومن هللا ة، أو من ا صَّ من اهللا تعاٰىل خا كون ت  أنْ  من ثالثة منازل: إمَّ

 ة، فلو كانت من اهللااصَّ ن العبد خ جه االشرتاك فيها، أو م و   ىلٰ د ع العب 

 ومل،  قبحها عىلٰ  لذمِّ واحسنها  عىلٰ مد ة لكان أوٰىل باحل تعاٰىل خاصَّ 

ت من اهللا ومن العبد لكان فيها، ولو كان  وال لوم غريه محديتعلَّق ب 

ان ه ج و ل هذان الذا بط إ عًا فيها، و عليهام مجي  والذمُّ يها ًا فع احلمد هلام م 

ا من اخللق، فإنْ  ذلك، تهم هبا فله  عٰىل جناي اهللا تعاىلٰ عاقبهم  ثبت أهنَّ

 رة».ملغفا هل وأ لتقوٰى  هل اهو أ عفا عنهم ف   وإنْ 

 به الكالم.   لخبار ومعانيها ما يطوما ذكرناه من األال أمث ويف

مقوكتاب اهللا تعاٰىل م فصل: يات، الروا األحاديث وعىلٰ  دَّ

 قُّ  به فهو احلها، فام قٰىض ألخبار وسقيما حيح يف صاٰىض ُيتق هوإلي

 ه.دون ما سوا

ِ قال اهللا تعاٰىل:  ]]٤٥[[ص /
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 ]، فخربَّ بأنَّ كلَّ ٧جدة: [الس �ِطٍ�  اِن ِمنْ اإل

  ىفٰ الن من خلقه لقبائحقبيح، فلو كانت ا غري حسن ويشء خلقه فه

مجيع ما خلق يف حكم اهللا تعاٰىل بحسن ه بحسنها، وك حكمذل

 . قول من زعم أنَّه خلق قبيحاً ن شاهد ببطال

 ٰى رَ ا تَ مَ تعاٰىل:  الوق 
ْ
ِن �ا ِق ِ� َخل

ْ
 ر��

َ
ف
َ
  اُوٍت ِمْن �

 رلقه، وقد ثبت أنَّ الكفٰى التفاوت عن خ]، فنف٣ [امللك:

يف كفوت!  فامت ممن الكال ضادّ تاملمتفاوت يف نفسه، وكذب وال

عاهلم العباد ويف أف أنَّه خالق ألفعال ُيطلِقوا عٰىل اهللا تعاىلٰ  جيوز أنْ 

ٰى ِ�  تَرَ  امَ  :ه تعاىلٰ قول ، معاهذكرن ما ادِّ والتض من التفاوت

ِق 
ْ
ل   خَ

َ
ِن ِمْن �

ْ
 ا�ر��

َ
 ، فنفٰى ذلك وردَّ عٰىل مضيفه إليهٍت اوُ ف

 يه.به فوأكذ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض سيِّ ال /واحلقائق دودحلا

كان  ِجَد بعد أنْ فعل ما وُ حقيقة ال - ١٤]] ٧٢٩[[ص 

 عىلٰ  ة لهيدله زا صفة دمها الوينقسم قسمني: أح مقدورًا.

،  وال ذمٍّ ذا القسم بقبح ُيوَصف هئم، وال كالم النا ونح، حدوثه

 ه.حدوثٰىل عيكون له صفة زايدة  واآلخر أنْ 

ٰ ل ملجأ وخم فعىلٰ وينقسم إ لجأ ال مدح ، فام يقع من املىلَّ

، لك فاعله بذلك،  إالَّ إذا علمٰى بذلك ُيسمَّ نَّه ال يستحقُّ به وال ذمَّ

 ج. م ومثبَّ كحم : رضبنيل عىلٰ فعااألنَّ ليه، ألدلَّ عأو 

 ون فاعله عاملًا. كم منه يدلُّ عٰىل كملحفا - ١٥

ا من هعوقامل لوه ليس بعلأنَّ فاعٰىل  علُّ واملثبَّج ال يد - ١٦

حسن  :]] وممَّن ليس بعامل. وهو عٰىل رضبني٧٣٠العامل /[[ص 

 وقبيح.

ه أنْ  دُّ فح - ١٧ به  لمع العاعله محقَّ فيست القبيح ما من حقِّ

 .ذمَّ خلية الوالت

.فاعله ال ما ال يستحقُّ وحدُّ احلسن  - ١٨  ذمَّ

اح،  ومب دوب، نوهو ينقسم أربعة أقسام: واجب، وم

 ل: ضُّ وتف
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ن مل يفعله وال ما يقوم م هو ما يستحقُّ الذمَّ  بجافالو - ١٩

 مقامه. 

 ال يستحقُّ  فاعله املدح بفعله وواملندوب هو ما يستحقُّ  - ٢٠

 عله.يفال  نْ مَّ بأالذ

ق به  تعلَّ عٰىل حسنه، وال ي يكون له صفة زايدة ال احواملب - ٢١

 .مدح وال ذمٌّ 

وجه   ىلٰ عري فاعله غ ىلٰ إل لواصفع انل هو الوالتفضُّ  - ٢٢

 خمصوص.

ب وعقا ح وثواب وشكر وذمٌّ  األفعال مدواملستحقُّ عىلٰ 

 وعوض.

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /ة يف علم الكالمريعالذ

 : العفالكالم يف األ: سع تالا بابال] ]٣٩١[[ص /

ل: فصل ال  مهمِّ  من الفعل والتنبيه عٰىل مجلة كر حدِّ ذ يفاألوَّ

 :امهكأح

 ، وينقسمدوراً كان مق بعد أنْ  دَ جِ الفعل هو ما وُ  دَّ ح علم أنَّ ا

 إٰىل قسمني: 

 وثه، نحو كالمله زائدة عٰىل حديكون ال صفة  أنْ  :ادمهأح

 قبح. الو سم بحسنالق هذا فوَص  يُ م، والالنائ

وينقسم   ٰىل حدوثه.يكون له صفة تزيد ع أنْ  :والقسم اآلخر

ٰ املوإٰىل فعل امللجأ  به، وال  مدح يستحقُّ ال  اءجلإلفام يقع مع ا :خىلَّ

 .ذمَّ 

 ٰ بيح وحسن:  قسمني: ق   تنقسم إىلٰ وأفعال املخىلَّ

 مع العلم - فاعله يستحقَّ  فالقبيح ما من شأنه أنْ ]] ٣٩٢ [[ص/

 .ذمَّ ال -ية لتخله واب

 .به فاعله الذمَّ  قُّ واحلسن ما ال يستح

 قسام:أ حلسن مخسة او

 ق بهال يتعلَّ حسنه، و عىلٰ  ائدةفة زص هل ال يكون أنْ  :هلاأوَّ 

هبذا  ٰى سمَّ يُ  ه الو املباح يف املعنٰى، ولكنَّذا ه، وه مدح وال ذمٌّ 

 عليه. لَّ و دُ م فاعله بذلك، أ علِ  إذا أُ الَّ االسم إ

 ، ويستحقُّ عٰىل احلسن زائدة ةفص علحيصل للف أنْ  :هانيوثا

 اذهف وَص يُ ه، ولفعيال  بأنْ  الذمَّ  يستحقُّ  بفعله، وال فاعله املدح

عالم عٰىل واإل الداللة ب فيه معومرغَّ  ه ندب ومستحبٌّ القسم بأنَّ 

م.   ما تقدَّ

ذلك  مع  -وهو الصفة التي ذكرناها، يكون عٰىل  الثها: أنْ ثو

ه وَصف بأنَّ خمصوص، ويُ  جهو له عىلٰ فاع غري نفع موصل إىلٰ  -

 دح.ملم، ويستحقُّ فاعله به الشكر مع ال وإحسان وإنعاتفضُّ 

  امه،مل يفعله وال ما يقوم مق نْ مَ  الذمَّ  يستحقُّ  ام :هاابعرو

   يف ه خمريَّ ين، ألنَّ قضاء الدَّ  ، نحو فيهه واجب خمريَّ ف بأنَّ وَص فيُ 

يف   أيضاً ريَّ و خمفه تعنيَّ  وإنْ يعة ودال ء، وردُّ اله شام قضائه من أيِّ 

 .ث يف اليمنيارات الثالالكفَّ  يد شاء، ونحو ها بأيِّ ردِّ 

 هف بأنَّ وَص ينه، فيُ يفعله بعال  بأنْ  الذمَّ  قُّ حتسما ي :وخامسها 

 هعني ما تناول ، وإعادةالوديعة بعينها ق، نحو ردُّ جب مضيَّ او

 الغصب.

 :خرٰى وينقسم الواجب قسمة أُ 

به منا ه فيهفعل غري بوين نْ من غري أ  خصش لَّ ك فام خيتصُّ 

 روالصيام وأكث فروض األعيان، كالصالة منه فهو املوصوف بأنَّ 

 ت.باداعلا

ه  وب فيه فعل الغري، ويسقط معين وما]] ٣٩٣[[ص /

و الصالة لكفايات، نحه من فروض ابأنَّ  الفرض هو املوصوف

  واجلهاد.ٰىل املوتٰى ع

 نَّ أل ،اً حسنأو  ا قبيحاً إمَّ كون ي فعل أنْ  كلِّ جب يف وليس بوا

 قبح يضد احلدوث، وهذا يقتجمرَّ له  لكان املقتيضو وجب ذلك ل

من احلسن والقبح  يالتعرِّ ث، وليس حمدَ  كلِّ  حسن أوث حمدَ  كلِّ 

من حدوث جود املو يي املعلوم من وجود وعدم، وتعرِّ كتعرِّ 

سن حلوا بينهام، ال واسطة ذلك نفي وإثبات متقابل نَّ م، ألدَ وِق 

 حكمني.  ىلٰ إ ح إشارةالقبو

ه ئالنائم، وحركة أعضاحسن وال قبيح كالم يس بما ل ومثال

 ها،ارتفاع القصود كلِّ  الكالم ال حكم له مع نَّ أل ،هاال تتعدَّ  التي

ب من  رض ا حكم معام يكون هلاه إنَّ تي ال تتعدَّ ركته الوكذلك ح

بتة م ثاظلال حقيقة نَّ وظلم، ألائم غريه قبيحة . ولطمة النالقصد

ب اجلر صاحب ريه، فالتذَّ ك يده عٰىل جرب غرَّ ح لوفيها، و

مل يكن به  وإنْ  ،عاً فن ناك  ث، من حيه حسناً للك، لكان فعبذ

جرٰى جمراه ال  النائم ومن غري أنَّ ، الفتقار النعمة إٰىل القصد، منعامً 

حقاق ستا نَّ أل ،، وال عٰىل احلسن مدحاً اعٰىل القبيح ذم�  ستحقُّ ي

هذه  صاءز. واستقالتحرُّ  منن مكُّ صد والتبالقوط مرشذلك 

 )ريةخالذ( باتبسطناه يف كقد وهبذا املوضع،  اجلملة ال يليق

 .)صلخَّ ملا(وفيام خرج من كتاب 
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 ، والفقهاءحكم له  فعل الساهي ال قيل: كيف جعلتم  فإنْ 

ء إنا  م عىلٰ قلب النائ بالسجود، ولو ان  السهو يف الصالة  ن جرب يوجبو 

لوجب  سهواً  داً املحرم صي  لقت و امن، ول الض  لوجب ه ريه فكرسغ 

  لعاقلة؟! ا عىلٰ   ةومرَّ   ه ي ل ع ة  مرَّ   ب الدية فقد جت   ل خطأً الضامن، وإذا قت

عند  ة، فهو حكم يلزما السجود جلرب السهو يف الصالقلنا: أمَّ 

لنائم كالم ا ام نفينا عنوإنَّ  ه يرجع عليه.، ال أنَّ السهو يف الصالة

ا ذإ اواحلسن، فأمَّ ح قبلا ]]٣٩٤[[ص / اهدَّ تعه التي ال توحركت

ه،  علي ال ذمَّ  انك كم القبح وإنْ ح هنومه، فلفعلبغريه يف حال  أرضَّ 

مفقود، وليس  زرُّ إمكان التح نَّ البهيمة، ألبي والص مُّ ذَ ام ال يُ ك

ه ال نسبة بني ألنَّ  ،جوب الضامن رشعاً لك وق بذيتعلَّ  يمتنع أنْ 

العاقلة الدية م لز جههذا الوٰىل . وعناه من الذمِّ وبني ما نفيذلك 

ام وإنَّ  ،نحسوال ال قبيح  تهم فعلمل يكن من جه ع، وإنْ لرشبا

 ذلك عليهم. لوجوب ارشعي�  خصوص سبباً امل لقتلاصار 

 مونفاملتكلِّ  ه حمظور ومكروه،فعل القبيح بأنَّ ف الا وصفأمَّ 

 امبَّ ر جتهاد منهمومن يقول باال، اقبيح وقع منَّ ذلك كلَّ يصفون ب

م فإهنَّ  هاء،قالف افأمَّ  .حتريمهده إٰىل يه اجتهاؤدِّ ن يُ ممَّ  ل:قويشرتط، في

قاطعة، وما  عٰىل قبحه داللة دلَّ  ر ماظبالتحريم واحل نوفصي

، يم فيهوالتحر لوا: مكروه، ومل يطلقوا احلظرطريقه االجتهاد قا

ض فيه  يعرتوما  ل طلق،ه حالإنَّ هة فيه يقولون: وما تزول الشب

 .بهس : ال بأولونة يقبهش

 : الاألفع هذه  اختالف الفاعلني يف ذكريف الثاين: فصل ال

القبيح أو احلسن   اب: (إنَّ هذا البيف  ولناقه ليس املراد بنَّ أ علم ا

اختصاص،  فالا إذا أردنا القدرة رة، ألنَّ عل) القدمن الفا يصحُّ 

 إالَّ  دره ال قاأنَّ ب تُ  يف الكُ يضويم .التجويز والشكَّ ريد ام نوإنَّ 

ار فَّ الكُ  نَّ مر عٰىل ذلك، ألليس األمراتبه، و عىلٰ  سناحل نهم ويصحُّ 

عة يقع منهم طا أنْ وز  جيئم الاالعقاب الد ونيستحقُّ  نيذلا

الدائم، مع قولنا بنفي  ثوابون هبا اليستحقُّ ]] ٣٩٥[[ص /

 . إٰىل اإلحباط ذهب يز ذلك منام ُجي وإنَّ  اإلحباط،

  تعاٰىل ال م ديلقفيه، فالني لفاعا تختلف أحوالا القبيح، ففأمَّ 

لنا عٰىل وقد دلَّ  عنه، ئهناغبحه، واستمه بقل، لعيحاً يفعل قب جيوز أنْ 

 .)الذخرية(، و)صامللخَّ ( اب كتلك يفذ

من القبائح ال قبل  ءمنهم يش يقع أنْ  ال جيوز  واألنبياء

ب كتا، و)الذخرية( لنا عٰىل ذلك يفقد دلَّ بعدها، و ة والالنبوَّ 

 .)ياءألنبا تنزيه(

من  ءوقوع يش أيضاً ]] ٣٩٦[[ص /ال جيوز   ةمَّ واألئ

 مة. إلمااب تُ لنا عليه يف كُ ملا دلَّ ، همنم حلقبائا

القبيح، وال   منهم ال جيوز عليهم فعل  لُس فالرُّ ا املالئكة، وأمَّ 

  قوله تعاٰىل: نَّ هبذه الصفة، أل عهميمج عٰىل أنَّ  دليل يدلُّ 
َ

 ال

 
َ
 اهللاَ �

َ
َ�َرهُ مَ  ْعُصون

َ
  وَ مْ ا أ

ْ
 �َف

َ
ون

ُ
 يُ ا مَ  َعل

َ
َ�ُرون

ْ
 ،]٦ حريم:[الت � ؤ

يع يف مجاعتهم، أو يف مج مومهع عٰىل عقطال ال دليل يوجب

 م.فعاهلأ 

د الداللة عٰىل يفعل القبائح لفق أنْ  رناه جيوزومن عدا من ذك

 ه. عصمت

*   *   * 

  السيِّد املرتٰىض  /األفعال) )/ (مسألة يف خلق٣ج (ئل رساال

 :هـ)٤٣٦(ت 

د  باعليف أجسام ا هرتظل التي فعا األنَّ اعلم أ ]] ١٨٩[[ص 

 : رضبنيعىلٰ 

عبد  ة لل صفال أنَّه فعل اهللا تعاٰىل املسلمون عىلٰ  دمها: أمجعحأ 

النا وحركة ننا وهزنا وسما وقرصننا وهيأتنا وطولنفيه، مثل ألوا

 عروقنا.

ا ننا وحركتنا وسكونمثل قيامنا وقعودخر: ب اآلوالرض

 فنا.ترصُّ  منا أشبه ذلك وأكلنا ورشبنا وم

 اس يف ذلك:نالف واختل

فعل العباد انفردوا به، ال  فهذا الترص كلُّ : ل احلقِّ فقال أه

 رهم] عليه.  ور هلم [ظ: مقدِّ كان هو املقد وإنْ  فيه اىلٰ عصنع هللا ت

ذهبوا اهللا تعاٰىل، و ب أيضًا من فعلة: هذا الرضت املجربِّ الوق 

 الهفعوجدها و أ تعاىلٰ  العامل اهللا األفعال التي تظهر يف نَّ مجيعإٰىل أ 

للعبد من طاعة وال  وأنَّه ال فعل ]]١٩٠ ص[سواه، /[ فاعل وال

 .رشٍّ معصية وال خري وال 

[ظ:  ن بخالفهالعباد يفعلون ويوجدو والذي يدلُّ عٰىل أنَّ 

فيها ظاهرة عال الا وجدنا من األفة أنَّ بخالف] ما ذهب إليه املجربِّ 

ع بحسب يرتفم واهلواعيهم وأحورهم وديصحُّ بحسب تصوُّ ما 

 م.هلاوحم وأ م وكراهتههفارصو

يه، لاألكل وأراد وعزم ع قصد إىلٰ  نا [إذا]أَال ترٰى أنَّ أحد

األكل،  يقصد غريه إىلٰ  غري ممنوع. وقد منه إذا كان صحيحاً وقع 

الطعام  متٰى جاع واحتاج إىلٰ  يأكل هو، وكذلك فال جيب أنْ 

 بجي وع. والممن غري اً  ذلك قادرالطعام، أكل إذا كان عىلٰ  وحرض
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ده ما ِدث األكل وموجِ فلوال أنَّه حمع غريه، جا ٰى مت يأكل هو أنْ 

  غريه، ملا مل يكن  ، وجيري جمرٰى أكلاجتهه وحيتعلَّق بقصده وداع

 ره وحاجاته. يقصد تصوُّ فاعالً له مل

يقع   ا، مل جيب أنْ عالنإليها أف لتي ُأشريذه األفعال اولوال أنَّ ه

يف ذلك  بجي، كام مل انعياوعٰىل د ويقفلنا واحاجاتنا وأحبحسب 

 كة عروقنا.نا وهيأتنا وحرألوان

 ىلٰ ة، فيجب عأعٰىل هيكون ي أنْ  أَال ترٰى أنَّ أحدنا [يريد

فها. ة، فيجد نفسه عٰىل خالأ هييكون عىلٰ  خالفها، و]يريد أنْ 

وهو شيخ، وصحيحًا  اقصري وشاب�  ون طويالً وهويك يد أنْ وير

ة م والصرهلاالطول و لمثد وعوالق قيامن الكامريض. فلو  وهو حَّ

ام اجلميع واحدة يف احلصول بحسب رض، لكانت أحكوامل

منا  تلف حكم اجلميع علف ذلك]، فلامَّ اخخال [أو ادواعين

 كمها يف اإلضافة إلينا. اختالف ح

لك أنَّ اهللا  ذأيضًا عىلٰ  ا يدلُّ ليل آخر: وممَّ ]] د١٩١[[ص /

ة الصال نم ةوالطاع نيامإلاكرية، ل كثأفعاب أمر العباد تعاٰىل قد

ن  مت، فلوال أنَّ هذه األفعال هلم وواقعة وسائر العبادا والصوم

 ا.روا هبؤمَ يُ  أنْ تعاٰىل، ملا جاز  وليست بأفعال اهللاتهم جه

اده وال ه وال اسودبطوله وقرص يأمره أَال ترٰى أنَّه ال حيسن أنْ 

 هيلنة الالديف  لقولوافعالً له.  ه، ملا مل يكن ذلك أيضاً ضبيا

قد هناهم عن املعايص    اهللا تعاىلٰ مر، ألنَّ داللة األ يف لوكالق

ن فعله تعاٰىل  ينهاهم ع جيوز أنْ  وال ائح،بوالكفر ورضوب الق

 هلم.  ليس بفعلوعامَّ 

ن  ُحيَمدو ا وجدنا العبادلك، أنَّ دليل آخر: ويدلُّ أيضًا عٰىل ذ

 رٰى ت ر. أَال خض آببع ونهم، وُيَذمّ عض األفعال التي يظهر منبب

جبات، ُيمَدحون عٰىل عات وأداء الوافعل الطامَدحون بيُ  مهنَّ أ 

 يص والقبائح. وُيَذّمون باملعا ضال،اإلفواإلحسان واإلنعام 

ه إليهم مدح وال ن أفعاهلم ملا توفلوال أنَّ ذلك م ، كام ال  ذمٌّ جَّ

  ا م هم، وال عىلٰ ا بألواهنم وهيآهتم وخلقومُّ ذَ حوا ويُ مدَ يُ  حيسن أنْ 

 فعال. ألا نم ن غريهمقع مي

ة يف إضافتهم مجيع املجربِّ  بطالن قول ويدلُّ عىلٰ دليل آخر: 

لم وقبيح عباد ما هو كفر وظ، أنَّ أفعال التعاىلٰ هللا اإٰىل األفعال 

 يكون من لك، لوجب أنْ تعاٰىل هو الفاعل لذب، فلو كان اهللا وكذ

عل وبف ًا]،فراذبًا [ظ: كظاملًا، وبفعل الكفر كا فعل الظلم يثح

 اعل.ا االشتقاق للفتقتيض هذ اللغة حًا، ألنَّ بقم يحبقلا

فعل  ٰى عادالً، وبسمَّ دل يُ الع لأَال ترٰى أنَّه تعاٰىل من حيث فع

نَّه وجه لتسميته بأسنًا أو منعًام. وال حم سان واإلنعام يستحقُّ اإلح

لو كان ]] ف١٩٢ذه األفعال /[[ص فعل هأنَّه  ل إالَّ منعم وعاد

 ذكرناه.عٰىل ما الفاعل  منها اسم هل قَّ تشال هاسوا ملا عالً اف

ة عٰىل أنَّه تعاٰىل ال يستحقُّ ت األُ واجتمع أنَّه ظامل صف بالو مَّ

ه به كان بذلك وسامَّ  من وصفه نَّ ذب وال كافر، [و]أوال كا

نه فاعالً ملا ينفي كو ة أنْ وإمجاع املسلمني حجَّ  ين،خارجًا عن الدِّ 

 ضيه.قتوي تقاقشااليوجب هذا 

اخًال كان معناه د وإنْ  -ذلك   أيضًا عىلٰ يدلُّ  اوممَّ آخر:  ليلد

ة جمم -م فيام تقدَّ  ؤمنني ثيب املاٰىل ينَّ اهللا تع أ ة عىلٰ عأنَّ األُمَّ

ملؤمن فلوال أنَّ اإليامن والكفر من فعل ا ويعاقب الكافرين،

ب أو ثاي القبيح، ألنَّه قبيح أنْ  ن الثواب والوالكافر، مل حيس 

 د.حب أ اق يع

ملا حسن   ألفعال،عبده فعًال من احدنا لو فعل يف أ  أنَّ  أَال ترٰى 

 يهًا. ك ُعدَّ ظاملًا سفل ذلن فعميعاقبه عليه ويؤاخذه به، و أنْ 

 الظلم والكذبلك أنَّه تعاٰىل لو فعل دليل آخر: ويدلُّ عٰىل ذ

ه نا، ألنَّ وفيحًا عٰىل ما يقوله خمالقب ن ذلك منه ئح، مل يكوسائر القبا

،  ذلك منه قبيحاً  مل يكن نْ ابني، وإديق الكذَّ صته منيقع  أنْ ن مأن ال

ها. يفعل سائر نأمن أنْ مل  ملا ،يفعل بعض القبائح ألنَّه ال نأمن أنْ 

دق ، وهذا ُيبطِل الثقة بصعض، جاز الكلُّ ه تعاٰىل البوإذا أجزنا من

ن من دي جائع واخلرويع الرشيف مج شكَّ ال ويقتيض اء األنبي

 ن.األديا سائرمن  بل ،ماإلسال

بأنَّ اهللا تعاٰىل هو ل  ما ذكرنا أنَّ القوآخر: ويدلُّ عىلٰ  يلدل

ال نعمة له تعاٰىل ه  أنَّ العباد، يقتيض ة منظاهرلالفاعل لألفعال ا

ر، ب عبادته عٰىل الكافجت كافر، وإذا مل تكن له عليه نعمة، مل عٰىل ال

 ال مة، ومنلعظيم اعَ لنِّبا بام جيإنَّ لشكر فاة يف العبادة كيفيَّ ألنَّ 

 عبادة. ه والحقُّ شكر يست مة له فالعن

ه كافر الإنَّه ال نعمة له عىلٰ  :إنَّام قلنا]] و١٩٣[[ص / ، ألنَّ

د يف النار به اخللو الذي يستحقُّ ر مذاهبهم فيه الكف خلق عىلٰ 

ن منعًام كوي  من أنْ ه أوىلٰ إلي يكون مسيئاً  ، فهو بأنْ والعقاب الدائم

 .هعلي

 ق احلياةة، كخلويَّ نعمة دنيا هليع إنَّ لهوا: يقول نْ وليس هلم أ 

ة، عاجللات واملنافع ااملؤّدية إٰىل رضوب اللذَّ فيه والشهوات 

تدراج إٰىل ن الغرض االساة والشهوة إذا كاذلك أنَّ خلق احليو
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، عالنف الغرض فيهعمة إذا كان ام يكون نالكفر مل يكن نعمة، وإنَّ 

 ةذَّ لطعمة املاأل وبرضب اهعنزة وغذَّ  ن سمَّ  نمي جمرٰى وجير

 لك وأنَّ النفع به يف العاجل.نعًام عليه بذال يكون ميف أنَّه ليأكله 

االستقراء ا عادل وال قارب أنَّ ذلك نفع مل لِّمَ و ُس لوأيضًا ف

عليه يشء من    يستحقُّ مة، فالعقاب واخللود يف النريان املرضوال

من  ٰى ، وجيري جمره كعدمهدوجوهذه، ويكون ال احلالشكر و

  قرن ذلك بقتلوجهه، ثمّ بتسم يف ب غريه وااوث عنثوابًا ص نقَّ 

نه م أنَّه ال يستحقُّ يف  رمه،حائه وأخذ أمواله وانتهاك أوالده وأحبَّ 

 شكرًا. 

لنا القر عباد يفعلون عٰىل أنَّ ال آن وجدنا أكثره داال� وإذا تأمَّ

 عىلٰ  ، المعٰىل أفعاهل ب أو عقابوابث إنَّام جيازون موأهنَّ ون، ويعمل

 اًء بِمَ َجزَ : قول تعاىلٰ فيهم، في م هريغ أفعال
َ
 نُوا �

َ
ون

ُ
ْعَمل
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 ر: ُأخ واضعم]، ويف ٢٤[الواقعة: 
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ْ
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ت وكانا ضافات إلينه بطلت هذه اإلل هااألفعال كلُّ نت و كافل

 بًا.  كذ

ا مَ اٰىل: عٰىل ما ذكرناه قوله تع] ويدلُّ أيضًا ]١٩٤ص [[/
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 ا ال منه.ئة منَّ]، وهذا رصيح بأنَّ السيِّ ٧٩[النساء: 

وهي عندكم   احلسنات والطاعات، يف اويقول نْ هلم أ س ولي

 نَّ الطاعة وإنْ نفسه. أل إٰىل اهللا تعاىلٰ  افهضافكيف أ  باد،الع علف

ث التمكني فيها  ن حي مهللايضيفها ا كانت من فعلنا، فقد يصحُّ أنْ 

، وهذه ُأمور حتسن هذه ء إليها فيها لتعريض هلا والدعاوا

هنٰى عنها ومنع من  اىلٰ عتألنَّه ئة، يف السيِّ جيوز ذلك اإلضافة. وال 

 فعلها].  يوجب :[ظا ف عن فعلهرصء ييش ها وفعل كلِّ فعل

 وله تعاٰىل: ا ق فأمَّ 
ْ
ِص َو�ِن

ُ
  ت

َ
وا ه

ُ
و�

ُ
ق

َ
� 

ٌ
ئَة

�
ُهْم َس�

ْ
ِدَك   عِ ِمنْ  ِذهِ ب

ْ
ن

 
� ُ

� 
ْ

ل
ُ
ِد اهللاِ  ق

ْ
عارض ما ذكرناه، ألنَّ ]، فال ي٧٨[النساء:  ِمْن ِعن

 صائب والقحط، ألنَّ قريشاً ملوا ضمرااهنا األه ئةراد بالسيِّ امل

وإذا د اهللا، هذا من عن :واالوخفض ق  خصب هبا زلكانت إذا ن

ة وجم  نزل   ، -ذلك  حاشا له من -اعة قالوا: هذا شؤم حمّمد هبم شدَّ

 اٰىل.ه من اهللا تعذلك كلَّ  فبنيَّ تعاٰىل أنَّ 

رِ تعاٰىل: له وقو
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 ان من]، ولو كان من خلق اهللا لك٧٨ان: عمر [آل � ون

 جوه.ولا عٰىل آكد عنده

ُت َومَ وقوله تعاٰىل: 
ْ
ق
َ
ن� وَ  ا َخل ِ

ْ
ِ اا�

ْ
َس إل

ْ
�  

�
  �بُُدوِن عْ ِ�َ  إِال

ة ما نذهب إليه من وجهني ]، يدلُّ عىلٰ ٥٦: اريات[الذ  : صحَّ

، فلو ضاف العبادة إليهما: أنَّه تعاٰىل أ حدمه]] أ ١٩٥[[ص /

 .ليهملوقة فيهم ألضافها إليه تعاٰىل ال إكانت خم

خلقهم   أنَّ غرضه يفهذا القول يقتيض : أنَّ رخومن الوجه اآل

هي الم  ُدونِ ْعبُ ِ�َ : قوله تعاىلٰ  يفم  الالَّ ألنَّ  دوه،عبي أنْ 

، أي عني)لتنف هلم: (جئتك لتكرمني وقصدتكض، بداللة قوالغر

 اإلكرام والنفع. غريض يف قصدك

رَ ٰى قوله: ا الكالم جمروليس جيري هذ
َ
 ذ

ْ
د

َ
ق
َ
 َول

ْ
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م إنَّ ٨: قصص[ال ا وََحَزنا ام التقطوه ]، ونحن نعلم أهنَّ

امَّ كانت ـعاقبة ل ال أنَّ خربوأ  أنيسًا]، ظ: [ ليكون هلم صديقًا سئاً 

قول  ٰى رجم ري ذلك، وجيفيه مخلت هذه الالَّ دهي العداوة أُ 

 عر:الشا

   اسخاهل غذو الوالداتوت تفللم

  املساكن بنٰى كام خلراب الدهر تُ  

 ه:وقول

   للخراب لدوا للموت وابنوا 

 ال اقبةالم ع ونِ ِ�َْعبُدُ م يف قوله: لالَّ يكون ا وال جيوز أنْ 

 للجنِّ  و كانت كذلك لكانت العبادة شاملةه لالم غرض، ألنَّ 

تهم،  عن عاقب م منبئةكانت الالَّ  ذإ، هممن مجيعقعة ووا نسواإل

ده ومل يقّر وجيحهللا اواإلنس كثريًا من ال يعبد   يف اجلنِّ ومعلوم أنَّ 

 رض.علمنا أنَّه الم غبه، ف

ضه اهللا تعاٰىل قي عباد ما ملمن اليقع  وز أنْ ا: كيف جيقالو فإنْ 

من  رجأنَّه ال خيقون طلِ ]] يأبون ذلك ويُ ١٩٦ن /[[ص سلمووامل

 ؟ءاهللا يش قضاء

 ة عٰىل وجوه:العربيَّ  نا: القضاء يف لغةلق 

: عاىلٰ له تويكون بمعنٰى اإلعالم العلم، كق ا: أنْ دهأح
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 هة.م بغري شبالعاإل
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ج من  ء من قضاء اهللا، كام ال خيرا الوجه ال خيرج يش هذفعىلٰ 

لق من أهل احلمد ا وصفت عٰىل من أطت إذوأن ،معلومه

 .هبالعلم دون غري قرس إالَّ السالمة مل يو

َ�ٰ اهللا تعاٰىل:  قال بمعنٰى األمر،القضاء  وقد يكون
َ
  َوق

َ
 َر��ك

 
َ
ْعبُ أ

َ
� 

�
 وا دُ ال

�
 سلمنيعلوم عند مجيع امل]، وم٢٣[اإلرساء:  هُ ا إِي� إِال

ر ، بل هنٰى عنه وحعاىلٰ  تهللاأنَّ املعايص والكفر ليسا ممَّا أمر ا ذَّ

يص أمر باملعا ىلٰ هللا تعاإنَّ ا  يقول:ن املسلمني الوزجر. وأحد م

 عىلٰ الكائنات  بجميع أنَّ اهللا تعاٰىل ما قٰىض  يف وال شبهة والقبائح.

 ها.مر بجميعاٰىل ما أ عته جه، ألنَّ الو هذا

 بكذا وهلم: (قٰىض كم واإللزام، من قومن وجوه القضاء احل

.  ألزمها حكم بالظلم والاهللا تعاٰىل م ه، ومعلوم أنَّ لزمذا أ ا) إذوك

 هو العلم. ءه القضامن وجو عامٍّ  ريالوجه غوهذا 

ا  وهذ ل، واهللا فاعيكون العبد فاعالً  قيل: كيف جيوز أنْ  نْ فإ

 ة.كتيض الرشيق

تعاٰىل عٰىل األفعال  اهللان فاعالً، فبأقدار كا قلنا: العبد وإنْ 

لقدرة واآلالت ]] وفعله تعاٰىل فيه ا١٩٧ صومتكينه منه، /[[

بنفسه  عٰىل أفعالهعاٰىل قادر  تهللاو األفعال، ه يفإليا حيتاج ومجيع م

ذا ب هبوجتشابه، ولو ن بال ر] وال ممكِّ ري مقدور [ظ: مقدِّ غمن 

ملًا، وكان وعا اًا وحي� نا موجودكان أحد لوجب إذا ،هابتشلقدر الا

اٰىل اهللا عن  هًا ونظريًا، تعبِّ متش يكون اهللا تعاٰىل هبذه الصفات أنْ 

 ذلك.

قو ستحقاق أحدنا  ة ايرجع إٰىل كيفيَّ  امبين ا بني األمروإذا فرَّ

 ا إىلٰ عنٰىل هلا، رجة استحقاقه تعاات وأنَّه خيالف كيفيَّ فهلذه الص

 تعاٰىل. لكونهرقته  فاأحدنا رص نوك يفثل ذلك م

 ني. عامللا شاء اهللا، واحلمد هللا ربِّ  إنْ ة كافية وهذه مجل

*   *   * 

  :هـ) ٤٣٦		(ت  ٰىض املرت  السيِّد   /) ىٰ شتَّ )/ (مسائل ٤(ج  رسائل ال 

  املناسبة بنيئل عن وجه يسأل سا إنْ  مسألة: ]]٣٤٣[[ص 

 ات.عيَّ يها من الرشاألفعال يف العقل وبني ما هو لطف ف

  -فعال كون هذه األ ا إذا علمناب: أنَّ اوجلفا]] ٣٤٤[[ص /

ًة بني ما هي  ناسب وماً واجبة علمنا أنَّ هلا وجه -ات عيَّ رشي الأعن

م قد بيَّنوا مااسوجه املن  انلمل يتعنيَّ  نْ إولطف   نْ يمكن أ  بة، غري أهنَّ

يكون  أنْ ق االستظهار ... وقالوا: إنَّه يمكن وجهًا عٰىل طرييكون 

 كالرجوع إليه والتمسُّ كر اهللا تعاٰىل وذ من اتعيَّ الرش  يفأنَّ  جهالو

كلَّف يف  املعىلٰ  بطاعته وتوطني النفس عليها، مثل الذي جيب

 هذا الفعل ووطَّن نفسه فإذا عزم عىلٰ  له،فعي العقيل أنْ  كليفالت

 ت.ايف العقليَّ  ر وسارع إٰىل مثلهكثاستعٰىل اال

  هووج ة عىلٰ ملشقَّ ل امُّ ألفعال من حتوالوجه الثاين يف هذه ا

 فعال.تلك األ ثل ما يفخمصوصة م

ات،  عقليَّ لعاد من يستبعد كوهنا تصلح يف اِقط استبوهذا ُيس

ا معىلٰ  قطعا ال نإنَّ  وقالوا: ن ه من هذيوج أليِّ  صلحة أهنَّ

م ويُ الوجهني. وإنَّام أوردنا ل  بعد من املناسبة. تَ سيزيل ما ُيتوهَّ

والغموم  مالة يف اآلطريقكال لكلطريقة يف ذوبيَّنوا: أنَّ ا

اآلالم فتلف هلا وطلب  نَّ من نزلت به، وذلك أملعاجلاتوا

مة طلبًا للسال قالملاحتمٰى من ج والعاله واكارملص منها باالتخلُّ 

ل  اعات وحتمُّ ن أقرب إٰىل مفارقة املعايص وفعل الطمنها يكو

ة  م.لدائا الثواب تحّق فيها، ليتخلَّص من العقاب الدائم ويس املشقَّ

نَّ هذا عٰىل أ يقطع لك، وال أنْ رف التفصيل يف ذيع نْ أ زثّم مل جي

قارف ذنبًا  اذنَّ اإلنسان إأبضًا ك أيلهو الوجه دون غريه. وبيَّنوا ذ

 ]] حصل ليزيل من نفسه٣٤٥نه، قد /[[ص ليه التوبة موجب ع

 لعقاب.ا

يف أنَّ  ال يعرفه، يعرف عني الفعل وبني أنْ  أنْ  وال فرق بني

ان منه، يف ما كن من تالوقد متكَّ  هلل حصوبة قد الت وجوبه وج

ا إنَّام جتب فكذلك  ن من إزالة تضمَّ ا ي ملالقول يف املصالح، ألهنَّ

.ة واجتناب املنفعة عٰىل ما بُ رضَّ ملا  نيِّ

*   *   * 

ص يف ُأصول   :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /ينالدِّ امللخَّ

 : أقسام األفعال يف ل:فص ]]٣٠٦[[ص 

 نْ شئت أ  وإنْ  ،اً وركان مقد أنْ  بعد دَ هو ما ُوجِ  اعلم أنَّ الفعل

لم ما ع من مه فعالً إالَّ وهلذا ال يعلَدَث عن قادر، هو ما حَ تقول: 

 يف  مل نقترص الً، وإنَّامإالَّ من علمه فع ال يعلم ما ذكرناهه، وكرناذ

ه عٰىل أنَّه املحدَ  مل يكن، ألنَّ ذلك ال ُينبئ  أنْ عد ث أو أنَّه كائن بعدِّ

أصحاب فعالً ك ال يعلمه نم  ثاً مه حمدَ يعل وقد ل،قه بالفاعلُّ عن تع

 طبائع وغريهم. ال

ة له زائدة  صفا المهقسمني: أحد ل إىلٰ سم يف األصوالفعل ينق

ا القسم اهي والنائم، وهذالذي يقع من الس دوثه، كالكالمعٰىل ح

ر يكون له صفة زائدة آلخم اقبح وال حسن. والقسال ُيوَصف ب

له ملجئ عاف ونيك ا أنْ حدمه: أ منيوهو عٰىل قسعٰىل حدوثه، 
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 أنْ  رخ. واآلو الذمَّ ه املدح أ ب ما يستحقُّ برج من باليه، فيخإ

 ٰ قبيح   ذلك عٰىل رضبني:وبينه، وما هو عىلٰ ينه  بيكون خمىلَّ

 عض الوجوهعٰىل ب مَّ يستحقَّ فاعله به الذ ه أنْ فام من حقِّ وحسن، 

 ن.احلسهو  مَّ من فعله الذال يستحقَّ  ه أنْ قبيح. وما من حقِّ ال هو

 وإنْ  ،نحلسهذا الباب انقسام ا بيح فليس ينقسم يفقلا افأمَّ 

إٰىل كفر وفسق،  ]] ٣٠٧وجٍه آخر /[[ص عٰىل  مسكان ينق

 وكبري، عند بعض الناس.وصغري 

ا   له أقسام مخسة:احلسن فوأمَّ

هلا: أالَّ   ُحسنه، وال يتعلَّق بفعله عىلٰ دة ة زائ يكون له صففأوَّ

ٰى بذلك ال ُيسمَّ كان  وإنْ  ،نٰى عح يف اململباهو اا ال مدح، وهذو ذمٌّ 

عٰىل ذلك  دلَّ أو  ،وال مدح  علَّق بفعله ذمٌّ تي ال فاعله أنْ لم إالَّ إذا ع

 . من حاله

 زائدة، ليستحقَّ لكونه عليهاحيصل للحسن صفة  وثانيها: أنْ 

، وهذا هو الذي قد يفعله الذمَّ  ال ما وال يستحقُّ املدح،  من فعله

 ب فيه.مرغَّ دب ون وَصف بأنَّهيُ 

  اً عفذلك ن ويكون معالتي ذكرناها، ا: ما هو بالصفة ثهالثو

ه واجب صوٍص، فيُوَصف بأنَّ  خموجهٍ  وصوالً إٰىل غري فاعله عىلٰ م

 تناوله عني ما الوديعة بعينها، وردِّ  وذلك نحو ردِّ مضيَّق، 

 الغصب.

 ]. ... [ورابعها: 

 ه،وم مقام ا يقعل م يف يفعله ومل  متٰى مل  ه الذمَّ وخامسها: ما يستحقُّ 

لذي ال يتعلَّق ا ين نحو قضاء الدَّ  ك فيه، وذلملخريَّ ا الوجه ا ذ ه و 

  الثة يف األيامن.ارات الث ع الكفَّ رش  الله يف ابدراهم خمصوصة، ومث 

 خرٰى:نقسم قسمة أُ ثّم الواجب ي

قوم فعل غريه  ي أنْ غري شخص يف نفسه من  فام كان خيتصُّ كلَّ 

 ألعيان.وض ان فرم وصوف بأنَّهفيه مقامه، فهو امل

أداء ذلك الغري  نوكيه، حتَّٰى فعل مقاموم فعل غريه فيه يقا مو

وض وصوف بأنَّه من فرامل ، هوضله مسقطًا عن هذا الفر

 الكفايات.

ل: أ  يام  ادات من الصالة والصكثر [ما] يف العبومثال األوَّ

 وغريمها. 

ما  و م، واجلهاد،: الصالة عٰىل املوتٰى، ومواراهتثاين ل الومثا

 ذلك.شبه أ 

*   *   * 

 :م يف املخلوقالكالباب  ]]٤٤٧[[ص /

من ظهر ت]] اختلف الناس يف األفعال التي ٤٤٩[ص [/

 ف:لقعود والترصُّ لعباد، كالقيام واا

جهتهم، ال  تلك أمجع أفعال العباد، وحادثة من  فقال قوم: إنَّ 

أهل العدل ث سواهم، وهذا قول مجيع طوائف دِ  حما والفاعل هل

 . وغريهم تزلةاملعن م

تعاٰىل، وهو   هللا ةخملوق فعال األ هذهوأصحابه:  م هَ ل جُ وقا

 ل املجاز، وما قوهلم:إٰىل العباد عٰىل سبي تبَ ِس نُ  د بفعلها، وإنْ املتفرِّ 

 . )طال وسمن( كقوهلم: إالَّ  )ننام فال(

ار ومن وافقهم:  النجَّ د  والقرعمرو وحفص  ار بنوقال رض

 اً ضيالعباد أ عل هلا، وافالو األفعالذه لق هلااٰىل هو اخلعتاهللا  إنَّ 

من  داً احو الً م أثبتوا فعفكأهنَّ  حلقيقة دون املجاز،ا عىلٰ  فاعلون هلا

 . اً واآلخر مكتسب وا أحدمها خالقاً فاعلني، وسمُّ 

األفعال   هلذهاعل تعاٰىل هو الف هللا : إنَّ راً متأخِّ  وقال األشعري

 ىلٰ ع فاعلني  غري  عبادلاو ]]٤٥٠[[ص التي تظهر من العباد، /

 وجه قيل: فاعلون فعىلٰ  فإنْ  ،نوهم مكتسبلكنَّ ء منهايشاحلقيقة ل

 املجاز.

أفعال العباد  ، أنَّ ه: مع قوله بالعدلفي صالح عن َي كِ وُح 

ث ه أحد أنَّ ئها ال عىلٰ ه خلق أسامتعاٰىل، عٰىل معنٰى أنَّ  هللاخملوقة 

 هتا. ذوا

م، تقدَّ  بام ٍق ة، وغري الحوهذا من صالح خالف يف عبار

به يف فصوله رتِّ سد، ونُ فالا د فسابنيِّ ح ونُ عٰىل الصحي لُّ دن حنون

 قة.حلقي اىلٰ وعونه عاهللا ة بمشيَّ 

فيهم من  ملا يظهر الفاعلون ،العباد نَّ لة عٰىل أيف الدال :فصل

 :فالترصُّ 

وجوب  ث من هذا الكتاب، أنَّ دَ املح  لنا يف باب إثبات د دلَّ ق 

 قصدٍ من  نا ال بحسب أحو  ، ع انو تفاع املوار المة لس فنا مع ا رصُّ وقوع ت 

 ،وصارٍف  ةٍ من كراهيَّ  ا بحسٍب وجوب انتفائه وغري ذلك، و  عٍ ودا 

دثة لكان تكن بنا حا ا لو مل تنا، وأهنَّ بنا ومن جه ا حادثة عٰىل أهنَّ  دالٌّ 

نا، وبسطنا الكالم يف هذه ال غري  أحوعىلٰ  واقفاً  ياً نف و  وجودها إثباتاً 

 هب ا عامَّ ت، وأجبن من الزيادا  هامل ما حيت  ددنا ، ور اه ن يقة ويرسَّ الطر 

 بأنْ  ضهات، وأجبنا عن سؤال من يعرت ُب الشُّ ها من ض علي عَرت يُ 

م هذه األفعال، تعاٰىل هو الذي فعل فيك اهللا ن يكو زوا أنْ جوِّ  ل: يقو 

  ة بذلك. مستمرَّ   العادة  ه، وجعل من فعل   ي أيضاً للقصود التي ه  تابعةً 
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 بعد  إالَّ  يصحُّ  اله هة أنَّ من ج اسد ف هذا سؤال قلنا: إنَّ  فإنْ 

 ة ذلك إبطال السؤال نفسه. ويف صحَّ ما يعرتض به عليه،  ةصحَّ 

ه ال سبيل إٰىل إثبات أنَّ ومعنٰى هذه اجلملة،  ]]٤٥١ [[ص/

 وأنَّ  ،فنا بهق ترصُّ ت تعلُّ ثبِ نُ   بعد أنْ يم تعاٰىل بصفاته، إالَّ القد

 عىلٰ ليبني  دوثهيف حا حتاج إلينا امه إنَّ حدوثه من جهته، وأنَّ 

 ما ذكرناه أنْ  ث، فال يصحُّ إٰىل حمدِ  ثدَ حم لِّ ك حاجة كلذ

ن إثبات دوثه إلينا بام يتضمَّ يف ح فيعرتض عٰىل حاجة الترصُّ 

ف نا باحلكم الذي هو حاجة الترصُّ القديم، الذي لوال علم

ن إٰىل م بياهنا هلا مل يثبت القديم، وال كاالتي تقدَّ ته ا، وعلَّ إلين

  طريق.اته بصف تهإثبا

فعل  يكون ذلك من زوا أنْ جوِّ : وليق ن سؤال منع نابجأ و

 . يل للقديمالدلها بومالصفات التي أثبتُّ  فاعل فيكم، له

 ذاك جيوز قبل القطع بجوابني: فإنَّ 

 قبل عقوالً يكون م أنْ ن م ة ال بدَّ معنٰى الفعليَّ  نَّ أ دمها: حأ 

 إالَّ فعل  النىٰ ل من مععقَ ضافة إٰىل فاعل دون فاعل، وليس يُ اإل

ذا كانت ه فعل له، وإقيل: إنَّ  أحوال من بسحعه بقوو بجوو

، لتجويز الذي عورضنا بهطل اب، ى احلقيقة حاصلة له معنًهذه 

ي ة التإليه عٰىل جهة الفعليَّ  ، وينسبه  غرينايسنده إىلٰ  واستحال أنْ 

 ا عقلناه!هلا سوٰى مال معنٰى 

 بحسبف ترصُّ ذه الوقوع هوجوب  نَّ أ واجلواب اآلخر: 

 ه لو كان فعالً لغرينا فينا، ألنَّ  عالً ز كونه فويجت من عنمي ا،أحوالن

ال يمتنع  وال ذلك الغري، فكانحأل اً علغرينا لكان وقوعه تاب

ا اعينة دو يوقعه مع قوَّ صادفنا، وأالَّ  ٍت فعل مع ثبوإيقاعه لل

ر لفعل ما يقديف إجياد ذلك ا أحوالنا ليست رشوطاً  عثنا، ألنَّ وبوا

 أفعاله.من  عليه

بحسب ف وبقائه الترصُّ  ب وقوعا وجونَّقد بيَّ  اكنَّذ إو

 ق وجوب انتفاءعلَّ من  رٰى جما، بطل هذا التجويز، وجرٰى أحوالن

ار خمتار، وكذلك سائر جود البياض باختيالسواد عند و

 الواجبات.

ة وحقيقة الفعل،  معنٰى الفعليَّ  منل عقَ ليس يُ  خرٰى:ة أُ طريق

، فإثباته ىعنًف مه هلذا الترصُّ نالقع ا مإالَّ عل، فاال ة الفعل إىلٰ إضاف

 ا مع ما ذكرناه غري معقول. رينلغ فعالً 

قد   يقال:  وهي أنْ  ،خرٰى أُ هذه الطريقة بعبارة  تعتمداام وربَّ 

ه بحسب ف بنا، ووجوب حدوثهذا الترصُّ ق ن تعلُّ ثبت م

 ٰىل ذلك، فاللنا مل نرد ع ]] فعالً ٤٥٢/[[ص  كان أحوالنا، ما لو

 بنا. حادثاً  من إثباته وال بدَّ  ا،نريغليقه تعل جيوز

تموه يعدَّ اتكون حقيقة الفعل غري ما  أنْ  ما أنكرتمقيل:  فإنْ 

فائدة  له، بلوأحوا ه فعيلٌّ صد من قيل: إنَّ من وقوعه بحسب ق 

خرٰى، أُ  ن حاله لذاتالذات عيصدر حدوث  الفعل هي أنْ 

 ؟دث الفعلوالفاعل هو من له حالة عنها ح

 ا اله، ألنَّ نٰى ما ذكرنارجع إٰىل مع َق قِّ حُ  تٰى مم الكلذا اا: هنلق 

 ما ذكرناه من إالَّ  ٰى،رخأُ  عن حالة لذات نعقل من حدوث الذات

متٰى تكاملت وجب  لك الذاتأحوال ت وأنَّ ق املخصوص، لتعلُّ ا

 من قصدٍ  تلك الذات عليهتبع حدوثها ما لذات، وحدوث هذه ا

 .بالبا هذا يف تاراالعب تغيريبعتبار ، وال اوداعٍ 

 دَ جِ ه من وُ ل بأنَّ الفاع دح الشيوخ قديامً قيل: أليس ق  فإنْ 

 ؟قدوراً كان م بعد أنْ  دَ جِ ا وُ ه ممقدوره، والفعل بأنَّ 

  إالَّ رناه، ول عاد إٰىل ما ذكالتأمُّ  ل حقَّ ؤمِّ تُ متٰى  قلنا: هذا أيضاً 

 دَ جِ فاعل من وُ لا أردنا بقولنا: إنَّ  ا إنْ ، ألنَّ حيحاً مل يكن ص

يصّح، لتمييز مل ل التفصيل واله عٰىل سبي دوراً قمه اتدوره، إثبقم

  بعد أنْ إالَّ  له تفصيالً  اً قدورمه ملعليه، ونع ا ال نعلمه قادراً ألنَّ 

 له. نعلمه فعالً 

دون التفصيل، اجلملة دنا بقولنا: قادر عليه ومقدور له أر وإنْ 

ن م بدَّ  ي الالذ قه التعلُّ إنَّ : ي أرشنا إليه، وقلناهو املعنٰى الذف

 . فتهمعر

بعد   دَ جِ ه ويف الفعل وُ دورمق  دَ جِ وُ تٰى قلنا: من مل يلحظ م وإنْ 

حدوث  ذكرناه، وأنَّ ق املخصوص الذي تعلُّ ال، اً ركان مقدو أنْ 

هناك معنٰى  مل يكن ه فاعل له، نا: إنَّ يتبع أحوال من قلهذا الفعل 

 م. فهَ ل وال يُ قَ عيُ 

 ىلٰ ع لةوٰىل دالألُ قة اريطلا نتكو أنْ  يصحُّ  قيل: كيف فإنْ 

اض عليه، عن االعرت أجبتم امَّ ـية، وأنتم لموضع اخلالف كاف

 أجبتم عن امَّ ـتم لسه كافية، وهذا أنبنف اللةداعتمدتم عٰىل ما هو 

 يكون غري داللة يف نفسها؟  أنْ تيضاالعرتاض يق

جعلناه   عٰىل ماب االعرتاض إالَّ و مل نعتمد يف جوالا: قلن

قد  ا]] ذكرت، لكن٤٥٣َّ [[ص/ ، لوجب مااً كافي دليالً  هدفراانب

 أنْ  يمكن كفٰى يف سقوط الشبهة، وال دَ مِ تُ تٰى اعآخر م اً ذكرنا جواب

ف الترصُّ  ب، وأنَّ يف املسألة، وهو اعتبار الوجو يكون بنفسه دليالً 

 حوالنا. جيب وقوعه بحسب أ ا مللو كان من فعل غرين
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 رةً ورض  نا قد علم  ا أنَّ لك، ذ  به عىلٰ  لَّ دِ ا استُ وممَّ  خرٰى: طريقة أُ 

 يح إذا تكاملت رشائطه،عٰىل فعله وفاعل القب  ء امليس  حسن ذمِّ 

واجب وما جرٰى انه، ومدح فاعل الإحس  عىلٰ  وحسن شكر املحسن 

 أَال  . ن ذلك س ه األفعال حادثة من جهتهم ملا ح كن هذ اه، ولو مل ت جمر 

دحه  بم ، وال ه ري ه وأفعال غ قت خل  عىلٰ  أحداً  مَّ ذَ يُ  ه ال حيسن أنْ ترٰى أنَّ 

  جهته. ن  م   له وحادثاً  يكن فعًال ن ذلك من حيث مل  م   ء يش  عىلٰ 

من  عزٰى إٰىل أيب هاشم، ام يُ بن عٰىل هذه الطريقة طعَ وليس يُ 

فال  ،بعان العلم بكون الفاعل فاعالً دح يتوامل الذمَّ  قدحه فيها بأنَّ 

 ه فاعل وهوبأنَّ  ملٰىل العو فرع إالذي ه لذمِّ بال يتوصَّ  جيوز أنْ 

 .ألصلا

،  لم بحسن املدح والذمِّ نحتاج إليه يف الع يلذا وذلك أنَّ 

ا جيب  ه ممَّ أنَّ ل، ولفاعاق الفعل عٰىل طريق اجلملة بالعلم بتعلُّ 

ه، وهذا القدر ال يكفي يف سب قصده ودواعيه وأحوالقوعه بحو

 ،همن جهتفعل به وحدوث ال أنَّ عٰىل سبيل التفصيل، و ه فاعلأنَّ 

ي لوجه الذإٰىل ذلك ا دحملوا لذمِّ اق استحقبال يتوصَّ  أنْ فيجوز 

دح وامل الذمَّ  ه حادث من جهته ملا استحقَّ  أنَّ مناه، فيقال: لوالقدَّ 

 الذي ذكرناه؟ ه، وكيف خيفي عٰىل هذافعال غريعٰىل أ  ليه قياساً ع

 ية، وهو البداواملدح حاصل يف ن الذمِّ العلم بحس ومعلوم أنَّ 

العلم به  إنَّ نقول:  الذيظلم اللفعل، وقبح يكمل به ا ام  ةمن مجل

ق به من تعلَّ   من أنَّ  له إالَّ عنٰى ال م اجلملة رضوريٌّ  عٰىل سبيل

دح وامل كان العلم بالذمِّ  به، فلو الذمَّ  يستحقُّ ص، خصوق املالتعلُّ 

ذلك  أنَّ  سبيل التفصيل، ومعلوم الفاعل فاعل عىلٰ  قان بأنَّ يتعلَّ 

 ه. كرناما ذ عىلٰ  اوري� دالل مل يكن رضتسابم علَ يُ 

كون ي لواحد ال جيوز أنْ عل االف يف أنَّ  :فصل ]]٤٥٤ [[ص/

 :تني قدر  عنالمن وجهني، وال من قادرين، و حادثاً 

ني،  ال حيدث من وجهالفعل الواحد  نَّ أعٰىل  يدلُّ ا الذي أمَّ 

حيد وتلامنه يف باب  اً طرفيتزايد، فهو ما ذكرنا احلدوث ال  وأنَّ 

للقادر الواحد أو  لعَ ُجي  جاز أنْ  لوه نَّ أ  ، ومجلته:الثاين ونفي

تفرتق  صفتني يف احلدوث، مل يمتنع أنْ  حدةالقادران للذات الوا

 نْ أ  خرٰى، كام صحَّ احدة بعد األُ تان للذات وحتصل والصفتان اه

، جودملوا ة إجيادي إٰىل صحَّ ؤدِّ جيتمعا يف احلال الواحدة، وهذا يُ 

 رةقدحييل للذات د الجوو ته، وأنَّ ر ذلك واستحالنا تعذُّ ملعقد و

 بهة يف أنَّ اك هبا، وال شق اإلدرلتعلُّ  ها حميالً كان عدم عليها، كام

 ر غريه.د مقدوإجياليه عأحدنا يمتنع 

إذا محل أحدنا جسًام  -جب فلو صحَّ إجياد املوجود، لود، وبع

ة [يف ثقيالً ووج  نْ عٰىل هذا القول، بأ - اً ينه ثامحلّم له ث] محد مشقَّ

ة ما وجد يف  ن املشقَّ جيد م أنْ  ،هينبعأوجده  كان ة ما لأوجد من مج

 لوم خالف ذلك.ومعل، األوَّ 

يفعل يف اجلسم  ا الفرق بني أنْ منَّ ادر الق  د جي  أنْ  وكان جيب أيضاً 

، وكان حدٍ وا  يفعل ذلك من وجهٍ  وجهني، وبني أنْ  قيل محله من الث 

 أنْ د الوجهني،  هذا الفاعل الذي فعله من أح ري غ  ن م  يصحَّ  ب أنْ جي 

  ذلك فاسد.  ، وكلُّ ان باقياً من حيث ك   ، اين لث له يف ال فع يبط 

ا يف الوجود لت هلو حصلالذات  نَّ أ عٰىل ذلك:  أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

 الثانية من أنْ  عٰىل الصفةإذا حصلت  خرٰى، مل خيُل بعد أُ صفة 

لمنا  يكن كذلك، وقد ع ال وأ قبل، يكن من  حكام، مليكون هلا أ 

 وهو حاصل إالَّ  ،يةانصفة الثد الل عنصعقول حيحكم مه ال أنَّ 

 ي إىلٰ ؤدِّ يُ  ه ال حكم للصفة الثانية، وهذا أنَّ الَّ إ وٰىل، فلم يبَق د األُ عن

 وانتفائها.ني ثبوهتا ه ال فرق بأنَّ 

حيدث الذات  ع أنْ ] كان ال يمتنهنَّ أ عٰىل ذلك: [ اً يضأ  ويدلُّ 

ة  صحَّ حلدوث يفوجهي ا ، ألنَّ وجهني دون اآلخرال دحأ  عىلٰ 

ه لو كان نَّ فعلني، ألآلخر كالمها دون ادحأ  ولام وحصفصاهلان

ق باآلخر هني تعلُّ جوال نم واحدٍ  ، لكان لكلِّ ستحيالً نفصاهلام ما

ي إٰىل حاجة ؤدِّ وهذا يُ ال يفارقه،  ]] أنْ ٤٥٥/[[ص  يضيقت

كوهنا عٰىل الوجه إٰىل ني وجهلا من واحد عٰىل كلِّ  ا كوهنالذات يف

 ر.اهوفساد ذلك ظاآلخر، 

ء [و]مل ث يشدِ ُحي  أنْ  ، من شأن ما يصحُّ اهرنكذ ما ذا صحَّ إو

نتفاء احلدوث،  دم االع عه ليس م، ألنَّ يبقٰى معدومًا  ث أنْ دِ ُحي 

 احلالة الواحدة ات الواحدة يفاملحدوث الذ ا ينتهي إٰىل أنَّ وهذ

 عدومة.م ةدموجو

 أنْ  عىلٰ  قائها معدومة موقوفاً عاقل بعل جي ز أنْ وجي وليس

لقائل وبني من  ه ال فرق بني هذا انَّ أل، معًا  جهنيالو منحيدث 

 .عٰىل حدوثها من الوجهني معاً  ها موقوفاً وجودجعل 

 )ه موجود من آخرمع أنَّ  من وجهمعدوم (قيل: قولكم:  نْ فإ

 نممَّ  م كب خمالفذهم فهوأردتم نفي املوجود من ذلك،  إنْ 

 .أردتم سواه فأوضحوا إنْ ، وتلفاخ

الذي ننفي عند  ه وجلا من وماً معد يكون نْ ذلك أ نريد بقلنا: 

ق وإجياب احلال ومراده ما التعلُّ ن دوث أحكام احلدوث، ماحل

 لك.ري ذغيزاد و
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بعة لصفة األحكام التي ذكرتم تا ل: إنَّ يقو أنْ  وليس ألحدٍ 

ت عٰىل لذاا ق، ومتٰى حصلت لطامل ودوجال إىلٰ تقر اجلنس التي تف

 كام.األحهذه ل من حصو بدَّ صفة الوجود، فال إحدٰى 

ذات، جود التظهر مع و هنا أنْ صفة اجلنس من شأ أنَّ  لكوذ

ه إنَّ  يقول: جاز لقائل أنْ  هإنَّ ف بعدمها، ٰى نفوتتبعها األحكام وتُ 

 ، وإنْ وأحكامها عدم ذات من وجهٍ  يكفي يف ظهور صفة اجلنس

ظهور صفة اجلنس يكفي فيه  :لقا دة من آخر، بأنْ وجومت انك

 د املطلق.الوجو

   وجهني،ة] ال حتدث عىلٰ الذات الواحد[ أنَّ  عىلٰ  أيضاً  دلُّ ا يممَّ 

إٰىل اجتامع  يؤدِّ لك يُ ذالقول ب أنَّ  :احلدوث ال يتزايد وأنَّ 

 وجهيمن  حدوثه يف املحلِّ السواد إذا فرضنا  ين، ألنَّ الضدَّ 

 جهي احلدوث أنْ و أحدمن البياض  دَ جِ إذا وُ  جبيفاحلدوث، 

من  ما قباله  نكوي يه، والث علي حدلذمن الوجه ا يكون ما قباله

 .تضادّ قة ال حقيوهذا يقتيضاآلخر،  الوجه

ٰىل األجناس وما  جع إد يريقيل: التزا ]] فإنْ ٤٥٦[[ص /

وجب   ذاً اد، إالسو ض يف حملِّ بياال دَ جِ يه من الصفات، وإذا وُ لع

اها وجب خروج هام، وإذا لقبينذي ال السواد التضادَّ  نفيي نْ أ 

  أنْ ٰى إىلٰ  أدَّ وإالَّ  ،هل هيد التي لوجوات اصفاد من مجيع السو

 مخصوصة.ـ]ـة [الأاهلي ضدِّ مع  يكون موجوداً 

السواد احدة بصفة الذات الو ويز كون جتإىلٰ  يؤدِّ قلنا: هذا يُ 

ض لبيارأ اط ذاإ لوجودتان، ويف اكون هلا صفواحلموضة، وي

صفتا   ، وينفي معها إحدٰى كانت سواداً يث ن حينفيها م وجب أنْ 

ة اآلخر وينفي صفهي محوضة،  يثح لذات منفي اوين د،الوجو

 . هٰى إليلوم فساد ذلك، فيجب فساد ما أدَّ يف الوجود، ومع

يكون  أنْ املقدور للواحد، ال جيوز  أنَّ عٰىل  ا الذي يدلُّ مَّ وأ 

منه يف  ف طر متقدَّ  ، فهو أيضاً حدٍ وا وجهٍ  من، لقادرين مقدوراً 

لكان  ،داحو  مقدورعىلٰ  قدراو ام لأهنَّ  :باب نفي االثنني، ومجلته

 ال خيتصُّ  حقيقة كونه فعالً  ، ألنَّ هلام مجيعاً  يكون فعالً  دَ جِ  وُ متٰى 

س ما  ملن يضاف إليه، لي الفعل فعالً إذا كان ما له يكون  ،ادمهحأ 

  كلِّ  ه، وهذا احلكم هو معليع اً قادر انك د أنْ بع وجوده كثري

 القادرين.  من هذين  احدٍ و

  ا دون اآلخر، مندمهألح ه يكون فعالً إنَّ : يقال نْ مكن أ وال ي

له إٰىل فعله  أو علمه واعتقده، وحصل حيث قصدا إليه، وأراده

 . اعٍ د

  لِّ اء كللقادر عليه مع انتف كون فعالً الفعل قد ي وذلك ألنَّ 

قدرا  أنْ عد ئم يكون ما حيدث بالناهي والسا أنَّ  رٰى  تذلك. أَال 

 ؟عٍ وال دا علم وال صديكن منهام ق مل  هلام، وإنْ  عالً عليه ف

ح عليه مدَ أو يُ  مَّ ذَ يُ  أنْ  ه فعل ملن صحَّ يقال: إنَّ  يمكن أنْ  وال

 دون اآلخر.

 مَّ ذَ يُ ح أو مدَ يُ  أنْ   يصحَّ ال نْ ، أ عل قد يكون فعالً لفا نَّ وذلك أ

 ة.م والساهي والبهيمائلنا ليه منع

 فعل بمن أحدثه ويوجده منهام.ـ]ـال[ يقال: إنَّ  أنْ   يصحُّ الو

، وإذ  ه واحدلَ عَ جده وفَ وأ و ثه] أحدن [مم يفكالال لك أنَّ ذو

 [ما] إالَّ  )هلَ عَ فَ : (لقولنا ]]٤٥٧ه ال حقيقة /[[ص نَّ ا أ نَّا قد بيَّ كنَّ

معقول سواه،  الو عليه ن قادراً اك وجوده بعد أنْ  ذكرناه من

 )لهبَ أو ِق ته جه حدث من(وقوهلم:  وجده،ثه وأ أحد :فكذلك يف

 .ه كذلكواس ماً كن مفهومل ياه، رنذك  بعض ما به إىلٰ ِرش مل يُ  إنْ 

 أنْ  قادرين يصحُّ  كلَّ  نا أنَّ اجلملة، وقد علمتت هذه وإذا ثب

 اآلخر كارهاً  عال ما يكونمها من األفد أحد، فرييهامعخيتلف دوا

وهذا ال شبهة  فعله، راض عنمتوافر الدواعي إٰىل األعاده، جيإل

ل احلاعي وواف ديل اختالام يستحيف القادرين، وإنَّ  تهحَّ  صيف

 احدة.الذات الو ىلٰ ع واحدة

 يوجد أو ال أنْ  ذلك الفعل من أنْ  ُل ثبت ما ذكرناه مل خي ذاوإ

د قف مل يوجد ، وإنْ هجيب نفي عند إثبات الفعل مل وجو ويف ،يوجد

لفعل، اوت  ثبغاية ما يقتيض نَّ له، أل  جيب إثباتهانتفٰى الفعل عامَّ 

 أنَّ  كام، ه] حتلَّ  أنْ [عىلٰ ة عي مع القدرر الدواحصول اإلرادة بتوفُّ 

 ل الصوارف.ة وحصو انتفاء الكراهيغاية ما يقتيض

انتفائه مع الكراهية  جيب اميقول: إنَّ  أنْ  وليس ألحدٍ 

 له ولغريه. ل مقدوراً ك الفعلذ تٰى مل يكنرف، مالصواو

من ن قال قول  م]بنيني هذا القول، [وفرق به ال نَّ وذلك أ 

ام جيب إنَّ و ،طومل الرشوتكااعي دوة المع قوَّ جعل إثبات الفعل 

] ذلك ال جيب متٰى [كان وأنَّ لقادر واحد،  ن مقدوراً متٰى كا

ه نم بالوجود أوىلٰ  سيعل لالف  أنَّ وهذا يقتيض، ريلغل مقدوراً 

 بالوجود.دم، وال بالعدم أوٰىل منه بالع

تقارب معانيها، ها عٰىل وجوه يعينة بهبذه الطريق دلُّ ستَ د يُ ق و

د قادران،  املقدور الواحعىلٰ در ق  لو قال:ا فيفاظهألاختلفت  وإنْ 

وجد، ي نْ من أ  الفعل واعيهام عٰىل ما ذكرناه، مل خيُل دثّم اختلفت 

ة ته، وقوَّ فرضنا كراه يذلحقيقة القادر ا فينتقض بوجوده
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 ثبتت لذير احقيقة القادجد، فينقض ل أو ال يوصوارفه عن الفع

املعنٰى،   يفم ا تقدَّ رب ميقا ذاثه عليه، وهدواعيه إٰىل الفعل وبواع

 ارات.عٰىل املعاين دون العب لواملعوَّ 

 به عٰىل ذلك أنَّ  لَّ دِ تُ اس اخرٰى: وممَّ ]] طريقة أُ ٤٥٨[[ص /

 أحدمها عنهيعجز  قادران، مل يمتنع أنْ لو قدر عليه  داملقدور الواح

إذا  وهذا التقدير صحيح يف القادرينه، علي خر قادراً مع كون اآل

العجز  ، ألنَّ ثاً حمدَ  واآلخر قديامً  مهادحأ  انثني، أو ك دَ حم عاً كانا م

  أنْ ، وهذا يقتيضحالٍ  تقديره عٰىل كلِّ  ث يصحُّ املحدَ  ةيف جنب

عليه،  ث قدر القادرحدوثه من حي اً حيل صحذلك الفع ونيك

متناقض، ذا وه عجز اآلخر عنه،من حيث حدوثه  يالً ومستح

 ليه. ٰى إفيجب فساد ما أدَّ 

ن أوٰىل م ة الوجودفعل بصحَّ لاك ذل : إنَّ يقال أنْ  وغوال يس

 خر.ز اآلجة عر يف هذه الصحَّ ؤثِّ القادر، وال يُ  حيث قدر عليه

 ، كام أنَّ يستحيل وجوده أنْ  هيز علاملعجو حقِّ من  وذلك أنَّ 

ة صحَّ ور وجوده، وليس هذا املقد يصحَّ  ر أنْ من شأن املقدو

 الوجود،الة استحن بأوٰىل م - وألجل القدرة عليه -الوجود 

 عنه. ه معجوزاً نولكو

، كان القادر اآلخر ان وجوده صحيحاً ك هذا الفعل إنْ  أنَّ  عىلٰ 

ام كونه ه قادر عليه، وأحكنَّ أ ن علمنا فمن أي ،ه أو عاجزاً ليع اً رقاد

ر عجزه ؤثِّ يُ  ال ملن ء مقدوراً كون اليش وكيف يصحُّ ته، مشقَّ  قادراً 

 ر؟داق  هوكحاله و اجز هو عو ن حاله معهة وجوده، ومليف صحَّ 

م  وإنْ  - به وممَّا ُيستَدلُّ طريقة ُأخرٰى:  أنَّ  - قارب ما تقدَّ

يمنع أحدمها  نْ أيمتنع  حد، ملنا مقدور وعىلٰ  قدرا القادرين لو

من ذلك املقدور ال خيلو فعل املقدور دون اآلخر، ثّم عن ذلك 

أو وع. منوقع من امل يوجد، فيكون الفعل قد ا أنْ إمَّ ة: الثوجوه ث

ر املتوفِّ  حيلِّ عل من القادر املت ذلك ارتفاع الفايضتيقف  يوجد،ال

الفعل  فيكونخر، ن اآلا دوالدواعي. أو يوجد من جهة أحدمه

 معدومًا.  اً دوموج

أحدمها دون  املنع قد اختصَّ  رنا أنَّ قول: إذا قدَّ ت شئت أنْ  وإنْ 

 لته مناستحاته، ف استحالة الفعل وصحَّ قتيضك يفذلاآلخر، 

مل جيز تقديره  نع وإنْ حيث التحلية، وامل نم ته، وصحَّ ملنعيث اح

 ث.املحدَ  ةنبيف جيره دالقادر القديم تعاٰىل، فيجوز تق ة جنبيف

 أنْ  ًا أيض ثني، فقد يصحُّ دَ إذا كان الكالم يف قادرين حم اوأمَّ 

بام ال  يكون ضعيفاً  بأنْ  ]]٤٥٩ل، /[[ص دمها من الفعيمتنع أح

ٰىل ٰى إعدَّ أحدمها يت عمنل جيع أنْ  ألحدليس ف ،للقويِّ  عاً يكون من

 صاحبه. 

يقدر  أنْ  حَّ ص لو هبه عٰىل ذلك أنَّ  دلُّ ستَ ا يُ وممَّ : خرٰى طريقة أُ 

ا جسمني قادرين إمَّ  :يكونا أنْ   مقدور واحد لوجبعىلٰ  ردالقا

عٰىل استحالة  ل قد دلَّ يللدا ألنَّ ا هبذه الصفة، لقدر، أو أحدمهبا

 أنْ  ر بقدرة ال يصحُّ دالقا نا أنَّ علم وقد ،رين ألنفسهاموجود قاد

 ةٍ اسَّ مممن   بسبب هو االعتامد، وال بدَّ ته إالَّ درق  يفعل يف غري حملِّ 

سطة، وقد أو غري واا بواسطة ، إمَّ الفعل رة وحملِّ القد لِّ بني حم

متنع يف أحد هذين  يه النعلم أنَّ  ذلك، ونحن م الدليل عىلٰ تقدَّ 

ال  ، بأنْ حلِّ امل كذل ة فعله يفحَّ وط صرش  بتكامل القادرين، إالَّ 

 ذا الهه، وة ما ماسَّ ة وال مماسَّ ن من مماسَّ منه، وال يمك ون قريباً يك

، ومتٰى ذلك املحلِّ يفعل مقدوره يف  ن أنْ اآلخر م ردايمنع الق

 .عالً ة كونه فاقد رشوط صحَّ لآلخر مع ف ٌل عْ فعله فهو فِ 

يكون  نْ ري أ من غ كونه فاعالً  وال فرق بني جتويز ذلك، وجتويز

 .اً درقا

، ن أحدمها فاعالً اختالل رشط كو ال: إنَّ يق وليس يمكن أنْ 

 من حقِّ  ألنَّ ط، الرش ني عنغتسر املاآلخ عل عنر الف تعذُّ يقتيض

به  ه لو أخلَّ ط، ألنَّ عدم الرش بفعله   خيلَّ أالَّ  طاملستغني عن الرش

 ردنالو أ ا ، وألنَّ تغنٍ غري مس  ة فعله، لكان حمتاجًا بصحَّ ط عدم الرش

 ٰىل ذلك.ملا زدنا ع اجاً حمتته بِ ثنُ  أنْ 

كون ي امنَّ الفعل إ لِّ ة حممماسَّ  : إنَّ يقال أيضاً  وليس يمكن أنْ 

 فيه قادر آخر مل بمقدوره، وإذا شاركهرد القادر ، متٰى انفرشطاً 

ص، فإذا ال يتخصَّ  طرش  ذلك عٰىل أنَّ  يدلُّ ا م ، ألنَّ يكن رشطاً 

الواحد  روقدملد كون ابفساضاء لقا ملة، فيجبت هذه اجلصحَّ 

 .قادرينل

ن م فالواخل ملبارش،د دون اٰى يف املتولِّ تأتَّ ام يوهذه الطريقة إنَّ 

 . ذلكيف غرية واقع جربِّ امل

كون ت أفعالنا ال جيوز أنْ  عٰىل أنَّ  دلُّ ا يخرٰى: وممَّ طريقة أُ 

مل العا أنَّ الكتاب  م من هذاا فيام تقدَّ نَّقد بيَّ  انَّ ، أ تعاىلٰ هللا مقدورة 

 خيتار فعله، ز أنْ ال جيوعنه،  ه غنيٌّ وأنَّ  ح،بيقبح القب

له تعاٰىل،  دورةت مقناك ح، فلوالنا قبائ]] يف أفع٤٦٠ و/[[ص

 عنها. ه غنيٌّ ا وأنَّ مع العلم بقبحه ه تعاٰىل فاعل هلاٰى إٰىل أنَّ ألدَّ 

الواحد عٰىل فساد كون املقدور  أيضاً  يقةلطرهبذه ا دلُّ ستَ وقد يُ 

 كان اآلخر وإنْ  اغني�  حيصل أحدمها أنْ  حُّ يص قده ألنَّ ا، ن منَّريلقاد
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 القبيح، وإنْ يفعل  العامل الغنيَّ  أنَّ  إىلٰ  ٰى الفعل أدَّ  دَ جِ وُ  ، فإنْ حمتاجاً 

 يه.عل قادر اآلخر قادراً ح ذلك يف كون الوجوده، قدمل حيصل 

 قدوراً يكون م القبيح ال جيوز أنْ  أنَّ قة طريهبذه ال وإذا صحَّ 

ة ال  هذه القضيَّ الفرق بينهام يف نَّ أل ن،َس احلَ  كذلكن، فريلقاد

 يمكن. 

 امالدليل إنَّ  نَّ ل: إيقا نْ طريقة بألا ض عٰىل هذهعَرت يُ  ويمكن أنْ 

كونه  نَّ عنه ال خيتاره، أل يٌّ ه غنلقبيح وأنَّ العامل بقبح ا عٰىل أنَّ  لَّ د

يكون الفعل  ا يف هذا الباب أنْ نه، وأكثر مف عصارهبذه الصفة 

 فعله والقوم ه، وال داعي له إىلٰ نعف ارن له صممَّ  وقع قد

 عل أنْ الف عنه فاملعرو حقِّ  نم :قيل هلم فإذاً ن بذلك، وحرصِّ يُ 

 م بيانه.دَّ هذا دليل آخر وقد تقك الفعل، فنفي عنه ذلي

ما كان عٰىل  كلَّ  أنَّ به عٰىل ذلك،  دلُّ ستَ ا يُ خرٰى: وممَّ يقة أُ طر

ق علَّ يُ  أنْ  صحُّ ي به، فاليوج ك أوذل ألمر يقتيضمن الذات  صفةٍ 

  وجبامَّ ـل كاً رِّ حتماجلوهر  أنَّ  ٰى تر أَال   صفته بأمر آخر.كونه عىلٰ 

ك ق بأمر آخر، وكذلعلَّ يُ  صّح أنْ ] احلركة، فلم ي[هجودعن و

ومل يقف عٰىل  عٍ وراب ق بثالٍث علَّ يُ  نْ أ  ه لو صحَّ ريد، وألنَّ العامل وامل

 حمصور. حدٍّ 

دنا جيب أح فترصُّ  ا أنَّ علمنة، وملت هذه اجلفإذا صحَّ 

وعه مع ق و ية، وجيري وجوبلن الداعي والقصد والتحوقوعه م

 ، فإذا مل جيز أنْ نها ة عوجوب معلول العلَّ  رٰى جموط الرشتكامل 

تعليق هذا احلادث  بأمر سواها، كذلك ال جيوز ةول العلَّ ق معلعلَّ يُ 

ي لتاملخصوصة ا ٰى ما علمنا، من قصد زيد وأحوالهور سبأم

 . هعقوو هبا جيبمنا عل

توجب معلوهلا  ةالعلَّ  نَّ ن، بأق بني األمريفرِّ يُ  أنْ  وليس ألحدٍ 

 غريها.  ا توجب معل بأهنَّ القووز جيلذاهتا، فال 

وقع  الفعل وإنْ  ذلك أنَّ املختار، ووليس كذلك ما حيدث من 

  وجوب وقوعه منه عند  ]]٤٦١/[[ص  أنَّ ا نَّاملختار، فقد بيَّ  من

معلول  ائط، بمنزلة وجوبرشلا ملعي وتكالدوار اوفُّ اإلرادة وت

 إىلٰ قار الفتار يف إبطال الوجه املؤثِّ  هو اذهة، وة عن العلَّ العلَّ 

بينهام يف  ن التسويةاقها يف غري ذلك ال يمنع مافرت، فموجب ثانٍ 

 اه.احلكم الذي ذكرن

رناها،  ة التي ذكب العلل يف القضيَّ اإجي وجبما ال ي عٰىل أنَّ 

 عند ملتولِّ الفعل ا أنَّ   ترٰى َال التحقيق. أ  عىلٰ ملوجبة لل االع لةنزبم

 مل يكن إجيابه ، وإنْ نٍ ثا ٍب ق حدوثه بسبعلَّ يُ  أنْ  ال يصحُّ  سبٍب 

، ال ن حيث كان ظلامً م قبيحاً  كون الرضر إجياب العلل، وكذلك

مل يكن هذا الوجوب   قبحه، وإنْ قتيضآخر ي ق بوجهٍ علَّ يُ  نْ جيوز أ 

 ل.علجب إجياب التو

 ] األمرين.[بني هبا قوطل ما فرَّ بف

لقادرين من وجهني: فأحدمها  راً ودقمزوا كونه جوِّ  قيل: فإنْ 

 احلدوث. ه سوٰى وثه، واآلخر من وج حدعىلٰ  ريقد

قدرة  بهق يتعلَّ  أنْ   احلدوث يصحُّ لفعل سوٰى قلنا: ال وجه ل

ة يَّ ل الكسب بمشعٰىل ذلك عند الكالم عٰىل إبطا دلُّ ستَ القادر، ويُ 

 . إبطال قوهلم  يف اٍف ، وهذا كهللا

  م تعاٰىل لو قدر عٰىل اخرتاع الفعل،يدقال : أنَّ أيضاً  ل بطِ يُ  وما

 عه وإنْ يوجده وخيرت أنْ  يصحَّ  من أنْ  ُل ٰىل اكتسابه، مل خينا عوقدر

لعبد أو ه اتسبعٰىل اكتسابه ويك دراً كان قا مل يكتسبه العبد، وإنْ 

 بأنْ  كذلز ال جيو كان ، أوالقديم تعاىلٰ مل خيرتعه  سبه وإنْ يكت

 د، أو يكتسبه إالَّ به العبويكتس  إالَّ عه تعاىلٰ خيرت ل أنْ يستحي

 . ىلٰ وخيرتعه تعا

 هو الصحيح، فهو بخالف قوهلم يف لكان الوجه األوَّ  فإنْ 

من اخللق  سب منفصالً يكون الك باب، وكان ينبغي أنْ هذا ال

 بون إليه. ا يذهف مخالب

ي  ؤدِّ يُ  فهو ، دعبال ويكتسبه إالَّ  خيرتعه تعاىلٰ  استحال أنْ  وإنْ 

ه حيتاج يف اخرتاعه يح بأنَّ عليه، وترص  قادراً ىلٰ اعقض كونه ت نإىلٰ 

 قدرة العبد. وجودٰىل إ

مل يكتسبه  عل، وإنْ من الف خيرتعه تعاىلٰ  أنْ  ا: يصحُّ قالو فإنْ 

من  وجود القدرة ال بدَّ  ومعد،  يكون هناك قدرة للعبالعبد ما ال

 .مكتسباً كونه 

 ؟سباً يكون مكت نْ درة أالق ودوجوجب مع  مَ ـ: ولِ ناقل

القدرة توجب كون الفعل  الوا: ألنَّ ق  ]] فإنْ ٤٦٢[[ص /

 . باً سمكت

 ن عىلٰ ل، ولكعقَ يُ  ىذي أوجبتموه معنًقلنا: ليس جيب هذا ال

 ه كارهاً ل درةت القدَ جِ هذا الذي وُ  أرأيتم لو كان ،ا لهجتاوز منَّ

 صلكان حي ، هلعنه فاغاية االنرصالكتساب الفعل، وعٰىل 

 ؟كلكذأم ال حيصل ه ب اً بسك

ل صل حيعالف ٰى إٰىل أنَّ به، أدَّ  كسباً  حالٍ  حصل عٰىل كلِّ  فإنْ 

م ما يف تقدَّ وقد  هناية الصوارف، الكراهة، ومعه ن هو عٰىل غايةممَّ 

 هذا. 
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مع وجود  نَّ بأ هم،ؤ، فقد انتقض قضاكسباً مل حيصل  وإنْ 

 كتساب.اال من القدرة ال بد� 

فاء الكراهة تناد اإلرادة له وووجمع  ال بدَّ  لوا:قا نْ فإ

درة لقا نَّ ، انتقض هذا عليهم بالساهي والنائم، ألوالصوارف

 انتفاء اإلرادات.موجود[ة] له مع 

  لعاملني، ومرادٍ  ه إذا جاز إثبات معلومٍ الف بأنَّ املخ قا تعلُّ فأمَّ 

 ين؟درلقادر واحد  جاز قا، ومملوك ملالكني، فأالَّ نيديملر

 نَّ فيام سلف من الكتاب أ  انَّا قد بيَّ ، ألنَّ دمعتَ يُ  ءٍ فليس بيش

ق تعلَّ القدرة ال ت ألنَّ دة، إلرااالقدرة يف هذا الباب بخالف العلم و

يف   ، فلهذا دخل االختصاصا عٰىل صفةٍ ن هبيكو أنْ   بام يصحُّ إالَّ 

 قان بام الام قد يتعلَّ دة بخالف ذلك، ألهنَّ راإلاواملقدور، والعلم 

 ء منعٰىل يشيكون هبام  نْ ل أ يحتا يسممَّ ، وفيه اريؤثِّ  أنْ  يصحُّ 

وم الواحد، ملعليف ا يشرتك العاملان أنْ  ات، فلهذا صحَّ الصف

 املراد الواحد. دين يفواملري

ر يف كون ؤثِّ العلم الذي ال يُ  عن ذلك، أنَّ  كشفوالذي ي

 يهوال يدخل ف  من جهة عامل واحد،ال يكون إالَّ  ،العقل حمكامً 

ٰىل أشبهه، ويلزم عرب وما يف اخل ةرة املؤثِّ داراإل وكذلك اك،اشرت

ز يف املعلوم  جا، كامنن كثرييهذا جواز مقدور واحد لقادري

 راد.وامل

 يز كون اململوك الواحد ملالكني عىلٰ نج ا الك، فإنَّ لْ ا املِ فأمَّ 

 وإذا مل جيزهو القادر واململوك هو املقدور،  الكامل احلقيقة، ألنَّ 

 ملالكني.وك واحد لمل جيز مم ن،ريادور لقمقد ندناع

لك ة املفإضا يلزم عٰىل هذا، ألنَّ ملك الدار ال واالشرتاك يف 

ه واملعنٰى أنَّ ف، ا بالتعار األصل، ومستعمل فيهإٰىل الدار جماز يف

]] هذا ٤٦٣ص [[/ ف، ويلزم عىلٰ الترصُّ يملك الفعل فيها و

ت اولذا يف ذلك جاز كام د،قدور الواحرتاك اجلامعة يف املاش

 ة.كولاملم

 بأنْ ور الواحد من الوجه الواحد، قادران عٰىل املقددر الق  وإنْ 

 از لآلخر بعينه.ف فيه ما جالترصُّ  ا منحدمهجيوز أل

 لنا عٰىل الفعل، فيجب ره تعاٰىل إذا كان هو املقدِّ بأنَّ م قها تعلُّ فأمَّ 

 هوء فاليشب انأعلما ه إذام أنَّ عليه أقدر، ك )وعزَّ  جلَّ (ون هو يك أنْ 

 ك.له مدرِ  يضاً كني له، فهو أ علنا مدرِ لم، وكذلك إذا جعأ  هب

 تهياً تعاٰىل مشيكون  أنْ  :الً أوَّ  :هيم علزه يل، ألنَّ فليس بصحيٍح 

 عامَّ  يكون عاجزاً  هبذه الصفات، ويلزم أنْ  قد جعلناه ه، ألنَّ ونافراً 

ر ذكَ يُ  ءيش لُّ اإلدراك، وكعٰىل العلم و اجزين عليه قياساً ع ناهجعل

 نه قادراً بني كو ق بمثلهفرَّ ، يُ عاملاً  بني ذلك وبني كونه قرفالمن 

 . وكونه عاملاً 

ٰىل ا يستحيل عليه تعاممَّ  وعاجزاً  ونافراً  ه مشتهياً كونوا: لقا فإنْ 

رٰى ي جمجيرعليها، [و] ٰىل قادراً عٰىل اجلملة، وليس كذلك كونه تعا

ق عٰىل رفلا تمدتم يف ا اعفإذ ،وعاجزاً  فراً ونا استحالة كونه مشتهياً 

كونه  ، وال اعتبار بأنَّ معاً  دة يف املوضعنيفهي موجوستحالة اال

 عليه يف اجلملة. حُّ يصا ممَّ  قادراً 

ام وقع يف الكالم إنَّ  ، ألنَّ اً وعاجز وليس كذلك كونه مشتهياً 

فهم، وهذا بعينه ظهر من ترصُّ ا يوم لعباد،رة عٰىل أفعال االقد

  عاجزاً يكون تعاىلٰ  نْ أ  ليحام يسته، كعلي رديق أنْ  تحيليس

عليه  مدَّ قما ت عليه عٰىل كلِّ  ادراً يكون ق  اه أنْ ، فإذا ألزمنومشتهياً 

ة يف والعجز، فالعلَّ  نا بالشهوة والنفورَض لم، عارَ عٰىل الع قياساً 

 .ه موجودةذلك كلِّ 

 لعباد غريبام يعلمه ا تعاٰىل عاملاً ونه ب كوجوالوجه يف  عٰىل أنَّ 

ة يف صحَّ  تصُّ ات ال خياملعلوم أنَّ حيح، صلا جهولا عوه، بلادَّ ا م

مل لنفسه،   عاعاىلٰ تعلم هبا ببعض العاملني دون بعض، وهو ال

وليس كذلك املقدور  ،بجميع املعلومات يكون عاملاً  فيجب أنْ 

 وم.ب محله عٰىل املعل جيفال ه خيتصُّ فإنَّ 

ل عفل اىلٰ ع اً درن قايكو أنْ  هذا الكالم يوجب عليهم عٰىل أنَّ 

يه، كام أقدر العبد عل ]]٤٦٤[ص /[ ه الذيمن الوج داحلوا

فقد نقضوا محل ذلك من  الك يف العلم، وإذا امتنعووجب ذ

يمتنع من القدرة عٰىل العلم  أنْ  مفهملخال اغدرة عٰىل العلم وسالق

 ملوضع الذي ذكروه.يف ا

ٰىل ع بدالع رقدِ  يُ تعاىلٰ يكون  زوا أنْ وِّ ُجي   أنْ فهذا يقتيضد، وبع

ته، من مجيع جهامه املعلوم علِ يُ  از أنْ ه، كام جمجيع جهات نم علالف

 م.اهبهذأجازوا ذلك تركوا م فإنْ 

  العلم.قضوا محل القدرة عىلٰ امتنعوا منه، ن وإنْ 

د، واحالقدرتني باملقدور ال قا الكالم عٰىل فساد القول بتعلُّ مَّ أ و

ا ذلك تدفسأ  رين فقد بقاد ا تقتعلَّ  ام إنْ م، ألهنَّ ل يف مجلة ما تقدَّ فداخ

ل إٰىل كون ؤواه فاألمر ياختصَّ قتا بقادر واحد وتعلَّ  ، وإنْ اً رصحي

 كلَّ  وذلك أنَّ  رتتيب،من ال ٍب ادرين برضد لقلواحااملقدور 

اختصاص مثلني  صحُّ ه ي، فإنَّ واحدٍ  ا بحيٍّ لني اختصَّ امثمت عرضني

 .رادتنيمني واإللْ عِ ني كالبحيَّ  هامجنسمن 
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هاتان  تكون أنكرتم أنْ  وماك، ذلة صحَّ  عىلٰ وا دلُّ  :لقي فإنْ 

 .ق يف آخرعلَّ تقان هبذا املقدور ال مثل هلام تتتعلَّ  نالقدرتان اللتا

ٰى  ما تعدَّ  ألنَّ  دد،بع ال الذات حمصورةيكون أمث أنْ قلنا: حمال 

ق علَّ ه ال أمثال ملا تنَّ : إقال وال يتناهٰى، فكيف يالواحد ال ينحرص

 ال ال ينحرصيقال: له أمث  أنْ إالَّ  فلم يبَق ر! ملقدّ ا من روداملق هبذا

ن غري ا كاه إذٰى الواحد، لكن زعمتم أنَّ من حيث تعدَّ  كام ذكرتم،

 . ٰى إٰىل حيٍّ ه يتعدَّ فإنَّ  منحٍرص 

ل هلاتني القدرتني، األمثا يكون كلُّ  وما أنكرتم أنْ ]: يلق  [فإنْ 

 واحد؟لا هذا احلّي  تصُّ ة خيري منحرصغ انتك نْ وإ

اجلواهر  عضب  أنَّ القول يقتيض ذاه نَّ أ ك: ن ذلاب عوواجل

 اسد،لك فذعٰىل غريه من اجلواهر، و يل ال يصحُّ قبب قد اختصَّ 

ئر تمله سامثل ما حيل األعراض تمل من قبيجوهر حي كلَّ  ألنَّ 

 لذيل اتمل من األعراض القبيحي حيٍّ  اجلواهر، وكذلك كّل 

 نْ أ من نأمن ل، ملاألصا ز هذرَ  ُحي مل تٰى األحياء، وم حيتمله سائر

]] من ٤٦٥[[ص / ءفيها وجود يش ال يصحُّ  املحالِّ يكون بعض 

، حالِّ ذلك يف غريه من املود وج صحَّ  خمصوص، وإنْ  األكوان

 عىلٰ  صحَّ  ، وإنْ خمصوصاً  يريد مراداً  نْ أ  يصحُّ ال وبعض األحياء

 دات.اإلرا من نسئر األحياء ذلك اجلسا

سواء  ،تنيدرواحد بقر القدواملق علُّ فساد تعٰىل  ا يدلُّ وممَّ 

يوجد  يمتنع أنْ  ذلك لو جاز أنْ  نَّ أ حد أو بقادرين: ادر واقتا بقتعلَّ 

ال  نئذٍ خرٰى معدومة، فحياألُ كانت  قدرتني، وإنْ  الهاتني إحدٰى 

 .الفعل أو ال يصّح  يصحَّ  ن أنْ لو مخي

جد  حيث يو نومة، مرة املعددلقبا قه، انتقض تعلُّ صحَّ  نْ إف

قه تعلُّ ت، ولو نفينا عدم مَ دِ عُ درة أو الق تلك دتاملقدور، وجهذا 

  ذلك.ا عىلٰ به ملا زدن

رة املوجودة القدهذه  تكون مل يصّح وجوده، بطل أنْ  وإنْ 

 ق.التعلُّ يح بنفي ذلك ترص ، ألنَّ قة هبامتعلِّ 

 نْ إ ٰى رخحدٰى القدرتني، واألُ : فكان جيب لو وقع بإوأيضاً 

 .معدوماً  اً وجودم يكون الفعل قة به معدومة، أنْ لِّ عتم] [كان

ل هاتني القدرتني ه كان ال يمنع حلوأنَّ  عٰىل ذلك: أيضاً  دلُّ يو

ٰى عرَّ ع يُ أحد العضوين بمن تصُّ ، وخيديف عضوين من قادر واح

عٰىل  ة وجوده واستحالته معًا  صحَّ هذا يقتيضاآلخر، و منه العضو

 .قبلمن  هانَّما بيَّ 

  اصل يفع احلاملنب ربعتَ وال يُ وجوده،  ه يصحُّ نَّ ل: إيق  ومتٰى 

ق هبذا التعلُّ تلك القدرة من خراجًا لان هذا إاآلخر، ك وضلعا

 ٍل، وإنْ يوجد عٰىل كلِّ حا فعل المع أنَّ  -املقدور، ولو جاز 

يف يكون قدرة عليه، جلاز  أنْ  -ة باملنع تلك القدر اختصَّ حملُّ 

ون قدرة عليه، بل يف سائر كي نْ أ ر، ذلك القادقدرة غري 

 عراض!األ

بإحدٰى القدرتني يفعل القادر  ز أنْ وِّ ُجي اهللا د و عبن أبكاوقد 

 ع من ذلك.يمن هاشم الواحد من أعضائه، وأبو تني يف املحلِّ حلالَّ ا

 دلَّ ستَ يُ  أنْ  باب، أمكنيف هذا ال اهللامذهب أيب عبد  صحَّ  فإنْ 

 يمتنع أنْ  تني واحد، ملقدرلا كان مقدور : لويقال فخرٰى بطريقة أُ 

]] ٤٦٦/[[ص  ال� حم ا تحلَّ  ، وإنْ ٰى خراألُ أحدمها دون يفعله ب

 ! معدوماً   كونه موجوداً ي إىلٰ ؤدِّ ، وهذا يُ واحداً 

ل،   بحدوث الفعق إالَّ ال يتعلَّ  ادر قادراً لقا ونك يف أنَّ  :فصل

 :ر صفاتهدون سائ

الفعل  قلُّ تع انالذي به علمريق الط عٰىل ذلك، أنَّ  لذي يدلُّ ا

قه  اجلملة تعلُّ  عىلٰ م ام نعلإنَّ  انَّ أل قه،وجه تعلُّ ] ة، نعلم [به بالقادريَّ 

 داه، وإذا كان الذي يتجدَّ نَّعٰىل ما بيَّ واله يقع بحسب أح ، بأنْ به

 وجب أنْ ئر صفاته، ام هو حدوثه دون ساعند قصدنا إليه إنَّ عل الف

ء يش كلَّ  ، ألنَّ اهاون ما عدق دعلُّ ن احلدوث هو جهة التيكو

 .نه قادراً كود رَّ ن جمده، ملكاد عند قصسوٰى احلدوث ال يتجدَّ 

] له، من [أنَّ الم بام نقوٰىل هذا الكيناقض ع أنْ  صحُّ س يولي

 واخلرب واألمر. عل، والقبيح أيضاً لفابا اً نََس ن قد يكون حَ َس احلَ 

 ىلٰ د إنتسهو مبالفاعل، ف هقيل: إنَّ  وإنْ  رَ كِ ما ذُ  كلَّ  ك أنَّ وذل

 ريداً وم اً ونه عامل، مثل كخر زائدة عٰىل كونه قادراً أُ  صفات له

هو  د كونه قادراً ق بمجرَّ ذلك، والذي يتعلَّ به أش ماو  وكارهاً 

ائدة عٰىل ة زذكورامل ههذه الوجو احلدوث دون غريه، وكلُّ 

ق تعلَّ ام ت، وإنَّ اً  كونه قادرة زائدة عىلٰ  صفوث، وحيتاج إىلٰ احلد

لك ت قتبه، ملا تعلَّ  قاً تعلِّ يكن م مل لو للحدوث الذي عاً بتادر بالق

 بع.لتواا الوجوه

ه عند من حصول احلدوث ال بدَّ  نَّ أ ما ذكرناه:  نيِّ بوالذي يُ 

، وقد  كونه قادراً ه مقتٰىض ا أنَّ نائط، فعلمد القادر وتكامل الرشقص

 منفلو كانت  مع احلدوث،وجوه الزائدة فعل من تلك الال ينفكُّ 

، جلرت جمرٰى احلدوث يف عدم دراً  كون القادر قاٰىض تمق

 فكاك.االن

يث ث من حاحلدو نَّ الكتاب، أ  ذاه  سلف منفياما نَّيَّ وقد ب
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 سائردون  ق يبيكون املتعلِّ  د عند قصدي، جيب أنْ كان هو املتجدِّ 

 ه.د، وأوضحناتجدَّ الصفات التي ال ت

د  حكم ما ال يتجدَّ  نَّ أا قد علمنا أنَّ  عٰىل ما مٰىض  ائداً نه زبيِّ ونُ 

دين  قصد عند تجدَّ قصدي من صفات الفعل، حكم ما ال ي دعن

ن حيث مل ق هلا يب متعلُّ  غريي الأفعال  فكام أنَّ  ،لعافعيان األمن أ 

د  جدَّ فعيل التي ال يتفات لك صذد هلا صفة عند قصدي، فكيتجدَّ 

قة يب وال يل ال يكون متعلِّ  أنْ ]] قصدي، جيب ٤٦٧عند /[[ص 

 . وإثباتاً  ق بالقصد نفياً التعلُّ ن ريمفيها، واجلامع بني األ ريثأت

ن حلول الفعل يف كوي نْ أ  ر يقتيضعتبااال ذاقيل: ه فإنْ 

ا ممَّ  به ققه بام تعلَّ ه، وتعلُّ به ونفيه لضدِّ  اً ك، وكونه متحرِّ املحلِّ 

 ث.عند قصده كاحلدو ل بحصوله أمجعيستند إٰىل الفاع

قة دوث، وكانت متعلِّ عٰىل احل تاذ فة كلِّ ن شأن صقلنا: م

 عىلٰ  ها وحصول خالف ] جيوز حصوهلا مع احلدوثنْ ، [أ اعلالفب

ب مع ، وما جيوخرباً  وأمراً  ل حمكامً كون الفع وحن لكبدل، وذال

 معنٰى إلسناده إىلٰ ال  فها،قة بالفاعل خالدوث، وكانت متعلِّ احل

يف   رَ كِ ذُ  ام  وكلُّ  يهجناس إلفات األال جيوز إسناد ص الفاعل، كام

عٰىل  يه مع احلدوث وال جيوز كونهعل فعلال ا جيب كونال، ممَّ السؤ

 . خالفه

 فاعل، فيجب أنْ كان بال فاحلدوث إنْ  ل:قوي أنْ  دٍ ألح وليس

ه ال ألنَّ ها، لال جيع جيعل الذات عليه وأنْ  فاعل أنْ ال من يصحَّ 

 د الفعل.دَّ يتج ا الوالعدم ممَّ   العدم،إالَّ  خالف للحدوث

 قه بالفاعلتعلّ ما لفاعل، وكان مجيع ل باه حصقال فيه: إنَّ يف

الفاعل  علهجي أنْ ة صحَّ  وهو ناه،كرذ حلكم الذيفيه من ا فال بدَّ 

فيه،   مستمرٌّ  لك هو احلدوث، فهذاكان ذ  جيعله، فإنْ أالَّ للذات و

 يصحَّ  أنْ فمن عالمتها  عٰىل احلدوث، ائدةفة زنت صاك وإنْ 

 وحصول خالفها. عل افلث بامع احلدوا حصوهل

ا ق القادر، أنَّ احلدوث هو جهة تعلُّ  أنَّ : عٰىل أيضاً  يدلُّ ذي وال

 به، وما يستحيلق القادر تعلُّ  صحُّ ي هوثحد يصحُّ ما ] نَّ وجدنا [أ 

خمصوص  ادرٍ ق  قه به، وما استحال حدوثه من ستحيل تعلُّ حدوثه ي

واضح يف  اه، وهذمن غري صحَّ  وإنْ  لك القادر به،ق ذاستحال تعلُّ 

 ث دون ما سواها. اجلهة هي احلدو أنَّ 

حال   ز يفتحيُّ الستحال عليه  وجدنا ما اامَّ ـا لنَّ أ ذكرناه: ما  بنيِّ يُ 

ز مع حيَّ يت أنْ  وما صحَّ اض فيه، ول األعريستحيل حل ،وبوجال

الصحيح حللول  نَّ ا بأحكمن حلول األعراض فيه، وجوده صحَّ 

ق من باع التعلُّ ر حائل يف اتِّ ابتعز، وهذا االيِّ ملتحاألعراض هو ا

 . وإثباتاً  اً ة احلدوث نفيادر بصحَّ الق

ن يكو نْ أ  ا صحَّ م كلَّ  نَّ إ :اه قوهلموليس يلزم عٰىل ما ذكرن

عليه،  ايقدر القادر منَّ ]] أنْ ٤٦٨/[[ص  ، صحَّ من أفعالنا رضاً ع

 أنْ ب ومل جي يه،عل يل كونه قادراً يستحفيه  وما يستحيل ذلك

، ق القادر، وكذلك احلدوثهو جهة تعلُّ  عرضاً  هيكون كون

القدرة  قيتعلَّ  أنْ  ، فيصحُّ ا عرضاً كوهنت بلذاه ال صفة لوذلك أنَّ 

 ة.ثة صفة معقولا حمدَ وهنبكهلا   أنَّ ، كاماهب

ق القدرة ، استحال تعلُّ حال كونه عرضاً : فليس ما استوأيضاً 

حد من  ، وال أ اً كونه عرضتحيل يسا  معىلٰ  القديم تعاىلٰ  نَّ ، ألهب

يه لر عيقد حدوثه، كام يستحيل أنْ لقادرين يقدر عٰىل ما يستحيل ا

 رادة الاإل تكون نْ ك أيوجب ذل راد، ومليُ  كذلك يستحيل أنْ 

 .ك يف القدرةقولوا مثل ذلاحلدوث، ف  عٰىل جهةق إالَّ لَّ تعت

 عٰىل أنَّ  دة هو القصد الدالُّ رااإل قلنا: هذا االعتبار يف أنَّ 

املريد إذا  ، وأنَّ حدوثه  بام يصحُّ عٰىل احلقيقة إالَّ  قيتعلَّ ال  ةدإلراا

لك ، فتعليهث تحالة احلدوحدوثه مع اس ه يصحُّ يعتقد أنَّ ما اد أر

 يقة.ٰىل احلقمراد هلا ع الة إراد

ه قد نَّ أ ر، دق القااحلدوث هو جهة تعلُّ  : عٰىل أنَّ أيضاً  ا يدلُّ وممَّ 

الصفات بفاعله،  حيصل عٰىل بعض أنْ  من بدَّ ل ال الفع ثبت أنَّ 

 اه وكشفناه، وإذا مل جيز أنْ نَّيَّ ق الذي ببه التعلُّ  قاً  مل يكن متعلِّ إالَّ و

حمالة  ب كونه الجيا م ال عىلٰ ه، وجنس اتبه عٰىل صف حيصل

يكون به من  ر الفاعل منها، فيجب أنْ  تأثري الختياليها، والع

سب غري معقول، كلا عي مندَّ الذي ي ، ألنَّ ثاً حمدَ كان  حيث

 .اهللانه بعون بيِّ وسنُ

ا كون الفاعل هيف رؤثِّ من الصفات، ال يُ وما يتبع احلدوث 

فقط،  راً كان قاد يثح بالفاعل من قلَّ تعفيام يمنا ام كال، وإنَّ قادراً 

 القدرة.ذا واضح وه

 :لقدرة  بار والدق بالقايتعلَّ  العدم ال جيوز أنْ  أنَّ  يف :فصل

عدام، لكان و قدر عٰىل اإلا لالقادر منَّ نَّ أ  ،كلعٰىل ذ ي يدلُّ ذلا

اده من مقدورات القديم إجي منه إعدام ما ال يصحُّ  نهم ال يصحُّ 

 ]] أنْ ٤٦٩[[ص / ىلٰ ع درمن ق  كلَّ  ألنَّ  ه،ومقدور غري تعاىلٰ 

 وجوه التي يكون عليها بالفاعل، ال بدَّ  بعض الجيعل الذات عىلٰ 

عل، كام ا حيصل عليه بالفامئر سا عىلٰ  عٰىل جعلها قادراً كون ي أنْ 

 ه يف اخلرب واألمر.انَّبيَّ 
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م  عدِ در عٰىل إجيادها، وكذلك نُ نقال ، وم احلياةعدِ ا نُ كنَّ ذاوإ

القدرة ال  أنَّ ذلك عٰىل  ه، دلَّ داجيإ در عىلٰ  نق والغريمقدور ال

 رين.لقادد احور ومقد دٰى ذلك إٰىل وجو أدَّ باإلعدام، وإالَّ  قتتعلَّ 

أحدكم ال يقدر عٰىل    أنَّ عىلٰ  ول: هذا يدلُّ يق أنْ  دٍ حأل وليس

 يقدر عٰىل ذلك؟ال  عاىلٰ القديم ت فمن أين أنَّ اإلعدام، 

م تعاٰىل عدِ يُ  قد، كذلك اىلٰ ه تعاتم مقدورعدِ ا كام نُ ألنَّ 

رة عٰىل إجيادها، فالدليل جامع  ف بالقدوَص مل يُ  تنا، وإنْ مقدورا

 .للموضعني

 ستحال أنْ م واحلدوث، وإذا ادَ تلف بالقِ خي ال القادرين أنَّ  عىلٰ 

 در.قا يقدر عليه كلُّ  ل أنْ  هذا الوجه، استحايقدر عىلٰ 

بكونه له  ليس وماملعد أنَّ  عٰىل ذلك ا يدلُّ دليل آخر: وممَّ 

جه من الوجود، ام املستفاد بذلك خروصفة وال حال، وإنَّ  اً ومعدم

التعليل  نَّ ، ألةٍ فصالفعل عٰىل  ليصتحبق ام تتعلَّ ة إنَّ والقدر

ة ما مل  لعلَّ  اد إىلٰ سنَيُ  ة، وكام ال جيوز أنْ بالعلَّ بالفاعل كالتعليل 

ث حلدوا قعلَّ يُ  أنْ  الصفات، كذلك الفاعل، وهلذا صحَّ  منل عقَ يُ 

يف كون  حَّ وكذلك ص معقولة، كانت حالة ثحين لفاعل مبا

نت هذه اك حيث ل منلفاعا يسند إىلٰ  أنْ  وهنياً  وأمراً  الم خرباً الك

ال  تة، وهلذا مل نحتّج يف أنْ ابث معقولة وأحكاماً  مور وجوهاً األُ 

 للوجه الذي ذكرناه.ل، فاعإٰىل  وال أمراً  خرباً يكون 

 أنْ فصل بني ما مل ين لعلفا فاعل منبال قعلَّ يُ  من أنْ  بدَّ  ه الوألنَّ 

ن وإلثبات دال يكون عليه، وهذا ال يليق با عليه، وبني أنْ يكون 

 .ينفال

 ؟اً معدوم بكونه معدومه ال حال للقيل: ومن أنَّ  فإنْ 

الذات  نَّ لم باضطرار أ ا نع، أنَّ عٰىل ذلك قلنا: من أقوٰى ما دلَّ 

 مل الً لعدم حاان الو كو أو معدومة، تكون موجودة ال ختلو من أنْ 

 .نعلم ذلك باضطرار

 ال  ثالٍث إىلٰ ين متضادَّ  الذات من حالني استحالة خلوِّ  وألنَّ 

طريقه االستدالل، ]] ٤٧٠[[ص / امذلك باضطرار، وإنَّ  ملعن

ٰىل ن عتكو ا ال ختلو من أنْ أهنَّ ام الذي نعلم باضطرار يف الذات وإنَّ 

الوجود  بسبو ام هنَّ دم إالع ا، فلوال أنَّ و عٰىل نفيها وسلبهالصفة أ 

الذات من الوجود أو  خلوِّ لم باضطرار استحالة فقط، مل نع

 لعدم.ا

ذات بكوهنا لل ات حالٍ ثبإ نَّ أ عٰىل ذلك:  اً يضأ  لُّ ا يدوممَّ 

عٰىل إثباته، فيجب   ف باضطرار، وال دليلعرَ ن يُ ليس ممَّ  معدومة

ف  وكي الت،هاي إٰىل اجلؤدِّ إثبات ما ال طريق إليه يُ  ألنَّ  ،يهنف

 ؟باهتا ونفيهاولة بني إثألحكام املعقال فرق يف ا حالٍ  تاثبإ يصحُّ 

يمكن  الٍ سند إٰىل كونه عٰىل حوم أُ دعملحكم ل كان كلُّ  من حيث

ام التي ة األحكاستحال  ترٰى أنَّ . أَال ء الوجود عنهد إٰىل انتفاسنَيُ  أنْ 

 ؟لوجودئزة مع اجا ليهكانت ع

لعدم  له يف ا لةحافيها حصول  رثِّ ؤامل ال: إنَّ يق كام يمكن أنْ 

 وجود.ها خروجه من الفير املؤثِّ  يقال: إنَّ  نْ يمكن أ 

 تصُّ ا خيممَّ  هذا، واملعدوم مقدوراً  ونعل كجي أنْ  وليس ألحدٍ 

 بحال هو عليها.  العدم مقتضياً 

القادر عليها  رة، أنَّ ومقد ا هنَّ إذات: لنا يف الفائدة قو وذلك أنَّ 

 القدر اللة، وهذا وقعاملاحلالة هذه هلا ل ها وحيصيوجد أنْ  يصحُّ 

ة حَّ ص وجود، ألنَّ ال للمعدوم يضادّ   ثبوت حصوله حالةيقتيض

 ها. ا يضادّ وت م ثبفة للذات ال يقتيضصل الوحص

ا القدرة هب قتاألعدام لو تعلَّ  عٰىل ذلك أنَّ  دليل آخر: ويدلُّ 

 د عدمهادَّ جت ذاٍت  ب يف كلِّ حداث، وكان جياألٰى جلرٰى جمر

 وهذا يوجب أنْ  وده،د وجدَّ ذلك فيام جت ثلم كام وجبعل، الفاب

بالفاعل،  قاً متعلِّ  الثانية لابقٰى يف احلال يما  عدم كلِّ  يكون

ما ال يبقٰى واجب،  دمع وذلك باطل، ألنَّ  وما أشبهه،كالصوت 

 حيصل عٰىل سواء، صوله وأالَّ ا ح مل ال يكون إالَّ لفاعق باوما يتعلَّ 

ق علَّ ه وال يت اختيارىلٰ عف يقوهو ال اعل بالفك ق ذليتعلَّ  وكيف

 بدواعيه؟

عل الفاق بلُّ  من التعٰى قبج عدم ما ال يرِ ُخي  أنْ  حدٍ وليس أل

وجب مل يفتقر إٰىل   امَّ ـود القديم الذي لجمرٰى وج ه، وجيريلوجوبه

 فاعل. 

ل، وجوده أوَّ لان ء كيش كلَّ  ] وذلك أنَّ ]٤٧١[[ص /

د نعا دهجتب وجولتي ات ايَّ وجب، كاملش فوجوده بالفاعل وإنْ 

 همدما لع كلِّ ب يف لك جيق مع ذلك بالفاعل، وكذ، ويتعلَّ أسباهبا

 وجب عدمه. إنْ و اعل،بالف يكون ل أنْ أوَّ 

  يوجد بأنْ أالَّ  ب كان يصحُّ سبَّ ملا ق بني األمرين أنَّ فرَّ يُ  يسول

 ز ما جائز وجوده.حيِّ  يف يدخل هذايوجد سببه، ف ال

  د عدمه يفدَّ ال يتج أنْ ز قد كان جيو يضاً أ  ما ال يبقٰى  وذلك أنَّ 

ما  نكا ل، فإنْ يف األوَّ  هيلدث من القادر عال يكون حي بأنْ الثاين، 

 ستوٰى األمران.فمثله ال يبقٰى، فا اً صحيح قاً ب فريف املسبَّ  رَ كِ ذُ 

قت باألعدام، لو تعلَّ  درةالق عٰىل ذلك، أنَّ  ا يدلُّ دليل آخر: وممَّ 
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ل يفع ت من غري أنْ ياق البا م الذواتعدِ فيُ  نايبتدئ أحد نْ مل يمتنع أ 

  فعل  فال حاجة إىلٰ املقدور  يف ام إذا كانعداإل هلا، ألنَّ  اضد� 

غري  ام الذوات الباقيات منحالة إعد، وقد علمنا استدِّ الض

 غري مقدور. اإلعدام يكون جب أالَّ واسطة يفعلها، في

من  دَّ  به النَّمقدورنا، لكاإلعدام يف  يقول: إنَّ  أنْ  لقائلٍ  يسول

م لو هنَّ بارة، ألف يف عي إٰىل خالؤدِّ ك يُ ذل ليقع، ألنَّ  ضدِّ لا علف

ا أنَّ  المهمل كذكروه، فصار حمصو  ماعىلٰ  اقالوا بقولنا ما زادو

اٰىل الذي قدر تع ، وإنْ هو إجياد الضدِّ  ام بسبٍب نقدر عٰىل اإلعد

 ه.ضدِّ دم حيصل عنده ع

ك  املتحرِّ  علج إنَّ ل من يقول: وهذا ال خالف فيه، وجيري قو

د احلركة نوج أنْ  عىلٰ ا قادرون نَّ أونعني به  يف مقدورنا، كاً رِّ حمت

 فة.الص هاملوجبة لكونه هبذ

هو  م بسبٍب يقدر عٰىل اإلعدا ز أنْ  جاأالَّ يقول:  وليس له أنْ 

 ؟سببٰىل عٰىل إجياده بغري قدر تعا ، وإنْ إجياد الضدِّ 

 وه باملسبَّ  ألنَّ  ،باً كون مسبَّ ي اإلعدام ال جيوز أنْ  وذلك أنَّ 

السبب  وألنَّ  ،ببخرٰى هي الست أُ ب ذاات التي توجد بحسلذا

ه،  بن مسبَّ مع وجوده املنع م صحُّ ، ويههو الذي بوجوده يوجد غري

 ه.دام ضدِّ مع وجوده املنع من إع يستحيل ووجود الضدِّ 

  م ما يضاّده، لكان عدمه واقعاً دع يف ه لو كان سبباً أنَّ  عىلٰ 

 حدوام باجلزء العدَ  يُ الَّ أ ]]٤٧٢[[ص / تيضيقبه، وهذا حسب

 ام يضاّد، وقد علمنا خالف ذلك.ب ةريء الكثاألجزا

ام دعإق القدرة بتعلُّ  صحَّ  ه لونَّ عٰىل ذلك أ  ا يدلُّ : وممَّ ردليل آخ

 أنْ  ىلٰ تعادنا أو من القديم ن أحم ، صحَّ الذات من غري إجياد ضدٍّ 

 لوِّ خ  جوازي إىلٰ ؤدِّ يُ ا اجلوهر، وهذم األكوان عن عدِ يُ يبتدئ ف

 ك.الة ذلتحسابنا ، مع علمكواناأل اجلوهر من

ن وجب  الكومن  ريقول: متٰى خال اجلوه أنْ  وليس ألحدٍ 

 عدمه. 

يكون إعدام اجلوهر يف  إٰىل أنْ  الً ي أوَّ ؤدِّ ه يُ سد، ألنَّ ذلك فا ألنَّ 

 أنْ  اجلوهر ال جيوز واهنا، ثّم أنَّ أكم عدِ نبتدئ فنُ ورنا، بأنْ مقد

 إىلٰ  هدويف وجال حيتاج  هألنَّ  ،هفيد املوجو لكوندم ابعم عدَ يُ 

 ام يصري بالكون يف بعض اجلهات.وإنَّ  األكوان،

دمه لعدم الكون فقط، بل لع معدَ يُ  ه مليقال: إنَّ  ن أنْ مكي يسلو

 من األكوان.وال ما يقوم مقامه 

جب تعليله باألمر ، فالواوجبذا عدم اجلوهر إ لك أنَّ ذو

م دع د إالَّ دَّ  يتجد، وملجدَّ يتما مل  دون عدم دهد الذي عندِّ املتج

 اً موجب ولو كان عدم الكوناء غريه من األكوان، الكون دون انتف

 فيه غريه.  دَ جِ وُ  مه، وإنْ دمه، وجب عدمه لعدلع

ا  ت، أو مل توجد أمثاهلمَ دِ احلياة متٰى عُ  يقول: إنَّ  أنْ له  وليس

 اوولفقم العلم، دَ عيُ  مل هلا مثٌل  دَ جِ ت ووُ مَ دِ م العلم، ومتٰى عُ دُ عَ 

 .والكون رل ذلك يف اجلوهثم

وز   جياله ء فقد خيلفه ويقوم مقامه، وضدُّ ليشل امث وذلك أنَّ 

يشرتكان فيه،  اً صوصخم ه يوجب حكامً يف أنَّ  هساوا  إذاذا فيه، إالَّ ه

بعض يف  مسدَّ  ها يسدُّ عضب ة وأنَّ حاورات املتضادَّ كام نقوله يف امل

 ة.ادَّ ضتملا يف األكوان صحُّ ي يف، وهذا الحاجة التأل

ه كان جيب إذا كان أنَّ ة هذه الطريقة عن صحَّ  شفكي اوممَّ 

ن عن اجلوهر من األكواتعاٰىل إعدام اهللا ئ دتيب نْ أ العدم مقدوراً 

ها بعد كوان كلِّ ي ذلك إٰىل خروجه من األؤدِّ يفعله، فيُ  غري ضدٍّ 

ال  سوادال أنَّ علوم من امل خالف ذلك، ألنَّ ومعلوم  يه،ا فوجوده

هذا  لُّ ليه، وكيطرأ ع  بضدٍّ حدة إالَّ وايقة رط عىلٰ  لِّ حاملن عينتفي 

 له. واضح ملن تأمَّ 

دخل يف مقدور  ما ييف اإلشارة إىلٰ  :فصل ]]٤٧٣ [[ص/

 : األجناسالعباد من 

  ، فال يصحُّ قلبال منه ما خيتصُّ  بني:مقدورنا عٰىل رض اعلم أنَّ 

 قلوب.الل عف هبناه بأنَّ لقَّ ف سوٰى القلب، وجود قبيله يف حملٍّ 

ه فعل  فقلنا: إنَّ  ،ز القلبحيِّ  وجود قبيله يف خر يصحُّ ب اآلرضلاو

 .حاجلوار

 ا هو داخل يف مقدورنا، إالَّ  ممن أفعال القلوب إالَّ  يسول

 الشهوة والنفار.

وأبو  عيلٍّ  ه أبوإليهب عٰىل ما يذ ىه معنًنَّ ثبت أ  والسهو إنْ 

، انتاورمقدمن  رجاً خان يكو ب أنْ جي هلام أيضاً هاشم، فعٰىل قو

 بمقدوره تعاٰىل.  اً وخمتصَّ 

نتفاء الشهوة  ا إىلٰ امثبتا معنيني، مل نرجع هب إنْ  والري شبعوال

 خمصوص. وجهٍ  عىلٰ 

من مقدورنا، وأجناس  فعال القلوب فهو وما عدا ذلك من أ 

 ادها من الكراهات.دضوأ ت االعتقادات واإلرادا

كان من   وإنْ  - اتالعتقاديل ان قبم ه خارجأنَّ  عىلٰ  - والظنُّ 

 حلكم الذي ذكرناه يف النظر. افقد دخل يف مجلتها يفقبيلها 

املخصوص، والقول  عتقادمل يرجع إٰىل اال إنْ ف ي،نِّما التفأمَّ 
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من مجلة   ضاً و أي، فهمفرداً  ي، وكان جنساً هره املتمنِّالذي يظ

 ا. اتنمقدور

 لفوت صوصخاالعتقاد اململ يرجع إٰىل  وكذلك الندم، إنْ 

، فهو مفرداً  اً  من أفعاله، وكان جنسة بام مٰىض ق املرضَّ وحلوة املنفع

 من مقدورنا.  أيضاً 

 .ام من قبيل االعتقاداتأهنَّ  يف، فال شبهة والرشُّ  غمُّ ا الفأمَّ 

عٰىل اختالف أجناسها ا أفعال اجلوارح يف األكوان: وأمَّ 

  ، ءبالبقا ٰى مَّ تس يلتة ااملامسَّ ، واالعتامدات عٰىل خالفها، وااهبألقو

سها، فهذه عٰىل اختالف أجناصوات ات واألذَّ الم واللآلاو

من ح اجلوار ا حيلُّ ها ممَّ عدا ادورنا، وماألجناس أمجع يف مق

 ٰىل بالقدرة عليه.عات وغريها خيتصُّ  األكوان

ه من  إنَّ  :ىلٰ تعاره  مقدويقال يف جيوز أنْ  ]] وليس٤٧٤[[ص /

راد هبا يُ  هلا أنْ امتعاس غلب يفاأل ضافةإلهذه ا ألنَّ أفعال اجلوارح، 

 نْ إيف أفعاله تعاٰىل، و عل، وهذا ال يصحُّ رحة آلة يف الفكون اجلا

 فينا.  صحَّ 

املستفاد  ، ألنَّ فة أفعال القلوب إليه تعاىلٰ ضاوليس يمتنع إ

 وجود قبيله يف حملٍّ  حُّ يص القلب، وال عل حيلُّ لفا هبذه اللفظة أنَّ 

 سواه.

ٰىل قديم تعاإرادة ال نوتك نْ أ  بجي احلدّ هذا  عىلٰ قيل: ف نْ فإ

 .فعال القلوبهته ليستا من أ وكرا

 هام.في لذي ذكرناه ال يصحُّ انٰى عامل قلنا: كذلك هو، ألنَّ 

فعال تكون إرادتنا ليست من أ  وليس يلزم عٰىل هذا أنْ 

  من قبيلها ما ال حيلُّ  دَ جِ وُ  ، من حيث وكذلك كراهتناالقلوب، 

 !ههترا وكىلٰ ام تعلقديا إرادة، وهو القلب

وال  ما خيتصُّ  :قلنا بأنْ  ،حلدِّ زنا من ذلك يف اا قد احرتوذلك أنَّ 

 رادة القديم تعاٰىل وإنْ وإسوٰى القلب،  لٍّ يف حميله بوجود ق  يصحُّ 

] موجودة [يف، فليست إرادتنا وجد يف القلب، وكانت من قبيلمل ت

 .نجهله د ال يف حملٍّ بل توج لب،الق

 :إليهام ةعاجلرفعال األا ه وجو يزيف متي :فصل

تكون مبتدأة  ا أنْ إمَّ  جهني:أفعالنا ال ختلو من و علم أنَّ ا

ودة بحسب فعل آخر، وجأو م وهو املبارش.ها، حملِّ  بالقدرة يف

 د.املتولِّ  انع، وهوا ألجل وجوده، إذا زالت املوجيب وجوده

ها دحأ  ثالثة: ماينقسم إٰىل أقس -يعني املتولِّد  - بوهذا الرض

 سببه. حملِّ وجد يف غري ي واآلخر أنْ  السبب. لِّ جد يف حميو ام

ومثال   عن النظر. دلِّ ول: العلم املت]] فمثال األوَّ ٤٧٥[[ص /

ات وغريها، ومثاله د من احلركد عن االعتامما يتولَّ  : كلُّ ينالثا

د عن إحدٰى املجاورتني، تولَّ ه يمن اجلزء الواحد ف، ألنَّ التألي

 خرٰى.األُ ة ورا جامل لِّ يف حمو هايوجد يف حملِّ ف

 ند منا إٰىل الكالم يف التولُّ لة إذا هنيل هذه اجلمفصِّ نُ  ا أنْ نولعلَّ 

 عونه.واهللا ة تاب بمشيَّ الك هذا

ن مل يك التوليد، وإنْ قد يفعل عٰىل جهة ا القديم تعاٰىل ففأمَّ 

 .اهللاء بيانه بإذن ٰىل ما سيجي ع ب،إٰىل املسبَّ  حمتاجاً 

ه عليه، ، الستحالة فائدتلهعافأ  يف صحُّ ال يف رش ابا املفأمَّ 

  ئ غري دالفعل املخرتع ما ابت اع، وحدُّ باالخرت تعاىلٰ  وخيتصُّ 

 عله. فا

 :اعلهاوجوه األفعال الراجعة إٰىل ف زيف متيي :فصل

 ثالثة: خيلو حال الفاعل من أقسام ال

ذا إ هلابأفع ذمِّ لدح واق امل، وعالمته تعلُّ اراً خمتون يك هلا: أنْ أوَّ 

 .طهاصل رش ح

 دواعيه،  يقوٰى  ، وعالمته أنْ ئملج يكون حمموالً  أنْ  ا:يهناثو

معه املدح  يسقط ل، عٰىل حدٍّ يفع ال نْ أ يفعل أو إٰىل  ا إٰىل أنْ إمَّ 

 ه لغريه.الفعل يف احلكم كأنَّ ، ويصري ذلك والذمُّ 

لعلم  يق السهو، مع فقد ار طعىلٰ  يكون فاعالً  ا: أنْ وثالثه

حلسن ، أو ااملدح والذمُّ  اً يضتفي معه أ ينا ممَّ لوجه ا اذوهوالقصد، 

 وأيب هاشم! عيلٍّ  والقبح عند أيب

لساهي قد ا خالف ذلك، وأنَّ حيح الص  أنَّ ا فيام مٰىض نَّوقد بيَّ 

ه،  وحسن سقط عن قبحه الذمُّ  ن، وإنْ يقبح بعض أفعاله وحيس

يام لو فخي جاز أنْ  له وإنْ فيام يفع جوهالوالقادر من هذه  س خيلوولي

 اه.جرٰى جمرلقيد وما ابل فعع من اليمن بأنْ  ه،ال يفعل

 ءجلزال يف أوَّ اهللا بعون هذا الكتاب، يتلوه هذا آخر ما خرج يف 

 .)قوهلم يف الكسب فسادإيف (الرابع فصل 

ّمد وعرتته ه حموصلواته عٰىل نبيِّ  ،العاملني ربِّ هللا واحلمد 

 الطاهرين. 

 :سببالكم هلوقيف إفساد  :فصل ]]٤٧٦ص [[/

ته أو حَّ م يف صنتكلَّ  أنْ  بلق  ماً ون مفهويك نْ ب أ جي املذهب

مع  ملفهمناه عنه عقوالً ن مذهبهم يف الكسب مفساده، فلو كا

 ة.حثة واملناظراملباطول 

بعدنا عن فهمه، اعتقادنا   يفة تكون العلَّ  وليس جيوز أنْ 
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لها  علُّ تو اختالفها   عىلٰ طلنيملبا قد نفهم مذاهب األنَّ بطالنه، 

 ة يف غريوم الباطلقلا ءاهب هؤالومذ هنا،الم عٰىل بطلَّ ونتك

 ا غري مفهومة، واعتصامهم بالفرقأهنَّ  يعثرية، ال ندَّ الكسب ك

، يئاً ج وبني حركة املختار ال يغني شه بني حركة املفلونجد الذي

ده من نفسه، جي يَّ احل لفعل، ألنَّ دون ا للحيِّ  الً هذا الفرق أوَّ  ألنَّ 

 . حدوثهىلٰ عة ئدللفعل زاا عوهندَّ ي  م يف صفةٍ معه ام كالمنانَّ إو

حركة املفلوج غري  ليه، أنَّ ق الذي أشاروا إيف الفروالسبب 

إرادته واقعة بإيثاره  ف عىلٰ وحركة املترصِّ  ،يارهتالخ تابعةٍ 

ون فعل اللي  العادة بأنْ تعاٰىل لو أجرٰى اهللا  ه، ويلزمهم أنَّ واختيار

 ئرمثل سا معناوان لتكون األ أنْ  ناه،ٰى كرهرفعه متيو أردناه، متٰى 

 ت.ن احلركافعلنا م ينسب إىلٰ  ام

ة، ختياريَّ واال ةوريَّ بني احلركة الرض عوا فرقاً ا ادَّ إذ معٰىل أهنَّ 

ق هو ذلك التعلُّ  ل هلم: إنَّ يقا ا بإحدامها، أمكن أنْ منَّ اً قلُّ  تعيقتيض

ن  تعاٰىل فينا، فماهللا ة من يَّ رولرضووقوع ا نا،ة بختياريَّ حمدوث اال

 اده إليه؟نسإ كندوث ويماحل عىلٰ ة ن كصفة زائدأي

دات، وقد تولّ ليه ممكن يف مجيع املالفرق الذي أشاروا إ عٰىل أنَّ 

وينسخ  يكتب  ل بني أنْ فصِّ أحدنا يُ   أنَّ  ترٰى أَال  .باً ا كسكوهن نفوا

 قتضِ ي ملوأو ينسخ، ب هبا ذ فيكتيأخذ بيده آخ ، وبني أنْ خمتاراً 

 ألزمهم وقد كسب،ا أحدمه أنَّ  مرينثبوت هذا الفرق بني األ

من جهة الكسب، عٰىل الفعل   قادراً اىلٰ تعاهللا  يكون خ أنْ ويلشا

تالف  باخ تلفخي ]] ال٤٧٧[ص /[ لفعل لجهة تناول القادر  ألنَّ 

ت ادرامللف ذلك يف وجوه العلم واإلدراك، واالقادرين، كام مل خيت

دخل لن يالقادرين، ف ام اختصاص بنيفيهخل د نْ واألجناس، وإ

دهم  طالن حدواختصاص، وب ورقددر باملالقاق لُّ تعيف جهة 

ا هكلَّ  احلدود  هذا الكتاب، وذكرنا أنَّ ليه يفهنا عب قد نبَّ للكس

  بعد أنْ م، إالَّ لَ عيُ  أنْ  لفظه بام ال يصحُّ  فسريطي تة عٰىل تعانيَّ مب

 اللفظة.لك م معنٰى تعلَ يُ 

ه  منا أنَّ لَّ ، وسالكسب غري معقول ا عن أنَّ وزنجتاا لو نَّ أ  عىلٰ 

ه إذا كان من مذهبهم  ، ألنَّ صاً ذكره منتق يف همكان غرضل، لمعقو

عل وجب كونه والفدرة قتعاٰىل متٰى فعل يف العبد الاهللا  أنَّ 

ذلك استحال  ومتٰى مل يفعل يكون كذلك، ، ومل جيز أالَّ اً كتسبم

فعل فال  حمول عٰىل الامل حكمدنا يف حأ  ، فقد صاراً كتسبكونه م

تفعون نوا ينام كا، وإنَّ عقاباً  الو وال ثواباً  ،ا م� وال ذ مدحاً  قُّ يستح

 أحد األمرين من اآلخر. لو انفكَّ  بذكر الكسب

 :املخلوقول ب الق ا يلزمهم عىلٰ كر ميف ذ :فصل

ه خلق فيه  ألنَّ تعاٰىل عٰىل الكافر نعمة، هللا ون  يكلزمهم أالَّ ي

ئم داق العقاب التحقابه إٰىل اس هم، فكفره مفضٍ ذهب مفر عىلٰ كلا

وال كر الشهللا يستحّق نعمة مل كن عليه وإذا مل ي ،ارلنود يف ااخللو

عن روج ك خل عليه بذلالقور، وكيف الش ا كنفيهالعبادة، ألهنَّ 

 ين!إلمجاع وانسالخ عن الدِّ ا

 ليهكان ع وإنْ  ،ةمة دينيَّ ليه نعيقولوا: ليست له ع وليس هلم أنْ 

ت اواللذَّ  نافعامل وب، ورض والبرصسمع ة، كاحلياة والاويَّ مة دنينع

 جلة.اعال

قة، إذا كان ة عٰىل احلقيدوه ليس بنعمء عدَّ  يشكّل  وذلك أنَّ 

ة، ة وبليَّ بل هو مرضَّ  النار،دخول  إىلٰ  ومفضياً ب، لعقااإٰىل  مؤّدياً 

غريه وأطعمه  نن سمَّ جمرٰى مري جي نفعٍ  كان فيه عاجُل  وإنْ 

 ع له والبنافليس ه له، يف أنَّ يأك كل وغريه قصده أنْ ، من املأذَّ ملالا

 عليه.  معمن

به  لكان ال يستحقُّ  - ده بععىلٰ  - ذلك نعمةً  أنَّ  مَ لِّ ولو ُس 

إليه  ]] به، وانضمَّ ٤٧٨/[[ص  اقرتن ه قدألنَّ  ادة،العب الشكر وال

ٰ  باقلعه به إٰىل االكفر فيه، وتصريُّ  من خلق زيد وي ته، مرضَّ ما يوىفَّ

ه جون ع اسح منَّمن مرٰى جمجلة، وجيري العاعٰىل نفع تلك املنافع 

والد، وسلب منه األموال، له، ثّم قتل له األ أصلحأو  اباً غريه تر

 ابل ذم�  عليه شكراً  ال يستحقُّ ه يف أنَّ يم، حر لَّ انتهك منه كو

 .ولوماً 

له  نويك فاسدة، أالَّ بهم الهاعٰىل مذ أيضاً  ا يلزم عليهموممَّ 

 وجهني: من  تعاٰىل عٰىل املؤمن نعمة

 إذا قصد  إالَّ  ال] يكون نعمة،فيه [ن امخلق اإلي : أنَّ اأحدمه

منه   ، أو قصدشيئًا قصد يا إذا فعله به ومل ه وجه النعمة، فأمَّ فاعله ب

عٰىل  ئم منعامً يكون الناوهلذا ال  ،بغري شكٍّ  يكون منعامً عمة، ال الن

 امَّ ـل اىلٰ ه تعأين هلم أنَّ  ناه، فمنذكرذي رتفاع القصد اله، الريغ

 ؟فعهبه إٰىل ن دقص، اإليامنؤمن امل يففعل 

تكون   بعد أنْ إالَّ  ن نعمةً ال تكو النعمة اآلخر: أنَّ  وجهوال

 ن نعمة.تكو من أنْ بيح خرجت ض فيها ق ا عرفإذ ،حسنة

التعظيم، لشكر وا اهب عمة يستحقُّ لنا نَّ أ عٰىل ذلك:  والذي يدلُّ 

 لفعلبا يستحقَّ  أنْ  محالهانة، فواإل هبا الذمَّ  قُّ ستحح يوالقبي

 ستخفاف!عظيم واالدح، والتملاو مَّ احد الذالو

 يكون يف ملة، وجاز عٰىل مذاهبهم أنْ ه اجلت هذوإذا صحَّ 
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الوجه، من هذا  فيكون قبيحاً ة لغريه، ؤمن مفسديامن باملاإل فعل

ن، ؤمامل يف ق اإللزامة، فقد حتقَّ يكون نعم القبيح من أنْ ج بيخرف

 ر.ق يف الكافكام حتقَّ 

ابني، الكذَّ  ور املعجزات عىلٰ ظها وزوِّ ُجي  : أنْ أيضاً م ا يلزمهممَّ و

 الضالل عن ا إىلٰ نه يدعو، غري أنَّ اهللاه رسول دق يف أنَّ أو عٰىل صا

 .ف احلقِّ لباطل وخالين واالدِّ 

م تعاٰىل ال قديال نَّ قدون أتعيالقوم  ل: أنَّ األوَّ ووجه لزوم 

من رة] اد[الص فعالح األام القبء من األفعال، وإنَّ يشنه يقبح م

يقبح  ا، وجيب أالَّ يقبح منَّ ق من ليس بصادق صديوت ،ثنيملحدَ ا

من  ه، وأفحُش  أفعاليح يفالقب منه تعاٰىل عندهم، الستحالة دخول

سال رإ من لط وأبشعوأغب، ذِ تصديق الكاذب خلق نفس الكَ 

 ر!]] الكف٤٧٩[ص /[ ٰىل الكفر خلق نفسمن يدعو إ

ام نَّ ز إعجيلتا ألنَّ له، جيز تعذلك  نَّ : أعوايدَّ  وليس هلم أنْ 

 س من املقدورات إالَّ ات، وال جنجناس املقدوريدخل يف أ 

 عجز دليالً ٰى، فكون املما ال يتناهعٰىل  عليهادر ق قادر تعاٰىل ـ]ـ[ال

 عيدَّ مل يكن امل حه إنْ ام يستند إٰىل قبنَّ اجلنس، وإإٰىل  عال يرج

  متناعهم ٰى اجمر ٰى تعاٰىل، فجر هللاوه يف ، وهذا باب قد سدُّ قاً داص

ون هبا وة يك، وشهبه عاملاً لم يكون مقدوره عيكون يف  نْ أ ن م

، بتعجيز لهذلك ليس  ، يف أنَّ كاً حرِّ ت، وحركة يكون هبا ممشتهياً 

 له.ل مث كان األوَّ فأالَّ  ه،ة فعل عليفيَّ كيام هو نفي لوإنَّ 

ل لضالواضح، الدعاء إٰىل ا أيضاً ين لثاووجه لزوم القسم ا

ق ه التي ال يتعلَّ ز دخوله يف أفعالجا الَّ ونه، فأا دح منَّقبوالباطل ي

 القبح.هبا 

، بيُّ يه النؤدِّ يُ  هو ما حلقُّ ن واييقولوا: إذ كان الدِّ  وليس هلم أنْ 

دعو ي إللزامكم أنْ  ىمعنً ك، فأيُّ ذل من اً  شيئال يقتيضالعقل  ألنَّ 

 ؟قِّ احل خالف إىلٰ  النبيُّ 

يح دون الصحذهب مله عٰىل اجَّ يتو اإللزام جيب أنْ  وذلك أنَّ 

 ، وباطالً وحسناً  حاً يف العقل قبي سلف أنَّ  اما فينَّ، وقد بيَّ لطباال

 م.ازإللاه ، فتوجَّ اوحق� 

 ا نفرض أنَّ نَّ أل ،هاً متوجّ  اً ن أيض، لكاذكروه منا ماو سلَّ ثّم ل

 جهته، ثّم بعث من بعده نبيٌّ ن م افرِ عُ  وحقٍّ  دينٍ إٰىل دعا  سابقاً  انبي� 

  هو داعٍ خيالف القبيح، ف هٍ جو به، عىلٰ  أمر س ما نفنهٰى عن ر يآخ

ن قول مٰىل وبع أ تَّ يُ  ، وليس قوله بأنْ احلقِّ  ن وضدِّ يإٰىل خالف الدِّ 

 ام.اإللز ن بوجهسابق، فقد باال

ور ل القبيح واجلتعاٰىل من فعاهللا يصينوا  : أنْ أيضاً  زمهميلا وممَّ 

، كبرياً  الو� عن ذلك ع اهللا ه ظامل جائر كاذب، تعاىلٰ بأنَّ ب، والكذ

، ه أضافوا إلية التي قد نٰى الفعليَّ األوصاف تتبع مع ذهه نَّ أل

لزامات من اإل هذه راد عىلٰ ما يُ الكتاب  هذا ن ما فيام مٰىض نَّوقد بيَّ 

هذا الفصل ما  يفعنها، وأوردنا  أجبنا بالواضح اجليلِّ يادات، ولزا

 عنه. مستغنٍ  وغريُ به ئق هو ال

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /المالك لمذخرية يف علا

نا نفعل  ب:با ]]٧٣[[ص   عٰىل سبيل التوليد:يف أنَّ

 وقوعوب ن وجة مرش  عٰىل أنَّنا نفعل عٰىل سبيل املبادلَّ ما 

يدلَّ  وّلد، فيجب أنْ نا ثابت يف املتدواعينا وأحوالب لك بحسذ

 فيهام.

د، تولّ  قائم يف اململبارشًا يف اأيضاه الذي بيَّنَّ مِّ دح والذودليل امل

ال  - يف استحقاق الذمِّ  لصاألوهو  - لكذبم واظلفإنَّ ال

ال  رالشكبه  يستحقُّ  وّلدين، واإلحسان الذييكونان إالَّ للمت

  متوّلد.الَّ إ فعلهي

 املبارش: باقي ق ال جيدهرُ بطُ  افعال املتوّلدة منَّبدُّ األستوت

 ال يصحُّ اعتامدها الدليل وهذا. يقع بحسب ُقَدرنأنَّه منها: 

م ا ما مل يىلٰ ع ه مبنيٌّ ألنَّ رش، باداًء يف املابت نَّام يف املتوّلد، إلعلم به تقدَّ

 .م العلم بهاه عٰىل ما تقدَّ بيَّنَّ

تقع بحسب  فعال املتوّلدةومنها: أنَّ األ ]]٧٤ص [[/

عتامد، لدفع واالا بحسب اباب، وهلذا حتصل احلركات منَّاألس

 ا وقع بحسبنا مل، فلو مل يكن من فعل[...] حسبت بوالصو

 .ريفعل الغنا كسبابأ 

عال املتوّلدة ما ال يقع ألفما ذكرنا أنَّ يف ا  ُيعَرتضنَّ عىلٰ الو

ارتفاع فعل املدلول مع مل، ألنَّ وجود ألكا ببالسوسب الُقَدر بح

ع مع ارتفا ليس ينقض، وإنَّام النقض وجود الدليلالدليل 

 املدلول.

  فال ليف،تأمن وجود ال بدَّ إذا جاورنا بني أجزاء فال  ا:نهمو

نَّه لو كان ن املجاورة، ألوّلدًا ع يكن متلو مل ودهجوب جووجه لو

 ال نفعله. أنْ  ازجل ءً تدابأو فعلنا ا من فعله تعاىلٰ 

 حيفنة عٰىل اجلسم الحلادَّ ني انها: أنَّ املعتمد بالسكِّ مو

يكن  و مل، فلاكان حي�  ؤمله، إنْ يُ ه وق ه وُيفرِّ يقطع  بدَّ أنْ والرقيق ال

م، عٰىل مال يقع أنْ  زاجل و األملًا أ وّلدمتالقطع   ذكره. ا تقدَّ
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القادر ن ن شأ منَّ أب د:نا يف التولُّ عنوا عٰىل قوليط م أنْ وليس هل

ال يتمُّ يف املتوّلد، وذلك   تركه، وهذا][يقدر عىلٰ  د أنْ يف التولُّ 

له، ال يفع ] عٰىل أنْ عل الف[عىلٰ در يق القادر أنْ ] من رشط [ألنَّ 

، كام  ترك لهعال ما ال يف األفنَّ أل، قادراً  كونه] يف [والرتك رشط

، ألنَّ اىلٰ ] تعَدرقُ ه بالرو. وينتقض ما [ذكا ما ال ضدَّ لهأنَّ فيه

 عليه.  [...]

د لتولُّ يعرتضوا بأنَّ القول با ]] وليس هلم أنْ ٧٥[[ص /

 .[...] 

  حد يفاجلنس الوا ا من [...] [منهب فعلالقدرة الواحدة، ال ي

رنا ًا، إذا ءًا واحدإالَّ جز دحواال] لوقتيف ااحد لواملحلِّ ا [قدَّ

و أ  مخسةاء [زبني أج اً حدحدة جزءًا] واحدنا بقدرة واوضع أ 

] بعدد [ما جاوره بني أليفكون فيه من التي ه ال بدَّ وأنْ ستَّة، فألنَّ 

 الستَّة.خلمسة أو األجزاء ا

 لَّتح نا، وإنَّامهاه عن هذا كاعرتاض أنَّ املحالَّ  واباجل

جة ر يرجع إٰىل حاواحد ألماجلزء الف يف هذا يلتأالزاء من ألج

نا إنَّام تلفة هاهنا، فإنَّ خم الُّ املح ف، وإالَّ ني حلَّ ليف إٰىل املجنس التأ

ة أكثر من وط املذكوربالقدرة الواحدة عٰىل الرشنفعل  نا من أنْ منع

هة ج اعاهٰى ارتفيتن  والإٰىل ما ال ينحرص يؤدِّ  يُ الَّ زء واحد لئج

 .يالتعدِّ احلرص ثابتة مع ذي عيَّنوه جهة ال عوضمل. ويف احلرصا

به أحكامه بدفع   قيتعلَّ وتوّلدًا من فعله م قيل: كيف يكون فإنْ 

 ؟].وب وجوده عند السببوج

وجب  به، وإنْ من فعله ويتعلَّق به أحكامه  ام يكونقلنا: ك

 دواعيه يف الفعل املبارش. رفُّ تو وجوده عند

به. يفعل سب ال د، بأنْ لّ توملع هذا ا يقوز الجيفقد كان د، وبع

 فعل ة، ألنَّ ينايف الفعليَّ   بعض الوجوه الىلٰ أنَّ الوجوب ع عىلٰ 

ون فعًال يك ء، من أنْ جه وجوبه مع اإلجلالجئ واجب، ومل خيرامل

 له.

ا الباب، هذ يفاخلالف  ها ُتسِقط كلَّ وهذه اجلملة التي ذكرنا

سوٰى  عالً ف ألحدنا ثبِت يُ وملال اجلوارح أفع ففي الناس من نفٰى 

ٰى  ما تعدَّ  ، كلُّ لهيكون فعالً  أنْ هم من نفٰى فكر، وفيرادة والاإل

،  اهللا تعاىلٰ  ث له، أو هو من فعلإنَّه حدث ال حمدِ  يه:ال فق زه، وحيِّ 

 .أو وقع بطبع املحلِّ 

  ه غري[يف ُخَلل كالمنا] أنَّ م قدَّ ا تًا عٰىل مل الطبع زائدوممَّا ُيبطِ 

َ ] عٰىل ما بُ ]٧٦ [صمعقول، /[ ل نَّ الفعوضع، وأليف غري م نيِّ

ه إٰىل طبع، دُنسنِ  ]نْ املختار] فال فرق [بني أ  ةفصرًا له  [مؤثِّ يقتيض

ٰىل ] عف بمحِدثُينفٰى تألّ  ة، وبني أنْ هذه الصفة [املراعا وليس له

 عليهلني [مجيعًا عامَّ دلَّ قوال بنياخلروج  جلملة]، ألنَّ سبيل [ا

 ء.الدليل سوا

اجلسم إٰىل ك [حترُّ  حَّ ال يص  أنْ يقتيض طبعبال] فالقول ضاً وأي

 أمرًا واحدًا [...].  ]الَّ وجب إتلفة، ألنَّ الطبع ال ياملخ اتجلها

 عٰىل سبيل التوليد]: ]: [يف أنَّه تعاٰىل يفعل[فصل

.] [أفعاله بحسب ..] [داً عل متولّ أنَّ أحدنا يفما دلَّ عٰىل [

ورة  املجا[...] [فإنَّ  ]عٰىل أنَّ ليل الد اتاديرها وإثبومق األسباب

]  افعلن ] [...] [من] [ال ُيؤثِّر اختالف..[. د وغريمها]امعتواال

 كذلك.

ول [املجاورة  جيوز حص املذهب أنْ ب عٰىل هذا وأيضًا كان جي

نذكره ليد الذي لتو اليف، ألنَّه لوال] التأبني اجلوهرين، وال يوجد

 لة.حما ه الود وجبب يقتيضنا سمل يكن هاه

ب وجو يعتذر يف أنْ  ه املسألة] املخالف يف هذعىلٰ  يس[ول

مله، ألنَّ ال خيلو] ممَّا حيت لَّ املح[جود التأليف مع املجاورة: بأنَّ و

ة خ ا يف غري موضعهح، وقد بيَّنَّغري صحي هذا املذهب  لوِّ صحَّ

 له. ا حيتمممَّ  املحلِّ 

ا لن من فعّلداً متو يفيكون التأل ي أنْ ] العلَّة تنفثّم [إنَّ هذه

 ا. هب نايد من فعللتولا يفاعتذرنا ضًا، إذا يأ 

] ، عله [التأليفمن ف د املجاورةيقول: كيف تولُّ  وال له أنْ 

ملسبَّب لينفصل بذلك مع فقد اشأن السبب جواز وجوده ومن 

كون عٰىل سبيل ال نَّ ]] أ٧٧/[[ص  قي. وذلكمن املوجب احلقي

وهذا التأليف،  بجي دًا، والمنفرزء اجلد بعينه يف يوج املجاورة قد

العلل املوجبة، وإنَّام جاز يف بعض ه من المن انفصدر كاٍف الق

يف ال م والتأل، كالعلب فيام له ضدٌّ وجود مع ارتفاع املسبَّ اضع وامل

 ضدَّ له.

اته املجاورة من ثبإ يف ة ترجع إٰىل أيب عيلٍّ عٰىل أنَّ هذه العلَّ 

 للتأليف.دة فعلنا، مولّ 

ال ليه، وًا إاجتب لكان حمسببالعل اٰىل لو فعته ] بأنَّ هقتعلُّ ا [مَّ فأ

ا حمتاج صحيحبينقض بذلك كونه قادرًا لنفسه، فليس  ] ، [ألهنَّ

 يصحُّ وقوعه إالَّ معه، ال يث كان اليه الفعل يف نفسه من حإل

ل العرض ا فع] إذ ترٰى أنَّه تعاىلٰ [أَال ل. الفاع احلاجة فيه إىلٰ ُتسنَد 

[هذا  يف فعل] لِّ ح[إٰىل املج تاه حمتقول: إنَّ  ال، املحلِّ ٰىل قر إفتامل
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حلياة؟ ه كحاجة] العلم إٰىل الِّ حمالعرض [...] حمتاج إٰىل غريه يف 

ر من تعذَّ  ]] املحتاج يف الفعل إٰىل غريه [مع ، وإنَّام[ال تقول [...]

ل فع، متٰى مل يد بهع أمثاله، يف العرض املقصويقا[وإيقاعه عليه إ

غريه  ادروقع من [ق  نْ إليه، وإحمتاج  ناه: إنَّهلق ي لذء االيش] كذل

الَّ ] ال يضيفها إالقول اذ هعٰىل خالف هذا الوجه، فاحلاجة عىلٰ 

ٰىل  بعض الوجوه. والقديم تعاٰىل قادر عغناء [عىلٰ ر االستبعد تصوُّ 

 [املقصود بهعرض سبَّب القائمة مقامه يف الاملذا ] هليفعل أفعا أنْ 

ٰىل  ا حمتاجني إكنَّ] نْ ه وإاجًا إليحمتيكون  نْ أ ب جيب، فال  سبن غريم

لَّ  حطالس[األسباب، وهلذا كان أحدنا يف صعود  م،  حمتاجًا إٰىل السُّ

يكون ]، فال يكون وال إالَّ به أو بمثله عود السطحبحيث ال يتمُّ ص

لَّم حمتاجًا إليه ل طحالس[صعد  الطائر وإنْ  د نه من الصعوتمكُّ بالسُّ

 ]. مُسلَّ  بغري

ط احلجر الثقيل متوّلدًا لكان هبو عليفو كان تعاٰىل ل ل:يق  نْ فإ

] بعضاحلجر من النزول يف  عننم امن فعله، وقد علمنا أنَّ 

 ون قد منعناه تعاٰىل عن فعله.يك جيب أنْ األوقات، فكان 

فال  جر من احلركات، عن فعل احلد ولَّ ٰىل عامل بام يتهو تعاقلنا: 

لحجر ال  غريه لكنيقع بتسه ال ينَّ أ  لميعع، وما ا يق مالَّ يريد منها إ

لو مل يسكن  هنَّ أل]] يكون ممنوعًا، ٧٨/[[ص  نْ فال جيب أ  يريده.

نه، لكان تاحلجر منَّ يفعل ما يمنع من  بدَّ أنْ عاٰىل ال ا من سكَّ

ع أراد فعالً من األفعال، من لوًا ممنوعيكون  ام جيب أنْ هبوطه، وإنَّ 

  يد قويعىلٰ ض قب الطفل إذا وأ  يف الضع أنَّ ترٰى  دنا منه. أَال أح

نها، وال له من  عمان قوي ال يريد حتريكها، ال ُيوَصف بأنَّهفسكَّ

 لباب.يف هذا ا عتَرب بإطالق العبارةاحلركة؟ وال يُ 

 ، والربد من الوصول إىلٰ وقوهلم: منعنا احلجر من النزول

أيب  إىلٰ قلب ينهذا السؤال ر. و، ألنَّ ذلك جماز ومستعارضاأل

حركة احلجر من فعله ذهب إٰىل أنَّ ألنَّه ييد، وللتمل يقل با نْ إو عيل

 يكون مانعني له. نْ ب أ جتعاٰىل ابتداًء، في

يكون  التوليد، لوجب أنْ لو فعل تعاٰىل عٰىل سبيل  قيل: فإنْ 

 قض يف القادر.ا نوهذ الفعل بفعل سببه، يف سهُمدِخالً نف

يمنع  عٰىل أنْ  رديق ه تعاىلٰ نَّ ه، ألنتعٰىل ما ظن ألمرقلنا: ليس ا

فلم ُيدِخل نفسه يف الفعل عٰىل كلِّ وجد السبب،  نْ إالسبب، ومن 

ر علينا إو ، لٍ حا سبَّب، نع من املنم يف بعض األوقات أنْ نَّام يتعذَّ

فرج له  فال  ،عيلٍّ  ل ينقلب إٰىل أيبمع وجود السبب. ثّم هذا السؤا

 فيه.

نه عيب  هلفعي وز أنْ جيهل  دًا،لّ ل الفعل متون فعفصل: يف أنَّ م

 حَدث يف ذلك؟ني القديم واملهل فصل ب تدئاً؟ وبم

نبتدئه بعينه،  نْ مسبَّبًا، ال جيوز أ  انأحد  خالف يف أنَّ ما يفعلهال

اله به أنَّ حتُ بعض كُ  ف فيه تعاٰىل، فإنَّ أبا هاشم ذكر يفام اخلالوإنَّ 

 .ينع بني األمرموض ٰى يفسوَّ  خيالف حالنا، وإنْ  لك ذيف

الذي يدلُّ  حمَدث، ومن قديم والوز ذلك جي ال حيح أنَّهلصاو

: بالسبب، نيهوج ني إٰىل وجود الفعل مؤدِّ ٰىل ذلك أنَّه يُ ع

]] أفسد وجوده ٧٩ ه ما /[[صبالقدرة. وهذا ُيفِسدومبتدئًا 

 ا ومنه تعاٰىل. منَّك ذل  نفيهذا دليل مشرتك يفبقدرتني وقادرين، و

متوّلد  فيام يقع صحَّ و ايد، فليتز د الجوبت أنَّ الوقد ثوأيضًا ف

تناول  ريِّ غمه ال يُ م السبب، ألنَّ تقدُّ يه مع تقدُّ دأ لصحَّ ذلك فُيبتَ  أنْ 

 ن الوجهني. جواز وجوده مقادر، وهذا يقتيضالقدرة وحال ال

 كحاله  جهنيله وقد ُوِجَد] من الووهذا غري صحيح، ألنَّ [حا

 ونيك ال نْ جب أويو م،امجيع األحكيف  وقد ُوِجَد من أحدمها

كم معقول ال يصحُّ تأثري له يف ح وما ال]  تأثري،وجه الثاينلل[

 إثباته. 

 اٰىل وأفعالنا.مشرتك يف أفعاله [تع ضاً أي وهذا الدليل

الَّ [يفعل، يصحَّ فعله وأ  قدرة أنْ  ما نبتدئ بالوأيضًا] من حقِّ 

 وانعملفاع ا] ارت، معجيب وجوده بوجود سببه د أنْ ولّ ملتا ومن حقِّ 

 . وهذا أيضاً ٍد يتناىفٰ فعٍل واحكمني يف حلان ذيع هامجت[وا

 مشرتك. 

حقِّ القدرة ] أفعالنا: أنَّ من صُّ تختوممَّا يدلُّ عٰىل ما ذكرناه و

والوقت  حلُّ كلِّ وقٍت جزء من احلركة إذا كان املل هبا يف ُيفعَ  أنْ 

و فل ركة،بب حا سيقع هب رجها من هذا احلكم أنْ  ُخي ، والواحداً 

عل احلركة فعله ونفن از أنْ ا سببه، جلنلفع بتدئ بامن أنْ جاز 

ذه احلال، مع فعل  ه يفا قة هبخرٰى التي قلنا: إنَّ القدرة متعلِّ األُ 

قلنا ذلك ألنَّ اجلمع بني هاتني  ]، وإنَّامب احلركة [األُخرٰى سب

ي إٰىل ؤدِّ يُ  هذاقة هبام، و، والقدرة متعلِّ دُّ ايتضوال ركتني ال يتناٰىف احل

لِّ الواحد يف املح س الواحدة من اجلنردلقا مقدوره حصاران مدع

 وقت الواحد.وال

ق مع تلك ل: إنَّ القدرة تتعلَّ قون ال اوال يرجع ذلك علينا، ألنَّ 

هلم،  ا أنَّ ذلك الزمبيَّنَّزٍء واحٍد، وقد ائط بأكثر من جالرش

  واحدٍة من احلركتني.كلِّ ب اهقإلثباهتم تعلُّ 

*   *   * 
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عليها هبا و حقُّ ستَ يُ  ماو لاعفيف األ المالك ]]٢٧٦[[ص /

 :وتفصيله ومتييز أحكام ذلك

ال عف العدل أقسام األا يفمنالكقد ذكرنا يف صدر الكتاب عند 

 احلسن ومراتبه، ونريد اآلن أنْ  يف حسن وقبح، وأقسام الفعل

ب ون رضفعال معٰىل هذه األ حقُّ ستَ  يف هذا املوضع ما يُ بنيِّ نُ 

 ها.حكاموأ ت قاقاالستحا

، ، وعقابمٌّ واب، وشكر، وذفعال: مدح، وثاألن م قُّ واملستح

 وعوض.

 حال املمدوح. عظم عن  ئهو: القول املنب )املدح( وحدُّ 

املقارن للتعظيم  حقُّ هو: النفع املستَ  )الثواب( وحدُّ 

 اخلالص. حقُّ ستَ املفع يد يف ذلك فقيل: النز اموالتبجيل، وربَّ 

 عظيم.تلا منمع رضب عمة بالنف عرتااالهو:  )كرالش( وحدُّ 

 ذموم.ال املضاع حما أنبأ عن اتِّ  )الذمِّ ( وحدُّ 

  املقارن لالستخفاف حقُّ ستملار هو: الرض )العقاب( وحدُّ 

 هانة.واإل

الم فيام به من اآل ه وما يستحقُّ ا حدَّ نَّبيَّ  فقد )العوض(ا فأمَّ 

 عادته.إلٰى معنم، فال قدَّ ت

 عاً وضوم ونيك ل أنْ وَّ : األئطا برشإالَّ  دحاً  يكون معل الوالف

يكون  التعظيم، والثالث أنْ  ىلٰ إقصد قائله ي ثاين أنْ عظام، واللإل

 ملمدوح.]] ا٢٧٧/[[ص  م حال عظب اً ملاملادح عا

لعظم حال املمدوح بمجرٰى  د والظنَّ وقد أجرٰى قوم االعتقا

 علم.ال

 يكون وال، ايكون مستحق�  أنْ  دح من شأنهملا والدليل عٰىل أنَّ 

  نحو من نمدحه ونعلم من  ا ثابتاً عظام: إمَّ اإلب  مع العلمإالَّ  لككذ

ا من غاب عنَّ مدح ونح وطاً  التعظيم، أو مرشحاله ما يقتيض

 . احلال املوجبة للتعظيمئه عىلٰ ط بقابرش

يه التصديق  يدخل ف ، وهلذا خرباً واملدح ال يكون إالَّ 

وقصد  )فاضلو فالن عامل أ ( :لقاذا إه ة يف أنَّ وال شبه يب.تكذوال

 . ه مادح لهنَّ إ، فمهظيعت ىلٰ إ

ا ، إمَّ ٰىل القلب مدحاً إ ما يرجع من ذلك  ٰى سمَّ يُ  وليس يمتنع أنْ 

ٰىل القلب إ رجع وا بالشكر ما ي ز، كام سمُّ لتجوُّ طريق التحقيق أو ا ىلٰ ع 

عظام إ  ىلٰ إ د لقص حيسن مع ا وبني من مل بني املحسن  هق من تفرُّ 

ه مع يستحقُّ  الن وم املدح  تحقِّ املس  التفرقة بني يضاً كون أ في املحسن، 

  صل هو القول. كان األ   نْ إ ، و عظام مدحاً ٰىل اإلإ   القصد 

من قام لغريه   ، ألنَّ يف القول والفعل معاً  لفيدخ عظاما اإلفأمَّ 

ل رأسه، لك من قبَّ ٰىل التعظيم فقد أعظمه، كام يكون كذإ قاصداً 

 عَ ِض وُ  قول أو فعل كلُّ  عظاماإل ارعظام، فصمثل اإل امكرواإل

 م. حال املعظَّ  معظن نباء علإل

ه نبكو ه بالصفة التي ذكرنا، ألنَّ يف أنَّ فال شبهة  )الثواب(ا فأمَّ 

يبني من   ار وغريه، وبكونه مستحق� فع من رضا ليس بنممَّ يبني  اً عنف

 .العوضظيم ليس يبني من ل، وملقارنة التعالتفضُّ 

  ف بنعمةاعرتمن  ألنَّ  ،ذكرناهما  الشكر دَّ ح ام قلنا: إنَّ نَّ إو

ظيم عرتاف من التع، ولو عري االشاكراً ٰى سمَّ له يُ مع تعظيم  هريغ

من االعرتاف ]] لو عري التعظيم ٢٧٨[[ص /كام ، ملا كان شاكراً 

ان كن كذلك. وقد يكون الشكر عندهم باللسحود مل يوقارن اجل

 م ذكره.دَّ  ما تقلب عىلٰ قلان بصل، وقد يكووهو األ

 ه.بعينر هو الشك )مداحل(و

بحال   ٰىل القصد والعلمإفتقر ه القول امليف أنَّ  )ذمِّ ال(وحكم 

 ىلٰ إبه ما يرجع  َف ِص وُ  نْ إو ،مناهم املدح الذي قدَّ املذموم حك

 ام قلنا يف املدح والشكر.القلب فعٰىل سبيل املجاز، ك

، ل معاً فعان بالقول والنويكف )هانةاإل(و )تخفافساال(ا فأمَّ 

 منه ذلك دُّ عَ قام له يُ يُ  أنْ ن جيب ممَّ  وهو هيقم لغري مل من ألنَّ 

 . استخفافاً 

ا زه ممَّ ميِّ ر يُ لرضباه صفو نَّ بام ذكرناه، أل )العقاب(دنا حدَّ  امنَّ إو

زه من الظلم ميِّ يُ  ه مستحقٌّ بأنَّ ر من نفع وغريه، ووصفه س برضلي

 ه.وغري

تعاٰىل من   اهللاا يفعله ز ممَّ يَّ هانة يتماإلف واوبمقارنة االستخف

 من ذلك. أيضاً  زيتميَّ  أيضاً  اق� تحمسكان  نْ إوض، مرااأل

 من تناعمب واالبه املدح هو الواجب والند ستحقُّ والذي ي

لقبيح، اه هو املباح واما عدا ما ذكرن ا ذلك ألنَّ قلنام نَّ إ، والقبيح

خالل به اإل به يستحقُّ عل  فالستحقاق املدح، ويف ا هلام وال حظَّ 

اح فعال هو املب من األ يحقبما عدا ال ألنَّ ،  القبيحالَّ دح إامل

وال مدح.  نصيب للمباح يف ذمٍّ  الندب، والوالواجب و

 للمدح. مناٍف  ، وهو الذمَّ واجب يقتيضبال لخالاإلو

ٰىل من  خالل به املدح لكان تركه أوباإل قُّ حِ والندب لو استُ 

 .ونه ندباً ك نقضك فعله، ويف ذل

له عفي أنْ جب فهو الوافعل الاملدح عٰىل قاق ا رشط استحفأمَّ 

 وهو عامل ه كذلك إالَّ به، وال يفعلو جلهة وجوا لوجوبه أ إمَّ 
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عٰىل  دلُّ ]] ي٢٧٩/[[ص  [والذي ،وبهجو وجه وبوجوبه أ 

] لهفع نْ إاملدح و يستحقَّ  أنْ  جيب لصحَّ مل  ه لوط أنَّ وجوب الرش

 . ساهياً 

ة فعله للشهو نْ إو املدح عليه يستحقَّ  أنْ جيب ان فك يضاً أ و

ام نَّ إوجه استحقاق املدح  كانذا إه ة، ألنَّ ارضحلا فعة واملناذَّ والل

د ال قص احلغريِّ يُ ناه مل ر ذكر باماغري اعتبيقاع نفس الفعل من إهو 

 ة.الشهوة واللذَّ 

املدح  ٰى يستحقَّ حتَّ  يفعله لكونه ندباً  الندب فيجب أنْ  اأمَّ 

م قدَّ ما ت] كذلدليل عٰىل [وال ام يفعله للنفع احلارض،نَّ إو يه،عل

 .هكرذ

أو لوجه قبحه،  حاً لكونه قبيال يفعله  أنْ  ا القبيح فيجبوأمَّ 

 بالقبح ووجهه.  ملاً عا يكون من أنْ  اً ذإ فال بدَّ 

*   *   * 

 :هـ)٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /ملالعلم والع رشح مجل

ها  اجتق هذه األفعال بنا وحعلُّ ت ا الدليل عىلٰ وأمَّ ]] ٤٤[[ص 

 ا.ينا وأحوالندواعقوعها بحسب إلينا، فوجوب و

به  إليه أو نارًا قد أحاطتهد سبعًا قد أقبل اشن م  ترٰى أنَّ أَال 

قع منه اهلرب مع يال  ز أنْ و، فال جيوهو يقدر عٰىل اهلرب منهام

م يعلم  ه طعااجلوع وبني يديوكذلك من كان شديد  .كامل عقله

 أنْ ن م ه ال بدَّ نَّ إ، ف وال آجالً جالً عا ليه يف تناوله الرضر عال  هأنَّ 

ملا وجب وقوعها عٰىل قة بنا نا متعلِّ عالأف فلوال أنَّ  ؟لاألكه يقع من

 قلناه. ام

ض بوقوع رتن اعاض ميسقط اعرتوبالوجوب الذي ذكرناه 

د، لسيِّ رادة ابحسب إالعبد وفعل  ،ة بحسب إرادة امللكعيَّ فعل الر

 ذلك غري واجب. كلَّ  نَّ أل

نا  ا فيلهنه يفعسبحا اهللا نَّ إضًا يسقط قول من قال: ( يأ ه ثلموب

تنا ب إرادا وجب وقوعها بحسه لو كان كذلك ملنَّ أل، العادة)ب

قوًال يكون مع من أنْ  دَّ ال باعل فلفعل بالق اتعلُّ  وكراهتنا، وألنَّ 

حصول وجوب من  دكآل عقَ  وجه يُ نًا، واليَّ ت فاعالً معثبِ نُ  قبل أنْ 

زة وجموَّ ينا وهذه العلقة معلومة ف اله.أحوه وبحسب دواعيالفعل 

 ز.مجوَّ املعلوم لل ركت ال جيوزم، ولقديا يف

ه ليس   أنَّ بنيِّ ة، فنحن نُ عيه املجربِّ ا الكسب الذي تدَّ فأمَّ 

 .شاء اهللا  بعد إنْ فيام عقولمب

*   *   * 

فعال األو : د املرتٰىض ل السيِّ اق مسألة: ]] ٩٢[[ص 

ا هلن ثودهم وأحواهلم هم املحدِ وقصة ملالتابع اهرة يف العبادالظ

حواهلم، دواعيهم وأ  سببحوقوعها جوب ، لونهسبحا دونه

 .ليهم من مدح وذمٍّ أحكامها راجعة إ وألنَّ 

 دة.لِّ  األفعال املتويف يضاً ان أ دجهان معتموهذان الو

  -ا يظهر منَّ تيألفعال الهذه ا  أنَّ الذي يدلُّ عىلٰ رشح ذلك: 

عها وقو أفعالنا، وجوب -ن واحلركة سكووالمثل القيام والقعود 

ا أفع اللوالنا، فوأحوينا اعبحسب دو  .وجب ذلك النا ملاأهنَّ

ينا عبحسب دوا أفعال غرينا ال جيب وقوعها  ترٰى أنَّ أَال 

ب  ا ال جيوهيأتنلواننا وخلقنا فعالنا. وكذلك أ نا ملا مل تكن أ الوأحو

 فيجب أنْ  ؟لنافعاملا مل تكن أ وأحوالنا حسب دواعينا ب حصوهلا

 ا.أفعالن لنا،أحواو حسب دواعيناله بيكون ما جيب حصو

وع فعل العبد عن هذا الدليل من وق َل ئِ  ُس أجبنا عامَّ د وق 

سب ة بحفعل الرعيَّ ع ووقوٰىل وإرادة امل]] ٩٣[[ص /بحسب 

 ب حصوله، ألنَّ جيمجيع ذلك ال  ا:قلن  بأنْ رادة امللك، فيام مٰىض إ

اله  مويعيص ك وكذلك العبد جيوز أنْ ملل اتعيص ة جيوز أنْ الرعيَّ 

 غريه منه. دراأ  منه ما ويقعمنه ع فيام يق

لداعي إٰىل احلركة عاه امن د لنا، ألنَّ لك أفعاوليس كذ

عليه يف  أنَّ يعتقد  نوع منه، والري مميه غر علدلسكون وهو قاوا

 من أنْ  عاجلة، فال بدَّ بل له فيه منفعة  جالً وال آجالً عا فعله رضراً 

ه هذما  أنَّ لك بذ مَ لِ عقله. فعُ  كاملال يفعل مع  ، وال جيوز أنْ علهيف

 رته فعل لنا. وص

مل يقع  ه وإنْ ساهي والنائم، وأنَّ بنا أيضًا عن فعل الأج وقد

ام وغري ذلك من درمها وآالهته يقع بحسب ق نَّ إفام رادهتإبحسب 

 واهلام.حأ 

 فعلنه ف إذا نام ال يقع مضعيال  ترٰى أنَّ أَال ] ]٩٤[[ص /

ع يقمة، ال لتمتة واثغمه فيها اللكال ك من كانت آلةالقوي. وكذل

 ؟ل يقظتهن يقع يف حا مثل ما كاالَّ الكالم إمنه من  حال نومه يف

 هلام.والنائم فعل فعل الساهي  أنَّ  ابقةاملط بوجود هذه مَ لِ فعُ 

وهنيه عٰىل ما   ا ومدحه وأمرهمنَّاحد لوا ه حيسن ذمُّ نَّ إوأيضًا ف

م الكذب والظلمثل القبيحة واحلسنة،  األفعالمن نه يظهر م

سن مدحه ة، وال حيالوديع نصاف وردِّ إلاو معَ شكر النِّبث ووالع

ا أهنَّ لوال ه. فغري نكانت صادرة مه عٰىل هذه األفعال إذا مُّ وال ذ

 غري.درة من الصاا كانت حيسن إذ ن ذلك كام النا ملا حسأفعال



 ١٥٥  ..............................................................................................  العبادأفعال األفعال /  )٧٢(/  فلاألرف ح

، فرع عٰىل والذمِّ دح املسن العلم بح يقول: إنَّ  نْ أ  وليس ألحدٍ 

ح مدَ ما يُ  نَّ  عٰىل أ الً يدله جتعلون فكيفله، ل الفعل فع بأنَّ  العلم

 فعل له؟ مُّ ذَ ليه ويُ ع

عيه دوا بحسب هذه األفعال ا إذا علمنا حصولوذلك أنَّ 

ذلك علًام  ونه عليها، ويكمِّ ذ ا حسن مدحه وأفعاله، علمنو

، ثّم والذمِّ  دحامل يف حسن ملة، وذلك كاٍف ة عٰىل طريق اجلبالفعليَّ 

ريق التفصيل. ط عىلٰ ه ه فعل لأنَّ ٰىل ع لذمِّ ملدح وااسن بح دلُّ ستَ يُ 

 الً لصاحبه.دمها أصوال أح يس بينهام تناٍف ول

بحدوث األفعال ونفي  ة رلقداق [تعلُّ  ]]٩٥[[ص /

 :الكسب]

 ق إالَّ : وقدرنا ال تتعلَّ  رتٰىض املد قال السيِّ  ة:ألمس

 تًا.ثباوإ ة احلدوث نفياً ق صحَّ لتعلُّ ا اهذ باعث األفعال، التِّ حدوب

 ق باملقدور إالَّ لَّ القدرة ال تتع أنَّ  عىلٰ  الذي يدلُّ  لك:ذ رشح

 حدوثه صحَّ  صحَّ  ا املقدور متٰى ا وجدنجه احلدوث، أنَّ  وعىلٰ 

يكون موجودًا مل  يه بأنْ لك فذ ٰى مل يصّح ، ومترة بهلقدق اتعلُّ 

 وجه قت به عىلٰ ام تعلَّ ا إنَّ هنَّ ك أ قدرة به، فعلمنا بذلالق يصّح تعلُّ 

 احلدوث.

 يكون عرضًا صحَّ  نْ أ  ما يصحُّ  : إنَّ لايق نْ  ذلك أعىلٰ  يلزم وال

ق تعلُّ  حُّ  يصًا الضيكون عر أنْ  وما ال يصحُّ  ،ق القدرة بهتعلُّ 

ق كون املقدور عرضًا، لُّ هة التعج يكون غي أنْ فيب به، القدرة

 قط اإللزام.فس فة،عرض بكونه عرضًا صس لله ليأنَّ  كوذل

 قولة.مع صفة ثاً حمدَ  كونهله ب ثًا، ألنَّ دَ ه حموليس كذلك كون

ستحالة مع ا عٰىل إجياد اجلواهر القديم تعاٰىل يقدر نَّ وأيضًا فإ

ون درة كلقق اح لتعلُّ صحِّ مليكون ا ك أنْ طل بذل. فبرضاً عكوهنا 

 قدور عرضًا.امل

ا إهنَّ فح، وقب حال احلدوث من حسنا صفات التي تتبع وأمَّ 

 ضًا.يأ ك ذلم عٰىل يلز فال اً  كونه قادرل غريقة بصفات الفاعمتعلِّ 

ة فليس  ه املجربِّ يعا الكسب الذي تدَّ مَّ أ و]] ٩٦[[ص /

ه قة بة متعلِّ قدرال إنَّ  :اليق أنْ  جيوزال  لوما ليس بمعقوبمعقول، 

 سم أيضًا. ذا القفبطل ه

ين]:قة ب [يف أنَّ القدرة متعلِّ   الضدَّ

ين،  دَّ بالضقة  : وهي متعلِّ  د املرتٰىض سيِّ ال قال مسألة:

 اجلهات. ل يف ع من التنقُّ ونمم ريقادر غ كلُّ ن كُّ تمل

 أنَّ : يندَّ قة بالضمتعلِّ  القدرة عٰىل أنَّ  يدلُّ  الذيرشح ذلك: 

ف بحسب دواعيه، ترصُّ ري ممنوع من ال غراً ٰى كان قادا متالواحد منَّ

، ومتٰى ةً ك يرسيتحرَّ  أنْ  نهم صحَّ  ك يمنةً يتحرَّ  أنْ  منه متٰى ما صحَّ 

 .ق بينهامفرِّ يُ  نْ ه أ من قني صحَّ تفرِّ ني مب جيمع منه أنْ  حَّ ص

 هين مل جتب هذضدَّ قة بالالقدرة متعلِّ  فلوال أنَّ ]] ٩٧[[ص /

الستحالة  ةً الكون يرس يضادُّ  يمنةً ن الكو نَّ نعلم أ  ة. ونحنضيَّ الق

 ك.ذل االفرتاق ملثل ع يضادُّ اجتامعهام، وكذلك االجتام

ة بعدد  تلفدر خمق  القادرد يف يوج هيقول: إنَّ  أنْ  وليس ألحدٍ 

 ل يفتنقُّ منه ال ل ذلك صحَّ فألج منه، حُّ د التي يصادضاأل

 اجلهات.

يف  جديو لوه، لوجب أنْ اا ق  من عىلٰ ااألمر لو ك ك أنَّ وذل

ينتقل  أنْ  اجلهات التي يصحُّ  ناهٰى. ألنَّ ال يتر ما دَ ر من القُ القاد

م حكن ينبغي أنْ  إليهٰى فام أدَّ ، وذلك مستحيل. له ايةإليها ال هن

 .سادهبف

 درة للفعل]: قالم [تقدُّ 

ا  ل، ألهنَّ مة للفع: وهي متقدِّ  د املرتٰىض قال السيِّ  مسألة:

ثًا، دَ تاج إليها ليكون الفعل هبا حمُحي  ام موجبة. وإنَّ الوة لَّ ليست بع

 استغنٰى عنها. دَ جِ فإذا وُ 

ا  هنَّ مة للفعل وأ القدرة متقدِّ  نَّ  أ عىلٰ  الذي يدلُّ  ذلك:ح رش

َب السبب ة للمعلول وال إجيالَّ لعجياَب ال، إللفعة ليست موجب

ولبطل  ،لعالف  القادر يفطل ختريُّ ا لو كانت كذلك لبب، أهنَّ للمسبَّ 

ملدح وحسن األمر وا اق الذمِّ القادرين من استحق كامأحأيضًا 

ومضافًا إليه  انهسبح ر فعالً هللايكون املقدو والنهي. وكان جيب أنْ 

 خالف ذلك. امنعله، وقد وحد قدرةاله فاعل نَّ د، ألدون العب

ن تكو ، وجب أنْ ت موجبةا ليسوإذا ثبت أهنَّ ]] ٩٨[[ص /

مع الفعل هبا، فلو كانت  إلجيادا ام احتاج إليهأنَّ  همة، ألنَّ متقدِّ 

قد علمنا خالف  الفعل الستغنٰى الفعل بوجوده عنها، ووجود 

 ده.نحكم بفسا  إليه ينبغي أنْ ٰى دَّ  أ لك. فامذ

ب ة أو املسبَّ العلَّ  ولعلعلول مة املقارنبمعورضنا  فإنْ 

جلواب عنه ما حاجتهام إليهام. فا للسبب الذي يقارنه مع

ن وليست القدرة كذلك، ب موجباة والسبعلَّ ال من أنَّ : اهنمقدَّ 

  بان الفرق بينهام.ف

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت بي حللأبو الصالح ا  ملعارف/تقريب ا

 ]: رختيااليف اجلرب وا[ :ةمسأل]] ١٠٨[[ص 
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م  دها هاد مبارشها ومتولّ اقعة من جهة العبولات اوالتأثري

 .هثون هلا دونحدِ امل

 . تعاىلٰ عل اهللاد من فتولّ ملا إنَّ  :اأرسهب ةوقالت املجربِّ 

 .ده يف املتولّ ملبارش ما قالوقال جهم يف ا

 . ثالقديم واملحدَ  فعلهو  :ارل النجَّ ]] وقا١٠٩[[ص /

د  بعالن خلق وم  اىلٰ  تعهللا هو من فعل ا :ريوقال األشع

 كسب. 

وجوب وقوعها بحسب  :ة ما ذهبنا إليه صحَّ والدليل عىلٰ 

ث ديم أو حمدَ لغريه من ق  فعالً  كانتولو  ،هأحوال من وقعت من

 الختلف احلال.

ها  عٰىل إجياد ٰىل قادراً إذا كان القديم تعا :يقول أنْ  ألحدٍ  يسول

الوجوب  نَّ أل ؟له وهنا فعالً من كفام املانع  ،حوالكمبقة ألمطا

  ، ث يف الشاهدحمدَ تعاٰىل فرع إلثبات اته إثب وألنَّ  ،ذلكمن  نعيم

 ةضافإ وألنَّ  ،غائباً  يثبت أنْ  لشاهدا يف  ثاً حمدَ  ٰى نفن ممَّ   يصحُّ فال

ه فال جيوز نفي ،أحواله  بوقوعه بحسبكن إالَّ متل ال إٰىل فاعالفعل 

 نهيب ق تعلُّ من الٰىل إ وإضافته ،جهالو قه به عٰىل هذان يعلم تعلُّ مَّ ع

 هذا  لوقوعه منه عىلٰ إالَّ له مل يكن كذلك  فعالً  وهو لو كان ،بينهو

 .هالوج

إٰىل من  ه املدح والذمِّ وتوجُّ  ن األمر والنهيحسم علوفم اً وأيض

 كسبال وز إسناد ذلك إىلٰ  جيوال ،ق به التأثري احلسن والقبيحتعلَّ 

ه مافهبإملطالبة وا عيهدَّ املكالة مل كريربدليل ت ،عقوللكونه غري م

 حقيقته.ع العلم بوارتفا

ي  هألمر والنعلم حسن اكام ن ،دولّ قض باملتذلك ينت وألنَّ 

وهو  ،داملتولّ  م مثل ذلك يفعلَ يُ  ، عليه الذمِّ ه املدح ورش وتوجُّ ابملبا

إضافة   ألنَّ  ،عالً كون العبد فا الل عىلٰ ة االستديف صحَّ  كاٍف 

 .ةبهش رش بغريملبافة اضا إاثه يقتيضإحد د إىلٰ املتولّ 

 وعه إٰىل كون فاعلهحلاجة الفعل يف وق دراً وإذا ثبت كونه قا

 ذلك بعد أنْ نه كد كولتجدُّ  ،ر بقدرةداق  هوف ]]١١٠[[ص / قادراً 

ولتزايد  ،وأحواله عٰىل ما كانت عليه عن ذلك وخروجه ،مل يكن

 .بعض عىلٰ  مقدورات بعضنا

 ،جةال احلاأحو ا يفينر دواعوفِّ ليُ  ،وهي من فعل اهللا تعاىلٰ 

 .رها ال لوجهذُّ تعو

  يِّ احل من ختار وتصحيح الفعلن حكمها إجياب حالة امل مو

 تفائها.ع انره معذُّ بدليل ت

  ،هاستعامل حملِّ ع ا مهبا الفعل إالَّ  حَّ ال يص أنْ  ومن صفتها

ها أو شارة ملحلِّ  املعىلٰ  هاووقوف تأثري ،نااع علير االخرتبدليل تعذُّ 

 . هتماسَّ  ملا

هات يف اجلقادر  ف كلِّ ة ترصُّ صحَّ ل ،ينلضدَّ  اة عىلٰ دروهي ق 

فيوجد  ،امهادانتفاء إح لصحَّ  نيتعن قدر كان ذلك لوو ،ةاملتضادَّ 

 .ف ذلكلوم خالواملع ،ف يف اجلهاتمنه الترصُّ  قادر ال يصحُّ 

م من دَ قِ بدليل ثبوت صفة ال ،اثباألحد وتأثريها خمتصٌّ 

 املقدور إىلٰ عند القصد  دجدِّ تامل وألنَّ  ،وجودر إجياد املدوهنا وتعذُّ 

 هاأثريالختصاص ت ،علللفمة وهي متقدِّ  ،و احلدوثمن صفاته ه

 وألنَّ  ،ه ن موجودة يف حال عدمكوت أنْ  فيجب ،داثباألح

د ا وجفإذ ،ٰىل الوجودهبا الفعل من العدم إاحلاجة إليها ليخرج 

ل بني أوَّ  جودهوال فرق يف استغنائه عنها بو ،اقه هباستحال تعلُّ 

 فلو كانت ،ين قها بالضدَّ لنا عٰىل تعلُّ لَّ د قد اوألنَّ  ،ا انيهل وثحا

اجتامع  ذلك ٰىض تهنا موجبة عندهم الق وك ام معمصاحبة هل

 . لو حماين وهالضدَّ 

ذلك لو جاز  ألنَّ  ،ٰىل وجهنيوال جيوز حدوث الفعل ع

تني الصف القادر عٰىل مجع ألنَّ  ،امتفريقه و قادرين لصحَّ بقادر أ

مها  فعل أحديقتيض ]]١١١ص [[/ وذلك ،يقهامفرقادر عٰىل ت

ع موفيه إجياد املوجود  ،اءخر يف حال البقل احلدوث واآليف حا

  ته.تحالاس

 فعل صفة زائدةإذ لو كان ال ، يتزايد حلدوث الوصفه ا وأيضاً 

 ،وىلٰ األُ  ىلٰ د عا حكم زائيكون هل ب أنْ د حدوثه لوجعٰىل جمرَّ 

  ، ثاً ه حمدَ نوك يزيد عىلٰ صفة وال ث للمحدَ  حكم ه الونحن نعلم أنَّ 

 ،وىلٰ ئدة حاصلة مع األُ زا ليها مع صفةر إها املشااألحكام كلَّ  ألنَّ 

 .ني إثباته ونفيهز إثبات ما ال فرق بوجي الف

ه لو نَّ أل ،نيتبقادرين وال قدر ث مقدور واحدوال جيوز حدو

 ،ف اآلخر عنهصوارر دواعي أحدمها إليه ووفَّ يت أنْ  كان ال يمتنع

 اقتٰىض ارتفع  وإنْ  ،عنه إٰىل من جيب نفيهه فتاإض اقتٰىض وقع  فإنْ 

 انتفاء إحدامها يصحُّ  رتنيدوكونه بق ،جيب إضافته إليه نفيه عمَّ ن

خرٰى من كوهنا تفع خرجت األُ ار معدومة وإنْ  وقع فبقدرة فإنْ 

ال مقدور واحد بقادرين أو تحاس وإذا ، وكالمها حمال ،هقدرة علي

 ،ار واألشعريجَّ نالب فسد مذههني  وجىلٰ ده ع وجتدُّ درتنيق 

 .عٰىل ذلك نيمبنيَّ  هناملكو

 *  *   * 
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 ):هـ٤٤٧(ت  لبيح احلالكايف يف الفقه/ أبو الصال

ق ا نعلم تعلُّ فهو أنَّ  ،دراً قاف ا برهان كون املكلَّ أمَّ ]] ٤٨[[ص 

لكوهنا من فعله   ك مقتضٍ ذلو ،وعها من جهته ات به ووق التأثري

 لنظر ليسالستحالة ا ،ادراً ق  نهكوفرع ل اعالً نه فكونه، وبيِّ نُ ما  عىلٰ 

 ادر.بق

  ،لثقيلامحل ات وهف يف اجلمنه الترصُّ  يصحُّ  الم حي� عن اوألنَّ 

منه الفعل عٰىل  من صحَّ  يكون فيجب أنْ  ،منه ذلك يصحُّ  ال اوحي� 

لوال ثبوهتا له وانتفاؤها ][و، ر عليهصلة ملن تعذَّ صفة ليست حا

 .ر عليهامذَّ تعأو  عاً ام ممنه علالف ر لصحَّ األخعن 

، ة قادراً عربيَّ للغة الا لهأ ه الصفة سامَّ  كعٰىل تلومن كان 

قة به تأثريات املتعلِّ علمنا بوجوب وقوع الل علفا هنَّ إ :وقلنا

لغريه  فعالً  ولو كانت، علومه وقدرهاله من قصوده وبحسب أحو

يقع ف ٰىل الكتابةصد إة، ويقة فيقع يرسلذهاب يمند ايقص جلاز أنْ 

امل هبا،  العر ر عٰىل القادذَّ تعي ويمّ ابة من األُ تكالع اء، ويقالبن

ر اخلفيف ويتعذَّ  ضعيف اليفالثقيل ]] ٤٩[[ص /محل  يصحُّ و

 ف ذلك.، واملعلوم خاليد القوعٰىل األي

ق به  تعلَّ ٰىل من إوالتعظيم دح ه املفمن املعلوم توجُّ  وأيضاً 

لقبيح، ا ثريتأق به العلَّ من ت ىلٰ إفاف ستخواال التأثري احلسن، والذمِّ 

دوث الفعل عٰىل يم توابع حلوالتعظح تخفاف واملدالساو والذمُّ 

 قبححلسن والق صفتي افيجب تعلُّ بح، الق ووجه احلسن أ 

 قهام بغريه.الستحالة تعلُّ ، بيحث احلسن والقبمحدِ 

عٰىل خلقه وهيأته، فلو كان  ها نعلم قبح مدحه أو ذمِّ وألنَّ 

كقبحه منها  ءيش عىلٰ ه حه وذمُّ ح مدلقب هاتأثريات حكمم الحك

ق دليل واضح عٰىل تعلُّ احلال  فاء، واختالبنو عٰىل صورة

 ديم سبحانه.ق خلقه بالقوتعلُّ  دورهت بقاالتأثري

ت من  قه باملتامثالتعلُّ  يف الشاهد علمنا ومتٰى علمنا قادراً 

 اتادان يف اجلهة الواحدة واإلركوكاأل ،العبادمقدورات 

 قت وق واحد يف علَّ ا بمتنهم كلٌّ ق تعلِّ م امللعلوواوالكراهات 

م وختلفات كالعلم واإلرادة والعلحد، وباملحد عٰىل وجه واوا

 ،رةات متغايقة بمرادواإلرادات املتعلِّ  ،فةقة بمعلومات خمتلتعلِّ امل

وان يف كأكين وبالضدَّ  ،وجوه خمتلفةأو بمعلوم أو مراد عٰىل 

 نِّ لظجلهل وامن انها م واحد كلُّ  دُّ يضا اجلهات والعلوم وما

 ،ون ذلكيك لو أنْ فال خي .ها من الكراهاتادُّ إلرادات وما يضاو

 .هق قدرة ختصُّ متعلّ  لكلِّ  أو ألنَّ  ،قلُّ التعهذا  قدرة توجب كلَّ  نَّ أل

منهم  قادرين تصحُّ  ةٰىل وجوب عدَّ إ يؤدِّ ه يُ ألنَّ  ،باطل والثاين

ون هة دج ، والكون يفلعلمن الكراهة، واجلهل دون ادودة رااإل

ق قدرة حال التعلُّ  اب كلِّ ت إجيثبف فساد ذلك، ملوعهة، واملج

ين بالضدَّ  قادرق الال واملختلفات واألضداد، وتعلُّ باألمث

القدرة  ألنَّ  ،اعالً نه فلكو م كونه قادراً يوجب تقدُّ ]] ٥٠ [[ص/

 ذلك ين القتٰىض لضدَّ با قهابتها للفعل مع تعلُّ لو وجب مصاح

 .استحالتهمع ين وجود الضدَّ 

 ىلٰ إليخرج هبا من العدم إٰىل القدرة ر دوقامل جةحا فإنَّ  اً وأيض

ستغنائه يف حال كاا نهع ييستغن أنْ  دَ جِ ، فيجب متٰى وُ الوجود

د، وتأثري القدرة يه يف الوجوم القدرة علاء، وذلك يوجب تقدُّ البق

ت جبأوت دَ جِ ا متٰى وُ لفعل ، ألهنَّ ه امن يصحُّ  هلا ال احليِّ إجياب ح

ي العدم فتص نَّ أل ،حداثباإل صُّ تلقادر خيري اوتأث، احلالهذه 

يكن مل  حداثتأثريه باإل قادر، فلو مل خيتّص ق بمتعلِّ والبقاء غري 

 ق.فاعل تعلُّ بني الفعل وال

 تيضنه تقسبحا هففحكمة مكلِّ  ،فلِّ ا كُ نه ممَّ ا برهان متكيوأمَّ 

 جللرها كاليد واإلي بنية فيام حيتاج من التكاليفلا ةمتكينه بصحَّ 

من  ليه إل ل ما حيتاج الفعقداره عٰىل حتصيإو ،نذُ ان واألُ اللسو

من  أو يميض يؤدِّ يُ  أنْ  ىلٰ إكالسيف والقوس، وتبقيته  ،تآلالا

، أو تكميل العلم كاملعارف، فيه األداء كاحلجِّ  حُّ ان ما يصالزم

كالعلم   علم مكتسباً الون بك ال مصلحة  علم فيه بحيثوفعل ال

لظلم، اوب ذكلوقبح اصاف اإلنو جوب الصدقبول األوَّ 

حانه فيه مقام اكتسابه عله سببام ال يقوم ف يل العلمليفه حتصوتك

د له وهو السبب املولِ  قداره عٰىل فعلإو عدل،وال ديف التوحي

ووقوف ب العلوم، فيه اكتسا لذي يصحُّ وتبقيته الزمان االنظر، 

ام حه بال، واستصئملجوال غري ممنوع  اً خمريَّ  كونه ىلٰ ه عتكليف

ةأو صأو فقر  ىيح من غنًفه عن القبن ويرصساحل ىلٰ إدعوه ي أو  حَّ

إلمامة و اة أ رئاسة بالنبوَّ كال فعله سقم، وبيان ما له هذا احلكم من

، ومن  من دون التمكني تكليف ما ال يطاقيفه تكل ائع، ألنَّ والرش

حة، مزا ف غرية املكلَّ نت علَّ ث كاحي من دون اللطف قبيح،

 تمكني.ع الكمن هعمنوقبح 

  حساناً هم إلقوم يريد حضور طعاماً  من صنع ح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

له فلم رسو بالَّ إم ال يأتون أهنَّ  ]]٥١ /[[ص إليهم فعلم أو ظنَّ 

كام لو  ،الذمَّ  رادة احلضور يستحقُّ إمته عٰىل ل إليهم مع إقارِس يُ 

 فيبالتكل يداً ه مرذا كان القديم سبحانإم، فدوهنمن أغلق الباب 
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و أ  يفعل فعالً   أنْ الَّ إتاره ه ال خيسبحانه أنَّ  لمعو ،فكلَّ امل نفع

 بنيِّ به ويُ  ا خيتصُّ نه مسبحا يفعل وجب عليه أنْ  ،يفعل هو فعالً 

التكليف متكني  ب يف حقِّ ه كام جيبمقدور ف ما خيتصُّ للمكلَّ 

بوهتا مع منع  نع اللطف كث مح يفف، لثبوت صفة القبكلَّ امل

 ني.لتمكا

 *   *  * 

 ):هـ٤٤٩(ت  الكراجكي أبو الفتح)/ ١ ج( فوائدال كنز

 :فصل ]]١٠٦[[ص 

فعال التي األ ة يفمن الفرق بني مذهبنا ومذهب املجربِّ 

ثيبهم وال يُ  ،عباده ما ال يطيقون فكلِّ اهللا تعاٰىل ال يُ  أنَّ  ،نعتقدها

 وأنَّ  ،نملؤماإليامن فعل ا وأنَّ  .علونيف ما  عىلٰ عاقبهم إالَّ  يُ وال

 .فركال الر فعكفال

ويأمره   ،يطيقه ا الف العبد مكلِّ يُ  تعاىلٰ اهللا  ة أنَّ جربِّ املم عزتو

 ،عاقبه عٰىل ما مل يفعلهثيبه ويُ ويُ  ،ٰى منهأتَّ  يتالبام ال يقدر عليه و

 والكفر فعالن هللا تعاٰىل.يامن واإل

 عىلٰ  للعبد هي قدرة هللا تعاىلٰ ا اطاهالقدرة التي أع د أنَّ ونعتق

 أنْ  وال يصحُّ  ،رهام شاء باختياأهيَّ  امهب ه يفعلوأنَّ  ،فرلكاامن واإلي

الذي  ذا أنَّ همن  لفحص .مهالتضادِّ  واحدةٍ  يف حالٍ  عاً ام ميفعله

 ،در عٰىل ما أمره به وهناه عنههناه عن الكفر قا باإليامن وأمره اهللا

  بام يستطيعه.العبد إالَّ  فكلِّ ه سبحانه ال يُ أنَّ  وصحَّ 

ح للعبد ال تصل  هللاا اهلتي أعطرة اقدال ة أنَّ ربِّ جاملم زعوت

 ن تضادُّ اماإلي قدرة وأنَّ  .ا للكفرا لإليامن وإمَّ مَّ إ ،واحدٍ  ءٍ  ليشإالَّ 

معه قدرة اإليامن قد  لذيفا .اجتامعهام معاً  وال يصحُّ  ،قدرة الكفر

والذي معه قدرة الكفر قد  ،يهوهو غري قادر علالكفر ف ترك لِّ كُ 

 من هذا تكليف ماصل فح .همعه عليدرة ق  الو ل اإليامنفع فلِّ كُ 

 .اً بريك اتعاٰىل اهللا عن ذلك علو�  ،ستطاعيُ  وإلزام ما ال ،ال يطاق

الفعل يوجد  وأنَّ  ،لفعل توجد قبلهعٰىل ا القدرة ونعتقد أنَّ 

 ،اعل له فغري يامن قادر عليهور باإلفاملأم ]]١٠٧[[ص ، /بعدها

درة كام قلا قتثاين و حيصلو  قعي وهو ليوجده معدوبم رَ مِ ام أُ وإنَّ 

 .مناهدَّ ق 

  اً يفعل كفر ام هني وهو قادر عٰىل أنْ إنَّ  وكذلك املنهي عن الكفر

فكفره  وقت قدرته فإذا كان كافراً  ،تهنه يف ثاين حال قدرع ميق

 مته.خرٰى تقدَّ أُ  منه بقدرةٍ  ام صحَّ نَّ إ ذلك

 ،اً عم د هي والفعلتوج القدرة عٰىل الفعل ة أنَّ ربِّ جامل وتزعم

 رَ مِ ام أُ نَّ ه إمعه قدرة عليباإليامن وفاملأمور  ،ل عنهاعفالر وال يتأخَّ 

 ،ي عن موجودُهن ام يه إنَّ قدرة علمعه فر وكواملنهي عن ال ،بموجود

فعول ال واملوجود امل ، افعل ما قد فعلت :مؤمنه قيل للفكأنَّ 

 ال دَ جِ ووُ  َل عِ فُ قد  وما ،ال تفعل ما قد فعلت :افرللكوقيل  .لفعَ يُ 

 م. وهذا ختبيط حمك .هنمع نالح االمتيص

 وأنَّ  ،موجبة للمقدور وال حاملة عليه غريالقدرة  ونعتقد أنَّ 

 منه. ه بدالً ء أو ضدَّ عل اليشيف  بني أنْ ر خمريَّ قادال

وال  ،قدور حاملة عليهالقدرة موجبة للم ة أنَّ وتزعم املجربِّ 

 ا. عه  واملقدور موجودها إالَّ  يصحُّ 

 ،حلقيقةعبد يف اهو فعل ال ةدرلقكائن بار القدوامل عتقد أنَّ نو

ل فعال ثالعبد حمدِ  وأنَّ  ،معصية أو مباحاً  أوسواء كان طاعة 

 ده.وموجِ 

وهو   ،هللا تعاىلٰ مجيع املقدورات فعل ا ة أنَّ ربِّ وتزعم املج

 إنَّ  :ويقولون ،سواه ثدِ وال حم ،ال يف احلقيقةث لسائر األفعاملحدِ 

قيقة لوا عن حئِ فإذا ُس  ،سبكتام هو انَّ إفعل د عبال إنَّ  :ولناٰى ق معن

 ل.عقَ هم فيه فائدة تُ منل سب مل يتحصَّ الك

ا ه مريد ملوأنَّ  ، الطاعةد إالَّ اٰىل ال يريد من العبا تعاهللا ونعتقد أنَّ 

 كاره ملا هنٰى عنه. ،هأمر ب

من  ويريد  ،د من قوم الطاعةري ياىلٰ اهللا تع ة أنَّ ربِّ املج وتزعم

فقد  ،ه منهيامن وال يريدباإل رافلكه قد أمر اوأنَّ  ،صيتهمعخرين آ

  أراد.ريد وهنٰى عامَّ ي أمره بام ال

فهو كان  أراد شيئاً اهللا تعاٰىل إذا  أنَّ د تقعنو ]]١٠٨[[ص /

 ه وال يرضاه.بُّ ه ال ُحيِ فإنَّ  وإذا كره شيئاً  ،اهيرضه وبُّ ُحيِ 

ه وال بُّ ُحيِ  ؤه والشاوي يئاً يريد شد ق  اهللا  ة أنَّ جربِّ ملم اوتزع

مناقضة ال ختفٰى  ذهوه ه ويرضاه.بُّ وُحيِ  ه قد يكره شيئاً أنَّ و ،اهيرض

 .عٰىل عاقل

دناه فاملعتزلة  وصفناه وعدَّ ا إليه يف األفعال بامنبذه ام وكلُّ 

ف كلِّ  يُ اهللا ال :من قال وكلُّ  .وختالفنا املجربة فيه ،توافقنا عليه

أهل  ن مو فه ،فعلوامل يما  هبم عىلٰ عذِّ يُ  الو ،طيقونعباده ما ال ي

 .ور واجلرباجلذلك فهو من أهل  الف يفومن خ ،العدل

*   *   * 

يامن هي عٰىل اإلالقدرة  ل يف أنَّ القومن  :فصل ]]١٠٩[[ص 

 :فرقدرة عٰىل الك

ت قدرة نكا فلو ،ر باإليامنر مأموالكاف عٰىل ذلك أنَّ  ا يدلُّ ممَّ 
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ل يف قوال موقد تقدَّ  ،ه يطيق ف ما اللِّ كُ قد  معه كان اإليامن ليست

 فساد هذا. 

تكون غري قدرة الكفر احلاصلة  أنْ ذا كانت معه فال جيوز إو

صلح ا قدرة واحدة تأهنَّ  مَ لِ فعُ  ،ينذلك من اجتامع الضدَّ يف  امل ،له

 منها.  فق به اختيار املكلَّ علَّ يفعل هبا ما يت ين عٰىل أنْ للضدَّ 

 اميفعله أنْ جب في ،ينالضدَّ  ىلٰ ع درةإذا كانت ق  :قالوا فإنْ 

 . اً عم

 ،موجبة للفعل القدرة غري ألنَّ  ،ب ذلكال جي :قيل هلم

 . جمرب  غريوالقادر هبا خمريَّ 

 خيتارمها فيفعلهام. أنْ  زوافجوِّ  :قالوا فإنْ 

خيتار  ر هو أنْ ختيااال ألنَّ  ،هذا غري صحيح وال جائز :مقيل هل

 .معاً  يهامف ذلك صحُّ  يوال ،همن فعله بدالً في اآلخر عىلٰ  مهاأحد

   يصحُّ فال ،لصاحبه منهام تركٌ  دٍ واح وكلُّ  ،اندَّ  ضفهام ،وبعد

اهللا تعاٰىل  نَّ ع املسلمون عٰىل أ أمج وقد ،معاً  واحدٍ  يوجدا يف حالٍ  أنْ 

غنيه وحيييه عٰىل حاله وي ]]١١٠[[ص / بقي العبديُ  يقدر عٰىل أنْ 

 .حدٍ وا وقٍت  يفعل ذلك أمجع يف جيوز أنْ  الو ،ويميته

 درة تصلحالعبد ق  قد أعطٰى  اىلٰ تعن اهللا ا كافإذ :لقي فإنْ 

 الكفر منه. ادفقد أر ،للكفر

لقدرة طاه اام أعاهللا سبحانه إنَّ  نَّ أل ،ليس األمر كذلك :قلنا

يف فعلها   للطاعة لكانفلو كانت ال تصلح إالَّ  ،ليطيع هبا خمتاراً 

 لعبده دسيِّ ه العطيي سيف الذيكمثل الالقدرة  ل مثو ،ار� مضط

وكالدراهم التي  ،لياءهيقتل به أو يصلح أنْ  هوو ،أعداءهبه  يقتلل

ٰىل من ينفقها يف  فع إدوي ،ق يف الطاعة واملعصيةنفَ تُ  لح أنْ تص

به  القادر يصحُّ  حتلُّ  ة معنٰى والقدر ،عة وينفقها يف املعصيةالطا

 .طاعةاالست ضاً وهي أي ،ةوهي القوَّ  ،الفعل

 :ه وجد قبلعل تالف عىلٰ درة الق أنَّ  ول يفلقمن ا :فصل

ا حيتاج  أهنَّ  ،لفعلل مة يف الوجودة متقدِّ قدرال دليل عٰىل أنَّ لا

فمتٰى  ،م إٰىل الوجودوخيرج هبا من العد ،لعالف اث هبحدِ إليها ليُ 

 اء عنه.ت يف االستغندَ جِ لفعل موجود فقد وُ وات دَ جِ وُ 

 غري فران الكعل كاالف عكانت مو ا لأهنَّ  ،مها قدُّ  تعىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

 هذا عىلٰ منه  موجوداً  عليه لكانه لو قدر ألنَّ  ،نامياإلر عٰىل قاد

 وهذا فاسد.  ،رهفال كحيف  ن يكون مؤمناً افك ،املذهب

ب عٰىل  عاقَ ر به ويُ ؤمَ يُ  حسن أنْ  عٰىل اإليامن ملا قادراً   يكنولو مل

 نه. طالال يطاق وب ف ماكليح تمناه من قبملا قدَّ  ،هترك

رة عٰىل الفعل قدال مقول بتقدُّ ال دينكِّ ا مؤبنأصحا لقا وقد

استطاعة اإللقاء ال ختلو من   إنَّ  :اهمن كان يف يده يشء فألقفي

 ،عن يدهأو تأتيه وهو خارج  ،ء يف يدهتأتيه واليش ا أنْ إمَّ  :لتنياح

م دُّ قت ]]١١١[[ص / ه فقد صحَّ ء يف يدكانت تأتيه واليش فإنْ 

 ءيه واليشتأت كانت نْ وإ ،ناذي قللو اوه ،اإللقاء القدرة عىلٰ 

  عنها.ٰى نها فقد أتت يف حال الغج عن يده ملقٰى عنراخ

وهذا  ،ما ليس يف يدهقي يل نْ  أىلٰ ه قد قدر عأنَّ  ويف ذلك أيضاً 

عنها واسطة  يف يده وكونه خارجاً  ءوليس بني كون اليش .حمال

 نزلة ثالثة.وم

جدان عل يووالفكانت القدرة و ل :أيضاً لم العهل وقد قال أ 

 أنْ ن رة فيه بأوٰىل مؤثِّ مل تكن القدرة امل ،ذاه غري يصحُّ  الو ،عاً م

 .ر فيهايكون هو املؤثِّ 

كام  ،ٰى يوجد الفعلحتَّ وجود القدرة   يصحُّ الكان  ولو :وقالوا

 أنْ  ن ال يصحُّ كال ،ٰى توجد القدرةوجود الفعل حتَّ  ال يصحُّ 

 .دايوج

خر اآلديل وعدمها أح منيمتكلِّ  أنَّ  :ي ثني شيخدَّ ح

ي أتٰى ربجلا وأنَّ  ،سألةهذه املامن يف ما يتكلَّ  اً ريكثكانا  ،جربي

أنا  :قال ؟من ذا :عديلل الفقا  ،عليه الباب منزل العديل فدقَّ 

 ،دخلٰى أ افتح يل حتَّ  :قال له اجلربي ،لخدا :قال له العديل ،فالن

 يصحُّ  ال : لهقال هذا عليه و نكرفأ ،ٰى أفتحتَّ حل دخا :قال العديل

 ،لفعلقدرة وال قوله يف افوافقه عىلٰ  ،الفتح مقدَّ ٰى يت حتَّ دخويل

ربي عن مذهبه جلقل اتفان ،مها عليهوأعلمه بذلك وجوب تقدُّ 

.ٰىل احلوصار إ  قِّ

 :القدرة غري موجبة للفعل أنَّ من القول يف  :فصل

ٰىل  ا قدرة عن أهنَّ م مناهقدَّ ما بة جا غري مو أهنَّ ل عىلٰ الدلي

 ، املحالٰى ذلك إىلٰ فأدَّ  امتهبوجأل جبةً ت موكان لوف ،ينالضدَّ 

  حال. يف ناً اكس كاً ومتحرِّ  ،يف حال ومسافراً  ف حارضاً وكون املكلَّ 

ن القادر كال ،موجبة لو كانت القدرة أيضاً و ]]١١٢[[ص /

ه جُّ معنٰى لتو ال واملضطرُّ  ،ونه خمتاراً وخيرج من ك ،اهبا مضطر� 

 .فيه هو مضطرٌّ  مرأ  به عىلٰ وعقاابه ثون حيس وال ،إليهاألمر والنهي 

 ال اإلنسان]: فع[أ

ا  وأهنَّ  ،د لعباال اعاهللا تعاٰىل مل خيلق أف لقول يف أنَّ ا من :فصل

 : عٰىل سبيل اإلحداث واإلجياد مهل فعٌل 

ر وفسق كف من ،فيها قبائح ا أنَّ ه سبحانه مل يفعلهالدليل عٰىل أنَّ 
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من  جيوزوال  ،حلقبائفعل امن  وليس بحكيم ،وكذبم وظل

 عليه.ء الثناء نفسه وسو سبُّ  ضاً يأ م كياحل

كام  ،هفعلمن  مله اس قَّ اشتُ  من فعل شيئاً  علم أنَّ ن حنن ثمّ 

ه إنَّ  :السكون فعل ومن ،كه متحرِّ إنَّ  :عل احلركةيقال فيمن ف

فلو  .لقاتتل لقومن فعل ا ،ب ضاربرضومن فعل ال ،ساكن

 ب أنْ وجل ،نا هلا دونالق واخلا نفعالاعل ألالف تعاٰىل هون اهللا كا

 تعاٰىل.ك وذل عن اهللا  ٰى هباسمَّ يُ 

سب وقوعها بح ،ون غريناد لنا لا فععٰىل أهنَّ  والذي يدلُّ 

ا  وانتظام م ، ها بحسب كراهتنااملنفي من وانتفاء  ،رنا وإرادتناتصوُّ 

 .تناقدر اختالالب واختالهلا ،نامولغ عها بحسب مبلينتظم من

  ا ذكرنا، عٰىل ممر مقصوداً ألا كننا مل يلغريالً فعنت كا فلو

ض عثها يف بحدِ نُ  بني حركةٍ  -رضورًة  -ق فرِّ ونحن قد نُ 

ع ونرٰى وقو ،انَّا حدثت يف عضو موبني الرعشة إذ ،اارحنجو

فلسنا   ،ر بخالف ذلكووقوع اآلخ ،ركتني عن قصدإحدٰى احل

ة وهي الكائن ،لناة احلقيق ل يفوفع ،احادثة منَّا إحدامه يف أنَّ  كُّ نش

 قصدنا. عن

 ،ينا الشيب واهلرمق فخل اهللا تعاىلٰ  أنَّ  هوو :ويشء آخر

وال  ،هنانا عنه الو ،ء من ذلكنا بيشيأمرومل  ،ة والسقموالصحَّ 

منه  عدالً  ،الشيخ لشيخوخته وال ذمَّ  ،ٰىل شبيبتهع مدح الشابَّ 

 ]]١١٣[[ص / عايصلطاعات واملا فلو كانت .مهحك سبحانه يف

يأمرنا بطاعة  ح أنْ وقب ،ت جمرٰى ذلكرجل ،قه من فعله وخل ضاً أي

 ،ال ذمٌّ دح ولك مذعٰىل يشء من  ومل يصّح  ،ا عن معصيةنهانأو ي

 .وهذا واضح ملن عقل ،وال عقابوال ثواب 

  ،ةطاعال يريد من خلقه إالَّ اهللا تعاٰىل ال  من القول أنَّ  :فصل

 : هالمعايص كلِّ ره لكاه وأنَّ 

وال  ،القبائح يريد املعايص وال نهابحه س أنَّ ىلٰ ع دلُّ ذي يالا مَّ وأ 

ه فهو أنَّ  ،هاميعجله كاره هلا ساخط وأنَّ  ،منها شيئاً شاء ي أنْ جيوز 

بكراهة الناهي للفعل املنهي  هنياً  ام يكوننَّ إوالنهي  ،هنٰى عنهاتعاٰىل 

 نه.ع

 يفالنهي  كان فلو ، يكرهه عامَّ الَّ  إهٰى ين أنْ  وزال جي  ترٰى أنْ أَال 

ه ال فرق نَّ أل ، جيب ما ذكرناهة إٰىل الكراهية ملرقفتم غري ياً ه هنكون

أنا  :قولهوبني  ،له ناهياً  وكذاكذا  ال تفعل :بني قول أحدنا لغريه

أنا مريد  :وبني قول ،له افعل أمراً  :بني قوله كام ال فرق ،كاره له

 .تفعل نْ منك أ 

يث  من حح ئالقباايص واملعجلميع  ه كارهاً سبحان انذا كإو

يكون  أنْ  حالةالست ،هلا ن مريداً يكو استحال أنْ  ،انهع ياً ونه ناهك

 . واحدٍ  هٍ  وجعىلٰ  واحدٍ  رٍ ألم كارهاً  مريداً 

 للقبيح لوجب أنْ  ه لو كان مريداً أنَّ  أيضاً ذلك  عىلٰ  ويدلُّ 

كان  وإنْ  ،ادةإر بال له مريداً  انك إنْ  وذمٍّ يكون عٰىل صفة نقص 

دة القبيح راإ نَّ أل ،للقبيح عالً فان يكو جب أنْ دة وبإرا مريداً 

كام ال خالف يف قبح  ،اهد الش  يفكام ،وال يكون كذلك ،قبيحة

 .حدناأ الظلم من 

قال   ،لعليه العق ما دلَّ  لك عٰىل مثلالسمع من ذ وقد دلَّ 
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*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت لشيخ الطويس باالعتقاد/ الَّق عتي اماالقتصاد في

ث ا حمدِ منَّاحد الو  يف الكالم أنَّ قيل: مٰىض  نْ إف]] ٩٦[[ص 

 ؟عٰىل ذلك لُّ لذي يدفام ا ،]] هلا٩٧د /[[ص ه، موجِ ألفعال

عينا دواسب عها بحوقوب  ذلك وجويل عىلٰ قلنا: الدل

نا علف افلوال أهنَّ  ،يتنااهرنا وكصوارفحسب وأحوالنا وانتفائها ب

نا وخلقنا وقرص يف طولناام ال جيب ذلك ملا وجب ذلك ك

ام قلنا قة بنا. وإنَّ مل تكن متعلِّ ا ملا غرينعال فوال جيب يف أ  ،وهيئاتنا

ا متٰى الواحد منَّ ألنَّ حوالنا، أ ينا وقوعها بحسب دواعبوجوب و

ال و كعن ذلف له صار ٰىل القيام والقعود والإي داعال دعاه

ك ما ال وليس كذل ،الداعي إليه يقع ما دعاه أنْ  دَّ ب ال هنَّ إف انع،م

بنا،  ةثا حمدَ هنَّ أ  إالَّ هام بين قوال فر ،هبه كطوله وقرص قعلُّ ت

 بجهتنا. ةقومتعلِّ 

وب الذي لوجبا طالً كان ذلك با(ذلك بالعادة  ل: إنَّ  قيومتٰى 

  ، حالٍ  كلِّ  عىلٰ ه عب وقوال جي )دةٰىل العاإما يستند  ألنَّ  اه،ربناعت

م وحاجة العلبالبياض،  سوادنتفاء اليكون ا نْ أ ذلك عىلٰ زم يلو
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وذلك باطل ه بالعادة، ات كلّ واجبن المٰىل حياة وما جرٰى جمراه إ

 فاق.االتِّ ب

قه بدواعيه لُّ تع آكد من وجوب لق الفعل بالفاعتعلُّ  نَّ أعٰىل 

نا،  قه بلُّ يف تع افياً ون كيك وهذا حاصل معنا، فينبغي أنْ ، هوأحوال

 ز عٰىل ذلك.ٰىل املجوَّ إاملعلوم  كرتَ ز، وال يُ جموَّ  انغريوهو يف 

 وهنا كسباً حتتاج إلينا يف ك الناأفع نَّ إ]] ومتٰى قيل: ٩٨[[ص /

 دون احلدوث.

حوالنا هو اعينا وأ ود د عندي يتجدَّ لذا ألنَّ  ،طلذلك باقلنا: 

ن م هو كوني نْ أ  نبغيء من صفاته، فين يشغري دو ال دوثاحل

ركة كونه د وجود احلعند يتجدَّ هو الذي  هغرين اجة دوة احلجه

 احلركة دون غريه، ىلٰ إج وهو املح كاً ، وكان كونه متحرِّ كاً تحرِّ م

اجة به احل ق، فكيف تتعلَّ عونه غري معقولالكسب الذي يدَّ و

يس وم، والكسب لمعلول وث الذي هو أمر معقحلدا كرتَ ويُ 

 وم.معل بمعقول وال

 نْ أ يفصل بني نسانواإل والً كون معقال يكيف : قيل نْ إف

 ؟ب عٰىل وجههسحَ يُ  أنْ وبني  تاراً يميش خم

ق به  متعلِّ  تاراً ه خممشي نَّ أ قلناه من  ما ىلٰ إ قلنا: الفرق يرجع

ة،  فيه رضوريَّ  حلركةا عٰىل وجهه كانت َب حِ ا ُس ، وإذيثارهإوب

 بينهام. َق رِّ فلذلك فُ 

 ولقبح وحلسن ومن حت ا صفاندواعيد عند قيل: تتجدَّ  نْ إف

ق بنا الذي يتعلَّ  نَّ إ :قلتم مَ لِ ف ،وغري ذلك وكونه عرضاً  حملٍّ  يف

 ك.ن ذلماحلدوث دون يشء 

نحو   ال منهام،قد خيلو كثري من األفعوالقبح فا احلسن قلنا: أمَّ 

اه، وحلوله يف تعدَّ كة أعضائه التي ال تحروالنائم وي الساه كالم

ه من قبيل ما ال نَّ أ د ام يفيوإنَّ فة، ص هله ب ] ليس]٩٩ /[[ص املحلِّ 

، كثري من األفعال خيلو من حملٍّ  ثمّ  .قاء املحلِّ ب بقاؤه كبجي

وال خيلو فعل من  ،م وكراهتهوالفناء وإرادة القدي وهرجلكا

الشائع يف سائر  ألمراحلاجة ا هةتكون ج ي أنْ نبغفي ،وثحد

يل الدلا هذ ىلٰ د عرَ ويُ  لقادرين، واستقصاء ماائر اوس ال،األفع

شاء  نْ إرنا كفاية ذك ل، وفيامرشح اجلمفيناه يف وتاسد ق  شعبهو

 .اهللا

له،  مقدوراً يكون  نْ أال جيوز  لنا قدورمما هو  نَّ إ :ام قلناوإنَّ 

الواحد  فرضناا لو ألنَّ  ،وماً عدم كونه موجوداً  ىلٰ ي إؤدِّ ذلك يُ  ألنَّ 

ده  يرمل ا، وإذجهته ه منإجياده وجب حدوث واعي إىلٰ لده اا دعتمنَّ

ب حدوثه عل واحد وجويف ف عاجتمد، فوجَ ال يُ  نْ أ بجي ىلٰ تعااهللا 

 .حالٍ  ٰىل كلِّ نه عبطال وب انتفائه وذلك حمال، فوجبووج

ه حيسن مدحنا عٰىل  نَّ أ ث ألفعاله دِ حم الواحد نَّ أ عٰىل  ا يدلُّ وممَّ 

ن من فعل الطاعة حيس ألنَّ  ،ضبع نا عىلٰ بعض األفعال وذمُّ 

عٰىل  ه مدحه، وال ذمُّ  سن  حيواله ن ذمُّ حيس لظلما ل من فعحه، ومد

ق بنا علِّ مت لوَّ األ ام كان ذلك ألنَّ وإنَّ وقبحه،  ه وحسنهوقرصطوله 

 .ق بنا ال يشء سواهعلِّ والثاين غري مت

نا بالقيام  يأمر بعض ه حيسن أنْ نَّ إف ضاً أي]] و١٠٠[[ص /

 ال ولقرصوال اطول يأمره بال ه عنه، وال حيسن أنْ نهاوي والقعود

أمره، دور له فيحسن ل مقوَّ ألا كان كذلك ألنَّ  امإنَّ نهام، واه عينه

بجميع فبان  ، هنيه عنهه والره بمغري مقدور له فال حيسن أ  والثاين

 ه.د فاعلالواح ذلك أنَّ 

 اًء بِمَ َجزَ  :ه قالألنَّ  ،د ذلكؤكِّ يُ ن والقرآ
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عل فيها أضاف الف ذلك من اآليات التي ريوغ ،]١٩ :رقان[الف

 .قرآنوال ا فقد خالف العقولفعل عنَّ، فمن نفٰى الإلينا

  كسباً  انك ينا من حيث فه إل قيل: أضا]] ومتىٰ ١٠١[[ص /

 لنا.

ل عوِّ يُ  أنْ  فال جيوز له س بمعقول،الكسب لي نَّ إ :فقد قلنا

لم ال ظلوا، ه عندهمد فيللعبب كسال  داتلّ توامل نَّ أ  عىلٰ  عليه.

ه موجود يف قدرته، ألنَّ  لِّ عن حم ه متعدٍّ ألنَّ  ،يهللعبد ف كسب

د  عب كسب للعليه ال القدرة ٰى حملَّ ما تعدَّ  م أنَّ عندهواملظلوم، 

 ؟فكيف يمكنهم محل اآلية عليه، فيه

لم يف الظامل كالقتل الظهو ذي الكسب ال نَّ إا: قالو ومتٰى 

 س بمستحقٍّ يل ذيب ال، والرض)ليهع( ستحقٍّ يس بمذي لال

كان  ،وباملرضدون املقتول و القاتل والضاربه يف نَّ عليه، وإ

 اينلبناء يف البن ايكو نْ أ ويلزم عٰىل ذلك ول، للعق ةذلك مكابر

وذلك جتاهل من ، وجاملنسبنٰى، والنساجة يف الناسج دون دون امل

 المه. ال حيسن ك ليهغ إبل

  خَ َواهللاُ  :لهوق و ]]١٠٢[[ص /
َ
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الذي كانوا يعبدون  جسام، ألنَّ ] املراد به األ٩٦ افات:[الص
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ون ما قال: أتعبد تعاٰىل بأنْ اهللا م هفاهلم فيها، فعنَّأفع دون ماألصنا

ام ا تعملون من األجسم ومخلقكواهللا  ،امتنحتون من األجس

 نه. عىلٰ ون متعملا وم :مالكال رقديوت ؟صنامها األي تنحتون منالت

هذا الباب عمل  : يقاله عمل الصانع، نَّ أ  ىلٰ إه يضاف املعمول نَّ أ 

عمل فالن،  متين، وهذا اخلاالباعمل ناء بار، وهذا الالنجَّ 

 ٰىل العامل، وذلك جماز.إفيه عمول ون امليففيض

ه مذكور يف واستيفاؤة، فايي ذكرناه فيه كقدر الذفهذا ال

 .ناهي ذكرالذ املوضع

*   *   *  

  ):هـ٤٦٠الطويس (ت  الشيخ    )/ ٦ري القرآن (ج  س ف ت   يف  التبيان 

ِل اُهللا خَ  له:وة بق]] ومن تعلَّق من املجربِّ ٢٣٧[[ص 
ُ
  الُِق ق

 
� ُ

ءٍ � ْ َ
�  اد خملوقة هللا، فقد أنَّ أفعال العب]، عىلٰ ١٦د: لرع[ا 

مناه من أنَّه تعاىلٰ  ذلكد بأبعد، ألنَّ املرا   يشءق كلِّ خال ما قدَّ

 ولو كان املراد به ذلك.يستحقُّ دون ما ال  دةبالقه الع بختحقُّ يس

ة للخلق عٰىل اما قالوه لكان  لذي ا ، وبطل التوبيخعاىلٰ  تهللافيه حجَّ

نته  ا كان اخلالق ه عبادته إٰىل األصنام، ألنَّه إِذجَّ ة إٰىل من وياآلتضمَّ

 عىلٰ ه وجَّ تبيخ يال توة فهللا عٰىل قول املجربِّ ام هو اصناأل لعبادهتم

لقت فينا ذلك قولوا: إِنَّك خي م أنْ هم، بل هللوم يلحق الو ر،افَّ الكُ 

فائدة  ل حينئذٍ ته؟ فتبط فعل فعلعىلٰ  خناَم ُتوبِّ ـ ذنبنا فيه ولِ فام

 ية.اآل

ال خيلق مثل خلقه، ونحن  يكون أحد ٰىل إِنَّام نفٰى أنْ ه تعاعٰىل أنَّ 

 ،دعبتخرتاع م اق اهللاخل ألنَّ هللا، لق ا: إِنَّ أحدًا خيلق مثل خلنقو

دًا يف غريه مبارشًا أو متولِّ  لِّ القدرة عليهة يف حمه مفعولوأفعال غري

اع األفعال  عٰىل اخرتا ر أحدند، وال يق  القدرةحملِّ يف  لبسبب حا

به غريه عٰىل وجه من الوجوه، وألنَّ أ يف أو  عاً نف حدنا يفعل ما ُجيرِّ

قنا لخ بنيالفرق  فبانلك، لذ يفعل  التعاىلٰ به رضرًا، واهللا  يدفع

يه، واهللا تعاٰىل ثة يفعلها اهللا فيفعل بقدرة حمدَ  أحدنا . وألنَّ وخلقه

 ه.ادر لنفسه ق ألنَّ  يفعل

عليها، وهو تعاٰىل قادر عٰىل نا أجناسًا ال نقدر اهه فإنَّ  وأيضاً 

وقت  بقدرة واحدة يف فعلن نْ جناس، ونحن ال نقدر أ مجيع األ

أكثر من  حد وامن جنس ]] ٢٣٨ص [[/واحد لٍّ يف حمواحد 

له، فبان الفرق فعل ما ال هناية ي تعاٰىل يقدر أنْ واهللا ء واحد، جز

 وجوه.هذه المن  بينهوبيننا 

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت  ٧(ج  تبيان يف تفسري القرآن  ل ا 

 ] ]٤٧٠[[ص 
� ُ

َق �
َ
ْ  وََخل

َ
  ]، وقيل يف١٠١[األنعام:  ءٍ �

 والن:ناه ق مع

 إنَّه خلقه، ألنَّ لوق فيه اسم خمُيطَلق عل ءٍ يش  كلَّ : أنَّ دمهاأح

يد لق يفنَّ اخل، أليقةً قَلق عليها اسم اخللق حأفعالنا ال ُيط

 ك جمازًا.وهنا بذلمُّ َس ام يُ ، وإنَّ اعخرتاال

د يف جنب ما بالعال يعتدُّ بام خيلقه  ]] والثاين: أنَّه٤٧١[[ص /

 بد.الع لقهخي اة مك وقلَّ ة ذلخلقه اهللا، لكثر

عال العباد  يشٍء، ألنَّ أفر كلَّ يكون املراد: قدَّ  نْ أ  لتموحي

ب ثواال ا فاعلها منليه عتحقُّ ا يسمرة هللا، من حيث بنيَّ مقدَّ 

 ي ذلك قوله:قوِّ شيئًا من ذلك. ويُ  و ال يستحقُّ والعقاب أ 

 
َ
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ْ
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َ
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َ
 ءٍ  يش: وكلَّ فيه ]، ألنَّ املعنٰى ٢[الفرقان:  � ق

 هلم. ه وصالحه يلإ همار حاجتمقد عىلٰ 

*   *   * 

الشيخ  /)كالمم اللصناعة ع (املقّدمة يف املدخل إىلٰ  /رسائلال

 :)هـ٤٦٠ت ويس (الط

 قيقة الفعل وبيان أقسامه: ذكر حفصل: يف - ٦ ]]٨٥ص [[

 ه. مقدور دَ جِ وُ  والفاعل من ،راً قدوكان م نْ إ دَ جِ ما وُ عل الف

 م:أقساثة ثال عىلٰ  لفعلاو

ال يقدر القدرة عليه، و  حملِّ دئ يف غريه ما ابتُ دُّ حو ع،خمرت

 . اهللا تعاىلٰ عليه غري

 وال يصحُّ ليه، ع درةلقا حملِّ يف دئ ه ما ابتُ وحدُّ  ،ومبارش 

 .[تعاٰىل] ن القديموقوعه م

وقوعه من  صحُّ ما وقع بحسب غريه، وي هد ، وحدُّ ومتولِّ 

 ا. القديم تعاٰىل ومنَّ

ال وجود السبب،  ح يف دا يتولَّ حدمه: أ بنيٰىل رضوهو ع

 ر [عنه].يتأخَّ اآلخر و

، وهو  سببال نقسم قسمني آخرين: أحدمها يوجد يف حملِّ يو

والثاين . ون والنظربب ال جهة له، مثل الكن سع دما يتولَّ  كلُّ 

وقوعه من  ويصحُّ  ،تامدعاال ب، وال سبب له إالَّ سبال ٰى حملِّ يتعدَّ 

 . ا][ومنَّ عاىلٰ يم تالقد

عٰىل حدوثه، زائدة ال صفة له أحدمها  :نيبعل عٰىل رضلفوا

 عٰىل حدوثه. خر له صفة زائدة واآل

اه  لتي ال يتعدَّ ا اهتا نائم وسكني والالساهت كاحر لفاألوَّ 
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اهلم باحلسن لعقالء عند من مل يصف أفعوفعل غري ا وكالمهام

 والقبح. 

 ح.بيق حسن وبني:  رضصفة زائدة عٰىل حدوثه عىلٰ  له وما

 :بنيرضحلسن عٰىل اف

واآلخر له  ه صفة عٰىل حسنه،ليس ل ]] أحدمها٨٦[[ص /

 .ائدة عٰىل حسنهصفة ز

هبا  ال يستحقَّ  ه أنْ دُّ وح، ه مباحبأنَّ  صوفملوو ال هفاألوَّ 

 إذا الَّ ك إف بذلوَص ه ال يُ  أنَّ . إالَّ كان أو تركاً  ، فعالً دح والذمَّ امل

 الً الالرشع حيف  ذلك ٰى سمَّ ويُ ه، ليع علم فاعله ذلك أو دلَّ 

  .وطلقاً 

 رضبني: ة عٰىل حسنه عىلٰ ة زائدوما له صف

ٰى سمَّ يُ الذم برتكه ف حقُّ يست املدح بفعله وال أحدمها يستحقُّ 

 فعاً كان ن . فإنْ عاً وتطوُّ  ع نفالً يف الرش ٰى أيضاً سمَّ ، ويُ ذلك ندباً 

ط  برشإالَّ  باً ٰى ندسمَّ ، وال يُ وإحساناً  الً ي تفضُّ مّ  ُس إٰىل الغري واصالً 

 املباح.يف  حسب ما قلناهمكني تلا أواإلعالم 

ٰى ذلك سمَّ فيُ  هبرتك الذمَّ  املدح بفعله ويستحقُّ  حقُّ واآلخر يست

 رضبني:  عىلٰ  ، وهوجباً وا

 اجباً لك وٰى ذسمَّ فيُ  الذمَّ  عله بعينه استحقَّ أحدمها إذا مل يف

 الذمَّ  تحقَّ اس مقامهيقوم ما  ، واآلخر إذا مل يفعله والقًا يَّ ومض ناً معيَّ 

 فيه. اً خمريَّ  ذلك واجباً  ٰى مَّ سفيُ 

  أحدمها يقوم فعل غريه قسمني آخرين: وينقسم الواجب

 ه مقامه.فعل غري يقوم الخر واآلمه، امق

ٰى فروض سمَّ كفايات، واآلخر يُ وض الٰى فرسمَّ ل يُ فاألوَّ 

 .عياناأل

وال  رشع،يف ال ومكتوباً  وفرضاً  ضاً فروب مٰى الواجسمَّ ويُ 

حسب ما  علموالتمكني من ال المإلعا ط برشإالَّ  بذلك ٰى سمّ يُ 

 مناه. قدَّ 

بفعله،  الذمَّ  قُّ حما يستا القبيح فهو قسم واحد وهو وأمَّ 

  ويف الناس من قال: حدُّ  .وممنوعاً  ع حمظوراً يف الرش ٰى سمَّ ويُ 

 ،له عٰىل بعض الوجوهفعب الذمَّ  ]] ما يستحقُّ ٨٧القبيح /[[ص 

عٰىل  افأمَّ  ،حباطقال باال منب عٰىل مذه ذاه اً بطع حميقا ممَّ  اً احرتاز

 اج إليه. ت مذهبنا فال ُحي 

ويقال  بيح،  القٰى به إالَّ سمَّ يُ  فال لجب العقا املكروه يف مووأمَّ 

 .قبيحاً مل يكن  ه مكروه وإنْ إنَّ  :وٰىل تركهع  [ملا] األيف الرش

ن   كااموربَّ  ،همر به وأ ن سنَّتواٰىل فعله ممَّ  ماهو ن فا املسنووأمَّ 

 .الً فن أو جباً وا

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ت (ق إبراهيم بن نوبخ /ت يف علم الكالموالياق

ا ألهنَّ  نا احلسنة والقبيحة، ألفعال ون ونحن فاعل] ] ٤٦ ص [[ 

 ،ن والكسب هذيا  ، ق هبام واملدح يتعلَّ  والذمُّ  ، بحسب قصدنا اقعة و 

 هللاكون ال ي  أنْ  هم ويلزم  ،صلهم  أ للزوم القول يف فعل القلب عىلٰ 

ظهر املعجزات عٰىل يد ت  نْ وأ   ،بل وال عٰىل مؤمن   ،نعمة عٰىل كافر  اىلٰ ع ت 

ق باحلاجة والتعلُّ  . جائراً  اً يكون ظامل  أنْ و  ،ائع الرش ثق ب ن ، فالالكاذب 

 جئمل  ح من مرجِّ  فيه   بدَّ ح والكالم فيه كالسالف، فال مرجِّ  إىلٰ 

 يف لكله وكذ  صلحة امل  من  الفعل  يف م بام ح العل املرجِّ  باطل، ألنَّ 

وقد أمجعنا  ، من السبع  رب ذلك بمنزلة طريقني للها عٰىل أنَّ  . الوقت 

، ءٍ عور به ليس بيش عل غري مش ور ف صد و  ، ص ملخصِّ ا اط عٰىل اشرت 

  ؟حكام فيام تذكرونه ملية باألحكام وأين األ لنا عٰىل العا استدل  ا ألنَّ 

ف خلال اد ا يك  نا ال وعند  ، اده من عب  للقبائح  القديم مريداً  يس ول 

منا قول سلَّ  وإنْ  ،هي العلم عٰىل ما سبق  ة اإلراد ا، ألنَّ هن ها  ق يتحقَّ 

الطاعة موافقة  نَّ أ مر والنهي و أل بايه عل  يدلَّ  أنْ الشيوخ أمكننا 

، قضائه الرضا واجب ب  وأنَّ  ، ن الكافر مطيعاً لإلرادة، فيكو

 ز ليسي ج التع عاء قهم بادِّ وتعلُّ  ، بالكفر  رٰىض ف ي ]] فكي ٤٧  [[ص / 

  ه قادر.ا أنَّ نَّوقد بيَّ   ،  إجبارهم ىلٰ ع   لو مل يقدر  اجزاً ع ن  كوام ي وإنَّ   ، ءٍ يش ب 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (ال الفتَّ بن  حمّمد )/١(ج  لواعظني ة اروض

 : والقدر باب الكالم يف خلق األفعال والقضاء ]]٢٨[ص [

قوعه جوب ولة وث ملا يفعله، بدالا حمدِ د منَّواحال نَّ أ اعلم 

رفه واص انتفائه بحسب جوبوو ،هوأحوال اعيهب دوحسب

 ته،راهاه وكيعٰىل دواع ه فعل له مل يكن موقوفاً نَّ أ فلوال  ،وكراهاته

راجعان عليه،  فاملدح والذمُّ  نه، وأيضاً ألواه وه وقرصولكط

 يكون فعله. فوجب أنْ 

 ة: اٰىل يف سورة البقرتع قال
َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ْم �

ُ
�

�
َعل

َ
  �ل

عَ و]، ٥٢ :بقرة[ال
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�ُ ل

�
 ل
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]، ٥٣ :[البقرة �ن

ت� و
َ
ُ�ْم �

�
َعل

َ
 ل

َ
ون

ُ
 ].١٧٩ [البقرة: �ق

 وقوله: 
َ
 �ْ وَ ف

ٌ
ِ  ل

�
تُ ي�ِ�

ْ
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َ
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َ
 ف
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َ
 ق

ً
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َ
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َ
 �ْ وَ ِهْم وَ ِديأ

ٌ
ُهْم �ِ  ل

َ
ا� سِ يَ  م�
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� 

َ
 ]. ٧٩ [البقرة: �بُون
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 إِ وقال تعاٰىل:  ]]٢٩[[ص /
�
تَ  ا مَ �

َ
ب� �

َ
 ق

ُ
  ل

ْ
  �ُمت�ِق�َ اُهللا ِمَن ا�

 .]٢٧ [املائدة:

 وقال تعاٰىل: 
َ

َر اال
ْ
ج

َ
ُمْحِسنَِ�  يُِضيُع أ

ْ
�� ٩٠ سف:[يو.[ 

 ان: عمر وقال تعاٰىل يف سورة آل
�
  َو�ِن

ْ
رِ  ُهمْ ِمن

َ
ف
َ
 �قل

ً
  ا

َ
ُوون

ْ
يَل

سِ 
ْ
�
َ
ِكتَ تَهُ �َ أ

ْ
ِكتَ اِب ِ�َ ْم بِال

ْ
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ْ
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َ
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ُ
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ُ
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ون
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ِذَب 
َ
ك

ْ
 هُ  وَ ال

َ
ُمون

َ
ْعل

َ
 ].٧٨ ران:[آل عم �ْم �

َص مَ  :اءنسسورة اليف  اىلٰ تعوقال 
َ
 مِ ا أ

َ
ِمَن اهللاِ حَ  نْ ابَك

َ
  َسنٍَة ف
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َ
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َ
ِمنْ �� سَ ابَك

َ
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ْ
 ف
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 ]. ٧٩ [النساء: ك

َ سورة املائدة:  ويف
ْ
َما ا�

�
 إِ�

ْ
ِ�ُ ْمُر َوا�

ْ
َص َم�

ْ
ن
َ ْ
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َ
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ُم َواأل

 
ْ
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 ف
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 ].٩٠ املائدة:[

هُ سورة األنعام:  ويف
�
ن
َ
 َمْن عَ  أ

ْ
 ِمن

َ
 �ُ ِمل

ً
 هَ  ِ�َ ْم ُسوءا

َ
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 ها: ]، وقال في٥٤ نعام:األ[
َ

رَ اِزَرةٌ ِوزْ  تَِزُر وَ َوال
ْ
خ

ُ
 ىٰ َر أ

 ].١٦٥ نعام:[األ

رُ لتوبة: سورة ا وقال يف  َوآخَ
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 ]. ١٠٢ [التوبة: ئا

 سورة يونس:  ويف
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تُمْ ل: وقال تعاٰىل يف سورة بني إرسائي
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ح
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سَ أ
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تُْم ح

ْ
�

 
َ
ْم وَ ِأل ِس�ُ

ُ
ف
ْ
� 

ْ
سَ  �ِن

َ
مْ أ

ُ
�
ْ
  أ

َ
هَ ف

َ
 .]٧ :رساء[اإل ال

اسورة يس:  ويف
َ
َ ف
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 ]. ٥٤ [يس: �ْم �

ِقيَ سورة الزمر:  ويف
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�
 :لقاه نَّ أ حلسنعن ا يفاملحك، ]٦٠ مر:[الز ُ�ْسوَد

 .ىلٰ اتعاملعايص إٰىل اهللا فر والك نزلت فيمن يضيف

َْوَم اثية: اجلويف سورة   ا�ْ
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 ].٢٨ [اجلاثية:

 تَِزُر وَ سورة والنجم:  يفو
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 ن: تغابلسورة ا ويف
َ
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ْ
ِمن
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َ
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ِمنٌ َومِ 
ْ
ُ�ْم ُ�ؤ

ْ
 ].٢ :ن[التغاب ن

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس )/١(ج  جممع البيان

َ  بَِ�  ايَ : ىلٰ تعا قولهي [أ  لُّ ويد ]]١٨٤[[ص 
ْ

 إِ�
َ

  اِ�يل

 
ْ
رُ اذ

ُ
 مَ عْ وا نِ ك

�
  ِ� ِ�َ ال

َ
يُْ�ْم أ

َ
َعْمُت َعل

ْ
وا �

ُ
ْوف

َ
 بِ َوأ

ْ
وِف   ِديَعه

ُ
أ

ِد�ُ 
ْ
ابَِعه

َ
ثبوت  ]] أيضًا عىلٰ ٤٠[البقرة:  �رَْهبُوِن ْم َو�ِي�اَي ف

ي والنهمر ملا صحَّ العهد واأل أفعال هلمكن ، إذ لو مل تال العبادأفع

 .بتُ كُ وال لُس بطالن الرُّ  إىلٰ  ٰى ، وألدَّ وعيدوال عدووال

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٦(ج  بيانال مع جم

 الُِق خَ  تعاىلٰ  اهللاُ : لهبقوة ت املجربِّ واستدلَّ ] ]٢٧ ص[[

 
� ُ

ءٍ  � ْ َ
�  :ألنَّ ، هللا خملوقة أفعال العباد عٰىل أنَّ  ]١٦[الرعد 

 : ولهوبق فيه.د لعباا أفعال خول دظاهر العموم يقتيض
َ
وا عَ جَ  مْ أ

ُ
ل

 َ
ُ

 �ِهللاِ �
َ
وا ك

ُ
ق
َ
 َء َخل

َ
قِ خ

ْ
 نْ ه أنكر أقالوا: ألنَّ ]، ١٦[الرعد:  هِ ل

 ق خلق كخلقه.لن خايكو

ار، إذ لو فَّ ة عٰىل الكُ جَّ اآلية وردت ح بأنَّ  جيب عن ذلكوأُ 

كان ه إذا عٰىل اهللا، ألنَّ  ة هلمجَّ حما قالوا لكان فيها  كان املراد

 رافَّ الكُ  إىلٰ  خيبه التويتوجَّ  الف هللاام هو ألصنم ادهتاق لعباخلال

ك خلقت نَّ إ :يقولوا لك، بل يكون هلم أنْ هم اللوم بذوال يلحق

فائدة  نا؟ فيبطل حينئذٍ خنا عٰىل فعل فعلته فيوبِّ تُ  مَ فينا ذلك، فلِ 

  اآلية.

ه نَّ أ قون عٰىل غريه سبحانه طلِ يُ ال أكثر أصحابنا  فإنَّ  وأيضاً 

، ولكن ق اهللالخه خيلق كنَّ إ :اوليقو عن أنْ  ضالً ف ،أصالً لق خي

  ندهم عومعنٰى اخللق  ثون.دِ باد يفعلون وُحي لعا نَّ إ ولون:يق

 الق لفظز منهم إطومن جوَّ  لعباد عليه.وال يقدر ا خرتاع،اال

يكون  ام نفٰى أنْ إنَّ  ه سبحانهإنَّ  :ه يقول اخللق يف أفعال العباد، فإنَّ 

 عاهللا اخرتا لقخ ، ألنَّ ذلك نقول ال ونحنقه، لخ ثلأحد خيلق م

أو  القدرة عليها، مبارشاً  حملِّ  ة يف ريه مفعولغ وأفعال وإبداع

  اخرتاعيقدر عىلٰ  القدرة، وال يف حملِّ  يف الغري، بسبب حالٍّ  داً متولِّ 

 الذي أبدع ،انهسبح اهللا من الوجوه إالَّ األفعال يف الغري عٰىل وجه 

ض راعألااس من ألجنشئ اين وهام، ما فيرض والساموات واأل

لق مع هذا التمييز شبه اخلفكيف ي، غريه هادر عليقيالتي ال 

 لظاهر؟ا

هللا تعاٰىل وال د وفعل اكسب للعب حركة هي كلَّ  دهمنع عٰىل أنَّ 

 أحدنا يفعل بقدرة إنَّ فقد حصل التشابه هنا. ونحن نقول:  ،زيتميَّ 

 رقلفاف ،لذاته دراً ه قاونكفعل لهللا ي، واثة، يفعلها اهللا تعاٰىل فيه دَ حم



 ١٦٥  ..............................................................................................  العبادأفعال األفعال /  )٧٢(/  فلاألرف ح

ءٍ خَ : لهاملراد بقو أنَّ فعلمنا ظاهر،  زوالتميي ْ َ
� 

� ُ
ما   الُِق �

 خللقه العبادة. تحقُّ يس ءيش خالق كلِّ  هنَّ من أ  مناهقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  الفضل الطربيس)/ ٨(ج  جممع البيان

ُ�ْم َومَ اهللاُ وَ ]] ٣١٨[[ص 
َ
ق
َ
  َخل

ُ
ْعَمل

َ
 ا �

َ
  �ون

كيف نام، فاألص تم منملع ام قأي: وخل ]،٩٦: اتالصافَّ [

  ل كم؟ وهذا كام يقال: فالن يعمبدون معمولعبادته وتع عونتدَّ 

 ار.فالن النجَّ ل عم وهذا الباب من صري،احل

 نهاوخلق أصل احلجارة التي تعملون م :ناهقال احلسن: مع

 مَ   قوله:رٰى ي جماألصنام. وهذا جير
ُ

ف
َ
ق
ْ
 تَل

ْ
 ا يَأ

ُ
 فِك

َ
 �ون

 : هلو، وق ]١١٧: عرافأل[ا
َ
ق
ْ
 تَل

ْ
يف   ]،٦٩[طه:  اوا َصنَعُ  مَ ف

لنحت، هو الذي اأراد املنحوت من اجلسم هنا دون العرض  هأنَّ 

 دون ن احلبال والعيصاملأفوك فيه واملصنوع فيه م اكهن كام أراد

ق هبذه اآلية يف لُّ تع لهم. فليس ألهل اجلربعف العرض الذي هو

م من املعلو نَّ ألد، عباالل ألفعا القنه خحا سبهللا نَّ  أالداللة عىلٰ 

ن يعبد كانوا املذي هو فعلهم، وإنَّ وا نحتهم اار مل يعبدفَّ الكُ  أنَّ 

 مَ : وقوله ،جساماألصنام التي هي األ
َ
ِحتُون

ْ
ن
َ
 �ا �

 املعنٰى. هو ما يعملون يف ]،٩٥ات: [الصافَّ 

 قبيحب عليهم زراءاإلو ارفَّ اآلية عٰىل التقريع للكُ  ٰى بنم عٰىل أنَّ 

م، لكانت وخلق عبادتك لقكمخ واهللا  :ناهمعن اك لوهم، وفعل

،  وهتجيناً  لوماً  نتكو نْ من أ  هلم أقرب تكون عذراً  آلية إٰىل أنْ ا

تعاٰىل هو  خنا عٰىل عبادهتا، واهللاوبِّ تُ  مَ ـيقولوا: ولِ  م أنْ ان هلولك

 أضافه قد وألنَّ  .ة هلم ال عليهمجَّ ك؟ فتكون احلالفاعل لذل

 : هبقول ميهل إلالعم
ْ
ع

َ
 مَ �

ُ
 ول

َ
إٰىل اهللا  ن مضافاً كوفكيف ي ،ن

 ا تناقض.تعاٰىل؟ وهذ

*   *   *  

ل  ):هـ٦٧٢لطويس (ت ن ايالدِّ  نصري /نقد املحصَّ

 :فعال يف األ :القسم الثالث ]]٣٢٥[[ص /

 :قدرة اهللا تعاىلٰ فعال العباد واقعة ب أ :مسألة

 دوره مقيف دالعب لقدرةثري ه ال تأأنَّ  يو احلسن األشعربأم زع

وزعم . تعاىلٰ اهللا واقعان بقدرة قدورات املو ردَ لقُ ا لب ،الً أص

اعة تعاٰىل، وكونه طاهللا  قدرةبذات الفعل واقعة  أنَّ  القايض

 سحاق أنَّ إستاذ أبو عبد. وزعم األُ ن تقع بقدرة الومعصية صفتا

 هللا م احلرمني أنَّ تني. وزعم إماقدرع ب] تقالفعل [وصفاته اتذ

بان وجود يوجّم مها ث رادة،إلواة درقلعبد اللد جِ مواٰىل عت

 سنيحلقول الفالسفة، ومن املعتزلة قول أيب ا هذااملقدور. و

فعاله، ال ألد العبد موجِ  نَّ من املعتزلة أ  . وزعم اجلمهوريرصالب

 تيار. صفة االخجياب، بل عىلٰ عٰىل نعت اإل

 :صالً أ  همقدورد يف العبه ال تأثري لقدرة عٰىل أنَّ  هوجولنا 

يمكنه.  الو أ يمكنه الرتك  أنْ  ال إمَّ ال الفعح العبد أنَّ ل: األوَّ 

ال  ا أنْ مَّ إأمكنه ف زلة. وإنْ ملعتول اقمل يمكنه الرتك فقد بطل  نْ إف

ه جتويز نَّ وهو باطل، أل ،حعٰىل الرتك إٰىل مرجِّ يفتقر ترجيح الفعل 

ح رجِّ ملفذلك ا ،تقرو يفأ  .حعٰىل اآلخر ال ملرجِّ  مكنامل أحد طريف

ح مرجِّ إٰىل  ييتسلسل، بل ينتهالتقسيم، وال  ادع هعلف ان منك نْ إ

 ال أمكن أنْ  ح إنْ ملرجِّ لك اذال يكون من فعله. ثّم عند حصول 

 قد حيصل الفعل تارةً  نئذٍ حيو ،فلنفرض ذلك حيصل ذلك الفعل

 ح إٰىل الوقتني عىلٰ املرجِّ ك ذل نسبة مع أنَّ  ،خرٰى أُ  وال حيصل

ووقت اآلخر بعدم  لوص باحلتنيالوق  أحدص فاختصا ،واءالس

عٰىل اآلخر  ياملمكن املساو طريف ألحد صول يكون ترجيحاً احل

ال  امتنع أنْ  وإنْ ال. وهو حم]] ٣٢٦/[[ص  ح،مرجِّ  من غري

ح ه متٰى حصل املرجِّ ألنَّ  ،ةيَّ بطل قول املعتزلة بالكلّ  حيصل فقد

 ال� قستملعبد يكن افلم ومتٰى مل حيصل امتنع،  ،الفعلجب و

 ذا كالم قاطع.هف ر.ختياباال

من  احلقَّ  اهب، ومل يذكر أنَّ ر لألصحاب أربعة مذ: ذكأقول

 طريف ن من ترجيح أحداملختار يتمكَّ  أنَّ  ام مرَّ كر في، وذاهيَّ أ الثالثة 

عٰىل  ل. ثمّ احم ذلك هاهنا حكم بأنَّ و ح،املمكن عٰىل اآلخر ال ملرجِّ 

فقد بطل  رثألصول اح عدم اعنتامح وجِّ املر إىلٰ تقدير االحتياج 

 أبا احلسني من ه ذكر أنَّ ألنَّ  وارد، وذلك غري ،ةيَّ لة بالكلّ قول املعتز

هنا قال:  ه رجل من املعتزلة. وهار: إنَّ يف موضع آخ. وقال تزلةاملع

 ور، فكيفقدامل دة توجبان وجوبواإلرا القدرة ه ذهب إٰىل أنَّ إنَّ 

ختيار هو الا ٰى : معنونيقولم هنَّ أ  :انهوبي؟ ةيَّ بطل قوهلم بالكلّ 

قدرة وحدها ووجوب وقوع أحدمها  اللطرفني بالنسبة إىلٰ استواء ا

اإلرادة وجب الفعل، هو ح وفمتٰى حصل املرجِّ  ،ادةربحسب اإل

ني بالقياس ء الطرفالستوا  حيصل امتنع. وذلك غري مناٍف ومتٰى مل

طال إب يف ع قاطره غريي ذكذن الكالم الذإف . رة وحدهالقد اإىلٰ 

 هلم.قو

  اً ه لكان عامل ألفعال نفس داً عبد موجِ لو كان ال : الثاين :لاق 

ليل إثبات اد من غري علم لبطل دجياإل زوِّ بتفاصيلها، إذ لو ُج 
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، يجلزئصول ايف ح يال يكف القصد الكيلِّ  وألنَّ  .تعاىلٰ اهللا ة عامليَّ 

صول ح فليس، لسواء اات عىلٰ إٰىل مجيع اجلزئيَّ  كلِّ لة انسب ألنَّ 

من القصد  ه ال بدَّ نَّ . فثبت أ يصول الباق حن م أوىلٰ ا بعضه

 داً ه لو كان موجِ أنَّ  ، فثبتيوط بالعلم اجلزئوهو مرش ي،اجلزئ

ا ه غري عامل بتفاصيلها. أمَّ لكنَّ ،بتفاصيلها سه لكان عاملاً ال نفألفع

 دق  بطيئةكة الللحرالفاعل  فألنَّ  ا ثانياً وأمَّ  ،مالنائ حقِّ  يفف الً أوَّ 

ه ال بعضها، مع أنَّ حياز واحلركة يف ألاض بع ون يفكالس فعل

هاشم   وأيب عيلٍّ  أيب دعن فألنَّ  ا ثالثاً سكون. وأمَّ ر له بالشعو

ة ذلك ز، بل علَّ س التحصيل يف احليِّ العبد ليس نفمقدور 

وال  ة، ال مجلةً لعلَّ ك ابتلال شعور ألكثر اخللق  هالتحصيل، مع أنَّ 

 .الً تفصي

د   علم املوجِ تيضيق الد اجياإل نفس قول:أ  ]]٣٢٧ [[ص/

رقة النار حم دفع قول القائلني بأنَّ ي له أنْ  لكان د، وإالَّ ملوجَ با

 من غريجياد رهيام وجتويز اإلمهام بأثفعدم عل ،س مضيئةموالش

ة ال العامليَّ  يتثبم ألنَّ  ،تعاىلٰ اهللا ة ل إثبات عامليَّ بطِ العامل ال يُ 

عل ون بإحكام الفتدلُّ سي امإنَّ  بل ة،امليَّ لعا عىلٰ جياد باإلون يستدلُّ 

لم بالع وطمرش يالقصد اجلزئ والقول بأنَّ  ة.يَّ وإتقانه عٰىل العامل

من غري  حترقا لنار هلذه اخلشبة، فإهنَّ ق احراإمنقوض ب ياجلزئ

 علمها هبا. 

 ،حتريكهاهللا راد وأ  سماجل عبد تسكنيإذا أراد ال قال: الثالث:

 احدٍ و ع من وقوع كلِّ انامل ألنَّ  ل،او حم، وهاً عا معقيال  ا أنْ مَّ إف

عا،  و يقأ  .دا معاً جِ لوُ  فلو امتنعا معاً ، اآلخر [منهام] وجود مراد

القدرتني  نَّ أل ،دون اآلخر، وهو باطل أحدمهاو يقع أ  .وهو حمال 

ء د، واليشلواحر اقدول بالتأثري يف ذلك املمتساويتان يف االستقال

 ان بالنسبة إىلٰ درتالق نذإوت. فافتلبل ايقال  ةً يقيَّ حق الواحد وحدةً 

ر موأُ  ام التفاوت يفة، إنَّ قدور عٰىل السويَّ اقتضاء [وجود] هذا امل

 لرتجيح.وإذا كان كذلك امتنع ا ملعنٰى.خر خارجة عن هذا اأُ 

 وقعحتريكه اهللا جسم أراد أقول: إذا أراد العبد تسكني 

ستقالل الا  يفتنييمتساوب ستا ليالقدرتني حريك، وذلك ألنَّ تال

در قدرة ولذلك تق ة والضعف،تان يف القوَّ بل مها متفاوت ري،ثألتبا

ل تلك احلركة يف يقدر غريها عٰىل مث الة دَّ عٰىل حركة مسافة يف م

املقدورات  ة، ولو كانت القدرة متساوية لكانتدَّ اف تلك املأضع

فعل  ىلٰ ر عقدي امالضعيف ربَّ  كذلك. وأيضاً  تسليو ،متساوية

نعه من ذلك عٰىل ميقدر  ي، والقويقولاه لييقدر ع لالقالستبا

من دليل  أخذهليل دوهذا ال ي.، وهو ال يقدر عٰىل منع القوالفعل

 ٰى، ألنَّ شَّ حد، وهناك يتمله أكثر من وايف إبطال كون اإلالتامنع 

 ٰى. ال يتمشَّ فاوت، وهاهنا  تبال ض متساوية يف القدرةرَ فاآلهلة تُ 

 أنَّ  فهو ا املعقول أمَّ  ل:قوقول واملععملبا صماخل جَّ تحا قال:

 نم ناً تعاٰىل ملا كان متمكِّ اهللا بخلق  فعل العبد لو كان

 فيه كانتعاٰىل اهللا خلق  ه إنْ ألنَّ  ،ةالفعل البتَّ ]] ٣٢٨ [ص[/

 يكنمل . ولو ان ممتنع احلصولمل خيلقه ك وإنْ  ،واجب احلصول

 رية جمرٰى جا هلافعأ كانت رتك للوا من الفعل ناً العبد متمكِّ 

ه ال جيوز أمر البدهية جازمة بأنَّ  نَّ امدات. وكام أ اجل تاركح

كذلك يف يكون األمر  جب أنْ ها ووذمُّ  اجلامدات وهنيها ومدحها

 .داً علمنا كون العبد موجِ  ن ذلك باطالً كا امَّ ـل العباد. ولأفعا

اء استو حال هتوجَّ  األمر إنْ  يكم، ألنَّ علزم ه الواجلواب أنَّ 

ه حال جَّ تو رتجيح، وإنْ ع النتيمل ي تلك احلافف يعاودال

ك لذ وألنَّ  .وح ممتنعالراجح واجب واملرج الرجحان فهناك

عدمه  اهللاعلم  ده فهو واجب، وإنْ  وجوتعاىلٰ اهللا علم  عل إنْ فلا

ه اجلواب هو أنَّ  نَّ ، وأ د عٰىل الكلِّ وار شكالاإل فهو ممتنع، فثبت أنَّ 

 ل.فعي ل عامَّ ئَ سيُ  التعاٰىل 

 يف العبد ال يكوناهللا  الفعل الذي خيلق نَّ أ  يف : ال شكَّ لأقو

كام قال  يف بعض أفعالهما  أثريبد تعكان لل ا إنْ فيه، أمَّ  ناً العبد متمكِّ 

فقوله:  .ن يف ذلك التأثري ال غريله متكُّ  فيكونمني، عض املتكلِّ به ب

يل تزاملع ألنَّ  حيح،س بصيل) ال الزم عٰىل الكلِّ كشإلذلك ا (إنَّ 

 أيضاً و، وهو ينفيه بالدليل. بات الفعل للعبدإث يف رةوالرض يعدَّ ي

بعه الرتجيح فيت حيدثثّم  ه حال استواء الداعيمر يتوجَّ األ

عٰىل  جيح ال ينايف كونه قادراً ووجوب الفعل مع ذلك الرت لفعل،ا

ي د نفيفي الوجوده واجب اهللا علم ا م ا القول بأنَّ ني. وأمَّ الطرف

ر، ه غري خمتاه يوجب كونأنَّ اب بلا يفغاية ما  ،اعالً ف دبلعا كون

ان ك ولو ٰىل،الفعله تع لفعل العبد لكان مبطالً  بطالً ولو كان م

يف  ه كان عاملاً نَّ إفتعاٰىل،  الختياره بد لكان مبطالً ار العالختي مبطالً 

ا وإمَّ  واجب اففعله االستقبايل إمَّ  ،بلام سيفعله يف املستقب زلاأل

تابع للمعلوم،  علمال  من أنَّ  مٰىض اميف لهب عنه ما قاجلواواع. نتمم

 م.علو امليفللوجوب واالمتناع  ال يكون مقتضياً  ئذٍ وحين

تعاٰىل يف هذه املسألة  اهللاوا بكتاب فقد احتجُّ  لنقوا املقال: وأمَّ 

 :من عرشة أوجه

فعل  فة الاضل: ما يف القرآن من إوَّ الوجه األ]] ٣٢٩[[ص /
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 تعاىلٰ  هللا ل. وعندكم أنَّ ز عنه حمالعجع اوبيخ ملتنكار واواإل
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ا َمنََع  َومَ  ٰىل:اوا يف هذا الباب بقوله تعواحتجُّ  ؟عليه هخوبِّ يُ 

وا إِ ا��اَس 
ِمنُ

ْ
 يُؤ

ْ
ن

َ
 جَ  أ

ْ
ُهدَ اَءهُ ذ

ْ
ر و إنكاهو، ]٩٤[اإلرساء:  ىٰ ُم ا�

  يث ال ت بح لو حبس آخر يف بي  رجًال  أنَّ  لوم ستفهام. ومع اال بلفظ 

ف يف  لترصُّ (ما يمنعك من ا  : له  ول يق نه، ثّم ج م رو خل ا  ه يمكن 

  له: و فكذا ق  ، كان ذلك منه مستقبحاً ]] ٣٣٠[ص ، /[ ) ي؟ حوائج 

 ََوم 
َ
 ا ذ

َ
ْيِهْم �

َ
  ا مَ  بليس: وقوله إل  ]، ٣٩ [النساء:  ْو آَمنُوا ِباهللاِ ا َعل

 
َ
 أ

َ
 َمَنَعك

ْ
 ن

َ
ا  مَ  خيه: أل  موسٰى  ول وق  ]، ٧٥[ص:  ْسُجدَ �

 ِإ َمَنعَ 
َ

 رَ ك
ْ
 ذ

ْ
�
َ
 ْم هُ َت أ

�
مَ  وقوله:  ]، ٩٢ طه: [  �وا َضل

َ
هُ  ا �

َ
� 

َ
  ْم ال

 
َ
ِمُنون

ْ
مَ ]، ٢٠[االنشقاق:   �يُؤ

َ
ُهْم َعنِ �

َ
 ا��  ا �

ْ
  �  ْعرِِض�َ ِكَرةِ مُ ذ

ثِّر:   ]، ٤٩[املدَّ
َ
 �ِمَ ا اهللاُ َ�ف

َ
ك

ْ
   َ�ن

َ
ُهمْ ذِ أ

َ
َت �

ْ
  �ِمَ ]، ٤٣[التوبة:  ن

 َ
ُ

ُم مَ �  ر�
َ

ك
َ
 اُهللا �

�
َحل

َ
  مَ ـ لِ ( : ول يق  ز أنْ جيو  وكيف ، ] ١يم: التحر [  ا أ

َ  تَ �ِمَ  وقوله: ؟ ه ما فعله تفعل) مع أنَّ 
ْ

َق� ِبا�
ْ
 ا�

َ
ِ�ُسون

ْ
ل  آ [  اِطلِ ل

 َ�نْ �َِم تَُصد� ]،  ٧١ان:  ر م ع 
َ
  . ] ٩٩ان:  عمر   [آل   َسِ�يِل اهللاِ   ون

يامن باإلر أمييف هذا املعنٰى: (كيف له ل الصاحب يف فص الوق 

ره؟ دَّ ق و طل الباب عىلٰ يعاق و ،أرادهكفر ون الومل يرده، وهنٰى ع

ٰ يامن ثّم يقول: إلعن افه وكيف يرص
�

�
َ
َ  أ

ْ
 تُ�

َ
ون

ُ
  � ف

ٰ  فك ثّم يقول:يهم اإللق فوخي ]،٣٢ [يونس:
�

�
َ
  أ

َ
ون

ُ
ك

َ
ف
ْ
 � يُؤ

  :يقول مّ هم الكفر، ثفيأ وأنش، ]٧٥دة: [املائ
َ
ُرون

ُ
ف

ْ
 �َِم تَ�

�َِم  ول: يقثمّ  ،باطلبال حلقِّ وخلق فيهم لبس ا ]،٧٠ران: عم [آل

 تَ 
ْ
َق� ِباسُ �ِ ل

ْ
 ا�

َ
َ ون

ْ
هم عن السبيل، وصدَّ  ]، ٧١[آل عمران:  اِطلِ �

ْن َسِ�يِل تَُص  �ِمَ  ثّم يقول:  َ� 
َ
ون وحال  ]، ٩٩[آل عمران:  اهللاِ د�

 مَ  ثّم قال:  ، ن امي ني اإل ينهم وب ب 
َ
يْ ا ا ذ

َ
ْو آَمنُ َعل

َ
َ ِباوا ِهْم �

ْ
ْوِم  ِهللا َوا�

ِخرِ 
ْ

َن   قال:  مّ ث  د،عن الرش هبم ذهب و  ، ] ٣٩: اء لنس [ا اآل
ْ
�
َ
أ
َ
ف

 تَ 
َ
َهُبون

ْ
، ضوا رع أ ] ٰى ين [حتَّ هم عن الدِّ وأضلَّ  ]، ٢٦ر: [التكوي � ذ

مَ   قال:   مّ ث 
َ
هُ �

َ
ِكَرِة ُمْعِرِض ْم َعِن ا ا �

ْ
ر:    �َ�  ��ذ ثِّ   ]؟).٤٩[املدَّ

تعاٰىل يف معرض اهللا ا كره: اآليات التي ذاخلامسالوجه 

قها  هلم وتعلياعأف لعباد يفري اختي اهنفم ،خلتوبيد واالتهدي

  كقوله تعاٰىل: ،تهمبمشيَّ 
َ
َمْن ش

َ
� 

َ
ِمْن َوَمْن ش

ْ
يُؤ

ْ
ل
َ
 َء ااَء ف

َ
يَ ف

ْ
 ل

ُ
ف

ْ
 رْ �

وا مَ  ]،٢٩[الكهف: 
ُ
َمل

ْ
تُمْ ا�

ْ
ِل  ]، ٤٠ :لت[ُفصِّ  ا ِش�

ُ
ق

 
ْ
سَ مَ ا�

َ
وا ف

ُ
ُ�مْ َ�َ ل

َ
 ]، ١٠٥: وبةالت[ ى اُهللا َ�َمل

َ
اَء  �َِمْن ش

 
ْ
 ُ�مْ ِمن

ْ
ن

َ
تَ  أ

َ
�  

َ
مَ ق  د�

َ
تَ  أ

َ
 ْو �

َ
 أ

�
ثِّر � رَ خ  ]، ٣٧: [املدَّ

َ
َمْن ش

َ
اَء  �

 
َ
َرُه ذ

َ
ثِّر:  � ك َمْن ]، ٥٥[املدَّ

َ
� 

َ
 اَء ش

َ �
ٰ ا�

َ
 إِ�

َ
  َر��هِ  ذ

ً
  �َسِ�يال

ملشيئة عن نفسه عٰىل من نفٰى ا ىلٰ اعتاهللا أنكر د وق  ]،٢٩[اإلنسان: 

  تعاٰىل فقال:اهللا  ىلٰ ا إوأضافه
ُ
 َسيَق

ُ
ِ  ول

�
  ينَ ا�

َ
َ أ

ْ
وا�

ُ
�  

َ
ْو ش

َ
  هللاُ ا اءَ �

 مَ 
َ
نَ ا أ

ْ
� َ ْ
  ا�

َ
نَ  آبَ َوال

ُ
  ]،١٤٨م: [األنعا ا اؤ

َ
 َوق

َ
ْو ش

َ
وا �

ُ
 ا�

ْ
  نُ اَء ا�ر��

نَ َ�بَ  امَ 
ْ
 ]. ٢٠ف: [الزخر اُهمْ د
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صغاء باإلالعباد ها أمر فيالتي آليات ا س:الوجه الساد

ٰ : ولهقك، قبل فواهتا ارعة إليهاواملس
َ

فِ  وَسارُِعوا إِ�
ْ
  ِمنْ  َرةٍ َمغ

ٰ ، ]١٣٣ [آل عمران: مْ �ُ َر�� 
َ

وا إِ�
ُ
ِفَرةٍ مَ  سابِق

ْ
 مْ َر���ُ ِمْن  غ

ِجيبُوا دَ ]، ٢١[احلدد: 
َ
،  ]٣١اف: [األحق نُوا بِهِ آمِ  وَ اِ�َ اهللاِ أ

 َلر�ُسولِ �ِ وَ بُوا ِهللاِ يجِ اْست  :٢٤[األنفال ،[ َي 
َ
 ا أ

�
يَن آَمنُ � ِ

�
وا  َها ا�

ُعوا َواْسجُ ارْ 
َ
بُ ك

ْ
 ]مْ �ُ َر�� [ ] ]٣٣١ص /[[ اُدوُدوا َوا�

آِمنُوا خَ ]، ٧٧ :ّج حل[ا
َ
�ُ ف

َ
 ل

ً
بُِعوا  ]، ١٧٠: [النساء  مْ ْ�ا

�
َوات

َسَن مَ 
ْ
ح

َ
 أ

ْ
ن
ُ
 ا أ

َ
ْ  ِزل

َ
 ]، ٥٥ ر:زم[ال ُ�مْ ُ�ْم ِمْن َر�� إِ�

َ
ٰ �بُ نِ َوأ

َ
 وا إِ�

عة لطابا األمر ا: وكيف يصحُّ لوقا]، ٥٤[الزمر:  َر��ُ�مْ 

 ؟اهب انتيعن اإل اً عاجز نوعاً ممأمور امل واملسارعة إليها مع كون

رمٰى من  وملن يُ  ،قم)( ن:مِ د الزَّ يقال للمقعَ  وكام يستحيل أنْ 

 ا هاهنا. كذف ،)كشاهق: (احفظ نفس

فيها عٰىل االستعانة  ىلٰ تعا هللا التي حثَّ  تيابع: اآلالوجه السا

عْ  عاٰىل:به، كقوله ت
َ
ْستَِعُ� �ِي�ا وَ بُدُ إِي�اَك �

َ
  ]، ٥ احتة:[الف �َك �

 
َ
تَ ف  اسْ

ْ
يْ نَ مِ   بِاهللاِ ِعذ

�
]، ٩٨[النحل:  �ِجيِم اِن ا�ر� طَ  ا�ش

 ِتَِعينُوا بِاهللا خالق تعاٰىل اهللا ذا كان إف]، ١٢٨[األعراف:  اسْ

 يلزم بطالن وأيضاً  ؟ستعان بهفكيف يُ  ،عايصامليامن ور واإلفكلا

 ،ادبل العفعاه تعاٰىل إذا كان هو اخلالق ألنَّ ، أليلدواعاأللطاف وا

لكن  ؟تعاىلٰ اهللا الذي يفعله  اللطف نم بدء حيصل للعيش أيُّ ف

  قوله تعاٰىل:اف حاصلة كاأللط
َ

َوال
َ
  يََروْ أ

َ
 ن

َ
هُ  أ

�
� 

ُ
 ِ� ْم �

َ
تَنُون

ْ
 ف

� ُ
�   

ْو �َ  ةً ٍم َ�ر� َ� 
َ
ِ أ

ْ
تَ� َ ]، ١٢٦[التوبة:  ر� ْو �

َ
 َسَط اهللاُ َو�

َ
ْزق    ا�ر�

َ ِعبَ لِ 
َ

 اِدهِ �
َ ْ
ْوا ِ� األ

َ
بِمَ ]، ٢٧: ورٰى [الش رِض غ

َ
َ ف

ْ
ِهللا ِمَن ا ةٍ ا رَ�

ُهمْ ِ�َْت 
َ
�  :١٥٩[آل عمران ،[ 

َ
ال  ا�ص�

�
ٰ ةَ إِن

َ
�

ْ
ن
َ
 عَ  �

َ
ف
ْ
 ِن ال

ْ
 ح

َ
 اءِ ش

رِ وَ 
َ
ك

ْ
ُمن

ْ
 ].٤٥: نكبوتلع[ا ا�

نوهبم اعرتاف األنبياء بذة عٰىل يات الدالَّ الثامن: اآلجه ولا

 ا ظَ نَ َر��  دم:عن آ هم، كقوله تعاٰىل حكايةً نفس أ وإضافتها إىلٰ 
َ
  اْمنَ ل

 
ْ
�
َ
 أ

َ
َسن

ُ
حَ : نسوعن يو ]،٢٣اف: عر[األ اف

ْ
 ُسب

�
 إِ�

َ
ك

َ
ُت  ان

ْ
ن
ُ
ك

 
�
  :وعن موسٰى  ]،٨٧اء: ي[األنب �ا�ِِمَ� ِمَن الظ

�
  إِ رَب

�
� 

ْمُت ظَ 
َ
ِ� ل

ْ
ف
َ
�  وقال يعقوب ألوالده ]،٤٤ل: لنم[ا : 

ْ
  بَل

 سَ 
َ
ُ�ْم أ

َ
ْت ل

َ
ل  و�

ُ
ف
ْ
 دِ َ�عْ  ِمنْ وقال: ]، ١٨[يوسف:  ُ�مْ سُ �

ْ
ن

َ
   أ

 انَزَ 
َ
يْطغ

�
 �ش

ُ
َ إِ يِْ� َو�َ �َ  ان ْ

َوِ� �
ْ
 وقال نوح: ]،١٠٠[يوسف:  خ

 
َ

 بِك
ُ
ُعوذ

َ
 أ

�
 إِ�

�
 رَب

َ
 أ

ْ
 ن

ْ
س

َ
 مَ أ

َ
ك

َ
  ائَل

َ
َس ل

ْ
مٌ   ِبهِ ِ� �

ْ
 ]،٤٧[هود:  ِعل

ني األنبياء بكوهنم فاعل ة عٰىل اعرتاففهذه اآليات دالَّ  وا:الق 

 هلم. عاألف

 بأنَّ  ة اعص ال ار وفَّ كُ ف العرتا ا  عىلٰ  ة لدالَّ ات ا الوجه التاسع: اآلي 

ْو  تعاٰىل: كقوله  ، نهم صيهم كانت م كفرهم ومعا 
َ
ِإِذ   ىٰ تَرَ َو�

ا�ِمُ   �َ و الظ�
َ
 ن

ُ
 ْوق

ُ
 وف

َ
َد رَ  ون

ْ
نُ : إٰىل قوله  مْ هِ �� ِعن

ْ َ
�

َ
نَ  أ

ْ
اُ�ْم َعِن  َصَدد

ُهدَ 
ْ
 جَ إِ  َ�ْعدَ  ىٰ ا�

ْ
 ذ

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ِرِمَ� ْم تُ اَءُ�ْم بَل

ْ ُ
��  :٣٢و  ٣١[سبأ [ ،

�ُ مَ  : ىلٰ ه تعا ل ووق 
َ
ك

َ
  ِ�  مْ ا َسل

َ
  �َر َسق

َ
وا ق

ُ
ْم  ا�

َ
 ِمَن  �

ُ
نَك

ُمَص 
ْ
�َ ا�

�
ثِّر: [  �  ل   ]، ٤٣و  ٤٢املدَّ

� ُ
  ا مَ �

ُ
 أ

ْ
  ا ِ�َ ِ�يهَ ل

َ
ُهْم  جٌ وْ ف

َ
�
َ
 َسأ

ُت 
َ
�َْن : قوله  إىلٰ   ا هَ َخَز�

�
ذ

َ
ك

َ
َن ف

ْ
ل
ُ
و  ، وقوله: ] ٩و   ٨ك: [املل   ا ا َوق

ُ
ِ أ

َ
�  

َ
ك

َن 
َ
ُهْم نَِصيُبُهْم مِ �

ُ
كِ َن ا ا�

ْ
وا  : له إٰىل قو ]] ٣٣٢ص [[ /  ِب ا َت ل

ُ
وق

ُ
ذ

َ
ف

 
َ
َعذ

ْ
تُْم تَ  بِمَ اَب ال

ْ
ن
ُ
سِ ا ك

ْ
�  

َ
  ]. ٣٩  -   ٣٧ف:  [األعرا   �ُبون

تعاٰىل ما يوجد منهم يف  اهللاذكر التي ت يا: اآلعارش لاه الوج

كقوله  ،طلب الرجعة عٰىل الكفر واملعصية ورة من التحرسُّ اآلخ

 ِ�يهَ  :ىلٰ تعا
َ
  انَ �� ا رَ وَُهْم يَْصَطرُِخون

َ
رِ أ

ْ
 خ

ْ
عْ ا نَ ج

َ
 َص �

ْ
 ِ� اَمل

ً
ْ�َ  ا

َ
غ

 ِ
�

 ا�
ُ
عْ ي ك

َ
 ن�ا �

ُ
نَ  ا َر��نَ ]، ٣٧[فاطر:  َمل

ْ
رِج

ْ
خ

َ
 ا مِ أ

ْ
 ةيآلا ... اهَ ن

  اٰىل:له تع، وقو]١٠٧[املؤمنون: 
َ
 رَب� ارِْجعُ ق

َ
  �وِن ال

�
َع�

َ
ل

 َص 
ُ

َمل
ْ
�

َ
 أ

ً
ْو تَرَ وَ ]، ١٠٠و ٩٩[املؤمنون:  اِ�ا

َ
  ىٰ �

َ
ِرُ�ون ُمجْ

ْ
 إِِذ ا�

 ا وِكسُ انَ 
ُ
 ]، ١٢[السجدة:  ِهمْ سِ ُرؤ

َ
ول

ُ
ق
َ
ْو �

َ
   تََرىٰ ِح�َ أ

َ
َعذ

ْ
 اَب ال

وْ 
َ
ةً  � ر�

َ
 ِ� ك

�
ن

َ
 أ

َ
 ف

َ
 ِمَن أ

َ
ون

ُ
� 

ْ
سِ مُ ا� فهذه ]، ٥٨[الزمر:  � نِ�َ حْ

بني لباطل من تاب العزيز الذي ال يأتيه امجلة استدالالهتم بالك

 وال من خلفه. يديه 

 : يقال: الكالم عليه من وجهني  وال

مجيع  أنَّ  ة عىلٰ لَّ يات الداآلاب ضةات معاراآليهذه  أنَّ  :لوَّ األ

  اهللاُ  عاٰىل: ت لهكقو ،وقدرهاهللا اء األفعال بقض
َ
  لُِق ا خ

� ُ
ءٍ � ْ َ

�   

ٰ اُهللا َختََم ]، ١٦: [الرعد
َ َ

�  
ُ
ل
ُ
 َوَمْن يُرِ ]، ٧[البقرة:  و�ِِهمْ ق

ْ
د

 يُِض 
ْ
ن

َ
 أ

ْ َ
ُه �

�
 عَ ل

ْ
 ل

ْ
 َصد

ً
 َحرَجا

ً
  اهللاُ وَ  ]،١٢٥ م:عاألن[ا رَُه َضي�قا

 
َ
ق
َ
 َومَ  مْ �ُ َخل

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
 ]، ٩٦ات: [الصافَّ  �ا �

َ
 �ِمَ �

ٌ
ال   ا ع�

 فاعالً يامن، فيكون يد اإلير وهو ،]١٦وج: لرب[ا � ِر�دُ يُ 

ال قائل  هللكفر، ألنَّ  يامن كان فاعالً لإل وإذا كان فاعالً  ،يامنلإل

 بالفرق.

ا  لكنَّ ،هنفس الألفع داً وجِ بد منفينا كون الع ا وإنْ هو أنَّ  : اينوالث

: سب قوالنهلا. ثّم يف الك باً كتسوم  هلاً  فاعالً  ونهكبف رتنع

م العزم عٰىل صمَّ العبد إذا  أنَّ ب ادتهٰى عرتعاٰىل أج اهللا أنَّ  :أحدمها

 هنَّ إعصية] ف[عٰىل املم العزم ومتٰى صمَّ  ،ه تعاٰىل خيلقهانَّ إالطاعة ف

ن  يكمل إنْ و دوجِ ملكابد الع ها. وعٰىل هذا التقدير يكونلقخي

 أنَّ  :وثانيهام ؟ األمر والنهيلقدر يفهذا ا يال يكف مَ لِ ف ،اً دموجِ 
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 طاعةً تعاٰىل ولكن كوهنا  اهللاة رحصلت بقد وإنْ  علذات الف

ال  مَ وهي واقعة بقدرة العبد، فلِ  ،صفات حتصل هلا ومعصيةً 

 ؟نهيوالة األمر هذا يف صحَّ  ييكف

  :وذيل، وهاهل أبو ره ذكايلمجإب بجوا لا نجيب عن األوَّ نَّ أل

 ونفرين، ال ليكاكلاٰىل ة عيكون حجَّ ل القرآن لتعاٰىل أنزاهللا  أنَّ 

قوع ما ذكرته من ون هذه اآليات اد ماملركان  ة هلم، ولوحجَّ 

: كيف   يِّ تعاٰىل لقالت العرب للنباهللا بقضاء  أفعال العباد

 لكفرا ا عناننهف توكي ؟عٰىل قلوبنااهللا وقد طبع  نيامتأمرنا باإل

 وكان ذلك من أقوٰى  ؟يناتعاٰىل فاهللا قه خلد ق و ]]٣٣٣[[ص /

غري ما املراد منها  أنَّ منا ك علل مل يكن كذلامَّ ف ،تهوَّ ب نيفح ادالقو

ي من اآليات فف واحدٍ  كلِّ  تفصييل عىلٰ ا الكالم الوأمَّ ذكرت. 

 املعلوالت.

يف  ءال يشخدإب تنداً يكون مس ا أنْ العبد إمَّ  أنَّ  ين:وعن الثا

. هاموإثبات، وال واسطة بين  يكون. فهذا نفيال أنْ  ا وإمَّ  ،دلوجوا

ان العبد كان الثاين ك وإنْ  زلة.ملعتامتم قول ل فقد سلَّ كان األوَّ  نْ إف

وإذا مل  ،الةتعاٰىل إذا خلقه يف العبد حصل ال حم اهللا ، ألنَّ امضطر� 

ود تع، فاطر� مضعبد فكان ال ،ه فيهاستحال حصولقد ه فخيلقه في

الكسب اسم بال  لتحقيق يظهر أنَّ ا اذهد عنشكاالت. وإلا

 . ٰى مسمَّ 

تار املعصية ا اخوإذ ،لتاختار الطاعة حص ذاله: (العبد إوق 

ل قول و ال به؟ األوَّ أ حصول ذلك االختيار به  ، قلنا:حصلت)

 لزام.فع اإل ال يدوالثاين ،اخلصم

رة قدل بلفعت اذاصل لصفات حت ومعصيةً  (كونه طاعةً  :لهقو

ف اعرتقلنا: هذا ا ،])تعاىلٰ اهللا حتصل بقدرة  لعلفا [وذات ،لعبدا

 قول اخلصم.يم تسل ورة، وهمؤثِّ حلادثة ا لقدرةبكون ا

ما  نَّ  املعتزلة، ألشكاالت واردة عىلٰ هذه اإل : أنَّ واجلواب

 هأنَّ  تعاىلٰ اهللا قوع، وما علم وال اجبد كان ووجَ ه يُ نَّ  أ تعاىلٰ اهللا علم 

امتنع  يحان الداعرجد وجَ مل يُ  ه إنْ نَّ أل ،عع الوقوممتنكان د وجَ يُ  ال

يف هذين   يهمعل اً شكال واردفكان اإل ، بوج دَ جِ وُ  وإنْ  ،لعالف

تزلة يقول: هذان أذكياء املعولقد كان واحد من  املقامني.

 الدست لنا. مَّ لت مهاان لالعتزال، ولوالالسؤاالن مها العدوَّ 

 ):مرينأ بني مر أن ولك ،ضفويت وال ال جرب( أقول:

ام  ارض، وإنَّ عتت اجلانبني يمتنع أنْ  التي أوردها من ياتاآل

فنا يف توقَّ  ا، ولوعٰىل فحاوهيفنا وقو مل لنا تعارضها لعدتخيَّ يُ 

وِ َومَ  بقوله تعاٰىل: تأويالهتا عمالً 
ْ
ُم تَأ

َ
ْعل

َ
 اهللاُ ا �

�
ُه إِال

َ
 �ل

ع يف لوقومن اد أبعا لكنَّ، هعليني فعٰىل رأي الواق ] ٧ان: عمر آل[

 أ.طاخل

و وجوده فه اهللام (ما عل :لة عن قولها جواب املعتزوأمَّ 

عند ترجيح الداعي  ]]٣٣٤/[[ص  ب الفعلواجب) بوجو

 عادته. ه، وال وجه إلم فيالكال مرَّ تناعه عند عدمه، فقد وام

 تفويض، رب وال ج(ال هذا املوضع:لتحقيق يف وقال أهل ا

يقته وقع حق فعري ، ومن القُّ احل هوفهذا  ،ن)ري أمولكن أمر بني

 .حريُّ يف الت

 :ةعتزلملل ئنات خالفاً جلميع الكا يدتعاٰىل مر هللا :مسألة قال:

ا  نَّا بيَّ : أنَّ لة. لناللمعتز ، خالفاً جلميع الكائناته تعاٰىل مريد إنَّ 

ء مريد لوجوده. ق اليشالخ م أنَّ تقدَّ  القها، وقده تعاٰىل خأنَّ 

ه من الكافر كان وجودمن  جديويامن ال اإل نَّ أ   علمامَّ ـل ]ه[وألنَّ 

، والعامل االً حمبكونه  تعاٰىل عاملاً اهللا كون في، ظهر كام الً االكافر حم

 يامن من الكافر.يريد اإل ال يريده، فيستحيل أنْ  االً حم ءبكون اليش

 يامن، واألمر يدلُّ كافر باإللر اه أممور: أحدها: أنَّ أُ وا بواحتجُّ 

 اىلٰ تعاهللا د أرا فلو ،رادةافقة لإلومة اعالط نَّ ا: أ انيهوث. رادةاإل عىلٰ 

الرضا  نَّ ا: أ الثهثله بكفره. و الكافر مطيعاً  لكان فرالكاكفر 

ر بقضائه لوجب الرضا به، تعاٰىل واجب، ولو كان الكف هللابقضاء 

 ر كفر.بالكف الرضا كنَّ ل

 أيتوسي  ادة، ر  اإلىلٰ ع  لُّ د ر ي األم  م أنَّ سلِّ ل: ال نُ ألوَّ ن ا اجلواب ع 

ة األمر، ال موافق ة  طاع : ال ثاين ال ن فقه. وع ال   صولأُ يف  اهللا  شاء    نْ إ   نهبيا 

ق ضاء، بل متعلَّ س نفس الق الكفر لي  لث: أنَّ الثا وعن  فقة اإلرادة. موا 

  . ء، فنحن نرٰىض بالقضاء ال باملقيض القضا 

 ىلٰ وٰىل فموقوفة عة األُ ا احلجَّ مَّ يقول: أ  ول: للخصم أنْ قأ 

 .دابلعا ألعامل اً لقخا هللاكون  إثبات

يامن ليس بمحال وجود اإل نَّ إعليها: ول نقف الثانية ةا احلجَّ وأمَّ 

ق يتعلَّ  رادته، فيجوز أنْ إظر إٰىل لقادر، وحمال بالنرة ا قدبالنظر إىلٰ 

 ل. ه حمان حيث إنَّ ، ال مه ممكنمن حيث إنَّ اهللا به إرادة 

 ىلٰ ع ر يدلُّ األمن، واميباإل كافرلامر ه أ ا احتجاج اخلصم بأنَّ وأمَّ 

إرادة الفاعل لفعله  جوابه: إنَّ  يفل فنقو]] ٣٣٥/[[ص  اإلرادة،

رادة الثانية دون  اإلعىلٰ  واألمر يدلُّ  ريه،عل غفغري إرادة غريه ل

نية، ثاال ةا الكالم يف احلجَّ كذو .وىلٰ عانا هي اإلرادة األُ ومدَّ  ،وىلٰ األُ 

 وٰىل.األُ  وند انيةالث ةدراالطاعة موافقة لإل يأعن
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هو  امالقضاء إنَّ  سنفيس فر لالك الثالثة بأنَّ  نع بهوجوا

ال تعاٰىل) اهللا اء ضت بق(رضي القائل: نَّ إء، ف، ليس بيشاملقيض

 ام يريد به رضاه بامتعاٰىل، إنَّ اهللا به رضاه بصفة من صفات  ييعن

 .يضُّ ملقو ا تلك الصفة، وهيقتيض

 من قضاءهو  حيث منكفر الب رضاال واجلواب الصحيح: أنَّ 

 كفر. ةاحليثيَّ طاعة، وال من هذه  هللا

 ية؟ رو العادة اجلاأد واملبارشة التولُّ  :ةألمس قال:

ركة ذلك املعتزلة حركة يدنا أوجبت حند فع ،كنا جسامً إذا حرَّ 

 د.تولُّ بالهي املسألة املشهورة  وهو عندنا باطل. وهذه ،اجلسم

  ّم جذبهو، ثوعمرد بيد زي واحدجزء ه إذا التصق أنَّ  :لنا

حدمها أوٰىل بأوقوع حركته  سليخر، فدفعه اآلا حال ما مهحدأ 

 ه يلزم أنْ ألنَّ  ،، وهو حمالهبام معاً  عقي نْ أ ا مَّ إمن وقوعها باآلخر. ف

 ما  حمال عىلٰ ن، وهو ران مستقالَّ ألثر الواحد مؤثِّ جيتمع عٰىل ا

 .منهام، وهو املطلوب بواحدٍ  الو أ  .متقدَّ 

تل كسب [بالقلاو علهي بالفوالنمر األسن بح واتجُّ اح

 .]والكرس

 ٰى جرأ  امَّ ـتعاٰىل لاهللا  الزيادة هاهنا أنَّ و م.قدَّ واجلواب قد ت

األفعال يف حصول هذه  ثار يف املباين عقيبعادته بخلق هذه اآل

لقدر يف حسن ا اهذ يال يكف مَ فلِ  ،]لنهيمر وااأل [وصحَّ  ،املبارش 

 اخلطاب؟

 نَّ مطابق، أل ريغ فعذب والداجل ه يفردلذي أوثال اامل :أقول

ة بعض تلك القوَّ ، فيكون اجلاذب يغلب تجزئةللاجلسم قابلة  ةقوَّ 

قل عٰىل يكن كذلك ملا كان الث ع البعض اآلخر، ولو مللدافاو

 متفاوتني أسهل منه عٰىل أحدمها.

الفاعل يفعل االعتامد،  أنَّ  ومذهب املعتزلة]] ٣٣٦ [[ص/

ام يف دالتولُّ احلركة ب بجيول فالفاع ركة،احل داماالعتد من لَّ وتوي

 عتامد باملبارشة. واحتجاجهم بحسن األمر، وااللهمباين هو 

للفعل ملا  د لو مل يكن موجباً بالتولُّ اعل الف الفعل هو أنَّ هي بوالن

 د الفعل.ل بواسطة تولُّ ر بالفعل احلاصؤمَ يُ  حسن أنْ 

 ب.بالكس لالفعبه  يم) يعنه: (اجلواب ما تقدَّ ولوق 

يف   يباين) يعناملثار يف اآل ذهه دته بخلقعا رٰى أج امَّ ـ(ل له:وقو

 .د فيهء الذي يتولَّ اليش

يف  ييعن )بارش ل هذه األفعال يف املوصب حيعق( وقوله:

 ط.ارشة بال توسُّ الذي يفعل باملب

 :مكناتامليب فالسفة يف ترتل قول اليف تفصي :مسألة قال:

 الَّ إ صدر عنهال ياحد لو، واضاحد حمونه بحاه سقالوا: إنَّ 

يكون  ا أنْ مَّ إد، فواحء علوم له يشمف م.تقدَّ ما  عىلٰ الواحد، 

 ،ٰىل اجلوهرإاج ض حيتالعر ل باطل، ألنَّ وَّ واأل .و جوهراً أ  عرضاً 

وهر، فيكون اجلوهر لجل ةً لكان علَّ  ل عرضاً وَّ ألاملعلول افلو كان 

و إذن . فهلدورا ولزم ،جلوهرا إىلٰ  إليه، وقد كان حمتاجاً  جاً تاحم

ز املتحيِّ  ل حمال، ألنَّ . واألوَّ زمتحيِّ  و غريأ  ،زحيِّ تم امَّ إوهو  ر.وهج

عن واجب  صدورمها معاً ة والصورة، وال جيوز ادَّ ملب من امركَّ 

يكون   جيوز أنْ يكون أحدمها أسبق. وال وأنْ  بل ال بدَّ الوجود، 

ة دَّ ااملل هو األوَّ لول عملكان افلو  ،بلةة قااملادَّ  ة، ألنَّ املادَّ  هو السابق

وال جيوز يكون السابق هو  ، وهو حمال.معاً  ةً بلقاو علةً اف نتلكا

كانت الصورة و الصورة لل لو كان هاألوَّ  علولامل ألنَّ  ،الصورة

ما  كلُّ ة، وة عن املادَّ غنيَّ تها ة، فتكون الصورة يف فاعليَّ للامدَّ  ةً علَّ 

ن وتك ة، فالدَّ ااملعن  اغني� اته ذ ن يفكاة دَّ املاعن  اكان يف فعله غني� 

ز، ل ليس بمتحيِّ املعلول األوَّ  نَّ ت أ فثب ، هذا خلف.ةً وررة صالصو

تكون  د. وال جيوز أنْ إذن جوهر جمرَّ يوٰىل، وال صورة، فهو ال هو

ة علَّ ون يك ل جيب أنْ علول األوَّ ملا سطة األجسام، ألنَّ أفعاله بوا

 سطةبواا تهيَّ لّ ون ع تكال جسامألا يعة مجوعلَّ جلميع األجسام، 

 فثبت أنَّ  فهو عقل حمض.ل ليس بنفس، ألوَّ ال لوفاملع جسام.ألا

 عقل.لا هللال ما خلق أوَّ 

، داً واح كان معلوله شيئاً  : إنْ نقولثّم ]] ٣٣٧[[ص /

 ان إالَّ شيئ جد ال يو  لزم أنْ  ، أبداً  واحداً  ومعلول ذلك املعلول شيئاً 

يكون  ءيش  جديو  وأنْ   بدَّ ذن الإ ف ل. باط وهو  خر، ة لآل وأحدمها علَّ 

ة. وال  كثرة يف العلَّ يستندان إىلٰ  واملعلوالن  ، من واحد  ر ثك معلوله أ 

و من واجب أ ذاته البسيطة من  فيه يالكثرة الت ن يكو ز أنْ و جي 

ن وكي  ر من الواحد. فبقٰى أنْ  فقد صدر عن الواحد أكث لوجود، وإالَّ ا 

 تهما له من ذا  مَّ ض  ذا إ ف ، ء د يش لوجو واجب اء ومن له من ذاته يش 

مكان له من ذاته اإل  ة، لكن الذي صلت فيه كثرح ه ه من غريما ل  ىلٰ إ 

 ةً ل األرشف علَّ عَ ُجي  أنْ  ي . وينبغ وجود ل الوالذي له من األوَّ 

ة ووجوده علَّ  ، عىلٰ للفلك األ  ةً لنا اإلمكان علَّ رم جعفال ج لألرشف. 

عقل عقل  لِّ ك  ن تيب م الرت هذا  در عىلٰ . ثّم ال يزال يص ين لثا ل اللعق 

  نا. عامل ر ل ال املدبِّ عقل الفعَّ ال  إىلٰ   ي ته ين   أنْ  إىلٰ ك  وفل 

يصدر عنه (الواحد ال  عٰىل أنَّ  اءٌ نه بهذا باطل، ألنَّ  واعلم أنَّ 

وهو  ،رمؤثِّ مكان اإل وعٰىل أنَّ  .الكالم فيه رَّ  الواحد)، وقد مإالَّ 
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ا أمَّ ال، و حموه ،جباً وا اً أمر لكان اوجودي�  لو كان أمراً  هحمال، ألنَّ 

واجب  فألنَّ  ا ثانياً إليه، وأمَّ  كن وحمتاجةملما ه صفةفألنَّ  الً وَّ أ 

له من  ه ال بدَّ نَّ ألو .لزم التسلسل كناً ممكان  وإنْ  ،الوجود واحد

اجب جود كان وواجب الو يكانت ه ته إنْ وعلَّ  ،ةوديَّ ة وجعلَّ 

 انك وإنْ  مران،نه أ د صدر عمكان والوجود، فقة اإللَّ الوجود ع

هو  الو أ و معلوالته أ ا هو اجب إمَّ لوما عدا ا نَّ أل و حمال،ه فهغري

 ل أنْ فيستحي ،مكان أمر عدمياإل ة له. فثبت أنَّ وال معلوالته علَّ 

ن مكانات متساوية، فلو كااإل وألنَّ  ي.لألمر الوجود ةً ون علَّ يك

 الفلكذلك إمكان  فليكن  ،لوجود فلك ةً علَّ  لإمكان العقل األوَّ 

ذا كان وجوده إف لذاته، هن) إمكان خلكو( نسه، لكد نفلوجو ةً علَّ 

ذاته كن لاملم مكانه كان واجب الوجود لذاته، فيكونإل الزماً 

ات حد فيه موجودفالفلك الوا خلف. وأيضاً ، هذا لذاته واجباً 

ه ة، ولة فلكيَّ ة نوعيَّ صورة وورة جسميَّ يوٰىل وصفيه اهل ألنَّ  ،كثرية

 يحدة وهواهة الاجل ىلٰ إ ءاألشياهذه ناد سإف ،عرضلة قوم يف كلِّ 

 حمال. ]] ٣٣٨/[[ص  ٰىل الواحد، وهوإمكان إسناد الكثرة اإل

 الواحد) ال الَّ إال يصدر عنه م يقولون: (الواحد هنَّ إ: لأقو

ز. جيوقد تني خمتلفتني فيَّ حيث ا منة واحدة. أمَّ ، بل من حيثيَّ مطلقاً 

 أدمبن كوي أنْ  جيوزفال ، تانيَّ ه حيثن فيال يكو لدأ األوَّ واملب

ات أحدها منه فيه حيثيَّ  يكون له فقد يمكن أنْ علوا مأمَّ  .ئنيالشي

ال  . وأيضاً نهام معاً وثالثها م ،ل وحدهوَّ ن األموثانيها  ،دهوح

ل وَّ املبدأ األ الوا: إنَّ ء، بل ق لوجود يش ةً مكان علَّ اإل نَّ إيقولون: 

د جوط ووبرش ،ءليش ةً علَّ  لولهمكان معإ طيكون برش يمكن أنْ 

وط ثالث. والرش ءليش ةً علَّ  طهام معاً رشء آخر، وبليش ةً لَّ عه ولمعل

 .مرَّ  امك ةً تكون عدميَّ  ال جيوز أنْ 

ا ختتلف ول، ألهنَّ مكانات متساوية) فغري معق(اإل :ا قولهوأمَّ 

 ملة يقع عىلٰ اجلوب .قريبةً  وتكون بعيدةً  اتباختالف املاهيَّ 

ل تزداد وَّ األأ دبملا تبعد عن  امكلَّ  تالملعلوك. واتشكياملمكنات بال

 ة.ة االعتباريَّ يها الكثرف

بطال هذه إ د، و بوار ليس  ف عليهم أورد املصنِّ ي وباجلملة فالذ 

  . ل كام مرَّ وٰى املبدأ األوَّ وث ما سثبات حد إ ٰى بام يتأتَّ نَّ إ واعد  الق

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢  يس (ت الطو ين  نصري الدِّ   / د) العقائ اعد  (قو ل  نقد املحصَّ 

ب إليه تعاٰىل من نَس ذكر ما يُ  يف :لثثاال ابالب ]]٤٥١ ص[[/

 :فعال األ

  قادرين عٰىل مقدورامع اجت نال يمك :ةنَّقال بعض أهل السُّ 

مل  ر فيه واحداً كان املؤثِّ  نْ إصل، فح ذلك املقدور إنْ  واحد، ألنَّ 

  حدٍ وا ن كلُّ جمموعهام مل يك كان ، وإنْ راً ؤثِّ واحد منهام م كلُّ يكن 

 و كلُّ أ يكن أحدمها  مل هذا خلف. وإنْ  ،اً درقا َض رِ د فُ وق ، اً درقا

 بت املطلوب.د منهام ثواح

ام د تقدير كوهنام يلزم عن: هذا إنَّ يشعرألوقال أبو احلسن ا

اهللا قدرة  يكون للعبد قدرة، ولكنَّ  ز أنْ ك جوَّ رين، ولذلمؤثِّ 

وال  لفعل،بل الفعل وال تكون ق مع ا تكون عبدال قديمة وقدرة

 ة مع فعل الخيلق فيه قدرالعبد الذي  أنَّ  الَّ إ ،علالف ه يفري لثأت

ل لألوَّ  ٰى كسباً سمَّ ل يُ الفعوة. يكون كام خيلق فيه فعل من غري قدر

اهللا  ر يف الوجود إالَّ ال مؤثِّ  به أنْ مذه. وٰى بذلك للثاينسمَّ وال يُ 

 تعاٰىل. 

،  اهللان م عللفا ذات نَّ إ ة:نَّن أهل السُّ م الباقالين ايضوقال الق

 ذا قريب يفو معصية، هأ يصري طاعة  لقياس إٰىل العبدباه نَّ  أ الَّ إ

درتني لقا إسحاق إٰىل أنَّ  أبوهب ذو املعنٰى من قول أيب احلسن.

 بيانه. ، ملا مرَّ يس بحقٍّ رتان فيه. وهذا لمؤثِّ 

ني من أهل وإمام احلرم ياحلسني البرص تزلة وأبووذهب املع

ته، ريَّ مؤثِّ  هبا تتمُّ  وله إرادة ،عللفابل ق  ةقدر د لهعبال نَّ أ  ىلٰ ة إنَّالسُّ 

ته ربقد فعله ، إذ كانويكون العبد خمتاراً عنه الفعل فيصدر 

والفعل  ،و إرادتهذي هلداعيه ال والرتك وتبعاً  الصاحلة للفعل

مع  قياس إليهالاوب، القدرة وحدها ممكناً يكون بالقياس إٰىل 

 .اً واجباإلرادة يصري 

ند وجود عل عالف إنَّ املعتزلة:  منه غريو يالمحد املموحم الق و

القول هم يلزم من أنْ  حذراً رادة يصري أوٰىل بالوجود، القدرة واإل

مع حصول  نَّ أل، ذلك بحقٍّ لوا بالوجوب. وليس قا باجلرب إنْ 

 ةولويَّ ألت ار ملا كانل الطرف اآلخجاز حصو ة إنْ األولويَّ 

وا غريَّ  اموإنَّ  ب،جوالو هوجيز ف مل إنْ ة، وأولويَّ ]] ٤٥٢ [[ص/

 عنٰى.اللفظ دون امل

بوجوب حصول الفعل  يوا بمثل ذلك، أعنالق  واحلكامء أيضاً 

ه حوا بأنَّ رصَّ وحده اهللا ة ريَّ بمؤثِّ  قالوا والذينواإلرادة.  قدرةع الم

 نات.كائال تعاٰىل مريد لكلِّ 

هو ف العبد هيفعلما  اد ما يفعله، وأمَّ ه يريإنَّ  وا:واملعتزلة قال

وٰىل يف  اإلرادة األُ رادة غريوهذه اإل د معصيته.يري الطاعته ود ريي

 املعنٰى. 
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 : انلرشعيَّ ن وااقليَّ عاحلسن والقبح ال :فصل

 والقبح معانٍ  إٰىل حسن وقبيح، وللحسنتنقسم  األفعال

باحلسن ملالئم ا ءيشو الأ ف الفعل املالئم وَص يُ  خمتلفة: منها أنْ 

ء الكامل يشالو أ ف الفعل َص ويُ  أنْ  ومنهاح. بقلبا وغري املالئم

راد هاهنا هذين املعنيني، بل س املالناقص بالقبح. وليباحلسن و

،  و عقاباً أ  افاعله ذم�  حقُّ األفعال ما ال يست يف  حلسنااملراد ب

 هام بسببه. القبح ما يستحقُّ وب

عند العقل بحسن وال فعال ألن اء مة ليس يشنَّل السُّ وعند أه

 الرشع فقط. محكب و قبيحاً أ  ناً حسن  يكواموإنَّ  ،يحقب

سن بعض األفعال،  قل حيكم بحبدهية الع ة أنَّ ملعتزلوعند ا

لظلم، والكذب وقبح بعضها، كا .ل العدع، وفكالصدق النا

 سن العقيلحيكم هبام يف بعض األفعال. واحل يضاً ع أ . والرشضارِّ ال

 ام العقيل لقبحاو ،لفعل املوصوف به الذمَّ فاعل ا ما ال يستحقُّ 

به العقاب،  ستحقُّ ال يما  يعواحلسن الرش .ذمَّ به ال تحقُّ يس

 قُّ ما يستح وهو جوب،ووبإزاء القبح ال به. تحقُّ والقبح ما يس

 ال خيلُّ اهللا  ويقولون بأنَّ  .عقابو الأ  املوصوف به الذمَّ الفعل تارك 

 واجبالب لُّ خي اموإنَّ  ،ةالبتَّ  العقيل بحالقعل ، وال يفواجب العقيلالب

 و حمتاج.أ جاهل  راتيخقبح باالب التكريو

 ،الفعل القبيح، كالكذب مثالً  ة بأنَّ نَّعليهم أهل السُّ  حتجَّ او

كام األحة. وة عامَّ يَّ عٰىل مصلحة كلّ  ل قبحه عند اشتاملهيزوقد 

بب بسول تز جزئه، ال يمكن أنْ  م منأعظ ة، ككون الكلِّ البدهييَّ 

 .أصالً 

ي الذ يل الفطرالعقوا: الفقامء احلك امَّ وأ ]] ٤٥٣[[ص /

حيكم بحسن جزئه، ال أعظم من  ، ككون الكلِّ اتكم بالبدهييَّ حي

الذي  لعقل العميلام حيكم بذلك انَّ ه، إبقبح ء من األفعال واليش

ل بحسن فع ام حيكمواألشخاص، ولذلك ربَّ  ح النوعر مصالدبِّ يُ 

 وال لعميلقل اعالون ما يقتضيه مُّ َس . ويُ حتنيمصلوقبحه بحسب 

املكتوبة، لشارع غري ع بأحكام اياالرش نمة يعيف رش  كوراً ن مذكوي

 لشارع املكتوبة.اكام حع بأيون ما ينطق به رشيعة من الرشامُّ َس ويُ 

اختلفوا، فقال   العقيلون باحلسن والقبح والوجوب قائلالو

تعاٰىل، اهللا عٰىل طف اللبوجوب العوض والثواب وأكثر املعتزلة 

 وعدهم اىلٰ تع اهللا ألنَّ لك وذ ،هقُّ حستي ب ملنلعقاا ذاوهك

 . د واجب عقالً وع، والوفاء بام وعد وأ وأوعدهم

ب وجحلسن والقبح والو باائلنيقوقال غري املعتزلة من ال

ه ا بالوعيد فغري واجب، ألنَّ ، وأمَّ : الوفاء بالوعد واجبالعقيل

 يه،لإ ذلك امنَّ وإ ،سهنف يأخذ حقَّ  ليه أنْ ب عجي تعاٰىل، والاهللا  حقُّ 

 من يشاء.  بق ايع و ن يشاء،عمَّ عفو ي

  وا: األصلح واجب عليه تعاٰىل،من املعتزلة قال وناديُّ والبغد

القادر بالقياس إٰىل قدرته، ووغري األصلح متساويان صلح األ ألنَّ 

ا دمهيف أح لقياس إليه وكانملحسن إٰىل غريه إذا تساوٰى شيئان باا

 ة.بتَّ لا يهامره فختاا هيادة إحسان إٰىل غريز

د  إذ فيه تعريض العباالتكليف منه حسن،  نَّ أ فقوا عىلٰ واتَّ 

 .دونهم بهلجالل الذي ال حيصل ستحقاق التعظيم واإلال

ده عن بعِّ ويُ  ب العبد من الطاعةقرِّ ما يُ  هوو ،واللطف واجٌب 

 املعصية. 

ة  عوض املشقَّ عىلٰ  تمل، وهو يشالطاعة واجٌب  والثواب عىلٰ 

 جالل.إلوام التعظي ة معلطاعبا يامقلايها ل علشتمي تيال

فني،  إٰىل غري املكلَّ  عٰىل اآلالم التي تصل والعوض واجٌب 

 م.ئكاألطفال والبها

 هذا الباب.ذه مجلة ما قالوا يف هف

قبح منه   يوال ،تعاىلٰ اهللا ه ال واجب عٰىل أنَّ  ةنَّوعند أهل السُّ 

ل الفاع فإنَّ ة، لبتَّ اض لغر]] ٤٥٤ /[[ص يئاً ش فعلوال ي ،ءيش

 كامل. االستليه تعاىلٰ وال جيوز ع ض،غركمل بالمست لغرض

 ، وإالَّ غريهبه  له تعاٰىل يفعل لغرض يستكمإنَّ  ة قالوا:واملعتزل

 يح.، والعبث منه تعاٰىل قبه عبثاً لكان فعل

نه، ع  ذلك سبب لصدور  يه املصلحة علمه بام ف   واحلكامء قالوا: إنَّ 

ه، ي ف د دُّ غري تع  ، من ادته ر إ جهٍ و بو  مه، عل  هٍ وجوب ، قدرته  وهو بوجهٍ 

  ك اإلرادة بالعناية.ن تل و مُّ َس ويُ   . قيل القياس الع باعتبار إالَّ 

 : هتعاٰىل شأن  يبارالعن  كناتمصدور امل :فصل

 صدر عنه من حيث هو واحد إالَّ قالت احلكامء: الواحد ال ي

 درص ه شيئان، فمن حيثنر عصد ه إنْ وذلك ألنَّ ، حدء وايش

ا عنه من صدرذن إفالعكس، ر وباآلخه نصدر عي مل دمهاعنه أح

ل ما الوجوه، فأوَّ   واحد من كلِّ عاىلٰ ل تني. واملبدأ األوَّ تحيثيَّ 

ذ له إياء، الواحد يلزمه أش . ثّم إنَّ داً  واحه ال يكون إالَّ عنصدر ي

 أ عتبار للمبدا، وبار بقياسه إٰىل مبدئهاعتبار من حيث ذاته، واعت

 ،كثرية تراباصلت اعتات حتبارعبت االركَّ ت وإذاإليه.  اسقيبال

ء. وعٰىل اعتبار يش ل بكلِّ ألوَّ يصدر عن املبدأ ا أنْ كن يم وحينئذٍ 

 ٰىل.عنه تعا الصادرة املوجوداتكثر جه توهذا ال
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يقال يف   أنْ  صحُّ ام يهذا إنَّ  ن فبعضهم يقولون: إنَّ وما املتكلِّ وأمَّ 

 أنْ  يجوزر، فتاخل املالفاع يعنالقادر، أ  يف اأمَّ  ،ملعلوالتوا العلل

يح بعضها  ري ترجالعتبارات، ومن غمن غري تكثري با اً ئشيل يفع

 عٰىل بعض.

 ،واملعلوالت أصالً  عللد الورون وجنكِ وبعضهم يُ 

 تعاٰىل إذا فعل شيئاً واهللا . اهللا ر إالَّ ه ال مؤثِّ فيقولون بأنَّ 

ق اخلل نَّ ظ ل العادة،بيس كالنار، عىلٰ  ءليشبا حراق، مقارناً كاإل

باطل، عٰىل  ك الظنُّ ثره ومعلوله. وذلأ اقرحة، واإلعلَّ  لنارا أنَّ 

  بيانه. مرَّ  ما

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت البحراين  يثمن مب ا /قواعد املرام

قسامها  أفعال واأل يف :القاعدة اخلامسة ]]١٠٣ص [[

 : حكامهاأو

 بحاث:أ وفيه  :لوَّ الركن األ ركان:أ ا وفيه

 :قسامه أو فعللا ل: يفوَّ ث األبحال

فة له ا اقسامه فمنه ما ال صمَّ أ ة عن التعريف، ويَّ غنا حقيقته فمَّ أ 

 له ذلك. ، ومنه مايساهلكحركة النائم وا تزيد عٰىل حدوثه

ال يكون له صفة   نْ أ ا مَّ إسن فا احلمَّ أ ا حسن أو قبيح، مَّ إ وهو

 ال ماه م بأنَّ رَس ويُ ل هو املباح، وَّ و تكون، واألأ  حسنه تزيد عىلٰ 

 نْ أ ا مَّ إ الثاينو ]]١٠٤ ص[[/ حد طرفيه،أ  يف مَّ وال ذ مدح

نه  ن مكُّ برتكه مع العلم بحاله والتم عله والذمَّ املدح بف يستحقَّ 

ذا علم إكه برت املدح بفعله دون الذمِّ  حقُّ و يستأ وهو الواجب، 

 .وهواملكر روحضابلهام اململندوب، ويق عليه وهو ا فاعله أو دلَّ 

 عطبالمالئمة ام اد هبرقد يُ  حوالقبن ساحل :البحث الثاين

ا ومها هبذا املعنٰى ممَّ  صان،و نقأ د هبام صفة كامل اروقد يُ  ومنافرته،

د هبام كون الفعل عٰىل وجه اروقد يُ  .الكلِّ ند ام عل هبقحيكم الع

ا ، ومهعقاب آجالً اب والوالثو عاجالً  ق املدح والذمِّ ون متعلَّ يك

ذ إفة، فالسالعند  نانظريَّ ة ريَّ شعألند اع انٰى رشعيَّ عنملذا اهب

 موره.أُ  ونظام ء مصالح هذا العاملانب امعليه

منهام ما  ه وبدرك العقل هل العدل فمنهام ما يستقلُّ أ د عنا مَّ أ 

 شكر املنعم وردِّ ورة كم بالرضعلَ ل فمنه ما يُ وَّ واأل ليس كذلك،

يف ما كلوالظلم وت رِّ اضالح الكذب دق النافع وقبالوديعة والص

وقبح  رِّ الصدق الضا سنبحكالعلم نظر بال معلَ يُ  امنه مو ق،طاال يُ 

العقل بدركه فكحسن صوم آخر  ستقلُّ النافع، وما ال يالكذب 

ه ال طريق نَّ إ، فذي بعدهوقبح صوم اليوم الضان ن رمميوم 

 ٰىل العلم بذلك لوال ورود الرشع.إ للعقل

 نَّ أ  :اامهحدإ ورتني:يها بصعلهوا نبَّ د فق ةوريَّ مور الرضا األُ مَّ أ 

ك قبحها، وليس ذلمور املذكورة واألُ  سنح فقون عىلٰ ء متَّ الالعق

نكارهم  إمع  ريهمغار كالربامهة وفَّ الكُ  نَّ إع فقط، فالرش من جهة

الطباع  نَّ إومنافرته، ف بذلك، وال ملالئمة الطبعكمون ائع حيللرش

عنها طبع  تنفرر مواألُ ن م ريثفك ]]١٠٥ص [[/ تلفة،اخللق خم يف

ايا. احلكم هبذه القض عىلٰ  همفاق اتِّ مع  آخر بعها طليميل إين ونساإ

 ن اللت مل ص ملا حالَّ إة وة وليست نظريَّ يَّ لّ ة كعقليَّ  ا قضاياهنَّ أ فظهر 

ٰىل احلكم إقول لعا ذن قضايا تضطرُّ إ يه، فالعوامِّ ل للنظر كيتأهَّ 

 هبا. 

كذبت  نْ إلك دينار وت فق دص نْ (إ :قيل اذإالعاقل  نَّ أ  :الثانية

بحيث ال  هيإلة بالنسب لكذبق واصدلوٰى اواست )،ارفلك دين

ا نعلم نَّ إحدمها، فآخر أل حاً مرجِّ  اً وكذب اء كوهنام صدقاً ورر يتصوَّ 

 وذلك الضطرار عقله، عٰىل الكذبه خيتار الصدق نَّ أ  رةولرضاب

 ٰىل احلكم بحسنه وقبح الكذب لذاته.إ

صل  ملا ح  اسن هذه وقبحها رضوري� حب ملعلو كان ال ل:قاال ي

اطل الالزم بة، لكن يَّ يا البدهياضلقا م بسائرالعلبني و هت بينلتفاوا

ت فيه. بيان وتفا ة ال البدهيمقتٰىض  نَّ أ  : ثله. بيان املالزمةفامللزوم م

 : العقل مع قولناا العلم عىلٰ  عرضنا هذامَّ ـا لنَّ أن الالزم: بطال

بينهام  اوت حاصالً فالتدنا وج )االثنني فنصد الواح(

وقد  ،يهء فالقلعا ملا اختلف اوري� رضكان و ل اينالث .ورةبالرض

 نان.وبطالن الالزم بيِّ زمة واملال .يورفليس برض ،وااختلف

 اتليَّ وَّ األ نَّ أ م سلِّ ة، وال نُ ل بمنع املالزموَّ ألا عنب يجا نُ نَّ أل

 ثننياالد نصف واحال بأنَّ  علمال نَّ إضعف، فواأل شدّ قابلة لأل غري

هنام ع كوين مرشعرش النصف عونه جٰىل بكثري من العلم بكأ 

 . نييَّ وررض

ام كان لقبول  نَّ إتالف ، واالخزمة أيضًا املال : بمنعوعن الثاين

ة ا القضايا النظريَّ مَّ أ اه، ونَّاوت كام بيَّ فالت ةوريَّ القضايا الرض

سن احل امهمالكذب يلزو دقكان مطلق الص نْ إه نَّ أ فربهاهنا 

نافع لاكذب وال فالصدق الضارُّ  ،وكذباً  اً ق صد امبح لكوهنوالق

مطلق  نَّ أ  :ةاملالزم. بيان فالالزم حقٌّ  قٌّ ح امللزوملكن لك، كذ

فع، وقد ناب الذوالك ذب جزءان من الصدق الضارِّ صدق والكال

ب تركَّ  فلزم ما لذاتيهام ]]١٠٦ص [[/ ن والقبحلزمهام احلس
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ة امللزوم فقد سبق يَّ حقّ  امَّ أ و .ء الزم للكلِّ زجلذ الزم اإ، امنهع

 بياهنا. 

ا: قالوع فٰىل الرشإحه وقب نهحساحلكم ب يف لعقلا اجحيت ا ماوأمَّ 

 جله حسن وقبيحمن احلسن والقبيح بام أل لوال اختصاص كلٍّ 

 خر بالقبح ترجيحاً واآل باحلسنحدمها أ ارع يص الشختص لكان

 ح.بال مرجِّ 

ما ال   يفتكلاع صور النزمن  نَّ أ  :هادحأ  :روماخلصم بأُ  تجَّ اح

 ه فعله كام يفكنَّل تعاٰىل، هللاله فع ملا  قبيحاً كان يطاق، فنقول: لو 

 ه متٰى وعلمه بأنَّ  ،ه ال يؤمنعلمه بأنَّ يامن مع لكافر باإليف اتكل

 .ه غري قبيحنَّ أ ، فأنتج حماالً  يامن منهذلك كان اإلك كان

من   أو فاق،تِّ وهو باطل باال اهللان ا ممَّ إء فيش بحلو ق  :الثاين

سبيل  عىلٰ كون ي هدر منما يص نَّ باطل، أل العبد وهو أيضاً 

، يبدون الداعتحيل صدور الفعل عنه يسه ت أنَّ ر، ملا ثبارضطالا

 .يشء من املضطرِّ  بح يق، فاللجيب الفع يومع وجود الداع

 من ظامل يٍّ بن صن خالذا تضمَّ إالكذب قد حيسن  نَّ إ :الثالث

 تله.يريد ق 

  كافرالف كلي ا تمَّ أ ه فعله، ونَّ أ م سلِّ  نُ ال ل:وَّ عن األ واجلواب 

  ، نفسه ممكن يف نياماإل  نَّ أ ق. وبيانه: اط ا ال يُ ه ممَّ أنَّ م لِّ سن فال نُ امياإلب

اهللا  ا علم طاق. فأمَّ يُ  بام ذن تكليفاً إ ن فكا ليه،عوالكافر عامل بقدرته 

،  منهعل بقبح الف ، بل يطابق ن ياماإل دمه موجب لعنَّ أ م سلِّ ُن   فال تعاىلٰ 

  العقيل  حي قبال ر وجود ينك خلصمواعليه،  مَّ ه لذُ ه لو فعلعٰىل معنٰى أنَّ 

تعاٰىل ملا قبح منه،  اهللا لو فعله يام هو قبيح عندنا ول ف ويق صالً أ 

 ؟ ال يقبح من العبد مَ ـاه لكن لِ ن م . سلَّ ي ذن لفظإمنه  ق  فا تِّ فاال

 يفلك ال يناذ ا أنَّ نَّيَّ فقد ب ياعلفعل عن الدا وبا وجفأمَّ 

 االختيار.

 ذاإعندنا  نَّ أ  :ادهأح وه:من وجالث عن الثو ]]١٠٧ص [[/

مع   قبحاً قل بوجوب العمل بأضعفهامرض قبيحان حكم العاعت

 قبيحاً كان  نْ إالكذب و نَّ إف كذلك قوٰى، وهناكالشعور بقبح األ

بيح ح، فجاز الققبالقدرة عليه أ ع م لنبيِّ ترك انجاء ا نَّ أ  الَّ إ

 ه.من قبحا هو أللخالص ممَّ 

  ض،التعري هناكسن حي امنَّ إذب، والك م حسنسلِّ ال نُ  :الثاين

 ذب.ندوحة عن الكاملعاريض مل يف نَّ أ و

ثر ف األتخلَّ يلزم عن الكذب لكن قد  نْ إالقبح و نَّ أ  :الثالث

 انع.ملر عن املؤثِّ 

  الذ إالعامل،  يف ع بكذبقطَ يُ  ال تعريضقلت: عٰىل تقدير ال نْ إف

 ك عىلٰ ، وكذلفيه بحيث يصري صدقاً  رضامويمكن اإل الَّ إكذب 

اك ملانع كم هنف احليتخلَّ  نْ أ ل امحتال ثر،ف األخلُّ ل بتقولدير اتق

 عليه. علال نطَّ 

ال ب، وذبالقطع بالك اكمو احلهالعقل  نَّ إل وَّ قلت: عٰىل األ

بقبح  مه ك ال يندفع جزذلوك ضامر،ندفع ذلك باحتامل اإلي

ة حكام العقليَّ سائر األ يفام للامنع ك فتامل التخلُّ الكذب باح

 ة.ائيَّ طسوفلسامالت االحتم باثلال ين يالت ةريَّ والرض

العبد فاعل باالختيار   أنَّ هل العدل عىلٰ أ فق اتَّ  ث: البحث الثال

م بذلك، فاجلمهور منه علمال اختلفوا يف نْ إو ة،يَّ شعرألل خالفاً 

، وهو يه رضورأنَّ  عىلٰ  يبو احلسني البرصأ و ،يره نظأنَّ  عىلٰ 

 ر.ختاامل

 ل:نقووامل ولاملعق اوري� ه رضه عٰىل كوننبِّ الذي يُ  ثمّ 

عاقل  كلَّ  نَّ أ  :لوَّ األ ]]١٠٨ص [[/ قول فمن وجوه:عاملا مَّ أ 

ءة، اسعٰىل اإل حسان والذمِّ اإل ورة حسن املدح عىلٰ يعلم بالرض

 ني. علفا ئسيوامل سنحوذلك فرع كون امل

عند  نتفيةوم يناصودنا ودواعا تابعة لقا نجد أفعالننَّ أ  :الثاين

 كذلك.كان من  الَّ إار للمختنٰى صوارفنا، وال مع

لك يستلزم  ه ويلومه، وذغريه ويعدُّ حدنا يزجر أ  نَّ أ  :لثاثلا

 .بالرضورة علم بكونه فاعالً ال

  نَّ إ، فنيانطفال واملجحاصل لألالعلم بذلك  نَّ أ :ابعالر

م هائللبجرة، بل اآلدون  ياملرا نسان بآجرة يذمُّ إذا رماه إ همحدأ 

، ةلنخالحلائط وون ااه دذأ قصد  اذإ اننسإلمن ا احلامر يفرُّ  نَّ إف

 ذاه دون اجلامد.أ نسان عٰىل فهمه قدرة اإل ر يفتقرَّ ه قد نَّ وذلك أل

د  ٰىل العبإل حونان بنسبة الفعمشة نَّفالقرآن والسُّ  :نقولا املمَّ أ و

 ر.كَ ذيُ  أشهر من أنْ اعة، وذلك ه عٰىل املعصية ومدحه عٰىل الطمِّ وذ

 رهد ومقدوالعبدرة ق  م أنَّ ه زعنَّ إف يشعربو احلسن األأ ا أمَّ 

 الَّ إ، صالً أ مقدوره  لقدرته يفه ال تأثري نَّ أ و ،اىلٰ تعاهللا  عان بقدرةق او

قها خلة ية أو املعصاعلطه متٰى اختار اجرٰى عادته بأنَّ أ  اىلٰ تع اهللا نَّ أ 

،  رينتيان من االخكِّ متم  والعبدليها، فيه وخلق فيه القدرة ع

ذلك ال  يف ذاهبم صحابهألذلك . وكي تلك املكنة كسباً مِّ ُس و

 ر العبد. اختيامنع  ها مشرتك يفلكنَّ رها هذا املخترصذك لتمحي

ه يمكن ا أنْ مَّ إالعبد حال الفعل  نَّ أ :لوَّ األ تهم من وجوه:حجَّ 

 ال ا أنْ مَّ إمكنه فأ  نْ إمل يمكنه فال اختيار، و نْ إف ك أو ليس،رتال
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 ف عليهتوقَّ أو يح وهو حمال، لفعل عٰىل مرجِّ اود ف وجيتوقَّ 

 ىلٰ إ يينته أنْ  م فال بدَّ فعله عاد التقسي منن اك نْ إح جِّ املرذلك ف

للدور أو  دفعاً  ح ال يكون من فعله مرجِّ  ]]١٠٩ص [[/

 التسلسل.

الفعل، فيكون الطرفان  ب معه ال جي نْ أ  ا مَّ إح رجِّ ملا ذلك مّ ث

 ح آخر، فالٰىل مرجِّ إخر آل اعىلٰ حدمها أ حان فيفتقر رج ممكنني،

ا  مَّ إ. وهذا خلف ،كذلك َض رِ فُ  قد، ول كافياً وَّ األح رجِّ ن امليكو

 عنٰى من من الطرفني الذي هو للتمكُّ  ذلك مناٍف جيب معه، و أنْ 

 ختيار.اال

بتفاصيل أفعاله، والالزم  عاملاً ان لك عبد فاعالً الن كا لو :الثاين

جياد ء باإلختصيص اليش نَّ أ  مة:بيان املالززوم مثله. باطل فاملل

 يف ي، وال يكفريهن غع زهره ومتيُّ تصوُّ  يعده يستد إليالقصو

 ات واحدة،ٰىل اجلزئيَّ إ نسبة الكيلِّ  نَّ ، ألقصد كيلِّ  يل اجلزئصوح

و وه، يمن قصد جزئ دَّ جياد، فال بإلباذن إحدمها ص ألختصيفال 

ك تحرَّ ي انسناإل نَّ إم: فالزن الا بطالمَّ أ . ويوط بالعلم اجلزئمرش

ت ايَّ جفانه وجزئأ كات حركهبا  ور له شعة كثرية الحركات جزئيَّ 

 .يساهت النائم والويلة وحركاطريقه الط يف كاتهرح

راد م دهرام خيالف نْ أمكن أ  راً اخمت لو كان العبد فاعالً  :الثالث

ال  ا أنْ مَّ إيامن فمنه اإلاهللا يد ريد الكفر ويري فبتقدير أنْ  ،تعاىلٰ  اهللا

 ع بنيمجوهو  ا معاً يقع وأ خالء عن النقيضني، إه نَّ ألال يقع وهو حم

قدرة  نَّ خر وهو باطل، ألاآل حدمها دونأ ع مراد قيو أ  نقيضني،ال

ا مهحدأ قوع و يس مراده، فل  يفرية بالتأثمن القادرين مستقلَّ  كلٍّ 

قسام عٰىل ذلك التقدير بطل هذه األ ذا بطلتإخر، ومن اآلٰىل أو

 .اراً خمتنه ير الالزم لكولك التقدذ

ح مرجِّ  ىلٰ ف عالفعل يتوقَّ  نَّ أم سلِّ نُ ا ال نَّ أ  ل:وَّ واجلواب عن األ

ذلك الفعل  يف نَّ أر ع تصوُّ إرادة تتب يهالفعل، و جيب معه

فيكون من  اري� رضوقد يكون  ياعوذلك الد ،ياعدمصلحة هو ال

 ]]١١٠ص [[/ ةٰىل علوم رضوريَّ إفيستند  اي� ون نظروقد يكاهللا، 

 حجِّ رك املذلد تنااس م أنَّ سلِّ تسلسل، لكن ال نُ ال أو للدور دفعاً 

  .اهللا ىلٰ إخرة باآل

استواء الطرفني  نَّ إاالختيار، ف نه ينايفووجوب الفعل ع

مور أُ مكاهنام عبد إلالر نفسه وتصوُّ  نمكامل ىلٰ إو ٰىل القدرةإبالنسبة 

 الوجوب املذكور عن اإلرادة. ال تنايف

  من شيئاً  نَّ أ م سلِّ زم، وال نُ لالن ام بطالسلِّ نُ  : الثاينوعن ال

ال يكون شاعر هبا. نعم قد  غريه و يقظتأ ه ومن يفد العبت كاحر

 س كالمنا فيه. هبا، وليبشعوره  شاعراً 

 ؟خرا دون اآلدمهأحيقع مراد  أنْ  زجيوال  مَ ـوعن الثالث: لِ 

اوتان بل تتف ،القدرتني يم تساوسلِّ تعاٰىل. وال نُ اهللا فيقع مراد 

 نَّ أل العبد، ع منو يقأ . يعف، والضعيف ينازع القولضوا ةبالقوَّ 

 يتنته يم التخلق القدرة والعلوفعل وأه لل خلقه وهيَّ امَّ ـل تعاىلٰ اهللا 

صيته لثواب ومعه اعتبطا ليستحقَّ  هلعيه فلض إرادته فيه فوَّ إإليها 

 جبارهإحدمها إليه بأ يصال إالعقل   حيسن يفالعقاب اللذين ال

 عليه.

ه رتع قدموعن جم ىلٰ تعااهللا ف مراد يتخلَّ  نْ أ لزمفي قلت: نْ إف

 .قهامقُّ رادته مع حتإو

رادته ملا يفعله  إعله وبني تعاٰىل ملا يفاهللا ادة قلت: فرق بني إر

 نَّ إ :قلت مَ الفعل، فلِ معها جيب  يلتا يوٰىل هاألُ ة ادرالعبد، واإل

 ؟انية كذلكلثا

ملمكنة ك اتل نَّ ٰى، أل مسمَّ اسم بالا حديث الكسب فهو فأمَّ 

  اهللا  علأو من فاعل هو فف لعبدا ن فعلمان ك نْ إوذلك االختيار 

 .فعال املخلوقة فيهر األتعاٰىل فهو كسائ

*   *   * 

 ):هـ٧ (ق ميصن احليالدِّ د ديس)/ ١املنقذ من التقليد (ج 

ن  بدَّ م ه تعاٰىل ال يفعل القبيح، فالا أنَّ ]] وإذ قد بيَّن١٦١َّ[[ص 

م لن الظائح م قبك ألنَّ يف العاملعلون. وذلفا بادبنيِّ أنَّ العنُ  أنْ 

مل يكن  دث، فإذاوهي حوا ث وغريها،بعالو املفسدةذب ووالك

 أنْ وجب بيح قالل فعاه من أنَّه ال ياهللا ملا بيَّنَّ من فعل

ستدلَّ به املشايخ وألنَّ ما ا ون من فعل العباد،]] يك١٦٢ [[ص/

فاهتم،  لون لترصُّ لعباد فاع اأنَّ يح مبنيٌّ عٰىل ل القبعٰىل أنَّه ال يفع

ذب ال صدق والك بني الريَّ خامل أنَّ إىلٰ  ذلك يف رجعونم يألهنَّ 

ما  عىلٰ ه رضاستوٰى الصدق والكذب عنده يف غتار الكذب إذا خي

ه فاعله عنهم. وهذا بناءً ناكيح ، وإالَّ كان يمكن ملا يقع منه  عٰىل أنَّ

 يه.ق فه ألنَّه مل خيل خيرتيقال: إنَّام مل أنْ 

ة يف ه فوان بن صجهم ب هة، فذ ملسألذه اوقد اختلفت األُمَّ

  هلم، وإنَّام هم َحمالُّ مكتسبني ألفعا علني والليسوا فا العباد نَّ أ  إىلٰ 

 ل.عااألف

فاهتم العباد مكتسبون لترصُّ  واألشعري إٰىل أنَّ  رالنجَّ اوذهب 

 ني هلا.يسوا حمِدثول
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كسب وصف ال ال:الكسب، فمنهم من ق نٰى ثّم اختلفوا يف مع

 وه سبنٰى الك: معقال من ومنهم رته. وقد عل حيصل بالعبدللف

يكون لقدرته  دون أنْ  الواقع فيه من فبالترصُّ ة العبد ق قدرتعلُّ 

 ر.أثه في

د فاعلون إٰىل أنَّ العبا الشيعة واملعتزلة ل منعدلا وذهب أهل

 حلسني وأصحابه إىلٰ و افاهتم. ثّم اختلفوا فذهب أبثون لترصُّ حمدِ 

 مه ُيعلَ أنَّ  إىلٰ م شبو هاوأ  يلٍّ بو عورًة. وذهب أ هذا ُيعَلم رض أنَّ 

 ف هبم عٰىل طريقق الترصُّ رًة تعلُّ علوم رضوام املدليل، وإنَّ لاب

 م حمِدثون هلا.أهنَّ َلم عيُ  أنْ ملة من دون جلا

 ل، ثّم ننظر يف أنَّ ذلك املعنٰى ُنبنيِّ معنٰى الفاع لواجب أنْ او

 م أم ال؟هتفايف العباد مع ترصُّ  حصلهل 

ا ن وجد مهو ماعل لفاعنٰى نَّ مم: أ فذكر أصحاب أيب هاش

ل اعف ٰىل أنَّ زيداً ك فاستدالهلم عكان كذل يه. وإذاقادرًا عل نكا

 رًا عليه، وهذا الجد ما كان زيد قاده و أنَّ ًال عىلٰ الديكون است

م يعلمون يوافق مذاهب الً كونه أوَّ هم. وذلك ألنَّ عندهم أهنَّ

ليل ن بدعلموي ر، ثمّ ه قادأنَّ فاعالً عٰىل ون بكونه تدلُّ يس ثمّ فاعالً، 

م عاقتداره م نَّ أ  آخر بأنَّه  درقاون الم حيدُّ . وبعد، فإهنَّ ٰىل فعلهتقدِّ

 كرون الفعل يف حدِّ  منه الفعل، فيذيصحُّ  كانهبحال مل صُّ ختامل

ادرًا عليه، كانوا ق  ذا قالوا: الفاعل هو الذي وجد ما كانالقادر، فإ

دًا حتدين و، فيكلفاعل ا]] يف حدِّ ١٦٣ ا القادر /[[صكرود ذق 

 باآلخر. من اللفظني دٍ احلكلِّ و

ء  اليشه ث بحد الذي هور عل املختايقال: الفا فالصحيح أنْ 

ال املبتدأ مجيع األفع احلدِّ ي، فيدخل يف هذا عالدابيل سعٰىل 

 قع بحسب الداعي، ولكنيملتوّلد. وذلك ألنَّ املتوّلد أيضًا وا

 سمت مي يفالر ىلٰ اعي إه الددعا رٰى أنَّ منة سببه. أَال تاسطبو

 إصابته يفالسمت، فإنَّ  ء يف ذلكإصابة يشفولد رميه  وصصخم

ي إٰىل كثري من لداععو ادداعيه، وقد يب سمت بحسك الذل

ريها. ويدخل الساهي والنائم يف كالكتابة وغ توّلدات باألصالةامل

 هام الكنَّالداعي، ول ًا يفعالن بحسبأيضام إذا فعال، ألهنَّ  دّ حلهذا ا

و الذي الفاعل هئت قلت: ش ام. وإنْ هياعد النتباهند اان عركَّ يتذ

ال، ألفعيع اة، ويدخل فيه مجٰىل سبيل الصحَّ ع ءاليش حيدث به

ت ل، ألنَّ من ال ُيثبِ ضًا عٰىل مجيع األقواالنائم أيوفعل الساهي و

طريق  إنَّه حدث عىلٰ  نه:ث عفإنَّه يقول فيام حيد للساهي داعياً 

 ة.الصحَّ 

عل من الفا املعقول عل، ألنَّ افال ذا معنٰى  ه: إنَّ ناقلام وإنَّ 

رًا  كونهمن  لالداعي، واملعقول ر عٰىل سبيثِّ ؤالذي يُ املختار هو  مؤثِّ

فهذا  جله إذا ثبت ذلكء حادثًا به. وأليكون اليش أنْ  ءيف اليش

ذا نعلم رضورًة أنَّ وكا. معنفاتنا ورًة يف ترصُّ رض وماملعنٰى معل

اد حادثة هبم ومن بلعا فاتترصُّ نَّ ار أطرضون بايعلم قالءالع

م يتلطَّ ج منه ويعظونه ل استدعاء الفع يفن فوهتهم، ألهنَّ

نه عٰىل فعل وجٍه ليفعله ويدعوه وحيتالون بكلِّ ترك ه عننويزجرو

عل ما يوافق  فه عىلٰ ما يكرهونه ويصفونه عليه ويمدحون

 يدونه.ويرهم أغراض

 نَّ أ  نفوس إىلٰ و الساكنء العقالأنَّ رار فعند هذا نعلم باضط

ألنَّ  ة،لهم فيه شبهاخيد ون فيه واليشكُّ جد، وال العبد يوالفعل ب

باضطرار   ُيعَلم ذلك ذلك. ولو ملتقتيض ناها حكي يتمعاملتهم ال

 باحلسن، الغري م أمرستدالل بام ذكرناه من استحساهنلصحَّ اال

 عىلٰ  عليه ه ن القبيح وذمِّ يه وهنيه ععل له ومدحهم

غري ن أمر العلمنا حسال: قد يق بأنْ . أنَّه فاعل ]]١٦٤ ص[[/

حيسن ال  نَّهأه عليه، والقبيح وذمِّ  عنعليه وهنيه  هحدباحلسن وم

ال حيسن أمر  وكذاه، له أو قرصه عٰىل لونه أو طومدحه وال ذمُّ 

هتهم اقع من جل ولفعوال أنَّ ذلك اعنه. فلوهنيه  ءاجلامد بيش

 وال ءم عن يشهنيهوال ، ءم بيشأمره حسن وحدث هبم ملا

يف ك ال حيسن ذل امك هم عٰىل البعض،وذمُّ حهم عٰىل البعض مد

 حيسن يف اجلامد.  الوكام ،وهلم وقرصهمألواهنم وط

ثون دالل عٰىل أنَّ العباد حمدِ وهذه هي طريقة الشيوخ يف االست

 رناه من قبل، ذلك بام ذكعىلٰ  اللهتم، ويمكنهم االستدفالترصُّ 

علمنا مها، مع لكذب وغرياوم ظلمثل ال بائحمل ق عاليف ا أنَّ  وهو

ا إنَّ بأ الف باختحها بال يتغريَّ ق  صوصة، وأنَّهخمبحت لوجوه ق  امهنَّ

، فال بدَّ ال يفعل القبنا بأنَّه تعاٰىل فاعليها، وعلم من  يح عٰىل ما مرَّ

يكون  دث، فيجب أنْ ا حواألهنَّ بائح فاعل، ن هلذه القيكو أنْ 

 هلا.ال فاعل  ثدواح  كانتوإالَّ ا، هل نفاعلوهم الباد الع

ن العبد حمِدثًا  بكو ريوم الرضالعلن عول: كيف تدَّ قي فإنْ 

إيراد ن العقالء فيه، ومع اخلالف من مجاهري م وعع وق مفه لترصُّ 

 ذهبون إليه؟هة الغامضة يف خالف ما يالشب

  امؤهموعل املخالفني  موملسألة متكلِّ ه اهذ قلنا: إنَّام خيالف يف

 يامف دِّ ع من اجلالتي متنم الكثرة هملِّ تكيس يف م، ولهممِّ واعدون 

م أبدًا الهبم كذِّ تُ ميهم أيضًا ّم ومعاملة متكلِّ ًة. ثوررض ُيعَلم  ، ألهنَّ
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من أحسن  إليهم وال يمدحون إالَّ  ظلمهم وأساء ون إالَّ منيذمُّ 

 ل إالَّ جلميإليهم وال يعتقدون ا ئيملس اعىلٰ ون إالَّ هم، وال حيقدإلي

 احلجر مُّ يذنَّه ال بحجر فإ واحد منهم يمرُ  هم، ولوعلي نعمامل يف

 يذمُّ الرامي.ام نَّ وإ

ح ما ذكرناه بعض  يف جملسمة كان ن أنَّ ثامكي مما ح ُيوضِّ

هية من تمس أبو العتاتاهية الشاعر حارض، فالاخللفاء، وأبو الع

، هناظرتيف م ليفة]] له اخل١٦٥[[ص /فأذن ، مةثام ة مناظرةاخلليف

كيده وقال:  يةاهبو العتك أفحرَّ  ه مُّ اممة: من أُ ث الهذا؟ فق من حرَّ

اممة: يا  شتمني، فقال ثأ ، ؤمننيامل زانية، فقال أبو العتاهية: يا أمري

 هية. ذهبه. فانقطع أبو العتاؤمنني، ترك ممري املأ 

ا ُش  ه بَ مض من ُش بأغيس يوردوهنا، فل ههم التيبَ أمَّ

ونرٰى  ،صةجااء كاإلامل ة يفنبعٰى ال: ُيروهلمة، كقالسوفسطائيَّ 

كأنَّه سائر. ثّم  لسفينة يرٰى الشطَّ ب ااكاملاء، وريف  ارئي معوج� امل

ذلك ملشاهدات، فكن العلم والثقة باهات ال تزيلنا عبُ شُّ ه ال هذإنَّ 

 ملخلوق.ه املخالفني يف ابَ ُش 

د ف العبلوا: ترصُّ قا ألة بأنْ ملس ا الشيوخ أيضًا يفستدلَّ وقد ا

. فهبحسب صار هؤفانتعيه، واودا قصدهب سعه بحب وقوجي

ف بحسب الداعي وقوع الترصُّ  استمرار قوعولاا بوجوب وعنو

ةبام  العطشان العامل أنَّ ترٰى  ألجلها، أَال    يف رشبه املاء من اللذَّ

 نه،أعظم م أو فوت منفعة يعتقد فيه رضراً  وتسكني عطشه، إذا مل

اق رحإلا لنار منيف ابام  املوالعب، رشه اليقع من نَّه ال بدَّ من أنْ فإ

هتا أو اندفاع رضر م من مرضَّ فيه منفعة أعظد مل يعتقإذا  ةواملرضَّ 

  فه من فعله ملا أنَّ ترصُّ فلوال يتجنَّبها؟  من أنْ دَّ ال ب أعظم منها

تفاؤه بحسب صوارفه قصده وداعيه، وال انوجب وقوعه بحسب 

 غريه. فترصُّ ك

ف ترصُّ قوع وب ووج علموننتم تذا كيقول هلم: إ ولقائل أنْ 

ورًة، إذ قد  رضتموه فاعالً علم قدف ه رضورةً ياعدوبحسب  بدلعا

 عٰىل سبيل الدواعي. ءاليش ا الفاعل هو الذي حدثبيَّنَّ

العرتاض الذي ذكرناه ا قالوا: وقد سقط باعتبار الوجوب

ف الرعيَّة بحسب ترصُّ د وبحسب إرادة السيِّ لعبد ف ابوقوع ترصُّ 

ع قووو ة راكبها،دارإب ضة بحسروَّ ة املبَّ الدا وسري ك،لِ إرادة املَ 

مللجئ، ووقوع ما يريده أهل اجلنَّة من  أ بحسب إرادة اعل امللجف

داعي وقوعه بحسب  ئًا من ذلك ال جيب. وذلك ألنَّ شيتعاىلٰ هللا ا

ة قد رعيَّ ال ده، وكذا سيِّ د قد يعيصين. أَال ترٰى أنَّ العباملذكور

ه دييرا عٰىل م تسريال  قدة ابَّ والد ك،لِ  املَ ]] تعيص١٦٦[[ص /

ام أراد ا ٰى أنَّه ترَال أ  راكبها. يعربها حوض ماء فال  لراكب أنْ ربَّ

ا امللجيف وجه سبع فال ت هاسريِّ يُ تعرب، أو  داعيه  أ فلو تغريَّ سري، فأمَّ

أراد امللجئ،  ا ه مكان، فإنَّه ال يقع من بقاء داعي امللجئ عٰىل ما مع 

 ئ.جلملا عي لدايه اللداعه يئ إلا ُأجلول مام جيب حصوإنَّ 

عه بحسب داعيه تعاٰىل ال جيب وقو اجلنَّة إنَّامل راد أهم وكذا

يِّ ملا  غه اهللا درجة النبيبل أراد أحدهم أنْ لو  هلذا و ألجل داعيهم،

 ذلك.حصل 

لدجاج والغنم بحسب  يسقط اعرتاضهم بوقوع سمن اوكذا 

 . فيه حلاللف اتخي، بل  جيبا الإلنسان، ألنَّ ذلك أيضًا ممَّ اعي دوا

رار جسم لون بحسب دواعينا، كامحالد حيصل (ق هلم: قوا مَّ أ 

عنه: فاجلواب  نريده)، د ماف عنطض النابه وتبيُّ عندما نرض احليِّ 

لون   ليس بحادث، إنَّام احلمرة املوضعنياللون املشار إليه يف أنَّ 

هذا  وعىلٰ  ته.إٰىل ما جياور برش جسم احليِّ ن باطالدم املنزعج من 

قدميه مل تظهر  كأسفل من احليِّ اسئ ج موضع عىلٰ َب ُرضِ لو  نَّهفإ

ا بياض الناطف فهو بي فيضاف إٰىل  بيض،ض الاتلك احلمرة. وأمَّ

ا يف الدبس من ب أكثر مالبيض، ويذه الدبس من األجزاء ما يف

أو تصري مغمورًة بني  تهافَّ بإيقاد النار حتته خل األجزاء السود

لو تركت ه إنَّ ا فذه ىلٰ وع .ثداون حس بللي ، فهوالبيضزاء األج

 ار الشديد عٰىل مالنار حتته ورضبه الرض الطنجري وأوقد النفس يف

 البياض. حيصل ذلكنَّه ال الناطف فإله بيفع

 زوا أنْ لوجوب الذي ذكرنا قوهلم: (جوِّ عتبار اوكذا يسقط با

و لنَّه )، ألعيكمخيلقها اهللا فيكم بحسب دواات فيكون هذه الترصُّ 

ل كان اعينا، بودنا ودوقص حسبب هعووق ب ملا وج ككذلكان 

 ع اخللف فيها.جيوز وقو

ة يَّ لأنَّ معنٰى الفع وهو هذا: ومن وجه آخر يسقط سؤاهلم

كون معقوالً مفهومًا لنا قبل ]] ي١٦٧[[ص / ة ينبغي أنْ والفاعليَّ 

 ة إالَّ  الفعليَّ وال يعقل من مٰىض ، معنيَّ ضافة الفعل إٰىل فاعل إ

اه ما ذكرن ه فاعلهِقبَل أنَّ  نم عيحسب دواعل بلفا وعق جوب وو

يل بء به عٰىل سأنَّ الفاعل هو من حدث اليشمن قبل، من 

ٰىل يعتقد تعاف العبد إٰىل اهللا ن يضيف ترصُّ هلذا فإنَّ معي. ولدواا

فهذا كذلك ان ا كه تعاٰىل ودواعيه، وإذأنَّه واقع بحسب مشيَّت

لنا، أنَّه فع عىلٰ ع قطجب ال، فيفنارصُّ تا مع ق فينقَّ املعنٰى معلوم حم

ز أ  ر أنْ ُيتصوَّ  فال ف اختل ال يكون فعلنا. ما هذا إالَّ كام إذا نْ ُنجوِّ
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 حتقيق القول نَّ ابن بكر، فإ أنَّه ابن عمرو أوصان يف زيد مثالً شخ

ق معنٰى ال بأنْ  يف ذلك إنَّام ينكشف ة. فإذا ُعلَِم واألُ  ةبنوَّ ُحتقَّ  أنَّ بوَّ

ًا، راشه رشع عٰىل فأو مولوداً  هائم من اً وق خمل كان من جلالرابن 

فراشه، مل  عىلٰ لود و زيدًا خملوق من ماء عمرو مثالً أو موُعلَِم أنَّ 

ق ذلك املعنٰى ذلك بعد حتقُّ  ، ومن خالف يفبهة يف أنَّه ابنهتبَق ش

 حدًا.يكون جا

الفعل بحسب قصد جيب وقوع ن: ولوقيل: كيف تق فإنْ 

قع كفرًا، امنًا فيوِقع إي أنَّه يُ ىلٰ إ صديق هنَّ نا أ علم قدو ،هيعل ودالفاعا

م  ساإللفي اما نعلمه من حال اليهود والنصارٰى وخم عىلٰ  الم، فإهنَّ

دهم كفرًا. وربَّام يقصد إٰىل  قاروا فيقع اعتيكف قصدون إٰىل أنْ ال ي

ع قفي اً مومل ِقعهُيو أو يقصد إٰىل أنْ ملًا، مو يقعف اوِقع الفعل ملذ� يُ  أنْ 

الً فالمثل ما كيكتب  أنْ اتب إٰىل كلا صدكذا يق  ،املذ�   يقع،  تبه أوَّ

 عيه؟ودا هفكيف تقولون: يقع فعله بحسب قصد

وداعيه  ف العبد بحسب قصدهمن وقوع ترصُّ قلنا: ما ذكرناه 

 أنَّ كلَّ ه: يانضه ما ذكره السائل. وبصحيح ال غبار عليه، وال يعرت

 يه، أَال الداعي إل هعاد الَّ ماإ هنقع مي ائل مللسه اإلي واحد ممَّن أشار

 موسٰى ة وَّ اين ال يقصد إالَّ إٰىل اعتقاد نبالنرص اليهودي أو ترٰى أنَّ 

منه ذلك وال يقع منه ، فيقع ة نبيِّنا د نفي نبوَّ أو عيسٰى واعتقا

 الَّ ل، وال يقع منه إ الدمَّ بطِّ  ىلٰ اح ال يقصد إالَّ إرَّ اعتقاد آخر. واجل

إذا والكاتب فوقع منه.  اهبإٰىل رش  صدق  خلمرا بوشار .لكذ

اه ع]] (بسم اهللا الرمحن الرحيم)، ود١٦٨[ص إٰىل كتابة: /[قصد 

فعال واقعة جميع هذه األه كتابة ُأخرٰى. في إليها مل يقع منلداعا

 بحسب دواعي فاعلها. 

ا ي  هذه األفعال، فهاختلف فيه ا ممَّ شار إليه السائل ما أ  أمَّ

ة ائن منضمَّ جوه هي قرولة بعلفعل تاا وث حدىلٰ عائدة زم كاأح

 األفعال.  إىلٰ 

فيمكن  لعبدق بالذي يتعلَّق به احلكم ربَّام يتعلَّ جه افالو

 نَّام حيسن باعتبار أنْ ري، فإنَّه إلك كدخوله دار الغتقريره، وذ

، فيمكنه  ن صاحبهابإذكن احبها، ويقبح إذا مل ييدخلها بإذن ص

 أنْ ، ويمكنه اهحب صاري إذن من غ اهلدخي بأنْ  حاً بيعه ق ُيوِق  أنْ 

 ذنه. وكسجوده فإنَّه إنَّام حيسن أنْ يدخلها بإ بأنْ  عه حسناً ُيوِق 

و عبادة اء والسمعة أ يقبح إذا قصد الريدة اهللا تعاٰىل، وعبا د بهصيق

 عٰىل نهام ميقصد به كلَّ واحدٍ  أنْ  غري اهللا تعاٰىل. ويف مقدوره

 .حاً بيًا أو ق حسن ِقعهويُ  ه أنْ يمكن هنَّ أالنفراد، ال جرم ا

ر يف حكم فعله، وذلك املؤثِّ ق بالعبد الوجه وربَّام ال يتعلَّ 

أو الزنا مفسدة.  ، وكون رشب اخلمركفراً  والً ككون االعتقاد جه

س يف وسعه يقلب اجلهل علًام، إذ لي ال يمكنه أنْ وذلك ألنَّه 

ة فسدامل ريتصيمكنه ال يو، ق اعتقاده به ما تعلَّ عىلٰ قد تصيري املعت

شهوة والنفرة ق بمقارنة الًا يتعلَّ أو مومل اعل ملذ� فلا ونلحة، وكمص

 ه.عله. وذلك أيضًا ليس يف وس

جيعل  من أنَّه ال يمكن العبد أنْ  -  و كان ما ذكره السائللو

اعل بف ليس عٰىل أنَّ العبد يالً دل -فاته القبيحة حسنة بعض ترصُّ 

مكنه نَّه ال يأل، اً اعل أيضس بف ليىلٰ اعت  اهللا أنَّ ىلٰ ع لَّ نظريهله، فليد

 نهي،لمذهبهم يف أنَّ القبيح إنَّام يقبح با اله قبيحة عىلٰ جيعل أفع أنْ 

جيعل  أنْ ه كنف العبد من حيث إنَّه ال يميكون خالقًا لترصُّ  وال

تعاٰىل هنيه  قلُّ لتعفعل العبد إنَّام هو  القبيح منه حسنًا، إذا قبح

 بالقديم عىلٰ  هيلنق ذلك اتعلُّ يري تغ قدورامليف ليس ه، وب يمالقد

عل، إذ ليس هو فعل العبد وال خلق  الفعل بال فام، فيبقٰى مذهبه

 اه.يَّنَّما بٰىل عاهللا 

ا ]١٦٩[[ص / نَّام يقع التفاوت فيها فإ، ما قاله يف الكتابة] وأمَّ

د الفعلألنَّ الكت لها  فاعتاج حيم فعل حمك ام هوإنَّ ، وابة ليست جمرَّ

ت يف سبب تفاولتفاوت بام يقع انَّ فإ، لها هبا يفع وآلةا علم هب إىلٰ 

ذا مل يقع  ا إفأمَّ  ال يكون ماهرًا يف العلم هبا. بسبب أنْ  اآللة، أو

ا ماهرًا فيها، فإنَّه يمكنه هبم ستكمل العليف اآللة، وكان م التفاوت

  خطِّ ر عىلٰ وِّ زيُ  نه أنْ مكي بلالً، به أوَّ كت ما تب ثانيًا وثالثًا مثليك أنْ 

 نه.بينه وبي قرَّ فيث ال يُ ، بحغريه

حملِّ خيلق يف   تعاٰىل عندكم أنْ أليس يف مقدور اهللا قيل: فإنْ 

هة التي كم احلركة إٰىل اجلخيلق يف يد م؟ كأنْ فعلكمثل  فعلكم

قون بني ما حصل كوهنا إليها. فلو فعل ذلك، أكنتم رِّ ُحت    بكم ُتفرِّ

 اله له، و وجا الممَّ فهذا ٰىل؟ تعا ني ما حصل باهللاوبة احلرك من

ملثلني يف حملٍّ واحٍد.  ز بني االتميُّ  كيف حيصلاؤه، إذ نكم ادِّعكمي

 مجيع ما حصل فيكم  فتجدون حالكم معينهاموا بقوإذا مل ُتفرِّ 

ك وقوعه بحسب قصدكم وداعيكم، ومع ذل منة حالة واحد

فعل الع داللكم بوقوستا يصحُّ  كيف، فه فعالً لكمفليس كلُّ 

 لكم؟ لعف هٰىل أنَّ م، عاعيكود قصدكمبحسب 

يف حملٍّ واحٍد ال يصحُّ لفقد  ع املثلني رتنا أنَّ مجاخ قلنا: إنْ 

 مل إنْ ا. و ًا عنَّن هذا السؤال ساقط ما تقولونه، كا عىلٰ ينهامبز يُّ التم

 أنْ ا لنان ، كملثلني يف حملٍّ واحدٍ نخرت هذا املذهب وأجزنا اجتامع ا
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ر ما عىلٰ  ن األمركانقول: لو  د ا مع ما ق نلحاد ا نجكنَّل، للسائا هقدَّ

 الً وغرينا يف الشاهد يعيننا عليه. ا إذا فعلنا فع نا كحالنحصل في

 ماو فينا هعلم أنَّ مجيع ما حصل ا نا كنَّلقول فيه: أنَّ يق اقوحت

 .ز اجلملة من غري متيُّ بنا، وإنَّام احلاصل بنا بعضه عىلٰ 

:  لذمِّ ح وادملحسن ايهم بخ علا املشايهلَّ تدقالوا حيث اس دق و

واألعمٰى  اخللقة كاألعوروالناقص بسواده،  األسود مُّ ذَ يُ أليس 

 ه، والقادر القويُّ باحته بصجبنقصانه؟ وُيمَدح الصبيح الو

 ؟حسن املدح والذمِّ ب ل االستدالبقدرته؟ فكيف يصحُّ 

هو   يخ إنَّامشاامل لستدالواب عنه: أنَّ ا]] واجل١٧٠[[ص /

أشاروا  امك ذلو]ليس ك ة، [جازاملاطريق عٰىل عان يق مٍّ بمدح وذ

طريق املجازاة، وإنَّام هو إخبار عن  يس واقعًا عىلٰ  ذلك لليه، ألنَّ إ

بد عٰىل الع مُّ ح الذاُيرصِّ  إنَّه يمكن أنْ ضيلة، وعٰىل هذا فأو فيصة قن

ن؟ سحلن ات معدلو تهعلَم فـقول له: ولِ ي القبيح الواقع منه، بأنْ 

َم ـلِ  :لقاي ٰى، بأنْ ألعمر واعود واألاألسويف  ومثل هذا ال يمكن

 ؟أعور أو أعمٰى  كنت أسود أو

ف الواقع ترصُّ  ال عىلٰ  ه ضًا: إنَّام حيسن مدح العبد وذمُّ لوا أي وقد قا

ه، ألنَّه مكتسب له وليس وختطيط سواده عنه دون وأمره به وهنيه منه 

  يناه عنهم يف الكسب. كح   ما   طه، عىلٰ طي خت ًا لسواده و مكتسب 

 ؟كتسبباملن تعنوا م: م هلال فيق

 رة.حركة أو سكون مع قدهو من وجد يف بعضه  ا:لوقا إنْ 

لسكون أو أو اركة قلنا هلم: أفيوجد العبد بتلك القدرة احل

  صفة؟حتصله عىلٰ 

 قالوا: ال. فإنْ 

يتموه قدرًة معقد نفيقلنا:  لَِم ف ة،نٰى القدرتم عن الذي سمَّ

ن كا نْ اد إسولٰىل ادرة عكن ق قدرة عٰىل احلركة ومل ت رةدلقت اكان

 احلركة أوٰىل َم كانت القدرة قدرة عىلٰ ـه؟ بل لِ ما تقولون ىلٰ ع األمر

أحدمها عٰىل  لقدرة؟ إذ ال حيصل ا عىلٰ ةً تكون احلركة قدر من أنْ 

 امتم: إنَّ هذا معنٰى الكسب فكأنَّكم قل إذا كانر. ثّم باآلخصفة 

مل  و ،قدرة ق فيهوخل  القبيح ألنَّه خلق فيه ىلٰ د عبعلا سن ذمُّ حي

نَّه عقل يقبل أ  أيُّ وحده، و خلق فيه ده ألنَّهاوس ه عىلٰ ذمُّ سن حي

فيه  َق لِ ه إذا ُخ سن ذمُّ ال حين، وافيه شيئ َق لِ ُخ  اإلنسان بأنْ  حيسن ذمُّ 

  ذلك؟مة له يفجري يشء واحد؟ وأيُّ 

قع لوال ارته بالفعقدعلَّقت ذي تالو قالوا: املكتسب ه فإنْ 

 يه.ف

ا هبيوجده   أنْ عىلٰ  به قدرتهقت تعلَّ  ]] قلنا هلم:١٧١[[ص /

 ا؟ صفة هبعىلٰ  حيصل وأ 

 قالوا: ال. إنْ 

 استحقاق له يفأثر  ق القدرة؟ وأيُّ يُّ فائدٍة يف تعلُّ : فأقلنا

 ضاً والقدرة عليه أي لوق فيهنَّه خممع أ  عٰىل القبيح؟ لذمَّ العبد ا

 لك.ال أثر للعبد يف يشء من ذ ها،إليقها به راجع تعلُّ و يه،خملوقة ف

 عٰىل صفة. دعبالبقدرة  لفعلصل احي الوا:ق  وإنْ 

 الصفة؟ما تلك قلنا: و

 جود.: هي الوقالوا إنْ 

 .احلقِّ  قلنا: فقد وافقتمونا عىلٰ 

 ُأخرٰى. قالوا: هي صفة وإنْ 

من حيث إنَّ   هم اله آملنَّ أل ن من آملهم، و يذمُّ ء إنَّامقلنا: فالعقال

 هريبه غكمن رض ومل عٰىل صفة. وهل هذا إالَّ باملصل إيالمهم ح

د اخلشبة، يلوم من وإنَّام الضارب،  مويل وداء فالبة سبخش ثّم سوَّ

 ال نعقل صفة للفعلا نَّ ، فإايقال هلم: وما تلك الصفة؟ اعقلوناه

 يتبعه.  دوث وما احلحتصل بالعبد، سوٰى 

بني  ة واريَّ يفصل بني حركته االختيا نَّالواحد م أليس: قالوا إنْ 

تفرقة ك الفتل ب؟رالضواروقه كة عة، كحرحركته االضطراريَّ 

 ًا. يها كسبي ُنسمِّ وهي الت بالعبد، ة احلاصلةفصالي ه

لفعل، الفاعل ال إٰىل ا لعبد اىلٰ قلنا: التفرقة املشار إليها آئلة إ

تار ، وال خيتنيإحدٰى احلرك رتاخي  أنَّهجعة إىلٰ  التفرقة راألنَّ 

 ترٰى وصف للفاعل وللفعل.  ما ىلٰ األُخرٰى، وهذا ع

ا أثبتموه الصفة التي قتولو ُعلِّ م: ال هليق] ثّم ]١٧٢ [[ص/

 العبد؟ ا حصلت بَم قلتم: إهنَّ ـلِ  للفعل،

ا حصلن حيا: مويقول فال بدَّ من أنْ   عبد.عي الت بداث إهنَّ

هلم   به. ويقال  وه فعل، فعلِّق ال ث م يف حدو وهذا قائ فنقول هلم: 

ليه  ع  ة القدر وخلق فيه عد خلق اهللا تعاٰىل الفعل د ب لعب أيضًا: أيف وسع ا 

  ك؟ ليس يف وسعه ذل ة أو  صف  تلك ال حيصله عىلٰ   وال ه   يكتسب ال   أنْ 

ساب الفعل اكت ع منافمن قوهلم: ليس يف وسع العبد االمتن

 يه فيه.لقدرة عل الفعل وااهللا تعاىلٰ  عند خلق

مع أنَّه  بد العقها بهذه الصفة وتعلُّ   يف إثباتدةٍ : فأيُّ فائناقل

وما  ؟مِّ لذملدح وااق استحقا ذلك يفثري ل تأجمرب عليها؟ وأيُّ 

اجلرب؟ إالَّ من حيث إنَّكم  يف ذهابه إٰىل بني جهم بينكم و الفرق

 رًا غري معقول. أماجلرب أضفتم إىلٰ 
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جب و ًال للعبد إذافعكونه  بارش يفم أنَّ املتوّلد كاملعلوا

ك ُنبنيِّ حقيقة املبارش ذل يانب قصده وداعيه. وقبل بوقوعه بحس

 :لفنقو وّلد،املتو

ليه  يه، وال يقدر علقدرة علحملِّ ا تدأ به يفباملل هو الفعارش املب

القدرة عليه، ال يكون يف حملِّ تدأ  مبإالَّ العبد من أنَّ ما يفعله تعاىلٰ 

ء فيكون ليش ٰىل حمال� عارة، وليس هو تقديقدر باٰىل ال و تعإذ ه

وال يه، عل لقدرةلِّ ا حمبتدأ به ال يفرتع هو الذي يملخذ اخمرتعًا، إ

ا املعاٰىل، و اهللا تالَّ إ يهيقدر عل عل الذي جيب وقوعه توّلد فهو الفأمَّ

 ا يقدر عليه العبدويكثر بكثرته، وهذته بقلَّ  بحسب فعل آخر، يقلُّ 

 .ىلٰ رك وتعالربُّ تباوا

العدل   لأهاملتوّلد، فذهب شيوخ  مون يفتكلِّ املوقد اختلف 

ب هذو ه.وأسباب اعيهه ودصدق بحسب وقع  إذا إٰىل أنَّه فعل للعبد،

ادة، وما عداها يقع بطبع عبد إالَّ اإلر فعل للال ٰىل أنْ معّمر إ

ام:  لنظَّ ل اإالَّ الفكر. وقا  أنَّه ال فعل لهإىلٰ  عضهم ب. وذهب املحلِّ 

ا ما تعدَّ لِّ يوجد يف حم مابد إالَّ للع عل فال نَّه فإاه قدرته، فأمَّ

ات دولّ تأنَّ املٰىل ة إربِّ جت املوذهب له.  ]] ليس فعالً ١٧٣[[ص /

 د يف يشٍء منها. ، ال كسب للعب تعاىلٰ خملوقة هللاها كلَّ 

ر هذا، فام ن  علمون رضورًة أنَّ ء يقالعٰىل أنَّ الع ا بههنبَّ إذا تقرَّ

ه عٰىل أنَّه فاعل نه، ُينبِّ أ الواقع متديف املبلترصل علالعبد فا

 ملبارش.يف انها م رد أظهتولّ  املأيضًا، بل تلك الطريقة يف دولّ لمتل

م ي كذلو من أحسن إٰىل ظلم غريه ومدح ذمَّ من ستحسنون ألهنَّ

 القدرة. متعّديان عن حملِّ  دانمتولّ  الغري، واإلحسان واإلساءة

عليها  مِّ لكتابة والذحكمة كاملعال ا األفىلٰ ع ل يف املدحقووكذا ال

نت   ًا.حقبيإذا تضمَّ

للعباد  عال ا أف أهنَّ قة عىلٰ لطريون هبذه اوالشيوخ يستدلُّ 

عها بحسب يضًا بوجوب وقوون أ تدلُّ ارش، ويسم يف املبهعنيكص

ا يف  ارش. ويزيدون هاهناملبيف  هوا بقصدهم وداعيهم كام استدلُّ 

عها بحسب أسباب وقو بتوّلدات جيامله م: هذوهلاالستدالل بق

ب الوحي، واإلصابة بحسب سبح ها العبد، كوقوع األمليفعل

فاعل  أنَّ العبد انبي، فهذا اورةاملجب سيف بحالتألي، والرم

 متوّلد.لل

ا الذي يد فهو ما  ّلد،ملتواتعاٰىل يفعل عٰىل طريق  لُّ عٰىل أنَّهوأمَّ

له فعن ، والثقل مهقلث بحسب يلالثق من وجوب هويِّ قد علمنا 

 من فعله. ون اهلويُّ يك تعاٰىل، فيجب أنْ 

،  عيلٍّ  بوأ إليه يذهب ما  كن رصف ذلك إٰىل العادة عىلٰ مي وال

 ن أنْ  اجلوِّ من دوالثقيل يفر وقوف كذلك لتُصوُّ  انك نَّه لوأل

ا ، أوقرار قًا بعالقة أو يكون عىلٰ يكون معلَّ  مبتدًأ أو  يسكنه قادر إمَّ

 ، وخالفه معلوم.ه اهلويِّ فيهللا ا لقال خي بأنْ  اً متوّلد

د طريق التوليل تعاٰىل عٰىل فع (لو يقدح يف ذلك قوله: الو

 السبب حتاج إىلٰ ألنَّ امل ،ب)سبإٰىل الفعل  اليف جحيتا جب أنْ لو

ديم والق يفعل الفعل ونظريه إالَّ بالسبب، نه أنْ هو الذي ال يمك

]] غري ١٧٤[[ص /من ب سبالمثل ما فعله بتعاٰىل يقدر عٰىل 

طائر إذا صعد ل االسبب. أَال ترٰى أنَّ  بب، فال يكون حمتاجًا إىلٰ س

لَّ عٰىل السطح بال لَّم، إٰىل السُّ  حسطال صعود ًا يفتاجحم ن يكوم السُّ

لَّم بالطريان. كذلك القو كنه صعود السطحنَّه يمأل  لمن دون السُّ

من دون  قاباالتِّف لهمثل ه ال يمكنه فععله بالسبب، ألنَّ  يففيام

 بب.س

املعلوم أنَّه يصحُّ  من نَّ عل ثبت أنَّه قادر، ألإذا ثبت أنَّ العبد فا

 متميِّزاً ب، فيكون جوبمس نَّه لي، وأ يفعل ال  أنْ ويصحُّ فعل ي أنْ 

 فعل.لز املكانة يصحُّ منه ا منه الفعل متيُّ ه الذي ال يصحُّ عن غري

تعاٰىل  بيان كونه يف  ه،ول فيلقم ادَّ تق، عٰىل ما ا هو معنٰى القادروهذ

د ذاته  زهقادرًا. ومتيُّ  ف القديم تعاٰىل، ألنَّ بخالهذا ليس بمجرَّ

منه   وال يصحُّ  ،تهيقه يف حقشاركه ويثلام ياماألجسمن  غريه

إٰىل الداعي، ألنَّ الداعي قد حيصل  ليس املرجع به عل. وكذاالف

 ر عليه الفعل.عذَّ ن يتمفي

عٰىل ذاته  مر الزائدك األذليف  عد ذلكبف الع اخلوق  ثمّ 

اله راجعة إٰىل مجلة ح صحاب أيب هاشم إٰىل أنَّ وداعيه، فذهب أ 

ه ، وحيوجونةرقده ونمُّ ُيَس عضه صل بحي  معنٰى ة عن صادر، احليِّ 

 صوصة.يِّنة خمإٰىل ب

نة بيِّ و الهإٰىل أنَّ ذلك الزائد إنَّام  سني يذهبوأبو احل

 سليمة. بصاأعفيها املخصوصة التي 

ه ال بدَّ من هذه  اق بني الفريقني، عٰىل أنَّ صل االتِّفذا ح هىلٰ عف

 ة املخصوصة وسالمة أعصاهبا.نيِّ الب

ام هي ليها إنَّ احلاجة إ أنَّ  بون إىلٰ يذه هاشم اب أيبحص أ ولكنَّ 

 ٰى املوجب حلالة القادر حمتاج إليها.سبب أنَّ املعنب

  يصحُّ ا هناكة التي ملرقدالا هي سني يذهب إٰىل أهنَّ حلا بوأ و

 زائد، وحاله راجعة إىلٰ  ط معنٰى العبد من دون توسُّ  الفعل من

 جلملة.ا
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ةلص ونتجُّ شم حي ها]] وأصحاب أيب١٧٥[[ص /   حَّ

 نني: ثا هنيبهم بوجمذه

ر عليه الفعل، شار إليها البيِّنة املأحدمها أنَّ  قائمة يف من تعذَّ

ة الفعل ُيع ز أنْ وجي فال ن قلَّة م، ألنَّ موهذا غري مسلَّ  ا.هبلَّل صحَّ

طريقتهم  يف املُدنِف الذي يوردونهنصاف القول بأنَّ املريض اإل

ِمن مشاركان ل ةص ليم يفح السلصحيوالزَّ  ةمساليِّنة والب حَّ

 األعصاب.

ة الفعل راجقوهلم: صوالثاين  عة إٰىل اجلملة. والبيِّنة  حَّ

ة ا ، وال جيوز يفلةما ال ترجع إٰىل اجلإليهشار صوصة املاملخ لصحَّ

ام كد، ع إٰىل األبعاض واآلحاُيعلَّل بام يرج اجلملة أنْ اجعة إٰىل الر

 .عمروليه ع يد بامٰىل زجع إال جيوز تعليل احلكم الرا

ة الفعل يرجع إما معنٰى قولكم: ( :مهل فيقال مجلة ٰىل صحَّ

 متيعن يف الفعل؟ إنْ  عملةمست احلّي)؟ أتعنون به أنَّ مجلة احليِّ 

إنَّام حيصل باليد، واليد بطش مثالً ، ألنَّ الوملمعذلك فخالفه 

 ا من األعضاء، وكذا القول يفهغريمستعملة يف البطش دون 

نَّ قولوا: إي من أنْ  فال بدَّ  .نساللكالم باوال رجل،الب واقع اليشامل

ة الفعل إٰىل اجلملة أنَّ الفعل إ معنٰى رجوع بداعيها،  يقع امنَّ صحَّ

 ها. ل دون أبعاض عٰىل الفعمُّ ذَ  اجلملة أو تُ ُح وُمتدَ 

صحَّ الفعل منها   ذيال نيكو إنَّه ال جيوز أنْ فنقول ممَّا يف هذا: 

الفعل  إذا وقع ، ألنَّهاً نياع ا الفعلع هبي يقلتاهبا  صلةاملتَّ هو اآللة 

 .إليها ملا وقع حسن توجيه املدح والذمِّ  داعيها، ولوالهب

ز ملة ال جيو اجلإىلٰ كم الراجع احل( ال هلم: قولكم:يق ثمّ 

عنٰى امل يصحُّ مع قولكم بأنَّ   يرجع إٰىل اآلحاد)، كيفتعليله بام

 لةحاويوجب  ملة،اجل من لواحدزء ا اجلونه قدرة حيلُّ الذي تسمُّ 

عاين املوجبة لألحوال قول يف سائر املوكذا ال اجلملة. راجعة إىلٰ 

وة هة والشاهادة والكرراإلو لعلم والظنِّ من ايِّ الراجعة إٰىل احل

 وغريها. 

حا فإنْ  ت، وإنَّام منعنا  قالوا: هذه موجبات وليست مصحِّ

ح حِّ صبامل جلملة ا]] الراجعة إىلٰ ١٧٦ ة /[[صلصحَّ ل اتعلي

 .داحاآلع إٰىل لراجا

ح  العقل الم، ألنَّ وحتكُّ  ي قلنا: هذا تشهِّ   يفصل بني املصحِّ

ة ا  تعليلصحُّ  ال يامه كنَّ أ  َال ترٰى ة. أ ضيَّ قواملوجب يف هذه ال لصحَّ

 ما ذكرمتوه؟ فكذلك ال ًا عىلٰ د بأمر خيصُّ عمرجعة إٰىل زيالرا

يف زتم د أجوق  ًا،ر عمخيصُّ  وز تعليل أمر واجب لزيد بموجبجي

 ثبوته، خيتصَّ البعض يف ملة أنْ إٰىل اجل مر الراجعألل جباملو

ح مل  . اجلملةع إىلٰ يرج افأجيزوا نظريه يف املصحِّ

إٰىل اجلملة  ح ملا يرجع يف املصحِّ م أيضاً جزتأ  دول: وق ثّم نق

ة الصحيحة تق األبعاض، وذلك ألنَّكمرجوعه إٰىل  ولون: احلاسَّ

ة فصحَّ  .يحصحط حكمة التوالرش، دِركنيننا م كورشط يف

ة م ة مع اختصاصها باحلاسَّ حات، لكون احلاسَّ ن مجلة املصحِّ

ا ال مع أهنَّ  فةذه الصح هلحِّ صربة يف املمعت وهي ،أحدنا مدِركاً 

 ٰىل اجلملة.ترجع إ

راجعة إٰىل لال قوهلم بإثباهتم األحوايقال هلم عٰىل  ويمكن أنْ 

 ة التي هيلمجلا ذا كانتيس إ: ألةة حيَّ ة عاملقادراجلملة من كوهنا 

فيها قدرة، فإنَّ تلك القدرة توجب  ة جزء إذا وجدتثالً مائحيَّة م

لك ة أجزاء يف تيادة عرشزا ا فرضنذ؟ فإلةمتلك اجل ميعلة جلااحل

زائدة الء ا، أليس مجيع تلك األجزٰى يصري من مجلة احليِّ اجلملة حتَّ 

 راشاملالقدرة عن  ادرةلصاالة ة باحلوصوفواملزيد عليها تكون م

ورهتا تسعني جزءًا، تلك اجلملة وصريانتقاض  لو فرضناإليها؟ و

هي ي لتقية الباء ازاجهذه األ الةك احللأليس يكون موصوف ت

رف بساط احلالة يف ذلك الطما ذكرناه بانن جزء؟ فيكون تسعو

مع  اهنا ها ه، أو بزيادهتا هناك وانتقاصرفلطاوبانقباضها يف هذا 

ض التبعُّ ي ولتجزِّ  فيها اال يصحُّ دة واح] ]١٧٧[ص ة /[ا صفأهنَّ 

ام ال ُيتصوال اال جسام، األ  يفن إالَّ راوَّ نقباض وال االنبساط، ألهنَّ

لصفة باملوصوف!؟ إنَّ ع أنَّ قيام افيام ذكرناه ماحلال  كونت كيفف

 ذا لعجيب. ه

 - ه عياته ود ذاد عىلٰ ر، وأنَّ اقتداره زائد قادلعب اإذا ثبت أنَّ 

أبو أو ما قاله شم وأصحابه قاله أبو هائد ما ازالك سواء كان ذل

عٰىل  ردَ القُ  وراتمقد سق بجميع أجنافإنَّه متعلِّ  -احلسني 

 الفها. واخت اهدِّ تضا

يف الشاهد   نا من أنَّ كلَّ من قدرذلك ما قد علموالدليل عٰىل 

 ات يففعداامل عىلٰ  وكذاًة، ًة قدر عٰىل احلركة يرسمني ةعٰىل احلرك

كذا لصوت واألمل، وتفريق واجلمع والالتأليف وا عىلٰ هات، واجل

 ًة.رضور القول يف أفعال القلوب. وهذا معلوم

ر ادة لتُصوُّ و كان هذا بالعإذا ل دة،لعاا وز رصفه إىلٰ جي وال

عٰىل احلركة هد لشاقدر بعض القادرين يف اي فه، حتَّٰى جيوز أنْ خال

قدر ريق وال يفتال قدر عىلٰ أو ي ًة، رسيركة  احلر عىلٰ يمنًة وال يقد

ن جنس ممَّا يدخل حتت مقدور أو عٰىل جنس دواجلمع،  عىلٰ 



 عبادالأفعال األفعال /  )٧٢(لف / حرف األ  ............................................................................................. ١٨٢

البقاع مجاعًة   بعضشاهد يف همن أخربنا بأنَّ  قدز صجوِّ نُ الُقَدر. و

ك لذق من أخربنا كذلك با ال ُنصدِّ ومعلوم أنَّ  أو واحدًا كذلك.

به. بل  ُنكذِّ

اقتداره  أنَّ ت وكذا ثبين، لضدَّ با قتعلِّ عبد مر الفثبت أنَّ اقتدا

وذلك ألنَّ أحدنا جيد من نفسه م عٰىل الفعل، ه متقدِّ واستطاعت

 بل فعله.ق  لعالف ننه ممتكُّ 

كون ال ي عل للزم أنْ ته مقرونًة بالفتطاعسالو كانت  فضاً وأي

طاعة تكليفًا ملا ال اله في الطاعة، فيكون تكلالعايص قادرًا عىلٰ 

 فإذا كان. وبعد، هللا اءش نه إنْ بيِّ ا نُ م ح عىلٰ ك قبيوذل يطيقه،

ة البيِّنة واألعصاب عٰىل ما ذكرناهبالقدرة إٰىل صاملرجع   َق بت مل ،حَّ

 ل.عٰىل الفعمها قدُّ شبهة يف ت

اعة عٰىل م االستط عٰىل تقدُّ اهللا تعاٰىل يدلُّ يضًا فإنَّ قول وأ 

 تعاىلٰ  نَّهه، أل]] توجد غري مقارنة ل١٧٨[ص [/ا الفعل، وإهنَّ 
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م مل يكونوا مس هلموقو ن أهنَّ كان اهللا  تطيعني وإنْ هذا يتضمَّ

هب عاىلٰ ت م غكذَّ م  أهنَّ  صحَّ د قني، فستطيعري مم يف قوهلم إهنَّ

هبم ال كان  وإنْ ا خرجوا اخلروج وم اعوطااست يف قوهلم: قد كذَّ

وِ  :ملسنا مستطيعني، بل يف قوهل
َ
تَ  ا�  عْنَ طَ سْ

ْ
َرَج

َ
شهد  ، فقدانَ ا �

، ويف ذلك م ملا قارهنا اخلروجوج لو ُوِجَدت هلبأنَّ قدرة اخلر

 قه.تفار ل الف بأنَّ القدرة مقارنة للفعالخملاإبطال قول 

*   *   * 

 : ني قادرينيف مقدور واحد ب ول الق] ]٢٠٦[[ص /

فاهتم،  لترصُّ لون عفاالم العباد ه تم إٰىل أنَّ ل: إذا ذهبقال قائ إنْ 

تعاٰىل، فهل تصفونه  اهللاواقعة منهم عن ح البة القبائونفيتم نس

 م؟راهتيقدر عٰىل أعيان مقدو هتعاٰىل بأنَّ 

ب يف فذه ألة،سملهذه ال يف العدقلنا: قد اختلف شيوخ أهل 

رين أبو تأخِّ امل ام، ويفيعقوب الشحَّ   أبو اهلذيل وأبونيلوَّ األ

ان عيأ قدر عٰىل ه تعاٰىل ي أنَّ ىلٰ إ ،افقهوبعه وت مني واحلسني البرص

اٰىل ال يقدر تعه وذهب مجاهري أهل العدل إٰىل أنَّ  .مقدورات العباد

ه علي درقما ي ن جنسدر مام يق، وإنَّ قدورات العبادن معياعٰىل أ 

 له.ال هناية  ام عبد، عىلٰ ال

مقدورات  القتدار عٰىل أعيانمن وصفه تعاٰىل با دلَّ واست

ر يقد لذاته جيب أنْ  ادراته، والقتعاٰىل قادر لذ هللا قال: د بأنْ بالعا

 هناكو قدورات العباد يصحُّ وم، كونه مقدوراً  ما يصحُّ  عٰىل كلِّ 

 عاملاً  ناك امَّ ـتعاٰىل ل هنَّ أ  كام .اعليه اىلٰ مقدورات، فيجب اقتداره تع

ت، فال خيرج عن علمه يشء يع املعلومايعلم مج أنْ  لذاته وجب

 . هامن

قدر القادر ي  جيب أنْ امقال: إنَّ  ذلك بأنْ من  عمن نوأجاب م

 ،له وراً ون مقديك أنْ  ما يصحُّ  ]] كلِّ ٢٠٧/[[ص  ىلٰ لذاته ع

 ه.لغري وراً يكون مقد بعينه يستحيل أنْ  عبدال ومقدور

 :نيناث ليه بوجهنيع والُّ تدواس

د  أحي إٰىل ؤدِّ ادرين يُ ول بمقدور واحد بني ق لقا أحدمها: أنَّ 

نوا ذلك وبيَّ . حال حمالي إٰىل املواملؤدِّ  يلة، مستح هاكلّ ه ثالثة وجو

ه عنه عند ب وقوعء وجوالقادر عٰىل اليش الوا: من حقِّ ق  بأنْ 

 ه منعيارض دوا يعااء موانتف ،ة دواعيه إليهوقوَّ  ،هه لإرادت

واشتداد صوارفه  ،له فائه عند كراهتهانتوب وجو .وارفالص

هكذا، فلو هذا كان  وإذا ي.اعا من الدوضهارمع نفي ما يع ،هعن

ة قوَّ حدمها إلجياده ووفرضنا إرادة أ  ،ريندور بني قاكان مقد

ة آلخر له وقوَّ ا ادرالقوكراهة  ،عدم املعارض دواعيه إليه مع

من املقدور  لكذ خيلو حال الف ،ضارعم املمع عدنه، صوارفه ع

ال  أنْ الوقوع ويه ف معأو جيت ،ع يقال أو ،يقع ا أنْ إمَّ  :ثةوجوه ثال

در الذي رصفه القل حكم اكان يف وقوعه إبطاوقع  إنْ  .يقع

ب للقادر الذي ن فيه إبطال ما جيمل يقع كا عنه، وإنْ  الصارف

لث الثام ا القسوأمَّ ن. وكالمها حماال ،دواعيه إليه يتوقوراده أ 

 من القسمني الةً ظهر استحيقع، فأ ال عه وأنْ وق و عهو اجتامو

 عقل.ة البدهيبالة معلومة تحإذ هذه االس ،نيلاألوَّ 

يقول:  ذا هو أنْ بني قادرين عٰىل ه اً ثبت مقدورواعرتاض من أ 

سب ب انتفائه بحوجودر ما يقدر عليه القا قِّ من ح م أنَّ سلِّ أُ ال 

ما ينوب  مَّ يكن ثَ  ملا ب ذلك إذجي امإنَّ ، بل مطلقاً هته صارفه وكرا

ذلك  ابه يف إجيادمنن ينوب اك مهنن ا إذا كافأمَّ  ،إجيادهمنابه يف 

آلخر. ما  ب عدمه ملكان صارف اه ال جينَّ إه الداعي إليه، فودعا

ه وإشالته،  ملبح هامواحد من كلُّ  يستقلُّ   كثقيل بني قادرينالَّ إهذا 

ري الثقيل غ ٰى بقي جيب أنْ  ه ملشالتوإ محله حدمهاره أ ه إذا كنَّ إف

قاؤه غري ب ام جيبوإنَّ ، لهإٰىل محاآلخر الداعي  إذا دعا حممول

 .هعن محل رفصاهام بأمجعهام الرصف إذا لحممو

ور  قالوا: إذا كان مقد من الوجهني أنْ  ]] والثاين٢٠٨[[ص /

  قدور، امل اده ودعامها الداعي إليه وحصلإجياد بني مقدورين وأر
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بأحدمها، ما  دَ جِ ذا وُ ال ينفصل عن حاله إ امهب دَ جِ وُ وقد اله ح نَّ إف

 باطل. هوف لههذا حا

 نه عد حاليفصل أحقالوا: ين نْ ا بأ هذالفوهم عىلٰ ض خمعرتوا

ه الفعل تساوي قدرتذلك  ثالث حياول ضدَّ اآلخر بتقدير قادر 

ن  موجود ذلك الفعل يكون أوىلٰ  نَّ إ، فمنهامواحد  قدرة كلِّ 

د حايل ليفصل أح تقديراً و أ  قاً اه حتقيذكرنيام ف هد ضدِّ وجو

ه وأنَّ  ،ضدِّ بال عيقولونه يف املنام ك ما هذا إالَّ  .رخقدورين من اآلامل

 أَال  ،اً كان اآلخر أكثر عدد ن أحدمها باآلخر إذامملنع قع اام يإنَّ 

 ت بأنْ اهداام يمنعنا من اجلهل باملشنَّ إ تعاىلٰ اهللا  قولون: إنَّ تراهم ي

در عليه من اجلهل نقا ر ممَّ ة هبا أكثقعلِّ تعلوم املن النا مفي يفعل

فاء ام صار انتد، فإنَّ واحأمر  ام هوال بتزايد إنَّ  هء بضدِّ اليش اءتفوان

عاد يف ه ال استبر فيه. فانكشف بذلك أنَّ ثِّ أوٰىل بكثرة املؤ لضدّ هذا ا

 ر أثر يف املنع.ؤثِّ امليكون لكثرة  أنْ 

ن يمنع ب ممذه ةيف نرص لثاً ثا هاً جو ئقالفا صاحبوقد ذكر 

قادرين فرضنا يف الا ه قال: إذأنَّ و وه ،واحد بني قادرين من مقدور

آلخر تعاٰىل وااهللا عبادة  قصد هبا ، وأحدمهاواحدةً  عيناً عال في أنْ 

، اً حبيق  ناً الفعل الواحد حس يكون ذلك وجب أنْ  ،ة الشيطانعباد

 وهو حمال. 

ام يف فيهر ثِّ ؤوما يُ فني الوصن يع هذاجتام قال: وأجاب عنه بأنْ 

 ليس بمحال.  ذلك الفعل

وجه  عل بالف ص اختصاقبح الفعل ليس إالَّ   ذلك أنَّ بنيِّ يُ قال: 

به عٰىل  الذمَّ  ستحقَّ وإذا فعله ا ،ألجله هليفع ه أنْ ال يكون لفاعل

 ه لفاعله أنْ بوجعل سن معناه اختصاص الفحلوا بعض الوجوه.

أراد بلزوم  نْ إف .جهو عىلٰ  الذمَّ حّق ستيه مل  فعلومهامفعله ألجله، ي

ر اجتامع ]] املقدَّ ٢٠٩[[ص / ل الفعالقبح يفو مع بني احلسناجل

هلذا يقال: ليس  أنْ  يصحُّ  هع، ألنَّ فهذا غري ممتن ني،حلكمين اذه

، مَّ الذ له وهو بفعله يستحقُّ يفع عبادة للشيطان أنْ  الذي فعله

،  ام� ذه ب يستحقُّ وال عله يف نْ  أ تعاىلٰ  هللا ولآلخر الذي فعله عبادةً 

رين يف املؤثِّ  لوجهنيبني اع جلمد لزوم اراأ  وإنْ  .ينهاموال تنايف ب

يف ذلك اقرتان  هجالو نَّ  مستحيل، ألذلك غري، فكمنيحلهذين ا

 يح.تيهام بالفعل، وذلك صحإراد

ار عٰىل أعيان القتدبا ىلٰ تبارك وتعا ذا وصفتموهقيل: إ فإنْ 

له تبارك  الً اعأفم فاهترصُّ ون تيك نْ أ ميلزمكعباد ت المقدورا

  ويف  ،للقبائح التي تقع منهم  فاعالً  اىلٰ لزوم كونه تع يه وف ،ىلٰ وتعا

و ٰىل حتديد شيوخكم هع علذ الفإ دخول فيام هربتم منه، ذلك

ات فق يف ترصُّ هذا متحقِّ ه. و علي وكان الغري قادراً  دَ جِ الذي وُ 

 عليها. راً ادعاٰىل ق نه تن كوم هم إليذهبت  ماتعاٰىل عىلٰ اهللا العباد مع 

 دَ جِ ام الفعل هو الذي وُ نَّ إو هذا التحديد، يضال نرتقلنا: نحن 

جود أوٰىل من بالوكون ال ي إذ مقدور القادر، عليهقدر  بداعي من

ة لويَّ  فاألوإالَّ وه إليه، و لداع يدعومن ال يوجد إالَّ  ،هد ضدِّ وجو

، ئح القباإىلٰ  اىلٰ تعوبارك له ت داعيتفعة. وإذا كان كذلك فال رم

فات العباد، ائح من ترصُّ قبالا غري وأمَّ  .عاالً تكون أف  يلزم أنْ الف

لزم فيها  فال ييها، إل عٍ فال يدعوه دا ، لها فع  يفىلٰ فال غرض له تعا

 زام.فاندفع هذا اإلل ،له تكون أفعاالً  أنْ  أيضاً 

: الواق  ني قادرين بأنْ دور واحد بمق يانوا يف بوقد احتجُّ 

ء كون اجلز نَّ إف إٰىل جهة، جزءاً  ةحدوا حالة عا يفا دفإذ ادرانالق

 أنَّ  ثبت ذ قدإيف تلك اجلهة حيصل هبام وهو يشء واحد،  كائناً 

ل فيها التزايد، عقَ ال يُ اجلوهر يف جهة  حصول عناهاتي مالكائنية ال

يف ايد ع التزوقِ ك به من يُ تمسَّ ا يُ وم .ل التزايد يف الوجودعقَ كام ال يُ 

سم من اجلالضعيف من حتريك  نعيم القويَّ  ن أنَّ م ةكائنيال

ت افعااملد ام هو بالتزايد الواقع يفنَّ إنه فيه، فلذي يسكا املوضع

 معقول.فيها زايد الت واالعتامدات، إذ

تالفهم يف عوا عٰىل هذا االختالف اخرَّ ]] وقد ف٢١٠[[ص /

 ي خمتلفة أو متامثلة؟ل هر هدَ القُ  أنَّ 

ا  قال بأهنَّ  نيدرقاحد بني ر وامقدوة حالاستإٰىل ذهب فمن 

 يرجع إٰىل ذاته أو نها مقام البعض فيامالبعض مم إذ ال يقو ،فةتلخم

ق تعلَّ التي ملكاهنا ت رة هيالقد ةصف خصَّ أ  . وذلك ألنَّ ذاتهصفة 

ولو ة. لصف مثل هذه ايشاركها يف وغريها ال ،باملقدور املعنيَّ 

 هوا و حصل مام أ صوهلح عامتن د ملاواح قت قدرتان بمقدورعلَّ ت

دور واحد بني مقك كون ذليف  ن، فيكونيدريف قامن جنسهام 

 قادرين.

 كلُّ إذ ر، دَ القُ بتامثل  ادرين قالني ق حد باومن قال بمقدور و

هبا تبني من خرٰى يف حقيقتهام التي قوم مقام األُ واحدة منها ت

 ةحَّ ص يرة وهالقد ذات نظرنا إىلٰ  يقول: إنْ  نه بأنْ بيِّ غريها. ويُ 

وسة وبة واليبطرلعصاب يف األا اجدال مزها اعتانمعي البنية الت

ا ال يقع فيه ممَّ  هيف ،ةوواحلرارة والربودة والصالبة والرخا

 حد غري متغاير. فهو متَّ  ،القدرةق نا إٰىل متعلَّ نظر نْ ف. وإختالا

لوب واجلوارح  أفعال القإىلٰ جع م يف تفاصيل ما يركال وهلم
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القدر عٰىل ا نفاقترص ،لصفالا ذكره هذول ب، يطرش اواملبوّلد املتو

 .ذكرناه يذال

ل القبيح،  ن فعنه معتعاٰىل ما جيب نفيه اهللا  نفينا عن امَّ ـول

م ل بالواجب، فلنتكلَّ اس ومن اإلخالبعض النه إليه افذي أضال

افة إليه يف التحقيق ومن مضهي اعة وتبارك وتعاٰىل مجفيام نفاه عنه 

فٰى نما ة لان من مجا كوإذ ،يف ذلك حلسن جه او بنيِّ . ولنُعالهأف

 رك وتعاٰىل الكالم الذي يذهب مجاهري منتبا فعله عنه همبعض

ه م يف أنَّ نتكلَّ  فجدير أنْ  . من فعلهيس ه لأنَّ و ه قديم إٰىل أنَّ الفنياملخ

 . امً قديكالمه فعله وليس  أنَّ م، وتعاٰىل متكلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦(ت  يلِّ حلامة العالَّ ة/ يَّ الرسالة السعد

 :اعل عبد ف الأنَّ يف امس: اخل ثبحال ]]٦٤ص [[

فاعل   لعبد انَّ تلف الناس يف ذلك، فذهبت مجاعة إٰىل أ خا

فعال واملوجودات خرون: إنَّ األوقال آ ]]٦٥[ص [/باالختيار. 

 ل لوجوه: األوَّ قُّ واحل. هللا تعاىلٰ قعة من اها واكلَّ والكائنات 

ة يَّ تيارخاالا أفعالن بني لفرقبا قاضيةورة الرض أنَّ  -أ 

ق بالرض اة، فإنَّ راريَّ ضطالوا ة، وبني  رة بني حركتنا يمنة ويرسوُنفرِّ

ها فعال كلُّ كانت األ شاهق، ولو الوقوع منلسامء و ان إىلٰ االطري

 الن، وهو معلوم البطينهامفرق بصادرة من اهللا تعاٰىل انتفٰى ال

 لرضورة.با

 وتنتفي ينا،دواعو اقصودنبحسب تقع أنَّ أفعالنا  -ب 

ة يمنة أوجدناها ذا أردنا احلركا إفإنَّ  ا،فنارصوكراهتنا و بحسب

ا ذا أردنوإ، ع ال النزولد وقلصعونا ادة، وإذا أركذلك ال يرس

، ولو كانت وريه رضوهذا احلكم كلُّ ، بوقع ال الرش األكل

 وإنْ يقع   مل يكن كذلك، بل جاز أنْ اىلٰ تع اهللا األفعال صادرة من

 ا. هادنأر قع وإنْ ال ي وأنْ ، ا رهناهك

فنا بإيقاع أفعال أنَّ اهللا تعاٰىل قد كلَّ  -] ح ]٦٦ [[ص/

ًا أو إعدامًا  ادإجي - ا بهفنيكون ما كلَّ  أنْ ا فإمَّ  .متناع عن أفعالواال

ق،  منه تكليف ما ال ُيطا ورًا لنا أو ال يكون. والثاين يلزمقدم -

 : تعاىلٰ  قال  عقالً وممتنع سمعًا،قبيح  وهو
َ

 يُ�َ  ال
ُ

ف
�
  هللاُ  ال

َ
� 

ْ
  سف

ً
ا

 إِ 
�

ل يلزم منه املطلو]. واأل٢٨٦[البقرة:  اَعهَ سْ وُ  ال ب، ألنَّ وَّ

 ل.الفعحُّ منه وقوع ي يصالذ والقادر ه

ا  ا طاعات وبعضها معاص. فإأفعال واقعة بعضه هناها -د  مَّ

ا أنْ ت افثبة، عبد خاصَّ صادرة من ال تكون أنْ   تكون ملطلوب. وإمَّ

، ألنَّ ابتهإثو دالعبب ذيعتح قبفي ة،خاصَّ  اىلٰ تع اهللا رة منصاد

اسبة غريهنسبته إليها كن كون ت أنْ  ، حيث ال فعل له فيها. وإمَّ

ب أيضًا، بالثواب والعقا العبدتصاص ح اخفيقبصادرة منهام، 

ًا إذا تعاٰىل. وأيض هللا الوا: ال مؤثِّر إالَّ قاث فإنَّه ينايف مطلوهبم، حي

من  يكن مل نْ ه. وإليإ هلعاأفإسناد  ازج  ماثريأعبد تون لليك نْ جاز أ 

يها  لتعاٰىل، قبح تكليف العبد هبا وإثابته عد وال من اهللا العب

 ها.خذته عٰىل فعلومؤا

فعال إٰىل العباد،  لوٌّ بإسناد األأنَّ القرآن مم - هـ ]]٦٧[[ص /

لنا أفعانَّام يصحُّ ذلك لو ُأسندت وإ، ةذد عليها واملؤاخلتوعُّ وا

 لينا. إ

ق ا أنَّ  -و  ل  ساء، ونمدن أ وم يناأحسن إل نم بنيُنفرِّ ح األوَّ

طفال  األتَّٰى حمُّ الثاين، وهذا مركوز يف عقول الناس ونذ

فضًا، وما أحسن ق ئم أيالبهابل وني، واملجان : ول أيب اهلذيل العالَّ

 لو أتيت به إٰىل جدول رشر ب، ألنَّ محامن برش عقل أ محار برش

 كبري ولجدبه إٰىل  تيتأو ربه، وليع هإنَّ ف هعبور فتهوكلَّ  صغري

ق بني ما يقدرور مل يعربه، ألنَّ بته وكلَّفته العبورض  عليه ه فرَّ

 االنقياد إليه. يقدر عليه فامتنع من  ني ما الأطاع، وباب إليه وفأج

العبد من الشيطان،  عىلٰ  ون اهللا تعاٰىل أرضُّ يك أنَّه يلزم أنْ  -ز 

من  يه كان أرضُّ لعه بثّم عذَّ عبد ال يف رالكف و خلق لألنَّ اهللا

يني عٰىل العبد سوٰى التخييل والتز لذي ال قدرة لهلشيطان اا

 نْ من اهللا تعاٰىل ال أ  بالشيطان ُيستعاذ أنْ ان جيب ، وكسوسةووال

 ُيستعاذ باهللا تعاٰىل من الشيطان. 

لرضا بقضاء اهللا وجوب ايف س: البحث الساد ]]٦٨[[ص /

 :ىلٰ تعا

ثبت أ  منالعبد، ف نمل فعصدور الٰىل ع رعف بحثال هذا

 الرضا بقضاء اهللا تعاٰىل واجب، ومن جعلالً قال بأنَّ للعبد فع

ع، لداللة  لزمه خالف اإلمجاىلٰ اهللا تعا ستندة إىلٰ ها م كلَّ عال األف

 اهللا تعاٰىل. قضاءاإلمجاع عٰىل وجوب الرضا ب

 لرضاا نَّ ألبه،  الرضاجيز ان قد خلق الكفر يف العبد مل ا كوإذ

يكون واجبًا  نْ ، وإالَّ لزم أ ن واجباً يكو الف باإلمجاع، مراح ربالكف

 حرامًا، وهو حمال. 

نَّام يصحُّ لو إ وقدره ا بقضاء اهللاوجوب الرضب لقولافإذن 

 .تعاىلٰ دت أفعال العباد إليهم ال إٰىل اهللا استن

*   *   * 
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مة احليلِّ  /قِّ احل هنج  :)هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : علونفاا نَّ إ ]]١٠١ [[ص

 اعلون:نَّا فارش: يف أ العلب طامل

ورة يف لرضا اوعوادَّ  ،ا فاعلونة واملعتزلة عٰىل أنَّ فقت اإلماميَّ اتَّ 

ة االختياريَّ ني احلركات يف الفرق ب شكُّ ال ي عاقل كلَّ  فإنَّ  ،ذلك

بل يف  ،عاقل ل كلِّ عق يف هذا احلكم مركوز وأنَّ  ،ةواالضطراريَّ 

تؤمله ه بآجرة غري بهرض فل لولطا فإنَّ  ،نيجانملاال وألطفقلوب ا

 وري بكونولوال علمه الرض ،رةن تلك اآلجالرامي دو ه يذمُّ فإنَّ 

 ،جرةالرامي دون اآل مَّ ن ذملا استحسدون اآلجرة  الً اعمي فالرا

ن مقل  أعمحار برش :و اهلذيلبل هو حاصل يف البهائم. قال أب

 ىلٰ عع او  يطه ملتبرضري فكب جدول إىلٰ  ت بهاحلامر إذا أتي ألنَّ  ،برش

ق بني ما يقدر ه فرَّ ألنَّ  ،ازٰىل جدول صغري ج يت به إأت وإنْ  ،لعبورا

 فحامره أعقل منه. ،امق بينهرِّ ف ال يُ وبرش ،ليهعقدر ال ي عليه وما

ود لوجر يف اه ال مؤثِّ أنَّ  وخالفت األشاعرة يف ذلك وذهبوا إىلٰ 

 . اهللا تعاىلٰ إالَّ 

 :ة العقلوررضب ة يَّ ربجلرة ااب مك ]]١٠٢[[ص /

 :االتمن ذلك حم مهمفلز

 اورة بني مق بالرضفرِّ العاقل يُ  فإنَّ  ،ورةمكابرة الرض :منها

ة وبني احلرك ، دطش بالية والبيرسعليه كاحلركة يمنة ور يقد

املرتعش وحركة النبض. ة كالوقوع من شاهق وحركة االضطراريَّ 

ومن  ،دامجلاركات ة وحيَّ رتياق بني حركات احليوان االخفرِّ ويُ 

من  ء أظهر عند العاقلال يشإذ  ،يو سوفسطائفه ذلك يف شكَّ 

 منه.ذلك وال أجٰىل 

 :ةاألحكام الرضوريَّ كار ن ة إيلزم اجلربيَّ 

سن وقبح ن مدح املحوري من حسالرض احلكم إنكار :هاومن

عاقل حيكم بحسن   كلَّ  ء وقبح مدحه. فإنَّ امليس وحسن ذمِّ  ،هذمِّ 

الغ ويب ،عايصاملمن  فعل شيئاً  يوال امً ئداات الطاعفعل ين مدح م

أحد ويعني امللهوف  ل اخلري لكلِّ  الناس ويبذ إلحسان إىلٰ با

ر ه باعتباذمِّ أحد يف  ولو رشع ،هه يقبح ذمُّ وأنَّ  ،عيفالض دويساع

 حكامً وحيكمون  ،أحدٍ  ه كلُّ والم ،ه العقالء سفيهاً عدَّ  إحسانه

 ي والغضبعدِّ والتر وجلوا الظلميف  غاليببقبح مدح من  اوري� رض

 وأنَّ  ، وإن قلَّ ويمتنع من فعل اخلري ،فسل األنموال وقتاأل بهنو

  ونعلم  عاقل. لُّ والمه ك سفيهاً  دَّ عُ  فعالمن مدحه عٰىل هذه األ

أو كون السامء  اً أو قصري عٰىل كونه طويالً  الذمِّ ح وداملقبح  ورةً رض

 النالفعكان و ل مُّ لذدح واامل اذه سنام حيوإنَّ  ،رض حتتهاأله وفوق 

نه مل حيسن ه لو مل يصدر عفإنَّ  ،دالعبن ع ]] صادرين١٠٣ [ص[/

 إليه. ه املدح والذمِّ توجُّ 

فلم حيكموا   ،والذمِّ ذا املدح ة مل حيكموا بحسن هاعرألشاو

 ،هل رالثناء عليه وال الشك تعاٰىل عٰىل إنعامه والحسن مدح اهللا ب

 ،مظل يف الالغنياملبة ظلموالار فَّ الكُ  وسائر سليإب وال بحسن ذمِّ 

 . ذمِّ وال يف استحقاق املدح تساوينيبل جعلومها م

ة عٰىل عقله  ضيَّ الق هفليعرض العاقل املنصف من نفسه هذ

قليد من خيطئ يف ذلك ويعتقد ليه ويرفض تده عقله إبع ما يقوويتَّ 

 وليحذر من ،يوم احلساب غداً ه من لقبَ ه ال يُ فإنَّ  ،وابالص ضدَّ 

  : ٰىل عنهم اعت قال اهللا لذينرة ازم سه يففن الإدخ
ْ
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 قبح التكليف: ةيلزم اجلربيَّ 

واجتناب   لطاعات يفنا فعل اكل ت  ئذٍ ٰىل حينتعا  منه  بح ه يقأنَّ  : ا هن م

فاعل  الن كا افإذ ، ا غري قادرين عٰىل ممانعة القديم ألنَّ  ،املعايص 

  اهللا تعاٰىل إنْ  ألنَّ  ،طاعة در عٰىل القاٰىل مل ن و اهللا تعللمعصية فينا ه

  نع خيلقه كان ممت مل  وإنْ  ، صول احل فعل الطاعة كان واجب  خلق فينا

أفعاله   ك كانتفعل والرتال  من اً ن متمكِّ عبد ن اليك لو مل ول. واحلص

ة  هيبد ل ا وكام أنَّ  ،]] حركات اجلامدات ١٠٤[[ص / جارية جمرٰى 

يكون   ه وجب أنْ د وهنيه ومدحه وذمِّ امز أمر اجل ه ال جيوحاكمة بأنَّ 

ل املعصية  عف  امنَّ  ريد يه تعاىلٰ وألنَّ  .العباد األمر كذلك يف أفعال 

نفعل   ا أنْ ه إذا طلب منَّ نَّ أل و ؟ نعتهمما عىلٰ ر نقديف فك  ، ا فين قهالوخي 

ب  الطليف  اً ام يفعله هو كان عابثا بل إنَّ وره عنَّ وال يمكن صد  فعالً 

 . كبرياً   او� ٰىل اهللا عن ذلك علعات ، طاق يُ   ملا ال  فاً مكلِّ 

 ظاملاً: ىلٰ كونه تعاة يلزم اجلربيَّ 

هللا  ااىلٰ تع ،نيلظامللم ابحانه أظس يكون اهللا نْ أ م يلز هأنَّ  :ومنها

مل يكن لنا فيها ا خلق فينا املعصية وإذه نَّ أل ،كبرياً  او� علعن ذلك 

كان  اٰىل فينا ها منه تعا وعاقبنا عٰىل صدوريهعلا نبعذَّ  ة ثمّ أثر البتَّ 

ي إٰىل ؤدِّ ذهب يُ نعوذ باهللا من م ،اية اجلور والعدوانذلك هن

  اهللا د  بعقٰى يبدل عا فأيُّ  ،وانعدظلم وال بالىلٰ اتع وصف اهللا

جممع  وأيُّ  ؟م للعبد غريهاحر أيُّ و ؟سواه ٍف نصم يُّ وأ  ؟ىلٰ تعا

در بنا عٰىل فعل صعذِّ يُ  هنَّ أ  مع ؟للكرم والرمحة واإلنصاف عداه

 .منه ا بلمل تصدر عنَّعصية عنه وم
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 بالرضورة: هينفلَِم وته وإثبات ما عُ نفي ما ُعِلَم ثبة يلزم اجلربيَّ 

بوته. ث رةورضبال مَ لِ عُ  ء مافانتيز اه جتوم منه يلزأنَّ  : انهوم

ام تقع بحسب قصودنا أفعالنا إنَّ  ورة أنَّ ا نعلم بالرضأنَّ  :نهوبيا

ا فإنَّ  .ت الصوارفواعي وثبوتفي بحسب انتفاء الدتنو ،اناعيودو

 هلص الداعي إٰىل إجيادا متٰى أردنا الفعل وخورة أنَّ رضم بالنعل

 ٰى متاإلنسان  فإنَّ  ،عيق مل رهناهٰى كومت ،ه يقعفإنَّ ف ٰى الصارنتفوا

ه يصدر منه تناول فإنَّ  عام ممكناً ان تناول الطوع وكبه اجل اشتدَّ 

وكذا يعلم  ،نهف عانرص يف الطعام سام�  أنَّ  عتقداتٰى وم ،الطعام

به  لو اشتدَّ  شخصاً  ورة أنَّ ا نعلم بالرضفإنَّ  ،غريه ذلك من حال

ه بيرش هإنَّ ء فملاا برش  ]]١٠٥/[[ص  من لهوال مانع ش طعلا

كانت ولو  ،مل يدخلها النار ة دخولعلم مرضَّ ٰى ومت ،ورةبالرض

كرهناه  ل وإنْ لفعقع اي أنْ  تعاٰىل جازاألفعال صادرة من اهللا 

أردناه وخلص  ا وإنْ وره عنَّويمتنع صد ،إليهداعي انتفٰى الو

لوم وذلك مع ،تعاىلٰ  اهللاه علف يال نْ أر دي إجياده عٰىل تقالداعي إىلٰ 

بطالن ما إٰىل  يقوده مذهباً  سهنف العاقل ليضيرت يففك .نالبطال

 ؟ثبوته رةوبالرض مَ لِ عُ 

 نَّ وذلك أل ، ورة بنفيهلرضضت اق زم جتويز ما ه يلأنَّ  : ومنها

ا عٰىل وال يقع منَّ ،ده ونقصدهلوجه الذي نريام تقع عٰىل انا إنَّ أفعال

نة يمكة حلردنا اا أرا إذورة أنَّ نعلم بالرض افإنَّ  ،ههنكري لذالوجه ا

لك واحلكم بذ ،تقع يمنةمل ة يرس أردنا احلركة لوو ،ةع يرس تقمل

قع ت  جاز أنْ عاىلٰ  تهللاألفعال صادرة من افلو كانت ا ،وريرض

وذلك رضوري  ،بالعكسو ةن نريد احلركة يرسنحو كة يمنةاحلر

 البطالن.

 :نالقرآ نصوص نالفوة خييَّ اجلرب

يات آلاوصه وز ونصلعزييلزم خمالفة الكتاب ا :نهامو

نت يف كتاب وقد بيَّ  ،األفعال إليناستناد ة عٰىل االَّ دلا يهضافرة فاملت

التي  ة بالوجوهنَّالكتاب والسُّ  نصِّ ة لنَّخمالفة أهل السُّ  اإليضاح

يات آلا من آية يضه ال متنَّ إٰى حتَّ  ،ات الكتاب العزيزفوا فيها آيخال

ين وال رش ععىلٰ يد يز ضهابعف ،هة أوجد خالفوا فيها من عدَّ ق و إالَّ 

 وجوه عىلٰ   يف هذا املخترصقترصلنو ،بعةمنها عن أر ءيش قصين

م رهيمتأخِّ  القرآن ذكرها أفضل يحوا رصفم خالة عٰىل أهنَّ ة دالَّ قليل

 :ةوهي عرش ،ين الرازيالدِّ أكرب علامئهم فخر و

 : إٰىل العبد هافي لفع إضافة العىلٰ ة الَّ اآليات الد

 : دبلعا عل إىلٰ الف ضافةإ ة عىلٰ لدالَّ ات ااآلي :لاألوَّ 
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 : رفيها الكاف ذمَّ يات التي مدح فيها املؤمن أو آلا

افر الك مِّ نه وذإيام عىلٰ يف القرآن من مدح املؤمن  وردما  :الثاين
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ل  أفعاشبه ن ٰىل عاعله ته فعنزِّ اآليات التي تُ ]] ١٠٧[[ص /

 : دالعبا

 هة عن أنْ نزَّ  تعاٰىل مأفعال اهللا ة عٰىل أنَّ الدالَّ  اآليات :لثثاال

قال  ، ظلمتالف والخ يف التفاوت وااللوقنياملخ تكون مثل أفعال
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 : هنمخ العباد عٰىل كفرهم وعصياوبِّ لتي تُ يات اآلا
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ُ�مْ  ،]٤٠ لت:صِّ [فُ 
َ
َسَ�َٰى اُهللا َ�َمل

َ
�َِمْن   ،]١٠٥ :توبة[ال ف

 
َ
َم  مِ اءَ ش د�

َ
تَق

َ
� 

ْ
ن

َ
ُ�ْم أ

ْ
وْ ن

َ
تَ  أ

َ
� 

�
خ

َ
  ،]٣٧ :رثِّ [املدَّ  � رَ أ

َ
َمْن ش

َ
َء  ا�

 
َ
ك

َ
  ،]٥٥ ر:ثِّ [املدَّ  � َرُه ذ

َ
َمْن ش

َ
� ٰ

َ
 إِ�

َ
ذ

َ �
 يَس�ِ  هِ ��  رَ اَء ا�

ً
  � ال

  ،]٢٩ :مل[املزَّ 
َ
َمْن ش

َ
� 

َ
ذ

َ �
ٰ اَء ا�

َ
  َر��ِه َمآ إِ�

ً
]. ٣٩ [النبأ: �با

هللا ا ا إىلٰ أضافهسه وشيئة عن نفٰىل من نفٰى امل عاىلٰ وقد أنكر اهللا تع

ِ  :ه بقولتعاىلٰ 
�

 ا�
ُ

ول
ُ
ْو ينَ َسيَق

َ
وا �

ُ
� َ ْ
�

َ
  أ

َ
نَ اُهللا مَ  اءَ ش

ْ
� َ ْ
�

َ
  اا أ

  ،]١٤٨ نعام:[األ
َ
 َوق

ُ
 ا�

َ
ْو ش

َ
ُن مَ ا�ر�  اءَ وا �

ْ
نَ ا �

ْ
 مْ اهُ َ�بَد

 ].٢٠ ف:[الزخر

 : باألفعال اآليات التي فيها أمر العباد

ارعة  واملسعال ت التي فيها أمر العباد باألفيااآل :السادس

ٰ ارِعُ سَ وَ  : تعاىلٰ  هولكق، واهتابل فها ق ليإ
َ

ِفَرةٍ مِ وا إِ�
ْ
 ُ�مْ ْن َر��  َمغ

جِ  ،]١٣٣ [آل عمران:
َ
 وا بِهِ  َوآِمنُ هللاِ اِ�َ ادَ  وابُ يأ

 ،]٢٤ ال:فن[األ بُوا ِهللاِ َو�ِلر�ُسولِ ِجياْستَ  ،]٣١ حقاف:[األ

 َي 
�
�
َ
ِ  َهاا أ

�
ُعوا وَ ا�

َ
جُ يَن آَمنُوا اْرك بُدُ  ،]٧٧ :ّج [احل ُدوااسْ

ْ
  واا�

مُ �� رَ  ُ� ٢١ :بقرة[ال[،  
ً
ا ْ� آِمنُوا خَ

َ
�ُ ف

َ
 ،]١٧٠ [النساء: مْ  ل

 ِب
�
  اوعُ َوات

ْ
ح

َ
ْ  امَ  َسنَ أ

َ
 إِ�

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
مْ أ ُ� :٥٥ [الزمر[،  ِن

َ
ٰ �بُوَوأ

َ
 ا إِ�

مْ   .]٥٤ [الزمر: َر���ُ

ا  األمر بالطاعة وللمسارعة إليه ]] فكيف يصحُّ ١١٠[[ص /

 حيل أنْ يستام وك ؟تيان بهإلا عن عاجزاً  عاً ممنور واملأمكون  مع

ظ فحا : لق جبهن شام  رمٰى وملن يُ  ،مْ قُ  :نمِ لزَّ د اعَ قال فيها للمُ يق

 هنا. فكذا ها ،نفسك

 :ا عٰىل االستعانة بهاٰىل فيهاهللا تع لتي حثَّ ات ااآلي

، هتعاٰىل فيها عٰىل االستعانة ب اهللا اآليات التي حثَّ  :السابع

 إِ  :تعاىلٰ  كقوله
ْ
ع

َ
ْستَ اَك َو�ِي�  دُ بُ ي�اَك �

َ
 ،]٥ [الفاحتة: �ِعُ� �

 
َ
 بِاِهللا ِمَن ا�ف

ْ
تَِعذ

ْ
 اس

�
 ش

ْ
 ،]٩٨ [النحل: �يِم جِ ر�  ا�نِ اطَ ي

 ْينُوا بِاهللاِ تَعِ اس ]خلق  ]. فإذا كان اهللا تعاىلٰ ١٢٨ عراف:األ

ن بطال يلزم وأيضًا  ؟ستعاذ بهستعان ويُ يُ يف الكفر واملعايص ك

خلالق ألفعال العباد ن هو ا إذا كاعاىلٰ ه تألنَّ  ،عيلدواف واطااألل

ولكن  ؟اىلٰ تع اهللا هيفعلي لذفع حيصل للعبد من اللطف ان يُّ أف

وَ  :كقوله تعاىلٰ  ،ف حاصلةاأللطا
َ
 أ

َ
 ِ�  يَ ال

َ
تَنُون

ْ
ف

ُ
ُهْم �

�
�
َ
 أ

َ
  َرْون

� ُ
� 

ةً َ�    ٍم َ�ر�
َ
ِ َ�ر� ْو أ

ْ
وْ  ،]١٢٦ [التوبة: تَ�

َ
 َو�

َ
   ال

َ
 أ

ْ
  يَ ن

َ
  اُس  ا�� ُ�ون

 
ُ
 وَ أ

ً
ة

�
 احِ م

َ
 د

ً
َ  ،]٣٣ الزخرف:[ ة ْو �

َ
 لِعِ  َسَط َو�

َ
ْزق اِدِه بَ اُهللا ا�ر�

 َ
َ

� 
َ
رِض  ِ�  اوْ غ

َ ْ
بِمَ  ،]٢٧ ٰى:[الشور األ

َ
ٍَة ِمنَ ف

ْ
 اِهللا ِ�َْت ا رَ�

هُ 
َ
  ،]١٥٩ [آل عمران: مْ �

َ
ال  ا�ص�

�
 ةَ إِن

َ
�  

ْ
ٰ ن

َ
   َعنِ �

َ
ْحش

َ
ف
ْ
اِء  ال

 
ْ
 َوا�

ْ
رِ ُمن

َ
 ].٤٥ بوت:نك[الع ك
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 :مألنبياء بأعامهلرتاف اة عٰىل اعالَّ دالت اآليا

وإضافتها   منوهبء بذابين اعرتاف األىلٰ ع ةآليات الدالَّ ا :منالثا

 :عن آدم  ٰىل حكايةً ]] كقوله تعا١١١[ص [/ ، همأنفسٰىل إ

 ََر��ن 
َ
سَ ْمنَ ا َظل

ُ
ف
ْ
�
َ
 :وعن يونس  ،]٢٣ ف:عرا[األ انَ ا أ

 َاُسبْح 
َ

  نَك
�

 إِ�
ُ
  ك

ْ
ا�ِ َن ا مِ ُت ن

وعن   ،] ٨٧ اء:نبي[األ � �َ مِ لظ�

  إِ رَب� : موسٰى 
�

مْ �
َ
ِ�  ُت  َظل

ْ
ف
َ
� ال  وق  ،] ٤٤ مل:لن[ا

 َسو� بَ  :يعقوب ألوالده
ْ

�ُ ل
َ
ْت ل

َ
سُ ل

ُ
ف
ْ
�
َ
 ْم أ

ً
را

ْ
�
َ
 ُ�ْم أ

  :  وقال يوسف ،]١٨ [يوسف:
ْ
ن

َ
يْ زَ  نَ ِمْن َ�ْعِد أ

�
 ا�ش

َ
  طَ غ

ُ
ان

َ َ�يِْ� وَ 
ْ

َوِ�  إِ �َ�
ْ
  رَب� : نوح  الوق  ،]١٠٠ سف:[يو خ

�
 إِ�

ُعو
َ
 أ

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِك

ُ
سْ ذ

َ
 مَ أ

َ
ك

َ
 ا ئَل

َ
َس ِ� بِ ل

ْ
مٌ  هِ �

ْ
فهذه  ،]٤٧ : [هود ِعل

 م فاعلني ألفعاهلم. األنبياء بكوهن اعرتافعٰىل  لُّ اآليات تد

 : اة صالعار وفَّ  اعرتاف الكُ عىلٰ ة اآليات الدالَّ 

 بأنَّ  اةالعصار وفَّ ف الكُ ااعرت عىلٰ ة اآليات الدالَّ  :التاسع

وْ وَ  :كقوله تعاىلٰ  ،نهمكانت مومعاصيهم هم كفر
َ
ٰى إِِذ  رَ تَ  �

 َ�وْ الظ� 
َ
 ا�ُِمون

ُ
 وق

َ
ون

ُ
دَ َر��ِهمْ  عِ ف

ْ
ُن َصدَ  :ولهإٰىل ق  ...  ن

ْ َ
�

َ
نَ أ

ْ
ْم د ا�ُ

ُهدَ  َعِن 
ْ
 ا�

ْ
 إِذ

تُمْ جَ ٰى َ�عْدَ
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ْم بَل   اَء�ُ

ْ ُ
 ٣١ [سبأ:  �ِرِمَ� �

 ا مَ  :ىلٰ عات ولهوق  ،]٣٢و
َ
ْم َسل ُ�

َ
َر سَ  ِ� ك

َ
  �ق

َ
 ق

ُ
 وا ا�

َ
 مِ �

ُ
َن  ْم نَك

 
�
ُمَصل

ْ
  ،]٤٣و ٤٢ ر:ثِّ [املدَّ  � �َ ا�

� ُ
 مَ �

ُ
ِ�َ ِ�يهَ ا أ

ْ
ْوجٌ ل

َ
ُهمْ ا ف

َ
�
َ
  َسأ

تُ 
َ
َز� ْم هَ خَ

َ
�
َ
ْم نَِذيٌر ا أ تِ�ُ

ْ
�ْنَ  :تعاىلٰ  إٰىل قوله ... �يَأ

�
ذ

َ
ك

َ
  اف

  :وقوله تعاىلٰ  ،]٩و ٨ امللك:[
ُ
ِ أ

َ
 و�

َ
� 

َ
 نَ ك

ُ
] ]١١٢[[ص / ُهمْ ا�

كِ ُهْم ِمنَ يبُ نَِص 
ْ
  ،]٣٧ :عراف[األ اِب تَ  ال

ُ
ذ

َ
 ف

ُ
عَ  واوق

ْ
 ال

َ
ا  اَب بِمَ ذ

 
َ
تُْم ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
 ِسبُ �

َ
 ].٣٩ عراف:[األ � ون

 : ار يف اآلخرة فَّ كُ ال ة عٰىل حترسُّ الدالَّ  اآليات

منهم من  حيصل  ما يهاهللا تعاٰىل فلتي ذكر ااآليات ا :العارش 

ْم  وَهُ  :اىلٰ تع لاق ، رجعةب الوطل فرلك ارة عىلٰ اآلخ يف التحرسُّ 

 يَ 
ْ

وص
ُ
 َطرِخ

َ
 ا َر�� ِ�يهَ  ن

َ
 ا ن

َ
ن
ْ
رِج

ْ
خ

َ
 َص أ

ْ
َمل

ْ
ع

َ
َ ا �

ْ
�

َ
 غ

ً
ِ  اِ�ا

�
ا  ي ا�

�
ن
ُ
ك

 
ُ

ْعَمل
َ
� :٣٧ [فاطر[،  

َ
 رَب� ارْجِ ق

َ
 َص  �ُعوِن ال

ُ
َمل

ْ
�

َ
 أ

�
َع�

َ
 ل

ً
 اِ�ا

ْو تَرَ وَ  ،]١٠٠و ٩٩ [املؤمنون:
َ
ُمْجِر�ُ �

ْ
 ٰى إِِذ ا�

َ
 وا رُ اِكسُ نَ ون

ُ
ْم ِسهِ ؤ

َد رَ عِ 
ْ
 ا ْم َر��نَ هِ �� ن

َ
ارْجِ نَ ا وََسِمعْ نَ بَْ�ْ أ

َ
 َص نَ عْ ا ف

ْ
ْعَمل

َ
 ا �

ً
 اِ�ا

وْ  ،]١٢ [السجدة:
َ
 أ

َ
َرىٰ  �

َ
 ِحَ� ت

َ
ول

ُ
 ق

َ
َعذ

ْ
 ا ال

َ
ْو أ

َ
 َب �

َ
 ِ� ك

�
 ن

ً
ة ر�

ِسنِ�َ 
ْ
ُمح

ْ
 ِمَن ا�

َ
ون

ُ
�

َ
أ
َ
 . ]٥٨ [الزمر: � ف

  الذيعزيز ب الآليات وأمثاهلا من نصوص الكتاه افهذ
َ

  ال

�ِ يَ 
ْ
َ أ

ْ
 طِ ايِه ا�

ُ
ِ  ل

ْ
 يِْه وَ يَدَ  ِمْن بَ�

َ
ِفهِ ال

ْ
 ِمْن َحِكيٍم    ِمْن َخل

ٌ
�ل ِ

ْ
تَ�

يدٍ  ِ
َ

� � ] ُنهم يمك وهل ؟ئهمفام عذر فضال ،]٤٢ لت:صِّ ف

متوها كيف تركتم هذه النصوص ونبذ :ا السؤالاجلواب عن هذ

 ؟خرةآلاعٰىل ناها وآثرا طلبنا احلياة الدنيا  بأنَّ الَّ إ اوراءكم ظهري� 

يف  همباعئهم واتِّ علام ٰى فتوإٰىل  ادقين االيف همامِّ وما عذر عو

كيف تركتم هذه  :للسؤااوهل يمكنهم اجلواب عند  ؟عقائدهم

ُر فِيِه َمْن َتذَ  ماكرنير وعمَّ ذءكم هبا نات وقد جااآلي َر إالَّ ما َيتََذكَّ  كَّ

 ]]١١٣[ص /[ ثوبح آباءنا وعلامءنا من غري فحصا دنا قلَّ بأنَّ 

ل عذر قبَ فهل يُ  ؟اينإلة جَّ احل وغبلف والاخلة مع كثر نظر وال

 ؟ نيع كالم الفريقسمَ وهل يُ  ؟ين القبيلنيهذ

 :لرضورية للحكم االفة اجلربيَّ خم

أحد عند ما  وري احلاصل لكلِّ الرضخمالفة احلكم  :ومنها

 لكذ ورة أنَّ ه يعلم بالرضفإنَّ  ، عل فعالً يف ب من غريه أنْ يطل

 لِّ كبمنه  الفعل اءدعستا يف فيتلطَّ  ذاوهل ،نهصدر عيلفعل ا

 عدهيو ،حيلة وحيتال عليه بكلِّ  ،ره عن تركهويعظه ويزج ،لطيفة

  ، فه عٰىل فعلهعنِّويُ  ،كرههفعل ما ي وينهاه عن ،ده عٰىل تركهويتوعَّ 

 ،الء من فعلهقعالب ويستطرفه ويتعجَّ  ،كب من فعله ذلويتعجَّ 

م بالقيا رهأم بني ورة الفرقرضبال لمعه. وي فعل عىلٰ  ه دليلوهذا كلُّ 

وري العلم الرض ولوال أنَّ  ،والكواكب السامواتأمره بإجياد  نيوب

 ذلك. ملا صحَّ موجدين ألفعالنا  وننال بكصحا

 :إلمجاع األنبياءة خمالفة اجلربيَّ 

 ه ال خالف يف أنَّ نَّ فإ ،لُس الرُّ ع األنبياء وخمالفة إمجا :ومنها

الة كالص لاعببعض األف هدابع أمر تعاىلٰ هللا ا  أنَّ ا عىلٰ مجعواألنبياء أ 

وال  ،] وهنٰى عن بعضها كالظلم واجلور]١١٤/[[ص  ،وموالص

  ائِت  : له يقال  أنْ  كيف يصحُّ ذ إ ، موجداً ذلك إذا مل يكن العبد  حُّ صي

الفاعل هلذه   أنَّ  مع ،بالكفر والزنا  أِت وال ت ،بفعل اإليامن والصالة 

ر  اخبن اإلمَّ ض تي  ل عفاألمر بال  إنَّ ف ؟غريه ا هورك هلاألفعال والتا

ر  مواملأ عىلٰ  ٰى لو مل يكن املأمور قادراً تَّ ح يهعل راً ون املأمور قادعن ك

بون منه وينسبونه  جَّ العقالء يتع فإنَّ  ، ه أمر ر ثمّ به ملرض أو سبب آخ 

ه ال يقدر عٰىل  ك لتعلم أنَّ إنَّ  :ويقولون  ،هل واجلنون إٰىل احلمق واجل

إٰىل   رسوالً  اهللايبعث  أنْ  حَّ صل هذا  صحَّ  ولو ، ه ره بأمت ثمّ ذلك 

 خيلق احلياة  عاىلٰ ه ت إنَّ  ثمّ  . غ إليها ما ذكرناه بلِّ فيُ  ، ب تالكاجلامدات مع ا

وذلك   ،ل أمر الرسول ا مل متتثَّ بها ألجل أهنَّ دات ويعاق تلك اجلام يف 

 . عقلالن ببدهية ال لوم البط مع 

 :ةمَّ ة إلمجاع األُ خمالفة اجلربيَّ 

 د الصانع وجول عىلٰ الاالستد ابب سدُّ نه زم مه يلأنَّ  :هاومن
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 ،ةبوَّ نة الواالستدالل عٰىل صحَّ  ، صادقاً اىلٰ تععٰىل كونه 

بخرق إمجاع  إٰىل القول فيضيُ  عةية الرشواالستدالل عٰىل صحَّ 

 ،العامل حادث :يقال أنْ  بصانع إالَّ إثبات ال ه ال يمكنألنَّ  ،ةمَّ األُ 

فمع  ،إليناتاجة حا املنلعاأف عىلٰ  ساً ياق  ،ثدِ حاملُ  إىلٰ  اجاً فيكون حمت

 ال يمكنه وهو كون العبد موجداً  ،اسالقييف  منع حكم األصل

 بات الصانع.باب إثعليه  دُّ فينس ،ه الطريقةهذامل استع

ح ي للجميع من القبا  اً إذا كان تعاٰىل خالق  ]] وأيضاً ١١٥[ص [ / 

طع يق  ٰى مل ومت  ، ب ذ الكا   يد ز عىلٰ ها ال يمتنع منه إظهار املعج ري وغ 

 . وأيضاً ي واملتنبِّ  يِّ النب بني إثبات الفرق  ا بابعلين  دَّ انس ك ع ذلا ن مت با 

ق ثَ و فال يُ   ،  إخباره ب يفيكذ   از أنْ  القبائح ج تعاىلٰ  اهللا لق خي   إذا جاز أنْ 

ة آلخرة واألحوال املاضيبوعده ووعيده وإخباره عن أحكام ا

 هادعو إلي ي  أنْ واز ج ح لقبائ لقه ا من خ يلزم  الية. وأيضاً رون اخل الق و 

يكون  لك جاز أنْ از ذلو ج و ، ب فيها رغِّ ويُ  حيثَّ و  هايبعث علي  نْ أ و 

ائع ويقبح رشلثقة بال فتزول ا  ،بائح الق ه من  في ب اهللا تعاىلٰ ما رغَّ 

ق يف العبد الكفر خيل  لو جاز منه تعاٰىل أنْ  ا. وأيضاً التشاغل هب 

ابه  عق ىلٰ إ  لكذرجه ب ويستد  قِّ ه عن احلنه له ويصدَّ زيِّ ويُ  لضال واإل 

ه تعاٰىل وأنَّ  ، ل الضال و الكفر و يكون ه  نْ از أ جو م دين اإلسال  يف م للز 

 و احلقُّ لإلسالم ه ن بعض امللل املخالفة يكو  نْ وأ  ، نه يف قلوبنا زيَّ 

 زوا ذلكفإذا جوَّ  . ننا ن خالفه يف أعي نا عنه وزيَّ اٰىل صدَّ ولكن اهللا تع 

 ومهمخص ا م  وكون  ، الكفر ل و جتويز ما هم عليه هو الضال  مهم لز 

وما  احلقُّ ه هو م علي ما ه  القطع بأنَّ  يمكنهموإذا مل  . قُّ احل و هعليه 

  ني للجواب. مستحقِّ   ونوا يكمل خصومهم عليه هو الباطل  

 :أفعاله تعاىلٰ  لم والعبث يفة الظربيَّ يلزم اجل

ه لو كان اهللا ألنَّ  ،ثاً عاب ظاملاً  ن اهللا تعاىلٰ يكو جتويز أنْ  :منها

جلاز عبث الو ئح كالظلمابلقا نهاومد لعباال افعأل قلاو اخل هتعاىلٰ 

اٰىل تع اهللا فيكون ،وعبثاً  ها ظلامً ٰى تكون كلُّ حتَّ غري  خيلقها ال أنْ 

 .كبرياً  الو� تعاٰىل اهللا عن ذلك ع ،العباً  عابثاً  ظاملاً 

 :تعاىلٰ له فعاواجلهل يف أ ة السفهيَّ يلزم اجلرب]] ١١٦[[ص /

عن  ٰىل اهللا تعاال هَّ اء واجلُ هفسل باىلٰ ا تعاهللااق إحل ه يلزمأنَّ  :منها

ك باهللا تعاٰىل ووصفه د الرشالعبافعال من مجلة أ  ألنَّ  ،ذلك

فلو كان اهللا تعاٰىل  ،هسبُّ ه وداد واألوالد وشتماألناد ودباألض

 ذهه ولكلِّ  ،هاال كلِّ فعلأل ألفعال العباد لكان فاعالً  فاعالً 

 فيويف ن ،نفسه متشي الكيم احل ألنَّ  ،ل حكمتهبطِ وذلك يُ  ،موراألُ 

 ة.ت الرديَّ املقاالن هذه نعوذ باهللا م ،اءبالسفهكمة إحلاقه حلا

 :ة يلزم خمالفة الرضور

لق الزنا خي ه لو جاز أنْ ألنَّ  ،ورةالرض ه يلزم خمالفةأنَّ  :هامن

 زنا أنْ جلوَّ لك ولو جاز ذ ،هذا دينه يبعث رسوالً  اط جلاز أنْ واللو

قة ٰىل الرسإة عو للدث إالَّ بعَ يُ  من مل نبياءألا يكون فيام سلف من

يطان وعبادته ومدح الشالقبائح  واللواط وكلِّ  الزناو

 وعقوق ولهرس الشتم له وسبِّ  وتعاىلٰ  واالستخفاف باهللا

 ء. دح امليسسن وماملح دين وذمِّ الوال

 :من الشيطان عاٰىل أّرض ة كونه تيلزم اجلربيَّ 

 ،الشيطانن م اً ررض أشدّ حانه  سباهللايكون  ه يلزم أنْ أنَّ  :منها

من   به عليه لكان أّرض عذِّ يُ  لعبد ثمّ ق الكفر يف الو خل اهللا تعاىلٰ  نَّ أل

يدعوهم  لقبائح بلئه إٰىل ايلج يطان ال يمكن أنْ لشا نَّ أل ،الشيطان

 َومَ  :كام قال اهللا تعاىلٰ  ،هاإلي
َ
 ا �

َ
يُْ�ْم ِمنْ  ِ� عَ ن
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ْ
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ْ
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 أ

اسْ ْم تُ�ُ وْ عَ دَ 
َ
يطان الشاء دع ]. وألنَّ ٢٢ م:براهيإ[  ْم ِ� تُ َجبْ تَ ف

هم إٰىل طرُّ يض ها اهللا سبحانه فإنَّ . وأمَّ هللا تعاىلٰ من فعل ا اً يضهو أ 

 الكافر أنْ  ]] من١١٧/[[ص  حلسن كذلك كان ولو ،القبائح

 .كبرياً  ا تعاٰىل عن ذلك علو� هللا يذمَّ  يمدح الشيطان وأنْ 

 : النقلول عقة الة خمالفيَّ يلزم اجلرب

 د لو مل يكنالعب ألنَّ  ،النقللفة العقل واخم زمه يلأنَّ  :اومنه

 بل يكون اهللا تعاىلٰ  ،اً عقاب وال ثواباً  ألفعاله مل يستحّق  داً موجِ 

ولو جاز ذلك  ،غري استحقاق منهم بالثواب والعقاب من مبتدئاً 

ون فيك ،سةالبة الفراعنة واألثابوإ اء منه تعذيب األنبي جلاز

 :لعن ذلك فقا  نفسهه اهللا تعاىلٰ زَّ ن وقد ،اءلسفهفه اأس عاىلٰ ت هللا
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 :ئراً اج ٰىل ظاملاً اتعه ة كون اجلربيَّ  زميل

نعمة عن  ء الفانتعزيز من الاب تالفة الكخما يلزم : ومنها

خلقه قد  يكون تعاٰىل إذ خلق الكفر يف الكافر لزم أنْ  هألنَّ  ،افرالك

  ، له عليه نعمة أصالً  ولو كان كذلك مل يكن ،مر جهنَّللعذاب يف نا

جعل لغريه ن كم ،نعمةً  دُّ عَ تُ  اب اآلخرة النيا مع عقنعمة الد فإنَّ 

 ،نعمةه من تناول صلةحلاة االلذَّ  دُّ عَ تُ ه ال فإنَّ  طعمهوأ ء حلوايف  ام� س

مْ  :قال اهللا تعاىلٰ  ،ارفَّ الكُ  ه تعاٰىل منعم عىلٰ عٰىل أنَّ  دلَّ آن قد والقر
َ
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ح
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ْ
ح

َ
 هللاُ ا َسنَ أ

َ
ْك ة ورلرضبا مَ لِ عُ د ق  اً يض]. وأ ٧٧ صص:[الق  إِ�َ
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كان أو  عليه نعمة كافراً  هللا وعبد إالَّ  ه ما مننَّ أ  د ن دين حممّ م

 .مسلامً 

عنٰى  مه الألنَّ  ،مل وجائرظاه  بأنَّ ة وصف اهللا تعاىلٰ صحَّ  :انهمو

ر  فاعل اجلوالَّ لظلم وال اجلائر إعل ا فا]] إالَّ ١١٨/[[ص  للظامل

ال   حها إالَّ حدأ  تباإث صحُّ ال يذا وهل ،سادفلعل ا فاد إالَّ  املفسوال

فكذا لو فعل  ،ي عادالً مِّ ل العدل ُس فع امَّ ـه لنَّ ألاآلخر. و نفي

ه ألنَّ  ،هاً سفي وال ٰى العبد ظاملاً سمَّ ال يُ  نْ ويلزم أ ،ي ظاملاً مِّ ُس ظلم لا

 هذه.ء من مل يصدر عنه يش

 :ملحالاب  متزااللة باإلزام اجلربيَّ 

 ا أنْ فإمَّ  ،فعالأللق الهو اخل كان ه لوألنَّ  ، لاملحا لزمه يأنَّ  :منها

ا . أمَّ نوالقسامن باطال ،ا أو القدرتنا ودواعينخلقه هلا عٰىل ف يتوقَّ 

ه ه العبد. وألنَّ ر علي يقدحانه عامَّ جزه سبمنه ع لزمه يل فألنَّ األوَّ 

 ،ي من العبداعلدوا منهالفعل ملذهب وهو وقوع يستلزم خالف ا

ة القدر وألنَّ  .ه نديع من عاجلمكان ل تعاىلٰ اهللا من  لو كانذ إ

 كان وجودمها كوجود لون لوب وإالَّ را فهو املطثَّ أ  اعي إنْ والد

ه ال مدخل أنَّ  رةووم بالرضومن املعل ،هوقرص طولهان وساإلن

 فعل صادراً ن هذا الوإذا كا ، يف األفعالرصن والطول والقللو

ه ثاين فألنَّ الا مَّ أ و ا.نَّ ينا مة إلل املنسوبعاقوع مجيع األفو ازه جعن

ن تلك األفعال من دواٰىل أوجد أي خلق  تعكون اهللاي منه أنْ  لزمي

ن ال ن ممَّ املحكمتا د الكتابة والنساجةتوجٰى قدرهتم ودواعيهم حتَّ 

ووقوع  ،لمله وال ق ن ال يد ووقوع الكتابة ممَّ  ،هبام اً يكون عامل

نه من متكُّ ع ية مغااليف ان يَّ الغاية الر اجلائع يفمن  ءاامل رشب

وٰى الرجل ال يق اجلبال وأنْ  لنملةتنقل ا جتويز أنْ زم ويل ،األكل

 و وأنْ دْ لعَ د املقيَّ جيوز من املمنوع ا وأنْ  ،ةنَبْ ة عٰىل رفع تِ القوَّ الشديد 

فرق زوال ال ويف هذا ،ريك األنملةدر الصحيح عن حتيعجز القا

ن مِ لزَّ  ارق بنيالف ورةاملعلوم بالرض منو ،ضعيفالو ويِّ لقبني ا

 حيح.الصو

 : تاجاً أو حم عاٰىل جاهالً نه تة كويَّ يلزم اجلرب]] ١١٩ص [[/

   اهللاتعاىلٰ  ،أو حمتاجاً  هالً  جايكون اهللا تعاىلٰ  جتويز أنْ  :ومنها

جاهل أو  ايف الشاهد فاعل القبيح إمَّ  ألنَّ  ،كبرياً  اك علو� ن ذلع

ك كذل ونيك نْ فأل ،يف احلقيقة عالً دهم فاعنليس  همع أنَّ  ،حمتاج

 ٰىل.ة أويققاعل يف احلفلا هوب الذي لغائيف ا

 :إليه تعاىلٰ  يلزمهم نسبة الظلم

ال العبد قع من ي نْ ا أ الفعل إمَّ  ألنَّ  ،لظلماه يلزم منه أنَّ  :ومنها

 لٍّ ك ديمكن تفرُّ  كة بحيث الهللا تعاٰىل أو منهام بالرشغري أو من ا

ثاين الو .بلوملطو ال هوَّ األو .أو ال من واحد منهامل فعال بمنهام

ة وال فيه البتَّ ب من ال أثر له عذَّ ر وكفل الث فعالظلم حي نهم يلزم

م. لأنواع الظوهو أبلغ  ،إلجياديف اله  لقدرة موجدة له وال مدخ

ب عذِّ يُ وكيف  ،يك يف الفعله رش ألنَّ  ،الظلم والثالث يلزم منه

 اخذةؤمن امل فسه ئ نربِّ وكيف يُ  ؟اهيَّ هو وإ هعلل فعٰىل فع كهيرش 

فعل فعله هو  عىلٰ  يفضعذ عبده الخايؤو وسلطنتهرته ع قدم

ن من الفعل كَّ يتم إذ ال ،يلزم منه تعجيز اهللا تعاىلٰ  يضاً وأ  ؟مثله

وهو  ،يلزم املطلوب بد. وأيضاً ستعانة بالعإٰىل اال بل حيتاج ،بتاممه

از ذ جاز استناد أثر ما إليه جإو ،لري يف الفعثتأن للعبد يكو أنْ 

 ؟املحاالت ام هذهإٰىل التزوج حت رةورض فأيُّ  ،إليهع ياجلم ستنادا

هذه  ىلٰ إ مينسبوا رهبَّ  ورة إٰىل ذلك سوٰى أنْ م رضفام ترٰى هل

 أ منها.نفسه عنها وتربَّ تعاٰىل ه اهللا النقائص التي نزَّ 

ة املتواترة نَّ آن والسُّ لقرلة لفاملخاة يلزم اجلربيَّ ]] ١٢٠[[ص /

 :واإلمجاع والعقل

تواترة واإلمجاع ملة انَّظيم والسُّ علا آنفة القرخماللزم ي هأنَّ  : نهامو

 ة العقل.وأدلَّ 

م دَّ وقد تق ،دفعال إٰىل العبيألاد اإسن نه مملوء ما الكتاب فإنَّ أمَّ 

تَبَ  : اىلٰ ل اهللا تعوكيف يقو ،بعضها
َ
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  نْ مَ  :ويقول ،ةتَّ الب لشخصاق هلذا وال حتقُّ 
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ا� كيف يأمر  ثمّ ء. ؤالجود هلوال و ،]٢٨ [ص: � رِ ج�

 ؟هيد وهنمر اجلامأك وهل هو إالَّ  ؟ٰى وال فاعلوينه

ٌ ُميَ «اْعَمُلوا َفُكلٌّ  :  يُّ بِ َوَقاَل النَّ    املُْؤِمنِ ةُ يَّ نِ «، »هُ  لَ لَِق ُخ  ا ملَِ  رسَّ

ٍئ َما َام لُِكلِّ اْمرِ نَّ «إِ و ،»َام اْألَْعَامُل بِالنِّيَّاِت نَّ «إِ ، »ِمْن َعَملِهِ  ْريٌ َخ 

 .»َوٰى نَ 

ن كافلو  ،عاىلٰ ت عٰىل وجوب الرضا بقضاء اهللا واإلمجاع دلَّ 
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رضا الو ،بهرضا ٰىل لوجب ال]] بقضاء اهللا تعا١٢١/[[ص  الكفر

 فال ،س من فعله تعاىلٰ لير الكف فعلمنا أنَّ  ،عام باإلمجحرا لكفربا

 .كون من خلقهي

 :ربشبهة األشاعرة يف اجل

 : ههمبَ ُش نسخ يف  :طلب احلادي عرشملا

 قوٰى ني مها أ جهبووا عٰىل مقالتهم ة احتجُّ األشاعر اعلم أنَّ 

ر ما نذك ونحن ،اخلروج عن العقيدة نهامم مه عندهم يلزالوجو

ورة من دين بالرضن بطالال و معلومما ه ىلٰ ع  داللتهامبنيِّ ونُ ا قالو

 : بيِّ الن

الختيار ما بالقدرة وا ءٍ ليش اعالً فلو كان العبد  :قالوا :لاألوَّ 

الفاعل  نَّ أل ،نه اجلربم زمأو ال. والثاين يلتركه ن من يتمكَّ  ا أنْ إمَّ ف

عن  دركام يص  ،تار خمن من ترك ما يفعله موجب المكَّ يت الذي ال

ح الفعل جَّ يرت ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  .تركه ن منتتمكَّ  الو اقر اإلحرالنا

حد طريف ه يلزم ترجيح أ أنَّ  اً أيض حالة اإلجياد أو ال. والثاين

وجه  لِّ  استويا من كامَّ ـام لألهنَّ  ،حملرجِّ عٰىل اآلخر ال  ملمكنا

ن اوجد كر امللقادالنسبة إٰىل انفس األمر وبيف ما بالنسبة إٰىل 

  ، حللمساوي بغري مرجِّ  جيحاً تر الرتك ىلٰ عل فعقادر للح الترجي

صول املرجوح ن حأمك بالوجو ه إٰىل حدِّ مل ينت ح فإنْ ترجَّ  إنْ و

حالة  عهقوفالمتناع و الً وَّ ا أ وهو حمال. أمَّ  ،نق الرجحامع حتقُّ 

حان الرجه مع قيد فألنَّ  ا ثانياً أمَّ . وة أوىلٰ فحالة املرجوحيَّ  ويلتساا

 ،آخرجح يف والرا يف وقٍت  عاً ق او ضهفلنفر ،رجوحامل وعق مكن وي

 غريح جِّ له من مر األمرين ال بدَّ  الوقتني بأحدفرتجيح أحد 

 ]]١٢٢/[[ص  يني ترجيح أحد املتساو زم  لوإالَّ  ،لح األوَّ املرجِّ 

وإذا امتنع  .لسلتس وإالَّ  ،الوجوب ٰىل حدِّ ي إتهفين ،جح مرغريب

ونقيضه  ،ردوغري مق واجبوال ،بجوالو  معإالَّ  وقوع األثر

فال يكون العبد  ، واإلجيابفيلزم اجلرب ،يضاً قدور أ غري م ممتنع

 .خمتاراً 

 ،قبل وقوعهقد علم وقوعه  تعاىلٰ اهللا  نَّ ما يقع فإ كلَّ  أنَّ  :ينثالا

وما علم اهللا  ،هقوعم وقد علم يف األزل عد اهللا ما مل يقع فإنَّ  وكلُّ 

  ، الً جه  تعاىلٰ هللا لمانقالب عزم  لالَّ إقوع وب الوواج وقوعه فهو

 مإذ لو وقع انقلب عل ،قوعه فهو ممتنعم وعد مَ لِ وما عُ  .حمال هوو

ري والواجب واملمتنع غ . ضاً ال أيوهو حم ،اٰىل جهالً  تعاهللا

 فيلزم اجلرب.  ،دمقدورين للعب

 :ن شبهة األشاعرة اب عوجلا

 ن حيثض وممن حيث النق :ب عن الوجهنيواواجل

 ة.رضااملع

 :جوهل من ووَّ األي فف ا النقضمَّ أ 

الوجوب من حيث الداعي واإلرادة ال  أنَّ  ،وهو احلقُّ  :لوَّ ألا

ادر ب وخروج القزم اإلجياوال يستل ،كان يف نفس األمراإلمايف ني

للعبد  رودالفعل املق :ا نقولإنَّ ف ،اهبقوع الفعل و دمعن قدرته وع

ه  إجيادإىلٰ  داعيالص ا خلفإذ ،عدمه يمكن وجوده منه ويمكن 

لوص ع وعلم القادر خاملوان رتفعتاوائط ت الرشلصوح

ة وجب من البتَّ سدة املف عن شوائباملصالح احلاصلة من الفعل 

سبة لنبا إجياباً  الو جرباً ون ذلك وال يك ،جياد الفعلإ ةه احليثيَّ هذ

 ري.الفعل ال غ القدرة وىلٰ إ

  ،همعدِ دم فيُ العر وثِّ املؤ هدوجِ يُ عل فح الفيرتجَّ  جيوز أنْ  :الثاين

ب إليه مجاعة من  وجوب عٰىل ما ذهإٰىل الجحان رلوال ينتهي ا

 ح.مرجِّ الرتجيح من غري   والاجلرب فال يلزم ،منياملتكلِّ 

 قعاً وافليفرض  ،يضنقالال يمتنع  مع ذلك الرجحان( :لهوق 

ه يفتقر إٰىل عل وقت وجودالفيح ]] فرتج١٢٣/[[ص  وقٍت يف 

ٰىل  فتقر إفال ي ، ل كاٍف وَّ ألان حابل الرج ، وعممن :اقلن )،ح آخررجِّ م

 رجحان آخر.

ح رجِّ القادر يُ  نَّ فإ ؟يال يوقعه القادر مع التساو مَ ـلِ  :ثالثلا

هب إٰىل هذا ذد وق  ،حرجِّ اآلخر من غري م عىلٰ  دوريهد مقأح

ة كاجلائع لك بصورة وجدانيَّ ذيف لوا ومتثَّ  ،منيتكلِّ اعة من املمج

ا دمهأح اوله يتنإنَّ ف ،وهيع الوجن مجان مويمتسان فارغيه رضحي

 ،حح ملرجِّ ٰى يرتجَّ ن األكل حتَّ متنع موال ي ،حمرجِّ من غري 

 واهلارب ،الوجوه مجيعاويان من ه إناءان متسحيرض طشانوالع

 وال ه يسلك أحدمهاان فإنَّ تساوييقان مطرله  إذا عنَّ  عبمن الس

ن  يمك كيف اي� وجدانحلكم ذا اوإذا كان ه ،حرجِّ نتظر املي

 ؟ضهعٰىل نقي لدالاالست

هلم االحتجاج   فال يصحُّ  ، مذهبهمهذا الدليل ينايف أنَّ  :الرابع

فاملتمكن من  ،ينضدَّ  تصلح للالقدرة ال مذهبهم أنَّ  نَّ أل ،به

خالفوا  وإنْ  ،لرتكن ان مدم التمكُّ لعالقدرة  نع رجخيالفعل 

رضوا ف نْ وإ ،همعند وراملقد ىلٰ م عالقدرة ال تتقدَّ  أنَّ  هم ذهبم

ا اجتامع ل لزمهم إمَّ قدرة الفع ودل وجة حاة موجودردق  بدللع

ين القوم الذفانظر إٰىل هؤالء  .علالف م القدرة عىلٰ ين أو تقدُّ الضدَّ 

 .هااهلم وتعاندقوأ  لون يف تضادِّ ال يبا
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فال   ،وع تبع الوقوعلوق با العلم :ل األوَّ : وجهنيويف الثاين من 

ر واملؤثِّ  ،ذاتبالنه ر عيتأخَّ و هعبومتام يتبع نَّ بع إتاال نَّ فإ ،هر فيؤثِّ يُ 

 . ممتقدِّ 

 ،مكان الذايتاإل ر يفؤثِّ حق ال يُ الوجوب الالَّ  أنَّ  :الثاين

ن عٰىل كمم كلَّ  فإنَّ  ،نمكبار فرض وقوع املباعتجوب ل الووحيص

ه حالة وجوده فإنَّ  وداً موج َض رِ ]] فُ ١٢٤ذا /[[ص اإلطالق إ

 اندم كالع ممتنعان ا كإذو ،يضنيالنقامع جتاتناع ه المعدم يمتنع

لوم عإٰىل ذاته. والعلم حكاية عن املبالنظر ه ممكن مع أنَّ  واجباً 

وم علاملو فالعلم  ، بقةمن املطا يف العلم إذ ال بدَّ  ،بق لهومطا

ه لواله مل يكن إنَّ ف ،ومالتطابق هو املعلة أواألصل يف هي ،نقامتطاب

اية هو حك امب قهما يطابفرض ء وليشرض اف ق بنير فوال ،به علامً 

مع  وقد عرفت أنَّ  ،املعلومالعلم هو بعينه فرض رض وف ،نهع

ذلك  وكام أنَّ  ،العلم بهمع فرض  فكذاجيب  فرض املعلوم

وال يلزم  ،جوبذايت كذا هو الوالر يف اإلمكان ؤثِّ الوجوب ال يُ 

  إىلٰ  نسبةالبل ب ،ذاته إىلٰ  تعاٰىل به وجوبه بالنسبة هللام اق علمن تعلُّ 

 .العلم

واجب الوجود  يف حقِّ  ام آتيانفإهنَّ ، وجهنيليف ا عارضةا املوأمَّ 

 أنْ  افإمَّ  خمتاراً  اً ادرتعاٰىل ق  لو كان اهللا :ل األوَّ  ل يفوا نقتعاٰىل. فإنَّ 

 جمبوراً  باً موجن من الرتك كان يتمكَّ مل  فإنْ  ،لرتك أو الن ام نيتمكَّ 

 طرفنيحد الح أ جَّ يرت أنْ ا ن فإمَّ متكَّ  إنْ و ،راً خمتا دراً عٰىل الفعل ال قا

 نح لزم وجود املمكن املتساوي مجَّ مل يرت فإنْ  ،أو العٰىل اآلخر 

اهللا تعاٰىل  يف حقِّ  اال� حمن العبد كا قِّ يف ح كان حماال�  فإنْ  ،حمرجِّ  غري

 لزم اجلرب وإالَّ  الوجوب إىلٰ  انتهٰى  ح فإنْ ترجَّ  وإنْ  ،لعدم الفرق

هنا اونه هتقول ما كلُّ ف ،حري مرجِّ من غاوي تسامل قعأو و لسلست

 إنْ  تعاىلٰ هللا اما علمه  إنَّ  :العبد. ونقول يف الثاين حن يف حقِّ نقوله ن

درته ق  ا عندر منَّقاالروج وجوب خبب هذا الوجب ولزم بس

 مل يقتضِ  وإنْ  ،ينهبع اهللا تعاٰىل ذلك حقِّ  إدخاله يف املوجب لزم يفو

يف ان آتي لنيليهذين الد ا أنَّ هذ هر منفقد ظل. سقط االستدال

]] لزم خروج الواجب ١٢٥[[ص / اصحَّ  ومها إنْ  ،اىلٰ  تعاهللا حقِّ 

إذ  ،يحلرصا و الكفروهذا ه ،ويكون موجباً  دراً اعن كونه ق 

 سفة هو هذه املسألة.سالم والفلإلا الفارق بني

 زمهمة هذين الدليلني لبصحَّ وا رتفاع هؤالء إنْ  نَّ أ  :حلاصلاو

ينظر ام. فلجهم هباحتجا طسق بطالهناموا بعرتفا وإنْ  ،رالكف

  عتقد يبدليل  د من يستدلُّ قلِّ يُ  جيوز له أنْ  من نفسه هلالعاقل 

 ؟واإلحلاد ركفهو يوجب الة وامقييوم ال اً به غد ته وحيتجُّ صحَّ 

مَ  ؟الكفر واإلحلاد عذر هلم عن ذلك وعن وأيُّ 
َ
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وتلك األقاويل التي هلم قد  ،ما ترٰى يح الكفر عٰىل برص تنطق

 ،يلةورذ سةخسي إٰىل كلِّ  ه سبحانه يلزم منها نسبة اهللات أنَّ فعر

 .اً كبري اتعاٰىل اهللا عن ذلك علو� 

 نظروا كيف هؤالء القوم الذينيون دووليحذر املقلِّ 

باعهم اتِّ يضاح يان واإلالب دعب هما ألنفسحسنواست إنْ ف ،م هندولِّ قيُ 

واء هاألع ابراجعوا عقوهلم وتركوا اتِّ  وإنْ  ،الالً كفاهم بذلك ض

 .بة الثوابإلصا قهم اهللاوفَّ  ،فصااإلنني بع عرفوا احلقَّ 

 :يف إبطال الكسب

 : كسبال  عرش: يف إبطالالثاين املطلب

 مورهذه األُ  متهم لزامَّ ـاعه لوأتب شعريأبا احلسن األ اعلم أنَّ 

 مَ لِ ائلة من إنكار ما عُ قوال اهلت الفظيعة واأللزامانيعة واإلشال

 واحلركات ةريَّ الختيالفرق بني احلركات او اوه ،هورة ثبوتبالرض

م هو وأتباعه توهَّ التجأ إٰىل ارتكاب قول  ،ما شابه ذلكة وديَّ اماجل

  بًا مذه الفق ،َمناصٍ َني َوالَت حِ  ،عاتهذه الشنا من الصاخل

ة كام وريَّ رض علوم ال ]] إنكار ال ١٢٦ /[[ص  زمه بسببه ل  اً يب عج  غريباً 

ت ثبا إٰىل إ ب فذه  ، ات وريَّ ار الرض نك إ  من  م هو دأبه وعادته فيام تقدَّ 

 اسب له. فإذد للفعل والعبد مكت اهللا تعاٰىل موجِ  : فقال   ، لعبد ب لس ك ل ا 

 عوة تد اج ح  يُّ ه وأ وجه يقتضي  ما هو وأيُّ سب و الك يق طولب بتحق 

معنٰى  : ل بعضهم ه. فقا  اجلواب عن يف  به حا اضطرب أص  ؟ ه إلي 

وعدمه  ، عل الف د الفعل عقيب اختيار العب  لق اهللا تعاىلٰ الكسب خ 

عادة بخلق اهللا الفعل ب إجراء ال الكس  نٰى مع ف  ، العدم  ار عقيب اختي 

اهللا تعاٰىل خيلق  أنَّ  كسب ال  معنٰى  : م بد. وقال بعضه ند اختيار العع 

ر يف وصف ؤثِّ بد يُ لكن الع  ، ة تَّ لب ا  فيه أثر عبد  ن لل كوي    أنْ من غريفعل  ال 

ف وصو  ، فأصل الفعل من اهللا تعاىلٰ  ، اعة أو معصية كون الفعل ط 

هذا الكسب غري  إنَّ  : ضهم ع ب قال و د. ة من العب صي مع كونه طاعة أو 

  ه صادر عن العبد. معلوم وال معقول مع أنَّ 

من  رادةواإلر ختياالا نَّ فأل لا األوَّ أمَّ  ،األجوبة فاسدة ذهوه

ور أصل فليجز صد رمها عن العبداز صدوفإذا ج ،عالفاألة مجل

ل محُّ لتا حاجة ورضورة إىلٰ  أيُّ و ؟بينهام فرٍق  وأيُّ  ،الفعل عنه

اهللا  ينسب وأنْ  ،ها إٰىل اهللا تعاىلٰ ح بأرس ينسب القبائ أنْ  هوو ؟هبذا

 .معلومبيس ول ،لعدوان وغري ذلكور واواجللم ٰىل إٰىل الظتعا
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 فإنْ  ،تيارا االخيف نفس هذ ٍت آم لهدلي وأيضاً  ]]١٢٧ [[ص/

 ،تعاىلٰ  اهللا عن نع إسناده إٰىل العبد وكان صادراً متا كان صحيحاً 

 الحتجاج به.نع اتام حيحاً يكن ص مل وإنْ 

لوقوع الفعل  موجباً  إذا كان االختيار الصادر عن العبد اً وأيض

  ال ف ،تعاىلٰ هللا أو اد ا العبإمَّ  تيارإٰىل فاعل االخ اً عل مستندالفان ك

فرق بني  مل يبَق  اً موجبمل يكن  واسطة. وإنْ ذه الوجه للمخلص هب

فيكون  ،مهعدو الفعل إيقاع ىلٰ نسبتهام إ يف الً ار واألكل مثياالخت

 فيه. من غري رشكة للعبد هللا تعاٰىل ال غريالفعل من ا

ر ختياد االيوج فجاز أنْ  ،االستمراربة واجري العادة غ وأيضاً 

من غري   الفعل ابتداءً  تعاىلٰ وخيلق اهللا  هيبعقتعاٰىل هللا لق اخي وال

 عذر.ا الذينتفي املخلص هب فحينئذٍ  ،م اختيارتقدُّ 

يكون  ا أنْ إمَّ طاعة أو معصية  الفعلكون  نَّ الثاين فأل اوأمَّ 

ل كان ن األوَّ كا فإنْ  ،عليه زائداً  و أمراً نفس الفعل يف اخلارج أ 

 نْ ل العذر. وإطبفي ،ءعبد يشن الدر عيص فال  ،عاىلٰ  تمن اهللا أيضاً 

وإذا جاز إسناد   ،بفعل هذا الزائد تقال� الثاين كان العبد مسكان 

ثل ل بمرضورة للتمحُّ  يُّ وأ  ،علفلاناد أصل إس زيجفل لفعلذا اه

بني رق فا وأيُّ  ؟ض باالعتذارذه املحاذير الفاسدة التي ال تنهه

 نع اً خر صادرواآلٰىل عات اهللاعن  ادراً الفعلني ومل يكن أحدمها ص

 ؟العبد

عندهم  اكان حق�  فإنْ  ،يف هذا الوصف آٍت لهم دلي اً وأيض

نع متا باطالً  نكا وإنْ  ،لعبدا ف إىلٰ الوص امتنع استناد هذا

 االحتجاج به.

 ،يعةألمر الرش افقاً كون الفعل طاعة هو كون الفعل مو اً يضوأ 

 إنْ  ،فعلت ال ذاىلٰ ع إيرجء يش هو اميعة إنَّ ألمر الرش موافقاً  هنكوو

ال يكون  نئذٍ حيو ، فالكان طاعة وإالَّ ]] ١٢٨ألمر /[[ص ا بقاط

فينتفي  ،اتهن صفم ءته وال يف يشذايف  د البإٰىل الع الفعل مستنداً 

 ل.كام انتفٰى عذرهم األوَّ  اً هذا العذر أيض

اهللا تعاٰىل   وهلذا ذمَّ  ،يحةقب الطاعة حسنة واملعصية وأيضاً 

هللا تعاٰىل  فعله افعل ي وكلُّ  ،اهللاام أمر لفتهخما ىلٰ عون عس وفرإبلي

من  هإذ ال معنٰى للحسن عندهم سوٰى صدور ، همهو حسن عندف

بالقبح وكان من اهللا امتنع وصفه  عل صادراً لففلو كان أصل ا ،اهللا

ة نت صادركا إذاصدر من العبد ة التي تفاملعصي ،باحلسن موصوفاً 

 قُّ تحيسفال  ،ةمعصيكون ت فال  ،حبالقبفها من اهللا امتنع وص

إبليس وأيب هلب    تعاٰىل ذمُّ فال حيسن من اهللا ،عقابالو ذمَّ فاعلها ال

ق تتحقَّ  الف ،معصية والر عنهم قبيح دصيمل حيث  ،وغريمها

 ة.العبد البتَّ معصية من 

والقرآن مملوء  ،عاً مجاعنها إ ٰى اهللا تعاىلٰ املعصية قد هن وأيضاً 

 ،حهو قبيتعاٰىل عنه ف اهللا ما هنٰى  وكلُّ  ، اد عليهلتوعُّ ي وامن املناه

 تردص قد امع أهنَّ  ،  ما هنٰى اهللا عنهعندهم إالَّ إذ ال معنٰى للقبيح 

العبد  در منما ص وكلُّ  ،من البرشوغريمها  ونرععن إبليس وف

 ،عندهمٰىل ال غري تعا والفاعل له هو اهللا ،ىلٰ فهو مستند إٰىل اهللا تعا

 . لفخ اذهو ،يحاً ه قبرضناف وقد ذٍ حينئ سناً فيكون ح

ل غري  عقَ ت ما ال يُ إثباإذ  ،ورةبالرضفهو باطل لث لثاا اوأمَّ 

 .يعلمونم بام ال رهذار الفاسد اعتاتذعن االعوكفاهم  ،معقول

اجلهاالت نفسه املصري إٰىل هذه  اقل املنصف منوهل جيوز للع

ليل دح والاضلوا ظلامت واإلعراض عن احلقِّ اله ذوالدخول يف ه

وال يدري هل  ؟ السامعائل واليفهمه القال ما  ىلٰ صري إواملئح لالا

  ، صف من صفاتهو فعلدا ذاه فإنَّ  ؟التزموا به أو اليدفع عنهم ما 

فإذا مل يفهموه كيف جيوز  ،بالذاتم بعد العلم علَ ام يُ ف إنَّ لوصوا

 ؟االعتذار به هلم

 ،مسهيف ر خولهنظر العاقل يف نفسه قبل دفلي ]]١٢٩[[ص /

 .ا املحال تذار هبيمكن االع الو ،الجملقول ٰى ليبق الو

*   *   * 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 :ا فاعلونأنَّ  يف :لثالثةة األاملس ]]١٣٤[ص [/

ا واقعة حة، ألهنَّ ن فاعلون ألفعالنا احلسنة والقبيونح قال:

م للزوان، ذيلكسب ه، واهبام قواملدح يتعلَّ  مُّ ا، والذصدنب ق بحس

تعاٰىل هللا ال يكون  ويلزمهم أنْ  ،مصلهأ  القلب عىلٰ  علف يف ولالق

ت عٰىل جزاملعا رظهِ يُ  أنْ و ،نممؤ نعمة عٰىل كافر، بل وال عىلٰ 

 ،راً ئجا يكون ظاملاً  ائع، وأنْ ق بالرشاب، فال يبقٰى وثوكذَّ ال

من  ال بدَّ ف. فوالكالم فيه كالسال ،حرجِّ امل باحلاجة إىلٰ  قوالتعلُّ 

 العلم من املصلحة ام يفم بلعلح ااملرجِّ  نَّ أل ،طلملجئ با حجِّ مر

ب من ارني للهطريقة لزنذلك بم عٰىل أنَّ  .الوقت وكذلك يف ،له

وصدور فعل غري  ،صاملخصِّ   عدم اشرتاطعنا عىلٰ ع، وقد أمجبالس

 وأين ،حكامباإل ة العامليَّ عىلٰ نا ا استدللء، ألنَّ يس بيشمشعور به ل

 ؟رونهذكيفيام حكام اإل

فاعل   عبدال ة عٰىل أنَّ لة كافَّ عتزاملة وماميَّ اإل قتفاتَّ  قول:أ 

اٰىل عتاهللا   أنَّ ىلٰ إ تبعهومن  انفووذهب جهم بن ص ،فاتهلترصُّ 
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  ، ثني هلا وال مكتسبنيوليسوا حمدِ  ،العبد فيهم ق ألفعالخال

ق اخلالهو  تعاىلٰ اهللا  تبعهام عٰىل أنَّ  منو يار واألشعرالنجَّ هب وذ

 وهنا. سبكتيم وه  ،ميهبد فالع العألف

فقال بعضهم:   ،بلكسة اماهيَّ  اختلفوا يفو ]]١٣٥ [[ص/

وإذا عزم  ،تعاىلٰ  هللالها خلقها وفع ةعالطاٰىل عزم ع ذاإالعبد  نَّ إ

 تعاٰىل. اهللا املعصية خلقها  عٰىل فعل

، وكونه طاعة اهللاقدرة ة باقعذات الفعل و ضهم: إنَّ وقال بع

 د.العبدرة بق حيصل صفتانصية ومع

غري   ي هو ، ق بحال الفعلتعلَّ ت دالعب قدرة : إنَّ نوخرآ وقال

 .لومة معالوة ولموجودة وال معدومة وال جمه

 شم إٰىل أنَّ و هاوأب فذهب أبو عيلٍّ  ،وافقد اختلفا املعتزلة مَّ أ 

ه إٰىل أنَّ  يرصالبني بو احلسأ ، وذهب ي نظرالعلم بكوننا فاعلني

 . يرضور

 :وجهنيب هلم قوىلٰ ع يخ الش تدلَّ واس

ا منتفية عند  اعينودو ،حسب قصدناواقعة ب النافعأ  أنَّ  :لوَّ األ

 .إلينا رضورةً اده تناس قتيضيا ممَّ  وذلك ،صوارفنا

 ا فاعلون ال عىلٰ علمنا بأنَّ   رضورةهبذا عىلٰ  ستدلَّ ن  أنْ واألوىلٰ 

 مشايخ املعتزلة.به  دلَّ كام است ،ا فاعلونأنَّ 

  ىلٰ تعااهللا من  الً صاحلفعل] [ان يكو أنْ وز جي ال مَ ـ: لِ ال يقال

 ،عليهر اده تعاٰىل ق ألنَّ  ؟دواعينا ]]١٣٦[[ص /وقع بحسب  نْ إو

 ه منه.عووق  زفجا

علمنا  القدح يف قتيضتتعاٰىل عليه ال اهللا درة ا نقول: ق ألنَّ 

 ينا.ناده إلتساب يالرضور

 بني خلقه تعاٰىل للفعل بحسبن لوفِص ال يقال: هل تُ 

 ،نوهل فبيِّ رتفتم بالفععا نْ فإ ،بحسبهاا كم هل لقخوبني عيكم دوا

 فيكم. ون خملوقاً يك  جاز أنْ وإالَّ 

ٰى  ا مت أنَّ فقال: الفصل بينهامضاة الق ايضنقول: أجاب ق  األنَّ 

ه فإنَّ  ،حدثه لوال دواعينا ملا ورة أنَّ علمنا رضاه اقرتن به أحدثن

ا هذ ن بهيقرت نْ أ ز فينا مل جي َق لِ ومتٰى ُخ  ،اسبهبح جيب حدوثه

 ،احلسني ف بمذهب أيبااعرت وفيه ،هالً ج ونكي هألنَّ  ،لمعال

 .لماقرتان الع وبوج ينازع يف ل أنْ قائول

 ولوال ء،امليس ونيذمُّ املحسن و العقالء يمدحون أنَّ  :ينثالا

وز جي كام ال ،ا ملا جاز ذلكبوقوع اإلحسان أو اإلساءة منَّ علمهم

 بحه.ة لقلقيح اخلقب مُّ ، وذنهم مدح حسن اخللقة حلسنهم

دللنا است فلو ،عٰىل كوننا فاعلني انفرع دح والذمُّ ملا ل:ال يقا

 لدور.لزم ا يهعلهبا 

ٰىل  ال ع ،كوننا فاعلني ب لمٰىل العهبام ع ام يستدلُّ إنَّ ول: قا ننَّ أل

 وننا فاعلني.ك

و سلبنا عن العبد ل لزمام ياملحال إنَّ  بأنَّ  يوقد أجاب األشعر

 وإنْ  إليه املدح والذمِّ  هجُّ تو مكتسب صحَّ ه إنَّ  :اقلنذا إ امَّ أ  ،القدرة

 . مل يكن فاعالً 

لفظ  هو إذ ،نالكسب هذيا بأنَّ   سحاقإ بوالشيخ أ  ابأج

كان  فإنْ  ؟لعبد فعل أم الد ونقول: هل لردِّ نُ  افإنَّ  ،هال معنٰى بحسب

ال جيوز  مَ منه فلِ  ما عل ع فوإذا جاز وقو ، تمناقض ل فقداألوَّ 

بح ر من ق املحذولزمكم  ينثاكان ال وإنْ  ؟ليهإ اهكلِّ  فعالهاد أ استن

ب، واألمر تُ لكُ ا ل، وإنزالُس لرُّ بعث ا ، وقبحذمِّ املدح وال

  ذلك.عن املنكر، وغري يهوالنروف عبامل

لب الذي هو العزم عٰىل الطاعة الق فعل يف مهم الشيخ لزوأ 

قالوا  فإنْ  ؟من فعله أم ال ]]١٣٧[[ص /هل مها  ،ملعصيةوا

 ؟سب حينئذٍ الك ٰى عن فام مإالَّ و ،اضوناق قد ل فاألوَّ ب

 عة:نيش موراً مهم أُ لزأ  الشيخ أبا إسحاق  إنَّ ثّم 

ا أمَّ  ،مؤمن  عىلٰ  كافر والتعاٰىل نعمة عىلٰ هللا ن يكو ال أنْ  :لاألوَّ 

به عذِّ عندهم ثّم يُ  واملعايص ه خيلق فيه الكفر فإنَّ  ،فر فظاهرلكاا

ب اذلعا لنسبة إىلٰ ابري قاحلاده إجي يه يفنعمة له عل يُّ فأ ،عليهام

 لو فعله ال ملفسدة.يه عل امً نعِ مُ  ونكي امه إنَّ ؤمن فألنَّ املا أمَّ و ؟ئمالدا

ن ما يكو عن ذلك جاز أنْ  اهللاتعاٰىل دنا القبائح إليه أسن وإذا

 فإنَّ  اً أيضفال يكون نعمة. و ،له تعاٰىل باملؤمن مفسدةاهللا فعله 

 ،وامرهتثال أ ماو نهعٰىل إيام عاىلٰ ت اهللا هبعذِّ يُ  نْ املؤمن عندهم جيوز أ 

 ا.وأقبحه اءاألشين أشنع ما وهذ ؟نعمة له عليه يُّ فأ

ملعجزة ااز إظهار تعاٰىل ج استناد القبائح إليها زنوَّ : إذا جالثاين

 ع.يفال يبقٰى وثوق بالرشا ،اب يد الكذَّ عىلٰ 

  يفكام ،تلثبوالقطع با ز للعدم ال ينايفجويالت جابوا عنه بأنَّ أ 

 العادية. لوملعا

ف كيويز جهل، هذا التج مع قطعال ألنَّ  ،يفضع ذاوه

 عناهللا نه تعاٰىل عة مواق  حور وأنواع القبائع الرشيمج وعندهم أنَّ 

القبائح مل يكن التجويز تعاٰىل فعل  علم من عادتهنمل لو  نعم ؟لكذ

 ا مع علمنا فال. مَّ أ  ،للقطع منافياً ا منَّ

 .امه فعلهألنَّ  ،اً ئرجا ظاملاً  ىلٰ عات اهللان يكو نْ هم أ الثالث: يلزم
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 َومَ  :اىلٰ له تعولقو .باطل باإلمجاعلك وذ
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 بوجوه:اخلصم  احتجَّ  ]]١٣٨ [[ص/

عٰىل  يه إل بة الفعل والعدمكون نسي ا أنْ العبد إمَّ  حدها: أنَّ أ 

وهو  ،نةكاملم اجلرب وعده منم لزي اينوالث مها.أو جيب أحد ،ةيَّ السو

إجياده أحد الطرفني إٰىل   ر يفتقيف أنْ  امَّ إ لول ال خيواألوَّ طلوب. امل

قوع حمال الستحالة و ثاينوال .فتقرال ي أو ،ح غري القدرةرجِّ م

 يكون نْ ا أ ل ال خيلو إمَّ واألوَّ  .حمن غري مرجِّ  ياواملمكن املتس

 همنم ل يلزوَّ األو .ىلٰ تعا اهللاعل من فأو  ،ح من فعلهاملرجِّ 

ح ملرجِّ ل ذلك اصوعند ح ألنَّ  ،ربيلزم منه اجل ينلثاوا .التسلسل

ح من مرجِّ  فال بدَّ  ،فعل والرتك ممكننين ال كاوإالَّ  ،جيب الفعل

  ، جيب معه الفعل لجئح ممن االنتهاء إٰىل مرجِّ  فال بدَّ  ،ويتسلسل

 عني اجلرب.لك وذ

 :وهوجب ف أجاب املصنِّ

بل علم   ،حاً مرجِّ  خرتعه فيكونن اً مرح ليس أ رجِّ ملا أنَّ  :هاحدأ 

ال  وجوبلوا .حمن املصلحة هو املرجِّ  فعلال  يفبامسان ناإل

وواجب بالنظر إٰىل  ،القدرة ممكنر إٰىل ه بالنظيستلزم اجلرب، ألنَّ 

وليس العلم هو  ،ىلٰ تعااهللا احلاصل من العلم ح وهو هذا املرجِّ 

صلحة  مىلٰ عت وق اشتامل ال مَ لِ عُ  ا إذاذ. وهكعللفل املقتيض

ذلك  د الفعل يف إجياتيضه يقفإنَّ  ،خرآ وقت ه يفا عننتفائهوا

 الوقت.

 ،حجِّ  اآلخر ملردورين عىلٰ أحد املق حرجِّ القادر يُ  أنَّ  :انيهاوث

صل له ا حإذ له طريقان، واجلائع اهلارب من السبع إذا عنَّ  كام يف

له صل ن حاطشالع ]]١٣٩ص [[ / وأ متساويان، رغيفان 

 .خياملشاح عند رجِّ دمها ال ملأحح رجِّ الفاعل يُ  فإنَّ  ،قدحان

 حقِّ  اشرتاط التخصيص يفعدم  ا قد أمجعنا عىلٰ أنَّ  :وثالثها

فليكن كذلك  ،م اجلرب عٰىل قولكملز وإالَّ  ،ىلٰ وجود تعاواجب ال

 العبد. حقِّ  يف

لتايل  او ،اهب املاً كان عله لألفعا داً العبد لو كان موجِ  أنَّ  :الثاين

 أتجزَّ ت الء جزابة من أ كَّ مر يحلركة وهنفعل اا فإنَّ  ،دانجوالب باطل

 .م مثلهفاملقدَّ  ،علمهانت ال اسكن ليفع ئوالبط ،ال نعلمها

 يساوورة لتالفاعل باالختيار عامل بالرض ألنَّ  ،ة ظاهرةطيَّ والرش

 .تعاىلٰ  هنلم عالع يه يلزم نفاإلجياد، وألنَّ  إىلٰ  نسبة آحاد الكلِّ 

از وجل ،د الفعلعلم عنمن وجوب ال عنملبا الشيخ  ابأج

وال  .فصيلتل ال يعلمه عٰىل سبيل النسان فعاإلن ع يصدر أنْ 

ته تعاٰىل ٰىل عامليَّ دللنا عام استا إنَّ ألنَّ  ،تعاىلٰ  يتهعامل يقدح ذلك يف

فال ينتقض بوقوع  ،د األفعالرَّ أفعاله ال بمج حكام يفبوقوع اإل

 عبد.ن الم ماملحكغري  لفعلا

ير والتقد ،ال لزم املحاىلٰ تعاده الف مرد العبد خأرالو  :الثالث

 .لو كان العبد قادراً  ممكن

 قدرته أقوٰى. ألنَّ  ،قعتعاٰىل ياهللا مراد  :بواجلاو

 :القبيحه تعاٰىل ال يريد نَّ أ يف :بعةة الرااملسأل

كاد يا ال دنعنو ،للقبائح من عباده ريداً م مقديقال: وليس ال

 ما سبق، وإنْ  م عىلٰ العل ياإلرادة ه ألنَّ  ،ق هنا يتحقَّ الف خلا

 وأنَّ  ي،مر والنهباأل هعلي دلَّ نست نْ أ خ أمكننا ل الشيومنا قولَّ س

الرضا واجب  وأنَّ  ،افر مطيعاً فيكون الك ،رادةة لإلموافقاعة الط

عاء  قهم بادِّ وتعلُّ  ؟كفربال كيف يرىضٰ ف ]]١٤٠[[ص / ،بقضائه

 ،مهرا إجبمل يقدر عىلٰ و ل زاً  يكون عاجامنَّ إو ،ءبيش ز ليستعجيال

 قادر. هأنَّ  انَّوقد بيَّ 

يد ال ير تعاىلٰ اهللا  أنَّ  عىلٰ زلة تة واملعماميَّ فقت اإلقول: اتَّ أ 

الطاعات  ريده يها بل يكرهها، وأنَّ بُّ ُحيِ  ا وال هببائح وال يرٰىض الق

 .كافر وغريهالمن يامن واإل

الطاعات ره ويك ،تعاىلٰ اهللا دها ريي حبائالقل ب :ةوقالت املجربِّ 

 .ن الكافرم نياماإلو

من  وعدة نااإلر أنَّ بإسحاق  شيخ أيبقول العٰىل  أنَّ لم عاو

فاملراد  ،لقبيحامل بقبح اه تعاٰىل ع ألنَّ  ،هنا ق اخلالف العلم ال يتحقَّ 

كان من فعله  وإنْ  ،ا أمر بهممَّ و ن من أفعال عباده فهكا عنده إنْ 

 رادة.إلا هو يوالداع ،هإلي يعداه الا دعاهو مف

ة زائدة تعاٰىل صفة املريديَّ هللا وا بتذين أثالايخ قول املش ىلٰ ع اأمَّ 

 هم.عق اخلالف مفيتحقَّ  يعالدا عىلٰ 

  تعاٰىل يريد الطاعات ويكره املعايص هالشيخ عٰىل أنَّ  لَّ واستد

 ه:عٰىل قول املشايخ بوجو

 مراأل يف وال بدَّ  ،لكفرا عنٰى ن وهنإليامه تعاٰىل أمر بال: أنَّ األوَّ 

 .دةاإلراو وه ،للفعل اءضتق امن طلب و

 ،له فر لكان مطيعاً الك هلب تعاٰىل لو أراد من أيباهللا  أنَّ : ثاينلا

اعة الط أنَّ  :ةطيَّ وبيان الرش .م مثلهقدَّ فامل ،باطل باإلمجاع والتايل

 وال، )يطعمل  موتاً  ٰى يلمتنَّ(قد : كقوله ،ةرتبال موافقة اإلرادة مع

 تفاء الرتبة.نال ،رادنام فعل اإذ مطيعاً  اىلٰ تعاهللا ٰى سمَّ يُ 
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ا من  غريمهوق وسالثالث: لو كان الكفر والف ]]١٤١[[ص /

مجاع عٰىل لوقوع اإل ،به اٰىل لوجب الرضاعتاهللا ء االقبائح بقض

 بالكفر كفر.ضا الر تعاٰىل، لكنَّ اهللا ء وجوب الرضا بقضا

 عله غريلف لاعلفإرادة ا نَّ : بألوَّ األ  عننيققِّ أجاب بعض املح

 اإلرادة الثانية دون ىلٰ ع يدلُّ غريه، واألمر  لعفريه لرادة غإ

 .وىلٰ ألُ اإلرادة ا يعانا هدَّ مو، وىلٰ األُ 

رادة إلاالطاعة موافقة  فإنَّ  ،ة الثانيةاحلجَّ  وكذلك الكالم يف

 .وىلٰ الثانية دون األُ 

تعاٰىل  هللا ا ضاءو ق حيث همن  الرضا بالكفر :وعن الثالث

 ر.ثية كفيحلهذه ا من وال ،طاعة

رادة اإل عىلٰ  ام يدلُّ األمر إنَّ  أنَّ  يف عوانازمل يمون تكلِّ : املولوأق 

 :ومل يقل أحد ،ذلك عاهم ليسومدَّ  ،أيضاً طاعة ا الوكذ ،الثانية

 .ال الطاعةه وفعلعٰىل إرادة الفاعل ل األمر يدلُّ  إنَّ 

 ثحين طاعة ماهللا ضاء ق  هو حيثر من الكفالرضا ب: وقوله

 ،وهو باطل . احليثيةمن هذه ، وكفر ال اىلٰ تع اهللا  ه إىلٰ دجواستناد و

يح الرضا بالكفر قب إنَّ فاعلني، فلف بالنسبة إٰىل الخيتال  حالقبي فإنَّ 

 تعاٰىل أو إٰىل غريه.اهللا سواء كان استند إٰىل  مطلقاً 

 يامن لكانإلفر اكاال من أراد  لوتعاىلٰ اهللا  املخالف بأنَّ  جَّ احت

، افرراد الكووقوع موقوع مراده دم لع ،اىلٰ تع هللان قدر مر أ فالكا

 أنَّ باٰىل عامل تعه وألنَّ  . مجاعوهو باطل باإل ،اجزاً عتعاٰىل اهللا فيكون 

 د. غري مرا واملحال ،فإيامنه حمال ،ر ال يؤمنكافال

قدر ال ي هنَّ إ :قلنا م لوام يلزالعجز إنَّ  أنَّ  :لوَّ األ واجلواب عن

 عىلٰ ر  قادتعاىلٰ اهللا  نَّ أل ،كذلكليس و نامعٰىل اإلي رهباعٰىل إج

يامن د منه اإلام مل يروإنَّ  ،مقدور عٰىل كلِّ  ادرق ه ا أنَّ نَّذلك عٰىل ما بيَّ 

 .النتفاء التكليف حينئذٍ  ،بيل اجلربعٰىل س

خالف املعلوم ممكن من   نَّ : أ عن الثاينو ]]١٤٢[[ص /

 م.مذهبه ىلٰ ع لبالط يف داره ووألنَّ  .انَّبيَّ ما  ات عىلٰ الذ حيث

*   *   * 

ل إلينا من  ألفعادتم اسنأ  :هة الثانية: قالواشبال ]]١٩٤[[ص 

 ،ةرعيَّ قض بالنتَ ودواعينا، وهذا يُ  دناقصو بحيث وقوعها بحس

 د.لسيِّ وكذلك العبد مع ا ،قصد امللكون بحسب م يفعلفإهنَّ 

 لعفلبنا اجوا أ ألنَّ  ه،ذكرمتوه ال يطابق ما قلنا ام أنَّ  :واجلواب

عند  ن جيباام ال فإهنَّ  ،لعبدة وابخالف الرعيَّ  ياعدلالقصد وند اع

 د ودواعيهام.ك والسيِّ لِ ملَ قصد ا

 ألنَّ  ،ألوجدنا اجلوهر الً احلركة مثلثالثة: لو أوجدنا ة اشبهلا

 الفرع. ل يفوهو حاص ،الوجود ي هامة اإلسناد إلينا هناك إنَّ علَّ 

ة ركحلبا قدرةق اللُّ عت نَّ بأ :يخ أجاب الش]] ١٩٥[[ص /

الوجود  ية هالعلَّ  إنَّ  :ملتق  مَ فلِ  ،مناسلَّ  .حلاقإلطل افيب ،لعلَّ يُ  ال

 ؟دون غريه

كان ات للطاعمريدًا لتعاٰىل  اهللان كا لو :لرابعة: قالواهة االشب

، مل يفعل اإذ حانثاً اهللا شاء  إنْ  اهللايطيع  ف أنْ إذا حلف املكلَّ 

حلصول  ثاً انحان لك اً يدمر هللا ا انك فلو ،مجاعباطل باإلوالتايل 

 ط.والرش

 ،اليمني حكم  بل هو إيقاف ،ةً حقيق اً ه ليس تعليقأنَّ  :بواواجل

 انعقادها.  نعنع مو

دة مستندة إلينا لزم  كانت األفعال املتولّ  امسة: لوالشبهة اخل

بيان  م مثله.فاملقدَّ  ،باطل ايلوالتعٰىل أثر واحد، ن رياجتامع مؤثِّ 

  ، ريهدفعه غنسان حال ما إه ذبإذا ج دحلوازء اجلا أنَّ ة: يَّ طالرش

حد  واإىلٰ  ال ،وهو قول باالجتامع ليهامحلركة إتستند ا ا أنْ فإمَّ 

وهو ترجيح  ،ردون اآلخ واحد منهام . أو إىلٰ ، وهو املطلوبمنهام

 ح. من غري مرجِّ 

فاحلركة  ،ة والضعفدَّ للشاحلركة قابلة  أنَّ  :واجلواب

 ،أحدمهاا بهلصوح يمكن الة الشدَّ ن منوع  ا هلهبام احلاصلة

يكون و ،ةتركيب العلَّ  تبعاد يفوال اس ،ةالعلَّ هام هو وجمموع

 ،نةة معيَّ ر حركأثَّ واحد إذا  زلة شخصبمن هنا نالشخصا

ة  امَّ ة تواحد علَّ  كلَّ  نَّ عٰىل معنٰى أ  ال هبام معاً قوع االنتقويستحيل و

 يف دهاهكام نش ،امهإلي دهاستنا اظننَّ وإنْ هبام، االنتقال احلاصل  يف

 .ةهذه الصور

 النتقال هبام وإنْ ع اوقوحيل ويست: (يكون قوله نْ أ كن ويم

  ، شبهةذه العن ه ثانٍ  إشارة إٰىل جواٍب  )دهنشاه اه كامظننَّ

 فال ،ء واحداحلركة يش ألنَّ  ،منع وقوع االنتقال هباما نأنَّ وتقريره: 

غري  ركة ح هل امد منهواح ّل وك وما نشاهده من املثال ،هبام عقي

 ،خر إليهنقله اآلز الذي ز غري احليِّ يِّ  حإىلٰ ه ه وناقل لبحصاة حرك

 د.احثر و أ ىلٰ جيتمعان عال  وحينئذٍ 

*   *   * 

مة احليلِّ  /املرادف كش  ):هـ٧٢٦  (تالعالَّ

 :ا فاعلونيف أنَّ  :املسألة السادسة]] ٤٢٣[[ص 

 ينا.لإ الرضورة قاضية باستناد أفعالناو: قال
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إليه   ي ذهبفالذ ،ء هنا العقالول: اختلف ق أ ] ]٤٢٤ص [[/

 :سنياحل وواختلفوا فقال أب ،فعال نفسهأل اعلبد فالع لة أنَّ املعتز

يه الذي ذهب إل حلقُّ و اوه ،وريرضالعلم بذلك  إنَّ 

ن واصف ا جهم بنيل. وأمَّ تداله اسإنَّ  :وقال آخرون.  فاملصنِّ

إليهم  ها افتإضو ،عبادل العافأل دملوجِ هو ا ىلٰ ااهللا تع ه قال: إنَّ فإنَّ 

ٰ فال : فإذا قيل  ،املجاز   سبيل عىلٰ    : كان بمنزلة قولنا ،صام و ن صىلَّ

د وأبو  ص الفرار وحفنجَّ وقال رضار بن عمرو وال .من سطال و

  ومل  ،هلا والعبد مكتسب  ث اهللا تعاٰىل هو املحدِ  إنَّ  :ألشعري احلسن ا

ة  درقعان بقر واقدومل ا وقدرة بل ال  ،ل عف يف ال ل لقدرة العبد أثراً ع جي

   الكسب بأنَّ يض  القا وفرسَّ  . هو الكسب  القرتان وهذا ا ،  تعاىلٰ هللا ا

صفتان   صيةً ومع طاعةً وكونه  ،  تعاىلٰ ة اهللا بقدر ذات الفعل واقعة 

  : يني من األشاعرةوقال أبو إسحاق األسفراي .قدرة العبد واقعتان ب 

  ىلٰ إأ لتجف اصنِّملا واقع بمجموع القدرتني. و فعلال  إنَّ 

ورة الفرق بني  بالرض  ا نعلمفإنَّ  ، اهنا ه  رة ورض ال ] ]٤٢٥  ص[ [/

ومنشأ الفرق هو   ،ابط هلوبني حركة احلجر ا  اً ياروان اختكة احليحر

 عدمه يف اآلخر. علني به و لفيف أحد ا ان القدرة اقرت

 جب.لواال ينايف القدرة كاقال: والوجوب للداعي 

 شبه ب عنوااجليف رشع  ذهبملا  فرغ من تقريرامَّ ـأقول: ل

ا إمَّ  فملكلَّ صدور الفعل من ا أنَّ  :وىلٰ ر الشبهة األُ يرتقو ،اخلصم

م ستلزاين يوالث .اع ال صدورهامتنأو  ،يقارن جتويز ال صدوره أنْ 

ح دوره ملرجِّ ح منه الصدور عٰىل ال صيرتجَّ  ا أنْ ل إمَّ واألوَّ  ،رباجل

 ن منمكامل يفحد طرح أليجلرتيلزم منه ا والثاين .حرجِّ  ملأو ال

 هاء إىلٰ أو االنت ،التسلسل تلزمل يسواألوَّ  .الحم وهو ،حمرجِّ  غري

 ويستلزم اجلرب.  ،قديرالت وهو ينايف ،ما جيب معه الرتجيح

وواجب   ،كن قدرة العبد ممالفعل بالنظر إىلٰ  أنَّ  :واجلواب

ب ه جيإنَّ ف قادر كلَّ  فإنَّ  ،اجلرب لزميست وذلك ال ، داعيهبالنظر إىلٰ 

هذا  فإنَّ  ،ىلٰ اجب تعالوا يف حقِّ  امك الداعي وجودعند ر ثألا هعن

هذا  عٰىل أنَّ  .هكرناذووجه املخلص ما  ،ه تعاىلٰ حقِّ  قائم يفالدليل 

ادر ترجيح أحد ن القزوا مأكثرهم حيث جوَّ مسموع من غري 

بوا عن الشبهة التي اأج وبه ،حخر من غري مرجِّ مقدوريه عٰىل اآل

 ب مسموعاً اوجلا كان مَ ـري لِ  أدفام ،مهيلسفة علفالاا دهأور

 ؟ هاهنا موعاً  يكن مسك وملناه

فيكفي  ،ن القصدااقرت  معال يستلزم العلم إالَّ جياد ل: واإلاق 

 ال.اإلمج

العبد   أنَّ  :وتقريرها ،خرٰى هلم أُ اجلواب عن شبهة هذا  أقول:

م دَّ فاملق  ، طلاب ايلوالت ،هبا  كان عاملًا ل فسهعال نألف داً كان موجِ  لو

ا حال احلركة نفعل أنَّ لتايل ان بطالن ابيو .رةة ظاهطيَّ رشالو .هثلم

مل  نتهٰى وإنْ امل إىلٰ ركة ام نقصد احلوإنَّ  ،انعقلهة ال ئيَّ ركات جزح

 .ك احلركةات تلنقصد جزئيَّ 

 فإنَّ  ،زم العلماإلجياد ال يستل أنَّ  :واجلواب] ]٤٢٦ص [[/

 ر عنادلصاق ااإلحرك عبد الطمجرَّ ب علصدر عنه الفد يل ق الفاع

م  نع .ادالعلم نفي اإلجي من نفيفال يلزم  ، ملع ريار من غالن

 ،فيه ايل كاٍف اإلمجعلم لع القصد يستلزم العلم لكن ااد مإلجيا

 واملنتهٰى. أ املبد ة بنيات اجلزئيَّ احلرك اصل يفو حوه

 ٰىل.ع يقع مراده تعاقال: ومع االجتام

بد الع أنَّ  :هاريرتقو ،مخرٰى هلهة أُ شبن هذا جواب ع: ولقأ 

  ، واحد قدورتامع قادرين عٰىل ملزم اجعٰىل الفعل  راً ادو كان ق ل

 كلِّ  قادر عىلٰ  ه تعاىلٰ أنَّ  :ةطيَّ رشالن ياب .م مثلهفاملقدَّ  ،والتايل باطل

 ته وقدرة اهللاء الجتمعت قدرعٰىل يش قادراً  ن العبدفلو كا ،مقدور

 ادأرجياده و إتعاىلٰ  اهللاد أر لوه نَّ ألف ،الن التايلبطا وأمَّ  .هعليتعاٰىل 

 وإنْ  ،النقيضنيامع اجت لزمما دِ دان أو عُ قع املراو إنْ ف مهالعبد إعدا

 .حجِّ مرمن غري لرتجيح آلخر لزم اون اا دمهوقع مراد أحد

قوٰى من ته أقدر ألنَّ  ،يقع مراد اهللا تعاىلٰ  :ولنق أنْ  :واجلواب

رة اعشض األذه بعل أخلدليا وهذا ،حرجِّ ملا وهذا هو ،ددرة العبق 

اك وهن ،ةن عٰىل الوحدانيَّ ومتكلِّ به امل دلَّ تسا ذيدليل الن الم

 ا هنا فال. أمَّ  ،ضنيوٰى لتساوي قدريت اإلهلني املفرتمشَّ ي

 .اعتباريٌّ  وُث واحلدقال: 

 ،شاعرةخرٰى ذكرها قدماء األشبهة أُ جواب عن  أقول: هذا

ق يتعلَّ هبا  التي اجلهة يف خيالف فعله نْ أ  جيب اعلالف أنَّ  :وهي

 .ل احلدوثنفع ز أنْ جيو الف ،ثوندَ ن حمونح ،احلدوث وهو فعله

ه أمر نَّ أل ،ثور احلدؤثِّ الفاعل ال يُ  أنَّ  :ابجلوير اوتقر

ر يف ؤثِّ ام يُ وإنَّ  ،لسلالتس  لزموإالَّ  ، الذاتبزائد عىلٰ  اعتباري ليس

 له. وهي مغايرة  ،ةاملاهيَّ 

 ه. غريتناع اجلسم لموا قال:

 ،مهلخرٰى أُ بهة عن شب جواذا : هولأق ] ]٤٢٧ص [[/

داث اجلسم إحا منَّ علني يف األحداث لصحَّ فاا كنَّ ا لوأنَّ  :وهي

 ق وهي احلدوث.لتعلُّ ل حةحِّ ة املصلوجود العلَّ 

ا ال ألجل احلدوث ره عنَّاجلسم يمتنع صدو أنَّ  :واجلواب
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 جسامنا أ ا ألنَّ وره عنَّصدامتنع  امإنَّ ل ب ،عمتناتعميم االٰى يلزم حتَّ 

 .مرَّ  ام ىلٰ يف اجلسم ع رثِّ ؤيُ ال سم واجل

 ر اإلحاطة.ذُّ عال لتعر املامثلة يف بعض األفذُّ وتع قال:

  :وهي  ،خرٰى ذكرها قدماؤهمأُ  شبهة أقول: هذا جواب عن

 من كلِّ  الً نفعل مثل ما فعلناه أوَّ  ا أنْ منَّ حَّ ا فاعلني لصا لو كنَّأنَّ 

يان وب .لهمثم دَّ قاملف ،والتايل باطل ،والعلمة رقدال هة لوجودج

 مثل ما لثايننكتب يف الزمان ا ٰىل أنْ ا ال نقدر عأنَّ  :ن التايلبطال

 يف اموت بينهمن تفا بل ال بدَّ  ،جهو لِّ ل من كيف الزمان األوَّ  كتبناه

 يرها. وضع احلروف ومقاد

 ينلثاان يف الزماا نَّع ال تصدربعض األفع أنَّ  :وتقرير اجلواب

كات احلرمن  ريمثل كث ،لاألوَّ مثل ما صدرت يف الزمان 

ولكن  ،ه ممتنعال ألنَّ  ،ا فيه ذلكلينر عذَّ وبعضها يتع ،لعافواأل

إذا مل  ير احلروفمقاد فإنَّ  ،الً ه أوَّ نافعل ة باميَّ لعدم اإلحاطة الكلّ 

 ق.فا عٰىل سبيل االتِّ إالَّ  ا مثلهادر عنَّنضبطها مل يص

 . ة بني فعلنا وفعله تعاىلٰ يَّ خلري اة يفسب نقال: وال

  بد فاعًال ع ان ال لو ك  : قالوا  ، م هل  خرٰى أُ  شبهة عن  اب جو هذا ول: ق أ 

اإليامن خري   ألنَّ  ، من فعله تعاىلٰ  عبد خرياً عال ال بعض أف  لإليامن لكان 

  م مثله. فاملقدَّ   ، إلمجاع والتايل باطل با   ، زير دة واخلنا من القر 

 عنيتم بأنَّ  كم إنْ ألنَّ  ،يةنتفة هنا ميَّ نسبة اخلري أنَّ  :واجلواب

 ل شاقٌّ و فعام هاإليامن إنَّ  نَّ أل ،س كذلكفلي أنفعه أنَّ  ن خرييامإلا

 ملا فيه  خريه نَّ عنيتم به أ  س فيه خري عاجل، وإنْ لبدن ليعٰىل ا مرضٌّ 

 فحينئذٍ  ،دة واخلنازيربخالف القر الثواب بهق املدح ومن استحقا

ي إليه ؤدِّ ري هو ما يُ اخلام وإنَّ  ،سهبنف ن خرياً يامإلا ونال يك

 دحد وهو املبعالب تعاىلٰ  اهللافعل ن ن مياماإل] ]٤٢٨ ص[[/

وأنفع للعبد من  اً ب خريوالثوا يكون املدح وحينئذٍ  ،ابالثوو

 .تعاىلٰ  لكن ذلك من فعله ،ازيراخلنوالقردة 

  فنِّاملص هاردام أووإنَّ  ،اة ركيكة جد� هذه الشبه واعلم أنَّ 

 ،ون عمرار بة أورد هذه الشبهة عٰىل رضيَّ نوالثبعض  نَّ أل ناه

 ا.ألجله ربجلوالتزم با ،هلا عنفأذ

 ن.مات اإليامر عٰىل مقدَّ شكوال قال:

لو كان العبد  :اقالو ،خرٰى هلما جواب عن شبهة أُ : هذأقول

ل اطب والتايل ،  تعاٰىل عليهينا شكر اهللالملا وجب علإليامن  فاعالً 

ر شكا نَّه ال حيسن مفإنَّ  ،ة ظاهرةطيَّ رشالو .م مثلهقدَّ املف ،اعإلمجبا

 لنا.  فعىلٰ ا عرينغ

ه ماتقدَّ بل عٰىل م ،فعل اإليامنعٰىل  الشكر ليس أنَّ  :بواجلوا

 عىلٰ  قدارواإل ،ور أسبابهحضو ،ه نومتكيننا م ،اهن تعريفنا إيَّ م

 ئطه.رشا

 رتجيح معنا. الو ،ومعارض بمثله ،لوَّ قال: والسمع متأ

م أهنَّ  : ريره وتق  ، ة بطريق إمجايل ه النقليَّ بَ واب عن الشُّ ول: هذا جق أ 

  اهللاُ   : كقوله تعاىلٰ   ، اجلرب  عىلٰ  لُّ ا يد العزيز م   ابكت ورد يف ال د  ق  : ا لو قا 
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ا ذك و ،افة األفعال إليناإضب تمُّ ام ييف إنَّ لكلتا ألنَّ  ،معناجيح رتال

 يف  فل املصنِّام طوَّ إنَّ و .خويف واإلنذاروالت يدلوععد واالو

 ت.امَّ ا من املهسألة ألهنَّ هذه امل

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ّيل (ت مة احلالعالَّ  /معارج الفهم

  اهللا ل إالَّ  فاع ال أنْ قول جهم بن صفوان يف ]] ٣٥٠ص [[

 الكسب: نىٰ عمن يا، وب ىلٰ تعا

تعاٰىل، اهللا  ل إالَّ ال فاع نْ أ إٰىل  ذهب جهم سألة: قال: م

ء العادة بخلق بإجراحلسن بو اه أ وفرسَّ  .بالكسبلوا ة قاواألشعريَّ 

 وغريه .والعصيانلطاعة وغريه با .لفعل عند االختيار والقدرةا

 ]]٣٥١[[ص /فعل ال نَّ أ  إىلٰ  اهبوة ذوالعدليَّ  ه غري معلوم.نَّ بأ

 لةعتزملري من اهامواجل .: هو رضوريٌّ احلسني ن. فقال أبواوحيلل

 عىلٰ  مُّ ذَ العبد يُ  أنَّ وا بلُّ واستد .ل احلقُّ وَّ األو .ه بة إٰىل اكتسااميَّ واإلم

 فلوال أنَّ  ،ره مأمووألنَّ  . يٍّ رضور عىلٰ  مُّ ذَ وال يُ  قبيح اختياريٍّ فعل 

 ٰىل.تعا هنم لمه يلزم الظألنَّ و .امدجلأمر ا از جلوإالَّ  له فعالً 

له أثر يف إجياد   سليد العب  أنَّ ىلٰ صفوان إ ب جهم بن: ذهولأق
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وقالت  .الفاعل تعاٰىل هواهللا بد قدرة، بل للع وليس وال كسب،

  . يكتسبه دُ ث الفعل والعبدِ  ُحي تعاىلٰ اهللا  ة: إنَّ اريَّ ة والنجَّ عريَّ األش

ع  ق الفعل مخيل اىلٰ تعاهللا  بلرة، ؤثِّ ري مها غلكنَّللعبد قدرة، و نَّ إو

أبو احلسن األشعري:  لفقا ،بري الكسسيف تف رة. ثّم اختلفواالقد

اختار  العبد متٰى  ة بأنَّ ادلعأجرٰى اتعاٰىل اهللا  أنَّ كسب  الٰى معن

ن من تمكِّ د ملعبفيه القدرة، وا علجو تعاٰىل فيهاهللا عة فعلها الطا

ابه: حصأ  من )وقال قوم(ثر. أ لالفع رة يفللقداالختيار، وليس 

 أو معصيةً  فعل طاعةً ال نويف ك اً تأثري ةللقدر لكسب أنَّ ٰى اعنم إنَّ 

وقال  . هذه الصفاتا عىلٰ ام مهإنَّ  الثواب والعقاب نَّ إو، اً ثأو عب

 .ذلك الكسب غري معلوم قوم: إنَّ 

 شاعرة:ألا  العدليَّة عىلٰ ردُّ 

 ركدم يف واختلفوا .فعالً ن يواللحبتوا د أثة فقا العدليَّ وأمَّ 

وقال   عندي. قُّ احلوهو  ورة،رضله ااحلسني: إنَّ ل أبو ذلك، فقا

ك  ذلعىلٰ  وادلُّ واست  ]]٣٥٢[[ص . /اللستداله اآخرون: إنَّ 

 بوجوه:

ملعصية، وال فعل اون اإلنسان عٰىل العقالء يذمُّ  أنَّ  :لاألوَّ 

ية لمعصعل لفاالعبد  أنَّ موا م علفلوال أهنَّ  سواده، عىلٰ  ونهيذمُّ 

 ذلك.ستحال للسواد ال الً اعف وليس

ذا إعبد ن الوام يذمُّ العقالء إنَّ  نَّ دور، ألالمنه  لزمهذا ي :ال يقال

 عل بذلك لزم الدور.فاه للنا عٰىل أنَّ استدفلو  ،اعله فعرفوا أنَّ 

ال عٰىل  بكونه فاعالً  همعلم بذلك عىلٰ  ستدلُّ نام ا نقول: إنَّ ألنَّ 

 .فاعالً  كونه

 شايخ.ن املم ال احلسني يبأ ن م ٰى يتأتَّ واب اجل ذاوه

  أنْ ولوال عن املعصية، بالطاعة ومنهيٌّ ور مأمد عب الين: أنَّ اثال

ه  ترٰى أنَّ أَال  .يمهنيه من احلكل أمره و الستحاوإالَّ  فاعالً  يكون

بالطريان إٰىل  نمِ زَّ والحف عمٰى بنقط املصامر األيقبح من أحدنا أ 

 ؟دجلاممر اأ  اح منَّويقب ،امءالس

  لورشب محار ، فإنَّ رشبمن  عقل أ برش : محارذيلهلاو أبقال 

دول لو أتيت به إٰىل جه، ولطفر ت به إٰىل جدول صغري ورضبتهأتي

ر عٰىل قدق بني ما يه فرَّ عنه، ألنَّ  ره ويروغه ال يطفرضبته فإنَّ وكبري 

ري وغر له واملقد بنيق فرِّ  ال يُ وبرش .يقدر عليه مل طفره وبني ما

 ور. ملقدا

ا ق فينه خيلتعاٰىل، فإنَّ  هللالم من نه الظه يلزم مأنَّ : ثالالث

 املعصية ويعاقبنا عليها. 

 ٰىص.ُحت  أنْ  فأكثر من ةة النقليَّ ا األدلَّ وأمَّ 

 ة:ة املجربِّ يف أدلَّ 

لعدم وجب أو و اع أ علم الوقو تعاٰىل إنْ  اهللا وا بأنَّ قال: احتجُّ 

 ،املحالوقعا لزم  إنْ ف ،فهخالواهللا  شيئاً د العب داا أره إذوألنَّ  .متنعا

أحدمها دون اآلخر،  ]]٣٥٣[[ص /عا أو يق أنْ ما لزم دِ عُ  نْ إو

ه وألنَّ  .وماملعلر يف ؤثِّ ع ال يُ م تابالعل أنَّ ل: جواب األوَّ  ة.ويَّ أول وال

لكن نمنع  ،مناسلَّ  .تحالتهساز وجتالتقدير  ين: أنَّ اوالث م.دَ يلزم القِ 

 ة.يَّ ألولودم اع

 :بوجوه عٰىل قوهلم ةجربِّ ت املاحتجَّ ول: أق

لب ق انوقوع الفعل وجب وإالَّ علم  نْ اٰىل إعت هللا ل: أنَّ األوَّ 

تنع ال نع، والواجب واملمامتعلم عدمه ، وكذلك إذا مه جهالً لع

 قدرة عليهام.

وقع  وأراد العبد خالفه، فإنْ  ئاً تعاٰىل إذا أراد شي اهللا الثاين: أنَّ 

 مزا لمل يقع وإنْ  .فخلا ين، هذلضدَّ ع اتامجلزم اادان املر

وقع  خرآلا يقع مراده ألنَّ  ام مل إنَّ منهامحد وا كلَّ  وقوعهام، ألنَّ 

وقع مراد  وإنْ  .وقعاام هنَّ ا ألا مل يقعكون مرادمهي مراده، فيلزم أنْ 

 ح.رجِّ لزم الرتجيح من غري م أحدمها دون اآلخر

 يلالتوابام يفعله،  اً امللكان ع عالً ن فاالعبد لو كا الثالث: أنَّ 

 بطالن التايل: أنَّ  ناة. وبية ظاهريَّ طرشمثله، وال مدَّ ق، فاملباطل

ال ما واحلركة،  من أجزاء فة ال يعلم ما يفعلهسام يف كاملتحرِّ 

ل خلُّ بطء احلركات لت : إنَّ قلنا ل بينها إنْ ه من السكون املتخلِّ يفعل

 ةكراحلحقة بة الالَّ فيَّ كية الخصوصيَّ مل ب فهو غري عاوإالَّ  ،لسكناتا

 .فوالضع ةلشدَّ من ا

ة:أي املجصنِّف عن رامل ابجو  ربِّ

، وقد  ملتبوع ار يفؤثِّ ابع، فال يُ لم تالع ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

 .مٰىض هذا مراراً 

  لكن ، مناهولو سلَّ  .الفرضة هذا وعن الثاين: باملنع من صحَّ 

 تعاٰىل أوىلٰ هللا ا قدرة إنَّ  :يقال ]]٣٥٤[[ص / ال جيوز أنْ  مَ ـلِ 

ا قدرة عٰىل حيث إهنَّ قدرته أقوٰى من  نَّ أل العبد،قدرة  عل منفلبا

  . ٰىل هاهناالتامنع إنقلوه من دليل  دليللاذا هو  .ما ال يتناهٰى 

ة بخالف هذا ردث كون اآلهلة متساوية القٰى من حيشَّ وهناك يتم

  .املوضع

دة موجِ  نارال نَّ إلم، في العستدعاإلجياد ال ي ن الثالث: أنَّ عو

اد بل إلجي ة مع عدم شعورمها،دولربد لوجِ اء مملا، واقحرلإل
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ال، بل من حيث اإلمج طلقاً ال م وط بالعلم لكنختياري مرشاال

 . علم أيضاً ط فيه العلم بالشَرت وال يُ 

 ات ويكره املعايص:اعلطيريد ا يف أنَّه تعاىلٰ 

له  نَّ ، ألايصعه املويكر اعاتتعاٰىل يريد الط سألة: اهللام ل:اق 

إرادة  نَّ ألو .يامً الثاين، لكونه حكن ع اً صارفو ل،وَّ أل اىلٰ إ ياً داع

 ع.موللس .القبيح قبيحة

تعاٰىل، سواء هللا الكائنات مرادة   أنَّ إىلٰ ة ول: ذهبت األشعريَّ قأ 

تعاٰىل  اهللا  أنَّ إىلٰ وا مها. واملعتزلة ذهبغريو كانت طاعة أو معصية أ 

 ية. عصس بمليد ما يير امإنَّ 

 :لكعٰىل ذبوجوه (لة تزعملا توقد احتجَّ 

ن  رف عاوله ص  ،إٰىل الطاعات عٍ له دا )تعاىلٰ  اهللا : أنَّ لاألوَّ 

 ارهاً للطاعات وك ريداً ان ملك كان كذمن ك وكلُّ  .ملعايصا

 ،عايصامل عن إٰىل الطاعات وصارفاً  اً له داعي نَّ أ ا أمَّ  .للمعايص

ف راصن وساحل إىلٰ  عٍ اله دكون ي وأنْ  ال بدَّ كيم ه حكيم، واحلفألنَّ 

 ة.ا الكربٰى فظاهرأمَّ و .القبيحعن 

والتايل للقبيح،  ن فاعالً لكا قبيحلتعاٰىل لو أراد ااهللا  أنَّ ين: الثا

 ة: أنَّ وبيان الرشطيَّ  م مثله.فاملقدَّ  ]]٣٥٥[[ص /، ام مرَّ باطل ب

 .بالرضورةحة قبيإرادة القبيح 

 ٰىل: ه تعاكقول ،الثالث: السمع
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 .واحشفده من الما عدَّ  إشارة إىلٰ ]، ٣٨اء: [اإلرس  �وها

 وقوله: 
َ

ٰ َوال
َ

رَ هِ ادِ  لِِعبَ  يَْر�
ْ
ف ُ�

ْ
غري ذلك من ، و]٧ر: [الزم  ال

 اآليات.

، والتايل  ن الكافر مطيعاً لكافر لو أراد الكفر من الكا: الرابع

 ثله. م مقدَّ ، فاملباطل

  وهنٰى  هلا، اً اعات فيكون مريدلطبار تعاٰىل أم هللا اخلامس: أنَّ 

يريده ة أمر احلكيم بام ال لاستحال ،هلا  املعايص فيكون كارهاً  عن

 . ) يريدهه عامَّ يوهن(

ن وم .عة موافقة األمرطاال ة خلصوا من الرابع بأنَّ ألشعريَّ او

 اإذد السيِّ  صورةيف  هوكام  ،يريد  الاآلمر قد يأمر بام خلامس بأنَّ ا

  . ملخالفته إظهاراً  يده منهه ال يرطان بفعل، فإنَّ سلالد أمر عبده عن

 د.و غري مرابذبح ولده، وه رَ مِ أُ  يم هإبرا وألنَّ 

وهبا  ،رادةإلا  معق إالَّ األمر ال يتحقَّ  ل: أنَّ واجلواب عن األوَّ 

وما  .باحةواإلذكورة عن احلكاية والسهو امل يغةلص الصخت

 السلطان كيف يليق به إنَّ ف ة،فهي ممنوع ىلٰ وألُ ا ةلصورمن ا وهكرذ

ا ملاهللا  خلق كان أعٰىص  د لوبالع فإنَّ  ؟احلال يف تلكالعبد  امتحان

 الفرق حاصل، فإنَّ  عٰىل أنَّ  .حلاللفة يف تلك انه املخاحصلت م

ف خالب ،دإٰىل األمر بام ال يري رَّ اضطقد د يف تلك الصورة يِّ لسا

 .تعاىلٰ  ]]٣٥٦[[ص / اريالب

مات قدَّ بم وراً كان مأم إبراهيم  أنَّ  :يةانالصورة الثن عو

َت  ٰىل:تعا هعليه قول الذبح، ويدلُّ 
ْ
ق  َصد�

ْ
د

َ
�َ ق

ْ
ؤ  اا�ر�

 زاً جمابح مات الذبح اسم الذلق عٰىل مقدَّ أطو ]،١٠٥ ات:[الصافَّ 

 .ليهل إ كانت تؤوامَّ ـل

 .عظيامً  ءً بال كانا مات ملقدَّ بامل ال يقال: لو كان مأموراً 

باألمر بالذبح  ة الظنِّ مات مع غلبباملقدَّ  مراأل نَّ إ ا نقول:نَّ أل

صيغة أمر  نت الصيغةكا وإنْ  ه يقال: إنَّ  نْ مل أ توحي بالء عظيم.

كصيغة التهديد،  تبارواخ ابتالء يف احلقيقة، بل هي  أمرها غريلكنَّ

  م هضعن بع َل قِ نُ ا يقال م ل أنْ تمحيو يف احلقيقة. ا ليست أمراً إهنَّ ف

  ويدلُّ  ،الذبح إٰىل آنتعاٰىل اهللا أوصله  جاً ودقطع  امكلَّ  ه أنَّ ب

 : لعليه قول إسامعي
َ
 ق

ْ
ؤ َت ا�ر�

ْ
ق  َصد�

ْ
 .ا�َ د

*   *   * 

مة احليلِّ  /مناهج اليقني   ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : ا فاعلون أنَّ يف  :البحث الثاين]] ٣١٩ص [[/

 قُّ حلا هوو ،يرضور هنَّ أ  اعةومجي برص العٰى أبو احلسنيادَّ 

 ي. ندع

 نَّ أ ة إٰىل ة والزيديَّ ماميَّ عتزلة وبعض اإلفة من املطائبت وذه

 ي.كسب كالعلم بذل

 .تعاىلٰ   اهللاالَّ إه ال فاعل إٰىل أنَّ وذهب جهم بن صفوان 

تعاٰىل  اهللا ث هواملحدِ   أنَّ إىلٰ  ةاريَّ وذهبت األشاعرة والنجَّ 

 ،ةدرا للعبد قوتثبأ ءوهؤال .مكتسبعبد ام النَّ إو ،ال غري

ت قدرة ثبِ ه مل يُ نَّ إم فا جهوأمَّ  تعاٰىل. اهللاإٰىل  سبوا الفعلنو

  .للعبد

شعري إٰىل  األ فذهب ، ريهلقائلون بالكسب يف تفسلف اتاخ ثمّ 

عة لطار االعبد متٰى اختا بأنَّ عادة تعاٰىل أجرٰى ال اهللا اه أنَّ عنم أنَّ 

 نْ إو ،االختيار من نكِّ تمد ملعبوا ،اعليهيه وفعل القدرة فعلها ف

 .ال أثر هلا يف الفعلعنده  كانت القدرة

درة احلادثة هلا لقا نَّ معنٰى الكسب هو أ   أنَّ ابه إىلٰ هب أصحذو

 حداث وزائد عليه.و ذلك األثر غري اإل ،يف الفعل أثر

ة ومعصية طاععل ذلك األثر كون الف نَّ ٰىل أ وذهب بعضهم إ
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 ،يفكلاول التمتن يهو ،تلصفاا لك منذري وغ وعبثاً  هاً وسف

 . ذمَّ ح والاملد وهبا يستحقُّ 

 ذلك األثر غري معلوم. إٰىل أنَّ وذهب آخرون 

تعاٰىل وبقدرة  اهللا قع بقدرةالفعل ي اق إٰىل أنَّ حسإو بوذهب أ 

 ة يفل اإلرادة والقدر يفعتعاىلٰ  اهللا ائل أنَّ لعبد، ومذهب األوا

 امرصي وإم الب نيساحل ل أيبهو قول، ومها يوجبان الفع ثمّ  ،لعبدا

 .رمنيحلا

عٰىل اإلحسان   دحامل حسن ورةعاقل يعلم بالرض لَّ ك أنَّ  :لنا

اءة، عٰىل اإلس وحسن الذمِّ ]] ٣٢٠[[ص / ،هيعل وقبح الذمِّ 

ا منَّ  ملا صحَّ الَّ إا وعنَّ بكون الفعل صادراً  ]وريرضال[ علمنا ولوال

 .ذلك

 بكونعلم لاد ن بعيكو امنَّ ل: حسن املدح عٰىل الفعل إيقاال 

 مة يفدَّ ، فلو جعلتموه مقالذمّ  وكذلك عن املمدوح اً درصال الفع

 علم بذلك لزم الدور.ال

، وكيف  د فاعالً لعبن الم بكومة للعال نجعله مقدَّ  :قولنا ألنَّ 

 كونة يف مه مقدَّ بل جعلنايف ذلك، ورة عينا الرضا ادَّ ك مع أنَّ ذل

 ؟الك العلم رضوري� ذ

 . سؤالا الهذ مهلزمزلة يملعتومشايخ ا

 بوجوه: مذهبهم عىلٰ وا لُّ دستوا

ق ي فرقتعاٰىل ملا ب كانت خملوقة هللا ولعباد لأفعال ا ل: أنَّ األوَّ 

 ة بالفرق.ة قاضيالبدهييَّ  أنَّ ع م ،اجلامدتنا وحركات  حركابني

 ،نه تكليفنامبح لق تعاىلٰ  قة هللاانت خملولنا لو كأفعا الثاين: أنَّ 

 ة.ة ظاهريَّ طلرشوا ،لهم مثملقدَّ او، والتايل باطل

 بنا عليه.عذِّ ويُ  ه خيلق فينا الفعلفإنَّ لظلم، لث: يلزم اثاال

فنا،  صوار عند نتفيتو ،د دواعيناد عنتوج اأفعالن الرابع: أنَّ 

 أردناها.  م وإنْ عدَ اها وتُ كرهن قع وإنْ ت إلينا جلاز أنْ فلوال استنادها 

  : له قو ب لعبد  ا ىلٰ عل إ تعاٰىل قد أضاف الف  اهللا  أنَّ س: اخلام 
ٌ
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ءٍ  ْ َ
�  :١٦[الرعد[،  ع�

َ
� 

ٌ
و وه، ]١٠٧د: [هو �ا يُِر�ُد مَ �ِ ال

 .يريد اإليامن

ا ذكرنا وما م بني اً اآليات مجعا نقول: جيب تأويل هذه نَّ أل

 م.تركذ

 ة عىلٰ حجَّ  يكونل آنالقرأنزل ٰىل ه تعابو اهلذيل: إنَّ أ قال 

يات آلن هذه ااملراد م ]]٣٢٣/[[ص  انولو ك رين ال هلم،فالكا

ل له يقو بأنْ  حمجوجاً   يُّ النبكان لإضافة الكفر إليه تعاٰىل 

 ؟نا الكفرقد خلق في باإليامن واهللا رون: كيف تأمرناالكاف

دنا  قصامَّ ـا لتقولوا: إنَّ  يمكنكم أنْ  ام شاعرة: أقٰىص ألا تقالو

علمنا  ،دك القصء عقيب ذليشلاك ذل ُوِجدَ و ،ءد يشا إجيىلٰ إ

 ولكن ذلك استناد إٰىل الدوران. ،إلينااستناد الفعل 

ثتموه بحسب إذا أحدبني ما ن قوفرِّ ا نقول: هل تُ نَّ إ مّ ث

 فإنْ ال؟ م واعيكم أ عقيب د تعاىلٰ  له اهللاذا فعإوبني ما  ،اعيكمدو

ل فعتناد الباس عرفةم لكم َق مل يب لفرق فأظهروه، وإالَّ رتفتم بااع

 يكم. لإ

رضورة  ،منابه عل ه اقرتنا متٰى أحدثناقضاة بأنَّ ايض الأجاب ق 

ومتٰى   ،ا حسبهها بحدوث ه جيبوأنَّ  ، حدث اا ملاعينوه لوال دبأنَّ 

 م.غري عل ه يكون جهالً نَّ أل ،هذا العلميقرتن به  نْ أ  ا مل جيزخلق فين

ا  كوننلم بلعصل احيه نَّ ، ألوهذا غري الئق من قايض القضاة

 احلسني. ن أيب ، ويأيت ماي� بكس فاعلني

 وه:ة بوجريَّ ت األشعواحتجَّ 

، و املطلوبن من الرتك فهمكَّ  يتمل إنْ  العبد الفاعل ل: أنَّ األوَّ 

رجيح ح لزم ت مرجِّ يح الفعل إىلٰ يفتقر ترجمل  ن فإنْ متكَّ  نْ إو

له  فعن من اك نْ ح إافتقر فذلك املرجِّ  ح، وإنْ جِّ كن من غري مرمملا

لرتك افتقر إٰىل كن اأم نْ إفتعاٰىل،  هللال فعكان من  نْ إوسل، سلت

  لزم اجلرب.الَّ إر، وح آخجِّ مر

والتايل   ، هبا اً ملعاه لكان ألفعال داً موجِ  بدالع كان والثاين: ل

حد ص أ صِّ القادر ال ُخي  أنَّ  :ةطيَّ ان الرشيب مثله. مواملقدَّ  ،طلبا

القصد  ث عنينبع ي الزئاجل وألنَّ  . مع الشعورالَّ إمقدوريه 

 ، فإنَّ يل ظاهروبيان بطالن التا .لعلموط باوالقصد مرش ،كيلِّ ال

طء والبعة الرس تيوال يعلم كيفيَّ  ،سافةامل ءك ال يعلم أجزااملتحرِّ 

 غري عامل. والنائم فاعل ،ركةالقائمني باحل

 نا. هاه لتامنع آٍت دليل ا :لثالثا

تعاٰىل  اهللان لكا اً قادر لعبدالرابع: لو كان ا]] ٣٢٤[[ص /

 عٰىل كلِّ ر ادٰىل ق ه تعامن أنَّ  انَّا بيَّ ره، مل عني مقدوىلٰ ع راً قاد

لتساوي   ،ٰىل عينه فهو قادر ع ،عٰىل مثله  ادرق ه وألنَّ  .املمكنات

ذا إا بقادرين، ألنَّ  وقل لزم وقوع خمالَّ إو ،التايل باطل املثلني، لكن

 أنْ و ال بدَّ حة فمصل ه أنَّ تعاىلٰ  اهللاعلم  العبد أراد فعالً  أنَّ  ارضنف

 إجياده منه يقتيضصلحة ملا ه تعاٰىل علم أنَّ نَّ نا أ رضف يريده، ثمّ 

 .درينل يقع بقاذلك الفع بد حاول فعله، فإنَّ لعا نَّ إ تعاٰىل، ثمّ 

يهام الفعل وحاجته إل غناءسته يستلزم اأنَّ  :الالزم بطالن وبيان

 هذا خلف.  ،معاً 

الطرفني  دأحح رجِّ يُ  ه أنْ يمكنر املختا أنَّ  :لواجلواب عن األوَّ 

واجب  كم يف حقِّ بعني مذهح، وهذا ر من غري مرجِّ  اآلخعىلٰ 

 الوجود.

 ج القادر عنرِ ال ُخي  و اإلرادةح املوجب للفعل وهرجِّ امل وأيضاً 

ن صالام حاألهنَّ  ،والرجحانتواء سيتناٰىف اال وال ،كونه قادراً 

 لفعل باعتبارين.ل

م هتيف اعتقادا بدلعرة عن االقدنفت  ة كامبهلشه اهذ واعلم أنَّ 

 ،كبرياً  ا تعاٰىل عن ذلك علو�  تعاىلٰ افية لقدرة اهللابعينها نفهي 

 ص ما ذكرناه.التخلُّ يق وطر

  لم الرشط العامنَّ وإ ،ييل ممنوعالعلم التفص أنَّ  :ينوعن الثا

 ، فإنَّ ي عن القصد الكيلِّ زئاجلاث عدم انبع ايل، ونمنعمجاإل

ص صَّ كة مطلقة تتخرح صدام يقة إنَّ حلركا جيادإلد قاصال

 وقه، فلاجلزئي مسبوقة بتحقُّ إٰىل ضافة إلا وألنَّ  .ص القابلتخصُّ ب

 الدور، ويفهي العلم لزم  ة التياإلضاف عىلٰ  فاً قه متوقِّ قُّ حت كان

 نظر. خرياأل

من قدرة العبد، فوقوع  وٰى أق  تعاىلٰ  قدرة اهللا أنَّ  :لثالثان وع

وال ة نيَّ داوحٰى يف الشَّ ميتل ا الدليوهذ ٰىل،أوٰىل عات هللاور امقد

 واب عن الرابع.هو اجل ا بعينهٰى هاهنا، وهذيتمشَّ 

 ، العدمبتة يفا ثاهنَّ ات غري مقدورة، ألذ: الاعرةشقالت األ

 .ةالبتَّ  دراً العبد قا فال يكون ،اً ورمقد فال يكون ،د حالٌّ والوجو

 .وجودةهنا م كويقال: املقدور هو الذات عىلٰ  ال

الذات  ن هو املقدوركا إنْ  معناه ألنَّ  ، سدفانقول: هذا  انَّ أل

د ع فقوو املجمأ وحده  ]]٣٢٥/[[ص  ودلوجو اأ ها وحد

 ت املعدومأثب  منل له، وهذا يرد عىلٰ حمصَّ معنٰى  فال قضتم، وإالَّ نا

 ا علينا نحن فال. تزلة، وأمَّ املعن م

ل الفعت باإث من مسألة: القائل بالكسب فراراً ] ١٩٦/٢[
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 ا أنْ نقول: العبد إمَّ  انَّ أل ط،والنهي غال مرألن عدم اد ومللعب

 ل فهو املطلوب،وَّ األ كان نْ  فعله أثر ما أو ال يكون، فإيف لهيكون 

 .مذهب جهمبو قول كن فهمل ي وإنْ 

 بأنَّ ص من قول املعتزلة لَّ يب احلسن: كيف تتخألل ا نقوإنَّ  ثمّ 

 ونلله باذمُّ حه و ن مدس مل حيو علالفه بام حسن مدحه وذمُّ نَّ إالعبد 

رة مل ؤثِّ ة غري مفعل قدرتعاٰىل قد خلق مع ال اهللا نَّ أل ؟الذي فيه

سن ويستحقول هبذا عاقل يرتيض ال يُّ أ ، وقدرة خيلق يف اللون

 ح والذمَّ حسن املدومل يست ،عبد فعالن اليف ه خلقألنَّ  مَّ ذاملدح وال

 ًا؟واحد ه خلق فيه فعالً ون ألنَّ الليف 

ٰىل إ القسمة األفع لفس نا فيامذكر : قدلةمسأ] ١٩٧/٣[

 . خرتعد واملواملتولِّ املبارش 

د  ما تولَّ  كلَّ  عتزلة إٰىل أنَّ ت املبفذه، دواختلف الناس يف املتولِّ 

د و تولَّ أ د عن فعله املبارش ولَّ ت عل له، سواءف وهمن فعل العبد ف

 د عن املبارش.تولِّ عن فعله امل

وما حيصل   ،دةرا اإلالَّ إد للعبل ال فع هأنَّ  ىلٰ ر إوذهب معمّ 

 . و من طبع املحلِّ دها فهبع

 ر.فكال الَّ إاملعتزلة: ال فعل للعبد ن م آخرونوقال 

 وهو قدرته لِّ حم ما يوجد يف عل له إالَّ ام: ال فوقال النظَّ 

 .حلِّ املالقدرة فهو واقع بطبع  ، وما يتجاوز حملَّ ملبارش ا

 ايهف  وليستعاىلٰ عله ف دات منلّ توامل وذهبت األشاعرة إٰىل أنَّ 

 . بدلعل ما هو كسب

ة سألمللنا به يف اعليه ما دلَّ  لُّ ويدل، وَّ عندي املذهب األ واحلقُّ 

دة ولّ تلنا املعامن أف ع ما يقعىلٰ  ملدح حسن اا نستوٰىل، فإنَّ األُ 

نها كالقتل، م رَخ أُ عٰىل بعض  تحسن الذمَّ كتابة والبناء، ونسكال

ة يَّ د ال علّ اقعتالة هذا اوريَّ  رضعىلٰ  الالً استد رناهام ذكوهذا إنَّ 

الفعل صادر عن  أنَّ ب المن ق  ل قولبطِ نفسه. ويُ ]] ٣٢٦[ص [/

 تكارشتف ولوملا اختله لو كان كذلك لدام ، أنَّ طبع املحلِّ 

 م مثله. دَّ فاملق ،ها باطلةكلُّ والتوايل  ،فيه تاياملتساو

 داتلِّ تواملو ،عال تق ة جيوز أنْ ختياريَّ اال عالألفال يقال: ا

بعد حصول السبب  أنَّ  :نهبيا ة.تياريَّ خان كوفال ي ،كذلكيست ل

 .ب والواجب ال يكون مقدوراً املسبَّ  بحسب

 ال أنْ  ه جيوزأنَّ  ،د مقدورلِّ و: املت: لسنا نعني بقولناقولا ننَّ أل

فال  سببال ال يفعل ه جيوز أنْ أنَّ د السبب، بل معناه يقع مع وجو

 . بملسبَّ يفعل ا

عل ن فد ماملتولِّ  نكو قبح عىلٰ وال حلسنا يفلة ال دالال: ال يق

و رق هاملح يف النار فاحرتق مع أنَّ  ابي� لقٰى صأ من  ا نذمُّ نَّ العبد، فإ

 .رنالاسطة تعاٰىل بوا اهللا

اق ال العلم بحصول االحرتعٰىل اإللقاء مع  ذمُّ ل: القوا ننَّ أل

 .عٰىل اإلحراق

يب يل أ قو قض يفالتنا نَّ رين ظبعض املتأخِّ  مسألة:] ١٩٨/٤[

ب عقي يار والقول بالوجوبباالختومها القول  ،يبرصحلسن الا

 .عية والداالقدر

 إنَّ ، فةردللق ب هاهنا غري مناٍف وجوال فاسد، فإنَّ  وهذا ظنٌّ 

ال يفعل،  نْ يفعل وأ لذي جيوز أنْ ام هو او هو إنَّ ه من حيث درالقا

 من آخرء يش ة أوط انضامم إرادوجوب الفعل برش ايفينوهذا ال 

 أثري.الت ائطرش 

ا نفعل زلة: إنَّ عٰىل املعت ااعرة رد� ت األشمسألة: قال] ١٩٩/٥[

ن نكو اّج زلوا لط املاء العفصاخل عند االلون بحسب قصدنا، فإنَّ 

 اطل.فام ذكرمتوه ب ،ذا باطل، وه نيعلفا

 .عبدن وقوع اللون بالووالتزم البغداديُّ 

ذا إف ،زاجِّ ء الزايف أج كاٍف  ونللا فقالوا: إنَّ  ،ونيُّ ا البرصوأمَّ 

 طالنه.ب ، والقول بالكمون ظهرفص ظهرا ماء العهب نرتاق 

 ببسببل  ،ه بسببلط الاخل داللون يقع عن جاب حممود بأنَّ أ و

 .زاّج وال صفمزاجي الع

 ألشاعرة.ه تسليم ما لكالم اأنَّ ة غري القوَّ  وفيه بعض

  بيحل القيفع  التعاىلٰ  هيف أنَّ  :الثالث ث بحلا]] ٣٢٧[[ص /

 : بالواجب خيلُّ  وال

  .يهامادر علوهو ق  ،إٰىل احلسن عياً بيح وداعن الق له صارفاً  نَّ أل

وهذان  ،هنمع غناه عيح بقه عامل بقبح الفألنَّ  ،ا وجود الصارفأمَّ 

يف  احلسن كاٍف  فألنَّ  ،ا وجود الداعيوأمَّ  القبيح. توجبان عدم

 دة.إذا خال عن جهات املفسله  ريداملإرادة 

ة عٰىل عجزاملر منه إظها زاجل، القبيح يفعل أنْ  ازلو ج وأيضاً 

ك الرشمن  ريدعون إٰىل أنواع الكف الً ُس ل رُ رِس يُ  أنْ و ،ابنيد الكذَّ ي

 نع الوديعة. وحتسني م مةنعفر الوكإبليس  ةوعباد

تعاٰىل  هابني، ألنَّ ٰىل يد الكذَّ يظهر املعجزة ع جيوز أنْ  ال يقال: ال

فلو  ،ةجزع املالَّ إيق  طروال ،رسولدق الا صنفعرِّ يُ  قادر عٰىل أنْ 

 وهو حمال.  ،ةت القدرد الكاذب النتفه عٰىل يظهورا زنجوَّ 

 اىلٰ ته تعدرق  كان لعدم إنْ  ضرالفهذا ويز ا نقول: عدم جتألنَّ 
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ٰى القدرتني ه ليس انتفاء إحد، فإنَّ ام فررتم منهلزمكم الوقوع في

 ال يامً كٰىل حه تعالكونكان  وإنْ . ٰى أوٰىل من العكسرخات األُ إلثب

 ود.اف باملقصعرتو افه ،فنيكلَّ ملا س عىلٰ لبِ يُ 

قبيح،   وه وهعدم هف باإليامن من علم من كلَّ عاىلٰ ه تإنَّ ال يقال: 

ائد إليه كان لغرض ع نْ هو عبث قبيح، وإغرض فال ل كان نْ ه إألنَّ 

كان  فهو قبيح، وإنْ  اً رن رضف وكاكان إٰىل املكلَّ  فهو حمال، وإنْ 

 وإنْ ، ر الرضالَّ إ فليتكل من الحيص فال ،مالعد مومعل فهو نفعاً 

 نفع الغري بتكليف هذا قبيح. ، ألنَّ غريه فهو قبيح كان إىلٰ 

وهو تعريضه للثواب،  ،فاملكلَّ إٰىل د : النفع عائقولنا نَّ أل

 اهذو ،صول إٰىل النفعالو ن منجيعله بحيث يتمكَّ  أنْ ومعنٰى ذلك 

 الغرض قد حصل.

 نساحلوترك إرادة  ،حةبيق  لقبحادة ا: إرمسألة] ٢٠٠/٦[

القبائح ويريد  ال يريدتعاٰىل  تعاٰىل، فاهللا من اهللاصدران فال ي ،قبيح

ه حيث إنَّ ]] ٣٢٨[ص [/عات من طا الىلٰ إ له داعياً  نَّ ألو .الطاعة

  ة وله صارف عن إٰىل احلسن والطاعات حسن فله داعٍ  كيمح

 . هكمتحل ملعايصا

ا  ومه ،يةملعصعن ا ٰى ة وهنالطاعمر به تعاٰىل أ وألنَّ  أيضاً 

 وكراهة املعصية. الطاعةزمان إرادة لتيس

 )ادةاإلرٰىل ععٰىل الطلب ال  األمر يدلُّ ( ة:ريَّ األشعوقول 

 ف.خيس

 ه تعاٰىل.ة يف حقِّ عٰىل اإلرادعدم العلم بالزائد فل، الً أوَّ ا أمَّ 

اكه انفكل مع مغايرته لإلرادة عقَ يُ  ب الالطل ، فألنَّ ا ثانياً وأمَّ 

السمع قد  وألنَّ  .عنه  اهللاتعاىلٰ  ،صاقن مريد القبيح نَّ ألو .نهاع

 ك.عٰىل ذل دلَّ 

اهة قبائح وكرالإرادة  تعاىلٰ  اهللا عىلٰ  زواا األشاعرة فقد جوَّ وأمَّ 

 او� لك علعن ذ صية منه تعاٰىل اهللاملع وحبُّ  اعة من العايصالط

ه إنَّ  يثحه من بكفر يعاً زمهم املعتزلة كون الكافر مطلد أ ، وق كبرياً 

 ؟للكافر فكيف يأمر باإليامن كيمه حنَّ وأل .منه هللاد رافعل ما أ 

 ه يكرهه.أنَّ  عواألمر بعث عليه وتقريب منه م

 لِّ اعل لكٰىل فه تعاهبهم بأنَّ  مذرة عىلٰ شاعت األتجَّ حاو

 بإرادته. علهن فقبائح موجودة فهي موال ما مٰىض  موجود عىلٰ 

 ،وباً لغم اركافر لصن العة مطالا تعاىلٰ  اهللالو أراد  وأيضاً 

 ة ظاهرة، ألنَّ طيَّ ، والرشم مثلهفاملقدَّ  ]،فاقاً اتِّ [ل يل باطوالتا

علم  ه تعاٰىل وألنَّ  .ادهمل يقع مرمن ملغلوب فا ارضا ا تعن إذيداملري

 .كون يه الا علم أنَّ ملال يريد  ه ال يؤمن واحلكيمكافر أنَّ من ال
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 ، وغري ذلك.]١٣ [السجدة:

 صلاأل عىلٰ  نيٌّ ه مبأنَّ  :لواجلواب عن األوَّ ]] ٣٢٩[[ص /

 .فيام مٰىض  هنالبطقد ثبت د، ولفاسا

ه نَّ ث إيحة من باملغلوبيَّ  يوصف ام مله تعاٰىل إنَّ أنَّ  :لثاينوعن ا

 هذا الزم، واالضطراريالعبد ال امن االختياري من ياإل رادأ 

 قع.ي ال هأنَّ افر باإليامن مع ه تعاٰىل أمر الك، فإنَّ ضاً عليكم أي

ن  اكا إذ يكون ما الريد ي الكيم احل أنَّ  مسلِّ ال نُ  :وعن الثالث

ل، وال ي متأوَّ معلسليل اوالد .ن الكافرن ممكن مياماإلو ،ممكناً 

ق اإليامن خل يف تعاىلٰ ة هللا ئثبات املشيإ نيبا ونلة بني قوافمنا

 أراد وقع.فلو أراد مهام  ،عاٰىل قادره تفإنَّ  ،والكفر

ل  فعه ال يأنَّ  ثبت  ه تعاٰىل حكيم ثبت أنَّ امَّ ـل لة:مسأ] ٢٠١/٧[

 ازعوا يفعنه، واألوائل ن  اهللاتعاىلٰ  لكان عابثاً  إالَّ  لغرض، وإالَّ 

فهو  من فعل احلسن كلَّ  نَّ أل، لكان ناقصاً  الَّ إوا: والذلك ق 

حسن به يف نفسه وما هو  هوعل ما ه قد فصفة هي أنَّ يد ستفي

 د ناقص.يفستم وكلُّ  ،به من غريه أحسن

يوقعها  وفهت املمكناالت بكام امل عتعاىلٰ  هنَّ م قالوا: إإهنَّ  ثمّ 

ا بعد هلكمِ يُ  ة ثمّ ناقص شياءاألد وجِ يُ  ال بأنْ  لكامالت،لك ات عىلٰ 

 ،ال باستيناف تدبريه ئق بالالَّ  إٰىل كامله ه مشتاقاً قلخل لب ،ذلك

 لكامل بالقصد الثاين.هو استيناف ذلك التدبري يف اوالغرض 

ا فنفو، هفورَّ ئل وحألواعرة أخذوا هذا الدليل من اشاواأل

ية غا تواثبِ ، ومل يُ املمكناتيع مج عنتعاٰىل و هنع رضببه الغبس

، أرسها من االعتبارة بيَّ لغائا ا علل، وأسقطوتامن املمكن مكنمل

ريها من العلوم، وهذا وغ الطبِّ افع األعضاء وعلم من وأبطلوا

 ه تعاٰىل.يم يف حقِّ نقص عظ

،  فيدًا مست علفا لِّ كون كمن   قال األوائل: املنعب عامَّ واجلاو

 . اينٌّ ال بره احلسن والقبح خطايبٌّ  عىلٰ  نيَّ الدليل املب نَّ أ  عىلٰ 

 ن:يرآخ تنيجَّ ح حدثت األشاعرةتسوا

غرض، ال عل ذيم الفدَ لزم قِ  قديامً كان  ض إنْ الغر إحدامها أنَّ 

كان غريه  إنْ و  سل، تسلتعاٰىل  ثه اهللا ن حمدِ كا فإنْ  ثاً كان حمدَ  وإنْ 

 .غرض عل لكلِّ  فاعاىلٰ ت هأنَّ  من  مرَّ فهو باطل بام
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ط توسُّ ففعله ب ،الغرض ممكن أنَّ تهام وثاني ]]٣٣٠[[ص /

 الفعل عبث.

  ،اىلٰ نه تعصل مث حاالغرض حمدَ  أنَّ  :لوَّ ب عن األواجلاو

 ،العبد منث ه حمدَ غراض، أو نقول: إنَّ قطاع األوال يتسلسل الن

 . وأصلهم فاسد

دون ن مودها يل وجيستحبعض األغراض  أنَّ  :ن الثاينعو

 غري مقدور.  لحيستوامل ،لالفع

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤العبيديل (ت  نيهوت/ عميد الدِّ الَّ ق الإرشا

نة احلسا لنف: (ونحن فاعلون ألفعاقال املصنِّ]] ٣١٣[[ص 

ا واقعة بحسب قصدوالقب هبا.  نا، والذمُّ واملدح يتعلَّق يحة، ألهنَّ

.  أصلهم ب عىلٰ قللل يف فعل ان، للزوم القوياهذ كسبوال

بل وال عٰىل مؤمن،  مة عٰىل كافر، عاٰىل نعون هللا تال يك أنْ  مهمزيلو

 ائع، وأنْ بالرشنثق  ب، فالاالكذَّ يد  عىلٰ  اتجزُيظِهر املع نْ أ و

ح ولتعلُّ رًا. واًا جائيكون ظامل فيه  الكالمق باحلاجة إٰىل مرجِّ

ح  جئ باطل، ألنَّ لح مجِّ  من مركالسالف، فال بدَّ   لم باملعااملرجِّ

بمنزلة  عٰىل أنَّ ذلك  الوقت.وكذلك يف صلحة له،ملا نم فعليف ال

 اشرتاط عدم عىلٰ  عنامجوقد أ ، من السبع هاربللطريقني 

ص. وصدور فعل غاملخ ا استدللنا ء، ألنَّ ليس بيشور به ري مشعصِّ

 ؟).ونهذكرفيام ييَّة باإلحكام، وأين اإلحكام عٰىل العامل

ة] ملعتزلة [ ا و  ة اميَّ ت اإلم اتَّفق (  : ه) (دام ظلُّ قال الشارح   عٰىل أنَّ كافَّ

اهللا  أنَّ ٰىل إ من تبعه و  صفوان  ن جهم ب  ب ه فاته، وذ ترصُّ العبد فاعل ل 

ني هلا) أي لذواهتا، (وال حمِدث ليسوا  عبيد فيهم، و ال  ألفعال  خالق   تعاىلٰ 

ي ومن تبعهام شعر األ ار و ء من صفاهتا، (وذهب النجَّ ني) بيش مكتسب 

هنا، م يكتسبو فيهم وه  ال العبيد ع ف أل ق ال هو اخل  تعاىلٰ   أنَّ اهللا إىلٰ 

 فقال( ، وحقيقته ب الكس ]] ٣١٤[[ص / يف ماهيَّة واختلفوا 

هللا تعاٰىل، وإذا ها ا ها خلق ة وفعل عٰىل الطاع  ا عزم بد إذ الع هم: إنَّ بعض 

ٰىل هذا كسب عون فيك  ية) وفعلها (خلقها اهللا تعاٰىل)، عزم عٰىل املعص 

إنَّ  ل بعضهم: صية، (وقا ع مل ا و ة أ الطاع ه عىلٰ زم ع عبارة عن  العبد 

ان صفت  ة صي ة أو مع اع ونه ط اٰىل، وكع ت بقدرة اهللا ت الفعل واقعة ذا 

  ل. وهو قريب من األوَّ   عبد)، درة ال صل بق حي 

الفعل) أي بصفته، بحال  إنَّ قدرة العبد تتعلَّق رون:قال آخ(

 الوال جمهولة جودة وال معدومة وو م(غري (وهي) أي احلال 

 ة.معلوم

ا  م أنَّ العلم إىلٰ شوأبو ها أبو عيل زلة اختلفوا، فذهبتعملا وأمَّ

، ن اعلنيبكوننا ف أنَّه ي إٰىل لبرصسني او احلب أبهوذظريٌّ

، واستدلَّ رض  عني املصنِّف (عٰىل قوهلم) أي قول) يالشيخ وريٌّ

 املعتزلة (بوجهني:

ل: أنَّ أف عند  نتفية م ا ا، ودواعينقصدن واقعة بحسبنا عالاألوَّ

 رضورًة).ينا ه إلتناد اسيقتيضلك ممَّا ذو ،ناارفصو

 علمنا رضورة عىلٰ ( ليالدلهبذا)  تدلَّ نس  أنْ ىلٰ و: (واأللهوق 

، فإنَّ ذلك معلوم لنا ن)فاعلو اعٰىل أنَّ نا فاعلني، ال بكون

 كام استدلَّ به مشايخ املعتزلة.بالرضورة، (

  ىلٰ اعت هللا من ا(حاصالً  ليكون) الفع َم ال جيوز أنْ ـلِ  :قالال ي

از وقوعه ، فجهيادر علنَّه تعاٰىل ق أل ؟اعينابحسب دو وقعوإن ْ

 ه. من

 وريِّ القدح يف علمنا الرض ال تقتيض اىلٰ  تعاهللا قدرة ا نقول:ألنَّ 

خيلق إنسانًا مشاهباً   ) عٰىل أنْ اده إلينا، كام أنَّ قدرة اهللا تعاىلٰ نتسال

 يملع يف قادحة غري سِّ دَركة باحلن مجيع الوجوه املم ديلول

 بولدي.الرضورّي 

(بني  رقفالن الفصل، أي وكرتد ون) أيهل تفصل ال يقال:(

 له) أياعيكم وبني خلقكم سب دويكم بحلفعل ف لتعاىلٰ  خلق اهللا

 و(الفصل اعرتفتم) بإدراك الفرق (بحسبها، فإنْ  لللفع

م ال نتأ ًا فيكم) ويكون خملوق  از أنْ ج الَّ ]] فبيِّنوه، وإ٣١٥ [[ص/

 شعرون.ت

بن أمحد،  رابد اجلبَّ ني ع) يعقضاة الل: أجاب قايضنقو انَّ (أل

رضورَة أنَّه لًام ن به عه اقرتدثنا أحٰى ا متهام أنَّ ل بينالفص ل:(فقا

اهللا   خلقهدث، وإنَّه جيب حدوثه بحسبها، ومتٰى ح انا ملدواعي لوال

وفيه) هالً، ج نألنَّه يكون به هذا العلم، رتقي أنْ فينا مل جيز  تعاىلٰ 

 ي) منرصبلا  احلسنيبمذهب أيب(اعرتاف ا اجلواب ذه ويفأي 

 .وريٌّ نا رضيستناد أفعالنا إللعلم باا أنَّ 

بأنَّه لوال م) لعلن اوجوب اقرتاينازع يف  أنْ  : (ولقائللهقو

نقيضه،  عىلٰ  ه ال دليل عليه، بل الدليل قائمدواعينا مل حيدث، فإنَّ 

عن  الدواعي و نع نافلتل مع غا أفعا نَّع ما يصدر فإنَّ كثرياً 

 ل. عاث تلك األفحدو معدمها وعدزمة بني املال

ء، ولوال يسامل ونيذمُّ حسن ون املمدحوي العقالء : أنَّ (الثاين

جيوز ا ملا جاز ذلك، كام ال ساءة منَّواإل حسانإلعلمهم بوقوع ا

 اخللقة لقبحه. حبق  وذمُّ  منهم مدح حسن اخللقة حلسنه
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) أ ح والذدملال يقال: ا رعان ساءة (فحسان واإلإلا ىلٰ ي عمُّ

 لذمِّ اام) أي باملدح وهباستدللنا  وفلهلام،  نيفاعل ا كوننعىلٰ 

 ر.دولزم الننا فاعلني هلام ( كوأي عىلٰ  عليه])([

) أي باملدح والذمِّ (عٰىل العلم  ا إنَّام استدللنا هباما نقول: إنَّ نَّ أل

 . نيكوننا فاعلفاعلني، ال عٰىل ا ننوكب

نَّ أب( -الثاين  أعني -جه هذا الو نع )ريألشعجاب اوقد أ 

وع لم بوق الع عدم رالذمِّ عٰىل تقديوناع املدح امتي ال) أ املح

منا أنَّ للعبد سلَّ  م لولزام يا (إنَّ واإلساءة منَّحسان اإل

ا إذا قلنا: إنَّه مكتسب ص]] قدرة٣١٦ [[ص/ ه املدح توجُّ حَّ ، أمَّ

 عن ل، وعربَّ لذات الفع اً ثدِ حم ) أين فاعالً يك مل ليه وإنْ والذمِّ إ

 لك).از ذج: (وإالَّ [ملا] هذكور بقولاملليل لدا ل املذكور يفاحامل

إذ هو  ان، هذي  ب الكسي املصنِّف: (بأنَّ خ) يعنالشي (أجاب

 فإنْ ال؟ ُنردِّد ونقول: هل للعبد فعل أم ا لفظ ال معنٰى حتته، فإنَّ 

ل فقد ن ع نَّ اقضتم)، ألكان األوَّ لبتَّة، ل للعبد اعف ال هاكم أنَّ مدَّ

ها كلِّ  هوز استناد أفعالجيفلَِم ال  ا منه،م علإذا جاز وقوع ف(وأيضًا 

] ذمِّ و[قبحوال ملدحا من قبحين لزمكم املحذور الثا كان إنْ ليه، وإ

 نكرامل ب واألمر باملعروف والنهي عن تُ الكُ ل وإنزال ُس بعثة الرُّ 

ب الذي لقلال فع ف (يفاملصنِّي نالشيخ) يع وغري ذلك. وألزمهم

لطاعة العزم عٰىل مها) أي ا ية هلعصعة وامل الطاىلٰ العزم ع هو

لقالوا  ال؟ فإنْ  لعبد أمعل امن ف( عصيةامل والعزم عىلٰ  وهو ) باألوَّ

(وإالَّ  ال فعل للعبد عندهم ه من فعل العبد (فقد ناقضوا)، إذأنَّ 

 :ةعينش راً م ُأموألزمه  خإنَّ الشي الكسب حينئٍذ. ثمّ  نٰى  معفام

ل: أنْ  ، مؤمن ر وال عىلٰ  عٰىل كافنعمة ال تعاىلٰ  يكون هللا ال األوَّ

ا الك به عذِّ يُ ندهم والكفر واملعايص ع ق فيه ه خيل، فإنَّ ظاهرفر فاأمَّ

 بالنسبة إٰىل العذاب حلقري املنقيضليها، فأيُّ نعمة له يف إجياده اع

ل وجوده اح يف همع أنَّ مدي؟ لرساد واهلوان واخلزي املؤبَّ  ئم)لداا

وال بنفي نفسه  ف يفالترصُّ يستطيع  اجز الم أسري عهيٰىل رأ ع

 إثبات.

 ن الامياإلًام عليه لو فعل به منعام يكون من فإنَّ ؤا امل(وأمَّ 

ا (إذا أسندنا القبائح ، ألنَّ )، وذلك غري معلوم عٰىل قوهلمملفسدة

باملؤمن  هلفعما يكون  جاز أنْ ، كبرياً  ا عن ذلك) علو� هللا ااىلٰ إليه تع

هم دفاملؤمن عن. وأيضًا نعمةً يكون  فال املؤمن، لكذلسدة مف

له نعمة  فأيُّ  ه وامتثال أوامره،إيامنعٰىل  تعاىلٰ هللا به اُيعذِّ  جيوز أنْ 

 ء وأقبحها.وهذا من أشنع األشيا ؟حينئذٍ  عليه

زنا استناد اا جإذ ا]] (الثاين: أنَّ ٣١٧[[ص / از  ج هلقبائح إليوَّ

 لرشائع.باق بقٰى وثوفال ي ،بايد الكذَّ  ىلٰ ع عجزار املإظه

ينايف  دم ال للع جويزتعن هذا: بأنَّ الة (األشاعر وا) يعنيابأج

إنَّ االحتامل فيها قائم مع ة)، فالعاديَّ  العلوم بالثبوت كام يف القطع

 يده بصدق من ظهر عىلٰ  قطع] نا[فإنَّ  ا نجزم بانتفائه، فكذا هنا،نَّ أ 

 .هق دصم عد ويزناة مع جتجزعامل

ا التجويز (مع هذ دقع) بالص القطنَّ ، أليفضع (وهذا :قوله

جزة عبارة عن املع  يدهظهر عىلٰ من  بصدق هل)، ألنَّ القطعج

 ممتنع يف فإذا كان عدم صدقه جائزًا غري م صدقه،اع عدنتاد اماعتق

بًا لكوجهالً اد االعتق نفس األمر كان ذلك ، قبنه غري مطا مركَّ

ور وأنواع لرشمجيع اهم أنَّ دطع، (وعنقلا ذال هف) حيص(وكي

عادته  مل نعلم منلو  منع ؟ن ذلكاهللا ع تعاىلٰ  منه بائح واقعةالق

لقطع)، الختالف نافيًا لا ممنَّز القبائح مل يكن التجوي فعل

باعتبار  مهعد ويزعادة وجتنَّ القطع بالصدق باعتبار الاالعتبار، فإ

االقد ور ائح والرشبقفعل ال هتداع من ) أنَّ علمنا مع رة، (أمَّ

 ). فال(

 فعل هن عادتمل نعلم م قوله: (لو للو قال بد واعلم أنَّه

عادته لَِم من و عُ (ل رة:طيَّة املذكوم الرشو مقدَّ الذي هبائح) الق

 .ىلٰ وأ فعل القبائح) لكان 

 ىلٰ ألنَّه تعاظاملًا جائرًا،  عاىلٰ يكون اهللا ت (الثالث: يلزمهم أنْ 

ل عندهم إالَّ فع  والدان قطعاً وجوجلور ماو مظلال )، إذفعلهام

ري أو غ منكراً ًا أو جور  أو، سواء كان ظلامً ىلٰ ن اهللا تعاوهو صادر م

 بِ َومَ تعاٰىل:  اع، لقولهمجباإلطل (با، والالزم ذلك
َ

ٍم  ا َر��ك
�

َظال

عَ 
ْ
لت:  �بِيِد �ِل  . ]٤٦[ُفصِّ

 ):(بوجوهة ني املجربِّ احتجَّ اخلصم) يع

 ة]:جلربيَّ ج اجااحتل من األوَّ  [الوجه] ]٣١٨[[ص /

ا أ عبد إ الا: أنَّ (أحده يعني  عدم)وال لتكون نسبة الفع نْ مَّ

لفعل بدالً عن ًا عٰىل اادرن ق يكو نْ أعٰىل السويَّة) ب (إليهالرتك 

 يلزم ثاينوالا، جيب أحدمهالرتك بدالً عن الفعل، (أو الرتك وعٰىل 

رتك لاوالفعل  أعني - نيفرطلا أحدألنَّ كنة)، ملاجلرب وعدم منه ا

 ء يشعًا، وال قدرة عىلٰ ناآلخر ممت كان الطرف إذا كان واجباً  -

ا أ وبوهو املطلمنهام، ( ل إمَّ د ذينك إجياده أح يفتقر يف نْ ). واألوَّ

وع وق  الةال، الستحح، أو ال يفتقر. والثاين حمالطرفني إٰىل مرجِّ 

ح مر اوي من غري ملمكن املتسا ن ويك) أنْ  لو إمَّاخي الل وَّ (واأل ،جِّ
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ح الذيذلك امل و له أ علطرفني إليه من فاجياده أحد يفتقر يف إ( رجِّ

ل يلزم من اٰىل،هللا تعفعل ا من الكالم  ا ننقلألنَّ ، لسل)التسه واألوَّ

ح يف  كذلك، وفعليف أصل ال وُنردِّد فيه كام ردَّدنا إٰىل ذلك املرجِّ

ح  ح إمرجِّ  عني أنْ أ  )لثاينحمال. (وا هإنَّ ، ولنهايةغري ا ىلٰ املرجِّ

ح مي صول ند ح عنَّ زم منه اجلرب، أللتعاٰىل (ي ن فعل اهللاكون املرجِّ

ح ك املرذل نني، فال بدَّ  والرتك ممكل الفعكان ل جيب الفعل، وإالَّ جِّ

ح ا أنْ  من مرجِّ (إٰىل  يينتهأو ل، ل) وهو حما(يتسلس [آخر])، فإمَّ

ح ملجئ مر  اجلرب. نيعك وذللفعل، معه ا بجيجِّ

ة ( نِّف) عناملصب أجا  بوجوه:هذه احلجَّ

ح ليس أمرأنَّ امل ها:أحد حفيكون عه، نخرت اً رجِّ ل ًا، بمرجِّ

ح، والوجوب ال املصلحة ه منفعل  الاإلنسان بام يفعلم  و املرجِّ

هذا  بالنظر إىلٰ ن، وممكرة إٰىل القد تلزم اجلرب، ألنَّه بالنظريس

علم هو وليس ال اجب،و اهللا تعاىلٰ  نم صلحلالعلم اوهو ا حاملرجِّ 

م لإذا ع هكذا، (ود له قدرة العبتيضقإنَّام املللفعل)، و املقتيض

ملصلحة وانتفائها (عٰىل ا املعنيَّ  الوقت)( ل يفإجياد الفعاشتامل) 

الوقت)  ذلكيف  إجياد الفعل وقت آخر، فإنَّه يقتيض عنه يف

 الفعل يفاد إجي نَّه يقتيضإف( ه:قولاء يف ، واهلحةلعٰىل املص املشتمل

]] هو ٣١٩و/[[ص  صدر (علم)،ئدة إٰىل مذلك الوقت) عا

 علم.لا

ح أحد اادأنَّ الق (وثانيها: اآلخر ال عٰىل  ملقدورينر ُيرجِّ

) أي عرح، كام يف اهلارب من ملرجِّ  ض (له طريقان) السبع إذا عنَّ

ان شطعلا أو اويان،ان متسيفغ له را حرضائع إذان، (واجلاويمتس

ح فإنَّ الفاع، (متساويانان) دحق  هحيرض  أحدمها) عىلٰ ل ُيرجِّ

 ح.جِّ ملر اآلخر، (ال

 عدم ني (عىلٰ تكلِّم] امل[من عنا) أي مجاعةمجا قد أ أنَّ وثالثها: 

ح زائ) أي شرتاط التخصيصا يف د عٰىل اإلرادة (الرتجيح ملرجِّ

 عىلٰ  تعاىلٰ  هقِّ  حجلرب يفلزم ا عاٰىل، وإالَّ جود ت واجب الوحقِّ 

 العبد).كذلك يف حقِّ  ، فليكنكمقول

 ة]: يَّ ربمن احتجاج اجل جه الثاينلو[ا

العبد لو كان (أنَّ اجلربيَّة التي احتجَّ  هي من الوجو(الثاين) أ 

فعل ا نإنَّ باطل بالوجدان، فاملًا هبا، والتايل دًا ألفعاله لكان عموجِ 

بة م ، وهياحلركة  تلكم ال نعل نحنو، أ  تتجزَّ جزاء الأ  نمركَّ

نَّ [علَّة] ]، ألركاتهات) [بني حلبطيء يفعل سكنجزاء، وااأل

كنات ه بتلك السه ال شعور لمع أنَّ عندهم لسكون ل اختلُّ  ءالبط

ه) أي يف وِجدًا ألفعاله (مثلم) وهو كون العبد ملبتَّة، (فاملقدَّ ا

 لهعفي ام) بملر عاالختيابا نَّ الفاعلة ظاهرة، ألطيَّ والرش. (البطالن

ٰىل إ د الكيلِّ ي نسبة آحا، (لتساوالي� ًام تفصيورة) علالرض(ب

كملتحااد)، وكاإلجي ، ما يف اجلملةيقصد حركة  وز أنْ ال جي مثالً  رِّ

يعة والبطيئة ا كالرسإٰىل مجيع أفراده  نسبة مطلق احلركةألنَّ 

 ةركسام احلأق  يرة، وباقيستقيمة واملستدواملطة والصاعدة واهلاب

]] ٣٢٠/[[ص  ] من هذه [معيَّنةحدة واول صحف ة،احدو

حبالفاعل ال حلركات عن ا سام، ي األق باق  عىلٰ  دَّ له من مرجِّ

دون  بالقصد إٰىل إيقاعها يَّنة ص احلركة املعالَّ اختصاليس إو

ق تعلِّ املصد لقصد اجلزئي وهو القإذن ال بدَّ من االباقيات، ف

 ة.لك احلركتلم بلعا دعب إالَّ ن كمي ذلك الو ،نة مثالً عيَّ بحركة م

 ل باالختيار باماعلفعدم علم اٰىل تقدير لزم) أي عه ي(وألنَّ 

ام نستدلُّ عٰىل ا إنَّ عاملًا)، ألنَّ نه تعاٰىل ا بكوي علمن ه، (نفر عنيصد

 ز صدور األفعال عنعال عنه، فإذا جاه بصدور هذه األفعلم

 ا. هب معلري من غ هعال عنفألتصدر هذه ا نْ ري عامل جاز أ ل غفاع

جوب املنع من ون هذا (بنِّف ععني املص(أجاب الشيخ) ي

علمه عٰىل ال ي ان فعلاإلنس ر عنيصد نْ أند الفعل جلواز عالعلم 

ن لفعل االختياري موجود ا قدح ذلك) أيوال ي سبيل التفصيل،

، اً تعاٰىل عامله يف علمنا بكونأي ) عامليَّة اهللا تعاىلٰ دون العلم (يف 

(يف  ) واإلتقانبوقوع اإلحكام ه تعاىلٰ عامليَّتلنا عٰىل لدتسا اما إنَّ نَّ (أل

د األلأفعا كم ل غري املحالفع بوقوع ينتقض فال عال،فه ال بمجرَّ

 عن العلم به. امنفك� من العبد) 

 زمةال احلقيقة منع املجلواب نظر، فإنَّه يفواعلم أنَّ يف هذا ا

  سبيلىلٰ ع ناسناإل فعل عن صدور ازوعليها، وج رهنواالتي قد ب

 حمِدثًا له. در كون العبعٰىل تقدي علم به ممنوع، ر من غرياالختيا

نَّ كلَّ قَّ أايل، فإنَّ احلبطالن الت نب: املنع م يف اجلواوىلٰ واألُ 

الً حال إجياده،  و معلوم لنا مفصَّ ا باختيارنا فهنَّفعل يصدر ع

ة وديَّ جو راً مووهنا أُ كبقول ال عٰىل تقديرت حلركة والسكناء اجزاوأ 

ا الدورها، إمة حال صمعلو ة يفوظة ثابتة تبقٰى حمف الَّ أهنَّ  القوَّ

 دة بالذات، بلا غري مقصولكوهنراكها ضعف إدا، لة هلكاملدرِ 

 ولصغرها.عن املقصود الذايت  بعيدة

 :ة][الوجه الثالث من احتجاج اجلربيَّ ]] ٣٢١[[ص /

شياء األ نم) ىلٰ  تعااهللا درام فالعبد خال (الثالث: لو أراد

عنيَّ  م يف وقت ك جسم معنيَّ  لو أراد حتريلعبد، كامقدورة لامل
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 ملحال)، ألنَّ ا ت، (لزمالوق  يف ذلكسكينه  تتعاىلٰ  وأراد اهللا

املحال  مل يقعا لزم وإنْ  ان وهو حمال،لضدَّ وقعا اجتمع ا دين إنْ املرا

 وفل ،رد اآلخود مراجو منهام كلٍّ  ادنع من وقوع مرملا اأيضًا، ألنَّ 

زم لملوانع، فيليتني من اود علَّتهام خاعًا، لوجلوقعا م ِدما معاً عُ 

 حمال. ، وهو مهاموعد ااجتامع وجودمه

الرتجيح من غري ر لزم دمها دون اآلخاد أحقع مرو وإنْ 

ام متساويح، ألنَّ التقديمرجِّ  وهذا  ري،تأثان يف االستقالل بالر أهنَّ

لو  أمر ممكن -تعاٰىل  هللا درانايف ملعبد ما ةأعني إراد - التقدير

، كورةذهذه املحاالت امل زم منه أحدقد ل ليكنالعبد قادرًا، كان 

ًا، وهو د قادرفال يكون العبر ممكنًا، لتقديهذا ا  يكونفال

 املطلوب.

قدرته ة لنسب تعاٰىل، إذ ال نقول: يقع مراد اهللا اويف هذا نظر، فإنَّ 

ت انضمَّ  وإنْ مؤثِّرة  هتردق  نوكتام بد] إنَّ لعاوالعبد، [ قدرةإٰىل 

ا هلا،تني ضٰىل وإرادته معارارة اهللا تعمل تكن قد ا اإلرادة، إذاإليه  أمَّ

 لعبد.ال يقع مراد االتعارض ف تقديرعٰىل 

منهام وجود مراد   كلٍّ من وقوع مراد  وقوله: (ألنَّ املانع

 ود سببوج امهنم كلٍّ  نع من وقوع مرادملال ااآلخر) ممنوع، ب

 ر عدمهام.ٰىل تقديقوعهام عال يلزم و ذٍ ئينوح ه،دِّ ض

 ).أقوٰى  درته ق نَّ ، ألتعاٰىل يقع اهللا : مراداجلواب: (وقوله

 ]:يريد القبيح ال يف أنَّه تعاىلٰ : الرابعة [املسألة

 دناح من عباده، وعنالقديم مريدًا للقبائقال املصنِّف: (وليس 

قالف يتيكاد اخل ال رادة هي إلا ألنَّ ]] ٣٢٢/[[ص  ،اهاهن حقَّ

 نستدلَّ  أمكننا أنْ  قول الشيوخسلَّمنا  ، وإنْ  ما سبقلعلم عىلٰ ا

لكافر رادة، فيكون اموافقة اإلطاعة نَّ الهي. وأ والنمر ألعليه با

 بالكفر؟ يف يرٰىض واجب بقضائه، فك مطيعًا. وأنَّ الرضا

در مل يق لوزًا اجعون يك امء، وإنَّ ز ليس بيشعجيالتقهم بادِّعاء وتعلُّ 

 قادر). ا أنَّهقد بيَّنَّإجبارهم، و عىلٰ 

ه عٰىل  تزلةاملعو فقت اإلماميَّة): (اتَّ هظلُّ دام شارح (قال ال أنَّ

بُّها، بل رٰىض هبد القبائح وال ي ال يريتعاىلٰ 
 يكرهها، وأنَّها وال ُحيِ

ة:  ربِّ جغريه، وقالت املر وكافلطاعات واإليامن من التعاٰىل يريد ا

 ن من الكافر.واإليام الطاعات ٰىل ويكرهاعت اهللا يريدهاح ائقبال بل

أنَّ ف (بملصنِّني اعشيخ أيب إسحاق) يالعٰىل قول علم أنَّ او

ق من العلم ال يت ]ة [نوعإلرادا اٰىل عامل  اخلالف هنا، ألنَّه تعحقَّ

 ه، (فاملراد إنْ إليعي العلم صارف عنه ال دا القبيح)، وذلك بقبح

ما   فعله فهوكان من  ر به، وإنْ مأ  اممَّ  [فهو] ده،ابعل اكان من أفع

م بام العلعن  ةرادة)، وهو عبارإللداعي هو اي إليه، وادعاه الداع

ستحيل إرادته للقبيح هذا ي املصلحة، فعىلٰ  الفعل منعليه اشتمل 

ا ام م هبا، وهو مرها أ من عباده فألنَّ معناهستحالة إرادته طلقًا. أمَّ

فاقاً  لاحم حسن غري  باده فهوهللا به عما أمر ا لَّ ك أنَّ عٰىل  اعمجإلل ،اتِّ

ا اس قبيح. ه، يه إليعن داعارة ا عبه من فعله فألهنَّ تتحالة إرادوأمَّ

عن  علمه بقبحها الصارف لهائح، له إٰىل فعل القب داعي لوال

 فعلها. 

ا عٰىل قول املشايخ الذين أثه: قول ة  ا  تعاٰىل صفةا هللابتو(أمَّ ملريديَّ

 ف معهم). ق اخلالقَّ حتيف عي، الداىلٰ ع دةائز

د  يأنَّه تعاٰىل ير صنِّف (عىلٰ ) يعني امل الشيخواستدلَّ قوله: (

 املشايخ بوجوه:ٰىل قول ايص عه املعت ويكرطاعاال

عن الكفر، وال بدَّ يف األمر ه تعاٰىل أمر باإليامن وهنٰى ل: أنَّ األوَّ 

 بك الطلذلو ،قاً ار به اتِّفومء للفعل) املأتضاواق ن طلب م

 ءطلب واقتضا يف النهي من وال بدَّ  إلرادة)،تضاء هو اق الا(و

 اهة.الكر معنٰى  وذلكنه، عاملنهي  ]] لرتك٣٢٣[[ص /

ه، لكان مطيعًا ل أراد من أيب هلب الكفر لو أنَّ اهللا تعاىلٰ  (الثاين:

موالتايل باط  عةاالط : أنَّ ةطيَّ بيان الرش له.مث ل باإلمجاع، فاملقدَّ

ملطاع أعظم من  عن كون اي عبارة رتبة)، وهلا عم ادةة اإلرفقوام

ا عناه. أ ذكر امَّ عون الطاعة عبارة كدلُّ عٰىل املطيع، وي جلزء ٰىل امَّ

ل وهو كوهنا األ  اإلرادة، فقول الشاعر: موافقةوَّ

   رهغيظًا صد حتُربَّ من انص

  يطع) مل تاً ٰى يل مو(قد متنَّ 

 ه.رادتإو هتمنيصل له حي أي مل

ا  ٰى سمَّ لواله ليُ  إنَّهفلرتبة، (اعتبار ااجلزء الثاين وهو  ىلٰ ع وأمَّ

 فاقًا.اطل اتِّ وهو بدنا)،  عل مراذا فا، إنتعاٰىل مطيعًا ل اهللا

ل ملذكور كام دلَّ عٰىل : إنَّ البيت ايقول نْ ولقائل أ  اجلزء األوَّ

ٰى سمَّ أنَّه  كلين منه، وذلثاا زءنقيض اجل عىلٰ  عٰى كذا دلَّ من املدَّ 

 من فعل اهللا اعة له، واملوتو موته طوه ٰى نَّيته املتمنمأُ ل حصو

منيته ومراده، فعل أُ  ٰى لوملتمنَّلذلك اعًا مطي فيكون اهللا تعاىلٰ  تعاٰىل،

اعة إطالق لفظ الطهذا إذا كان  ال تكون الرتبة معتربة.ينئٍذ وح

 جازإذ املطلوب، ملا اللة عىلٰ دفيه  َق  مل يبازاً جم هنا حقيقة، ولو كان

 ه.ب اطِّرادجي ال

 بقضاء حمن القبائ وق وغريمهاالكفر والفسان و كلث: ل(الثا
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اهللا  عٰىل الرضا بقضاء مجاعوع اإله، لوقلرضا بجب ا لواهللا تعاىلٰ 

 لكفر كفر).تعاٰىل، لكنَّ الرضا با

 وهبالوجدلَّ است هبأنَّ ح رصَّ  )رمحه اهللا تعاىلٰ (م أنَّ املصنِّف علوا

خ منا قول الشيوسلَّ  وإنْ  القبائح،ال يريد  ىلٰ اتعه  أنَّ ورة عىلٰ ذكامل

]] ٣٢٤[[ص / يف هلاء)  (افإنَّ  ه باألمر والنهي،يندلَّ عل نْ أمكننا أ 

عٰى املذكور، وهوإٰىل  له: (عليه) عائدةقو القديم قوله: (وليس  املدَّ

 الَّ دام إنَّ ان ان األخريهجوواله. سواللقبائح)، إذ ال مرجع  مريداً 

ل يدوالدليل األ ،ةخاصَّ  ذلك عىلٰ  وكراهة  إرادة الطاعات لُّ عىلٰ وَّ

 لزماً تسهي مة والنلإلرادمًا ستلزمون األمر تقدير ك عٰىل عايصامل

 للكراهة.

ت التي علم ه تعاٰىل مريدًا للطاعا نزاع يف كوننَّه الواعلم أ 

ذلك ل ، بم وقوعهادع معل لتي ا مريد للمعايصوقوعها، وغري

 لمعايص الواقعةمريدًا لتعاٰىل  ع يف كونهازنلا ام، وإنَّ عليه معجم

م  من علإيامن تقع ك ي ملالت تنه مريدًا للطاعاوباد، ويف ك] الع[من

مل تقع  أنَّه مريد للطاعات التيحابنا رار كفره، فعند أصاستم

ة أ ه للمعايص الوكار  د للطاعاتيرمري ه غنَّ واقعة، وعند املجربِّ

 الواقعة.والقبائح  يصامعلل ه مريدوأنَّ  ع،قمل ت تيال

ل عٰىل ليل األلة الدووجه دال ٰىل انقول: اهللا تع أنْ  هذا املذهبوَّ

مجاعًا، وهنٰى  صيان إستمرُّ الكفر والعنَّه معلم أ ات من بالطاعأمر 

 داً مري اقًا، فلو كان اهللا تعاىلٰ لواقعة اتِّف والقبائح اعن املعايص

 يريده بام ال اً رمآن لكاطاعات تلك الل دريري موغح لتلك القبائ

نهي لاألمر اإلرادة وا ، الستدعاءحمال نَّهوإ  يريده،اهيًا عامَّ ن

 ا. عدمه

وجه الثالثة ف باألعل استدالل املصنِّه) جلُّ ح (دام ظشاروال

 ويكره املعايص.  لطاعاتعاٰىل يريد ات ٰىل أنَّهاملذكورة ع

 عومجملة ده دالل: مراقاي أنْ  مكنوي ، ملا ذكرناه.رظه نوفي

فإنَّ  بانفراده، منها واحدٍ  ، ال داللة كلِّ عٰىل ذلكالثالثة األدلَّة 

 عيدًا.ان بك إنْ وذلك حمتمل 

قني عن األ اب بعضقوله: (وأج ل املحقِّ بأنَّ إرادة الفاعل وَّ

و[األمر  ،ريهغ لفعل  إرادة الفاعلغريه)، أي غريه غري إرادة لفعل

 عل لفعلإرادة الفا ينيعة، الثانيرادة اإل يدلُّ عىلٰ  امإنَّ 

ي إرادة الفاعل هوٰىل التي عٰىل األُ  ] ال]] غريه٣٢٥ [[ص/

 عله.فل

عان  مريد  تعاىلٰ عرة يف قولنا: اهللاألشا عةا) أي مجا(ومدَّ

يف لفاعل هلا، (كذا الكالم )، ألنَّه ا(هي األُوىلٰ  للمعايص، إنَّام

ة الثانيةحلا وٰىل)، دون األُ  ةينالثة ااإلرادوافقة م ةإنَّ الطاعف، جَّ

دة إلرااتعاٰىل ب اد هللا رنَّ كفره ممطيعًا، أل يكون الكافر حينئٍذ الو

 اإلجياد.رة يف القد رشيكة لتي هيا

 تعاٰىل فر من حيث هو قضاء اهللانَّ الرضا بالكالثة أ (وعن الث

 ر).كف ةحيث هذه احليثيَّ طاعة وال من 

لُّ نَّام يد األمر إنَّ أ  يفوا ينازع مون مللِّ ول]: املتكقوأ قوله: ([

كذا واعل لفعل غريه، (في إرادة النية])، يعناإلرادة [الثا عىلٰ 

اعة)، فالطا ، (ومل يقل - لثانيةيعني ا -اإلرادة  قة هذهمواف إهنَّ

)، اً ضأي لفاعل لفعله، وال الطاعةعٰىل إرادة ااألمر يدلُّ أحد: إنَّ 

 وٰىل.ألُ ا دةرافقة اإلعة مواطالحد: إنَّ اأ ل أي ومل يق

 )عاٰىل طاعةضاء اهللا تمن حيث هو ق  فررضا بالكوقوله: (ال

ده إٰىل اهللا اد وجواستن من حيثطاعة (كفر بال االرض معناه أنَّ 

ال خيتلف إنَّ القبيح وهو باطل، ف فر ال من هذه احليثيَّة،، وكتعاىلٰ 

 هللا ىلٰ ستند إسواء اح يبالكفر قب ارض، فإنَّ النيلعلفابالنسبة إٰىل ا

 ه).إٰىل غري تعاٰىل أو

 رادةأردتم باإل إنْ كم أنَّ  ق هنا:الم املحقِّ أنَّ حاصل كلم واع

 دة الفاعل لفعلعة إراٰى موافقتها طاسمَّ مر وتُ ا األ عليهي يدلُّ الت

، إذ فسهن ء عىلٰ ون استدالالً باليش أنَّه يكو مسلَّم، إالَّ غريه فه

معل عٰىل مفلاب لغريذلك ا الفاعلر ماإلرادة أ  هذه معنٰى  بيانه  ا تقدَّ

 هبا، ه عبارة عن أمرهمدألفعال عبا تعاٰىل ن كون إرادة اهللام

 علومة وقوعهاعات امله تعاٰىل آمر بالطاأنَّ  عىلٰ  ق واقعتِّفاواال

 ء من املعايص. غري آمر بيش] وغريها، و]٣٢٦[[ص /

عٰى  هو مدَّ و  ، لفعل نفسه  فاعل ال رادة دة إ را إل ا ب أردتم  وإنْ 

  ألمر داال� ت مل يكن ا لكلِّ الكائنا  ٰىل مريد اهللا تعا يف قوهلم:  ة ر اع ألش ا 

  سه، فال ن الفاعل مطيعًا لنف لكا  إالَّ اعة، و قتها ط مواف ٰى  مَّ عليها، وال ُتس 

  . ٰى كفره غري مراد هبذا املعن   عٰىل أنَّ   يعًا بكفره يدلُّ عدم كون الكافر مط 

ه،  ) إٰىل آخر...واازعمل ين لِّمونتكه): (املظلُّ دام ( وقول الشارح

ق، والممَّا ذكره امل فع شيئاً مل يد  .ًا ممَّا ادَّعاهئ ينايف شيحقِّ

يه نظر،  لني) فبالنسبة إٰىل الفاع تلفال خيالقبيح (إنَّ  له:وقو

 دفع رضر وختليص نبيٍّ رِّ إليه لر من املضطفإنَّ الكذب الصاد

 نود خري األوز ذمُّ جي اختار، وهلذن املع ب الصادرلكذكا سلي

ل، و الصادر جنون ليس كعن الصبي وامل ب الصادركذا الكذاألوَّ

 .لقبحالبالغ العاقل يف اعن 
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 يف قوله: ألُوىلٰ و حذف لفظة (غريه) ال  ق املحقِّ واعلم أنَّ 

ن اغري إرادته لفعل غريه) لكه) وقال: (ه لفعل غري(غري إرادة غري

 ة.ورة من غري رضزائد ا، ألهنَّ وىلٰ أ 

 من الكافر)اد اإليامن أر عاٰىل لوأنَّ اهللا تخالف بملا (احتجَّ  :هقول

ًة (من قدر أعظم در) أيافر أق الك لكان(كافر أراد الكفر لمع أنَّ ا

كافر) وهو وع مراد الوقوع مراد اهللا تعاٰىل ووق لعدم  اهللا تعاٰىل،

ه نَّ مجاع. وألل باإلاط، وهو بجزاً عا الكفر، (فيكون اهللا تعاىلٰ 

ري  واملحال غ حينئٍذ حمال، فإيامنه ال يؤمن، الكافر نَّ أب عامل] ىلٰ [تعا

 مراد.

لجلوا ال  ان اهللا تعاىلٰ لو ك يلزمام عجز إنَّ  الأنَّ  :واب عن األوَّ

 اهللا تعاٰىل كذلك، ألنَّ  يامن، وليسٰىل إجبار الكافر عٰىل اإليقدر ع

عٰىل  ناميإلم ارد منه مل يام، وإنَّ انَّما بيَّ  قدور عىلٰ  مكلِّ  قادر عىلٰ 

 املكلَّف. منوط بقدرة)، إذ هو التكليف حينئذٍ  النتفاء ل اجلرب،سبي

علوم ممكن من ف املخال : أنَّ ن الثاين(وع]] ٣٢٧[[ص /

بهم)، فإنَّ ب عٰىل مذهرد يف الطلا. وألنَّه أو ما بيَّنَّاته عىلٰ حيث ذ

 نم فيهبدَّ  ه الأنَّ  ادة، إالَّ رزوم لإلملغري  دهمعن كان األمر وإنْ 

بًا جالكافر مو اإليامن منعلم بعدم وقوع و كان الاقًا، فلطلب اتِّفلا

كونه مرادًا  تحالام اسبًا، كه مطلوكون تحالسالستحالته ال

 اقًا.واقع اتِّفيكون مأمورًا، وهو خالف ال، فال بزعمهم

 ]:داتلِّ و[املسألة اخلامسة: يف املت

والنهي ه األمر جُّ وتل، انَّدة ماملتولِّ ل ا(تقع األفع: صنِّفاملقال 

و الظلم هو -لقبائح ال وأصل ا ل والرتك، وكيفٰىل الفعإ

 ).د؟متولِّ  -والكذب 

عند املتكلِّمني فعال ه): (املبارش من األم ظلُّ شارح (داال قال

 يف، (آخرط فعل اًء) أي من غري توسُّ العبد ابتد ُحيِدثه  [هو] الذي

حملِّ لَّد يف  سواء تورش اباملعن حدوثه ا جيب م دواملتولِّ   قدرته،حملِّ 

كنا حرَّ  إذا و خارجًا عنه، كامأ ن النظر، (ملتولِّد عقدرة كالعلم) اال

ال اإلنسان يقع هبا، ال لب أفعوذكر اليد ألنَّ أغ )،اأيدينسًام بج

به ك رِّ د ُحت ضاء ق عفإنَّ غريها من األ احلكم هبا،ختصاص هذا ال

  حملَّ ٰى  ال يتعدَّ ارش بامبملان كلِّموملت ارسِّ فيُ ثالً. وقد الرجل مك

 وزه.ااه ويتجعدَّ د بام يترة، واملتولِّ لقدا

ل هو من فعل العبد د هاملتولِّ  يفن موتكلِّ ف امللقوله: (واخت

د من فعل العبد ام تولَّ أنَّ كلَّ  أم ال؟ فذهب املصنِّف إىلٰ  ملبارش كا

د تامسبب اعاليد بة كبارش) كحرد عن فعل امللَّ وتء سوافعل له  وهف

ل التفسري ارش عٰىل بملا د نكة القلم علِّد، وكحرللمبارش واملتواألوَّ

 مبارش)(متولِّد عن  فعل ند عتولَّ (أو)  ،ثاين التفسريلالكتابة عٰىل ا

ل، وكحركة الكرة ري األوَّ ٰىل التفسكحركة القلم عند الكتابة ع

مجهور مذهب  هوو( الثاين عٰىل التفسري ضراأل خلشبة عىلٰ اب

 .ةلزعتامل

كحركة  لِّ قدرته)وَجد يف حم ما يُ فعل إالَّ ه ال يام: إنَّ وقال النظَّ 

، (فهو واقع قلمال كحركة]] ٣٢٨/[[ص  زه) تجاوي(وما  يده

كة قًا لليد كان مالص )، ومعناه أنَّ القلم إذااملحلِّ  بطبع املتحرِّ

 الكاتب. لفع ببطبعه ال كحترَّ 

ث  وما حيد اإلرادة،ة إالَّ تَّ بلا عبدفعل لله ال نَّ أ ٰىل عّمر إوذهب م

.قع بطبع املبعدها فهو وا  حلِّ

ة إىلٰ بت ا(وذه اهللا تعاٰىل، وليس من دة املتولِّ فعال  األأنَّ  ملجربِّ

 .ل املبارش يف الفع ها كسب، كام قالوهعبد فيلل

وقوع  ) عىلٰ ) تعاىلٰ اهللا همحر(املصنِّف  قاحتجَّ الشيخ أبو إسحا

ان ومنهيٌّ عن ر باإلحسف مأمونَّ املكلَّ أب( ا:منَّلِّدة املتو العاألف

مع الَّ لنهي إمر وال األيفع ا متولِّدان، والمهفاقًا، (والظلم) اتِّ 

م استبعد عد. (ثّم إنَّ الشيخ  الفعلّي عىلٰ قدرة) املأمور واملنه

د إاستناد  هو الظلم  ح وأشّدها قبحاً بائقالأصل نا بأنَّ يلاملتولِّ

ا مها] متوهلام، [وائح فروع بقلار أكثفإنَّ كذب)، الو لِّدان. أمَّ

ا الكذب فظاه  بكالرضد متولِّ  لظلم فبعض أنواعهار، وأمَّ

ل اهللا تعاٰىل، من فع  يستحقُّ ذلك، وليستال الشتم ملنو

م، فتع اٰىل عٰىل ماعنه تع ر القبيحالستحالة صدو ها  دورص نيَّ تقدَّ

 من العبد.

ظلم  برتك ال مكلَّفونا ، مع أنَّ )؟انَّد عتولِّ فٰى املين : (فكيفلهقو

ذلك كون  ق إالَّ مع يتحقَّ ء ال ك اليشلتكليف برتوالكذب، وا

ُيكلِّفنا اهللا تعاٰىل  نْ جلاز أ ر من املكلَّف، وإالَّ وصدال ك ممكناملرتو

 .عهاضواعن م الكواكب ريلسامء وتغيإٰىل ا الصعود برتك

ل   األفعاىلٰ ع يأ  ها)علي مُّ ح والذدملا اسن منَّقوله: (وألنَّه حي

 األفعال ىلٰ والذمِّ ع حسن املدح ل هنا أظهر) أيدة، (باملتولِّ 

 القتل  عىلٰ املبارشة، (فإنَّ الذمَّ  لألفعاعٰىل ار منه أظه دةلِّ املتو

 ابةكتكام يف تابة) كلح عٰىل ا(واملد  هلاموالشتم) لغري املستحقِّ 

 ءانكبع) الصنائها من ريغنبويَّة (وحف واألحاديث الصاامل

 عٰىل ملدح والذمِّ د العقالء من ا(أعرف عنالقناطر املساجد و

 ر.النظوبارش) كاالعتامد امل
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 - ل ب الفع، فإنَّ القدرة عٰىل سبره نظ]] وفي٣٢٩[[ص /

ة  كافية يف -عليه الفعل  أعني ما يتوقَّف وجود ذلك صحَّ

 ف برتكو تكليه لكذب إنَّاما برتك الظلم وايفنتكل، وبهلتكليف ا

 .امبهسب

لذات، مقصودين باهنام والسبب لكمهل ذكر وإنَّام [ذكرا و]أ 

ًا بالنار، نق فال ُحترقول: الام تض، كرالسبب مقصود بالع وترك

ًا، بل اتِّفاق ن فعله ه ليس نفس اإلحراق، إذا ليس ميَّ عنفإنَّ املنه

 من فٰى خبارش ليس أ واملدح عٰىل املر. لنا ايف اإللقاءه وهو ببس

د، فإنَّ وتملا ىلٰ ملدح عا كلِّ  املدح عىلٰ يامن أظهر من عٰىل اإل  املدحلِّ

 الكفر، فإنَّه أظهر ّم عىلٰ ذا الذارش وكن مبيامإلتولِّد مع أنَّ امفعل 

 مبارش.أنَّه   عٰىل كلِّ قبيح متولِّد معن الذمِّ م

ه (بأنَّ  ا:تولِّد عنَّانتفاء الفعل امل عىلٰ  ةجربِّ وا) أي املجُّ تحقوله: (ا

كهجذبه أحدادرين، وي ق م بكفَّ سج قتصال إذا إٰىل  مها) أي حرَّ

ه عن جهت] [لهخر ك اآليآلخر) أي حال حترا(حال دفع  جهته

ل، (فليس [إىلٰ  )، حلركة بأحدمها أوٰىل من اآلخروقوع ا جهة] األوَّ

اقعة، فلو وقعت الوكة يف احلر ام سبب مستقلٌّ هنم لٍّ  فعل كألنَّ 

قوعها ح، (وومن غري مرجِّ  حيجالرت لزم التعيني بأحدمها عىلٰ 

وهو  حد)،ر واثملؤثِّرين عٰىل أ ازم اجتامع ، وإالَّ لام] معًا حمال[هب

بأحدمها تعنيَّ وقوعها معًا وإذا امتنع وقوعها هبام و ضًا، ال أيحم

 .املطلوبا، وهو بغريمه

 ةراد بقوَّ ة للتجزئة)، واملابلم ق ة اجلسوَّ : (واجلواب: قهلقو

جسم   ذ كلُّ طبعه، إ بحسب يه الذي يقتض هب ئملقامليل اجلسم اا

 ٰىل ماجزئة إللت قابل ، وذلك امليليعيٍّ بو ذو ميل طاألوائل فهعند 

ك للجسم  القابلناهٰى، كام أنَّ اجلسم تال ي وجد ي له كذلك، واملحرِّ

القادرين باجلسم، (فأحد  ائمالق يلطبيعا للميل  امضاد�  اي�  قرسميالً 

 ّي،ل الطبيعاء) املي(بعض أجز ِدثهُحي  ذيلا ّي ه القرس) بميللبغي

 نيرأي بالقادام معًا) كة هبراحل ُل خر، وحتصُّ آخر جزءًا والقادر اآل(

ام هبام (أقوٰى) أي أرسع (من حصوهلِعال بسبب امليلني اللذين فُ 

اجلسم عند   ركةح ] لساوت]٣٣٠/[[ص  ذلك ، ولوالحدمهابأ

ومل   عن قادرين، اهورصد  ته عندحد حركوا ها عن قادرصدور

 .باطل قطعاً رٰى، وذلك أشّد من األُخ إحدامها تكن

ين ذكر فخر الدِّ  ق عقيبحقِّ ره املب ذكجلوااواعلم أنَّ هذا 

ة ا  بون وجامء ماحلك ة، وهو مبنيٌّ عٰىل ما ذهب إليهملذكورللحجَّ

ٰى  يتأتَّ وال  يتناهٰى،إٰىل ما ال قسامالنه ا، وقبولمجسمليل لكلِّ ا

أ،  اجلزء الذي ال من ثبوت تكلِّمونقاله امل ام ىلٰ ك عذل وهلذا يتجزَّ

ق احذف  بدهلا لفظة  رك، وذاجلزء)لفظة ( )ىلٰ تعا رمحه اهللا(ملحقِّ

ة املذكورةخر الدِّ نَّ ف(اجلسم)، أل ا: إذا ن: (لهكذا ين أورد احلجَّ

ل ما دفعه وجذبه أحدمها حارو وعمواحد بيد زيد  زءالتصق ج

 ه.آخرإٰىل  خر...)آلا

*   *   * 

ل دتم األفعانسأ قالوا:  بهة الثانية:لشقوله: (ا]] ٤١٢[[ص 

، وهذا ينتقض انودواعي ،ناب قصودبحس وعهاق يث وإلينا من ح

م هلافعوليست أ  )،كلِ م يفعلون بحسب قصد املَ فإهنَّ  ،ةبالرعيَّ 

 سبحه يفعل ب، فإنَّ )دالسيِّ  عد ملعبوكذلك ا( ،كلِ املَ  ستندة إىلٰ م

 ده. إٰىل سيِّ  مستنداً  لهفع يسول ،دهيِّ قصد س

ك لِ ة مع املَ الرعيَّ  أي من صورة )ذكرمتوها م جلواب: أنَّ او(

لنا بحسب ع أفعامطابق ملا ذكرناه من وقو غري ،دسيِّ مع ال لعبدوا

 ،داعيالقصد والد لفعل عنبنا اجوأ ا قصودنا ودواعينا، ألنَّ 

ل وال فع ،هوداعي كلِ املَ عند قصد ة واجبة لرعيَّ اال أفعوليست 

 درُّ ة ومتالرعيَّ ق عصيان  ملا حتقَّ وإالَّ  ،قصدهو دهعند داعي سيِّ  دبعلا

 البطالن. وهو معلوم ،لفةاالعبد باملخ

كة  رلو أوجدنا احل( :ةيعني املجربِّ  )لوااق : الشبهة الثالثة(له: وق 

ا ة لكنَّعٰىل إجياد احلرك ندريا قاأي لو كنَّ )هرا اجلوادنألوج ثالً م

 أي يف صورة )اكهن ستنادة االعلَّ  ألنَّ ، (رهاواجل إجياد ن عىلٰ ريدقا

 )الفرع حاصل يف هوو ،دوام هي الوجإنَّ ( ي هي األصلتاحلركة ال

وهو  -  فيها ق احلكمجب حتقُّ دة، فيا موجواجلواهر، فإهنَّ  ينيع

 ن.طالوذلك معلوم الب ،- هاانا إيَّ اد إجيعىلٰ  رتنادق 

درة لقا قلُّ تع بأنَّ  :عنه(  فاملصنِّني يع )أجاب الشيخ(

 وإالَّ  ،الً ون معلَّ ن يكء أ يش كلِّ إذ ال جيب يف  ،)لعلَّ باحلركة ال يُ 

و الذي ه، أي إحلاق الفرع )اقحلاإليبطل  ئذٍ وحين(ل، لسالتس لزم

رة عٰىل إجياد و القده الذيهر باألصل اوالقدرة عٰىل إجياد اجل

 احلركة.

ة هي الوجود العلَّ  إنَّ قلتم:  مَ فلِ ( ،ةله من علَّ  ه ال بدَّ أنَّ  )مناسلَّ (

 .؟)دون غريه

 ن اهللااقالوا: لو ك: بعةبهة] الرالش[ا(قوله:  ]]٤١٣[[ص /

تعاٰىل  ع اهللايطي ف أنْ لكان إذا حلف املكلَّ  ،تعاطالل مريداً تعاٰىل 

وبيان  )، ع يفعل، والتايل باطل باإلمجاا مل إذ اهللا حانثًا  ءاش إنْ 

 م.كمعزبة ة الطاعني مشيَّ أع ط،ق الرشقُّ املالزمة حت
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ني ليمحكم ا فهو إيقا بل، حقيقةً  ليقاً ه ليس تعاجلواب: أنَّ (

ط وقوع الرش عدمس للي رشعيٌّ وذلك حكم  )،هادومنع عن انعقا

ويمنع من  ،ايلتلايمنع من بطالن  ملانع أنْ  عٰىل أنَّ  .عليه قاملعلَّ 

 ق اإلمجاع عليه.حتقُّ 

كحركة   )ةدولِّ ل املتاألفعات نلو كا: مسة[الشبهة] اخلا(: لهقو

والتايل  ،واحدعٰىل أثر ن ريع مؤثِّ زم اجتامإلينا لمستندة ( القلم مثالً 

جذبه  حد إذااجلزء الوا ة: أنَّ طيَّ لرشان ابي .ثله م مقدَّ املف ،لطبا

وهو  تستند احلركة إليهام معاً  ا أنْ إمَّ ا دفعه غريه، فمإنسان حال 

 فلألفاد، ثر واحعٰىل أ ن يرامع مؤثِّ أي باجت )جتامعباالول ق 

 إٰىل واحد وأ ، لوباملطوهو ( ،د منهامإٰىل واحلعهد ال م لوالالَّ 

 .)حجِّ غري مريح من ترج وهو ،آلخرمنهام دون ا

  يلتاا ليس هو الينلإفعال مستندة كون األالالزم من  واعلم أنَّ 

 ، بل أحد- بعينهحد لوارين عٰىل األثر اأعني اجتامع املؤثِّ  -

 ح.رجِّ من غري مالرتجيح  وأ  ،ورذكامع املاالجت امهواألمرين 

 ركةحلة والضعف، فاشدَّ بلة للكة قااحلر أنَّ  :واجلواب(له: وق 

 ،دمهاله بأحة ال يمكن حصولشدَّ من ا ا نوعام هلهباصلة احل

وفة بالنوع املذكور من كة املوصراحل أي )ةعلَّ هو ال اموجمموعه

 ينعأ )انالشخص ويكون ،ةركيب العلَّ وال استبعاد يف ت( ،ةالشدَّ 

حدة ر حركة واإذا أثَّ ص واحد نزلة شخمب( اجلاذب والدافع

/[[ص  كلَّ  ٰى أنَّ  معنعىلٰ  ًا ام معال هبنتقالويستحيل وقوع ا ،نةمعيَّ 

ا استناده ظننَّ  وإنْ ل هباماصاالنتقال احل يفة منهام علَّ  ] واحد]٤١٤

واب هذا اجل يفرفت ما د عوق  )،لصورةهذه ايف ده ام كام نشاهإليه

 م.دَّ قت يامف

ل هبام قانتوقوع االويستحيل ( له:وق يكون  نْ ويمكن أ(قوله: 

 ،عن هذه الشبهة ثانٍ جواب  إشارة إىلٰ  )دههنشااه كام ظننَّ نْ وإ

 ،ء واحدركة يشحلا ام، ألنَّ هبنتقال الوقوع ا نمنع منا أنَّ  وتقريره:

 والدفعب ذع اجلاجتاموهو  )،ن املثالد مشاهوما ن ،فال يقع هبام

له ( والدافعاجلاذب أي من  )واحد منهام كلُّ (و ،دحواء اللليش

ني اجلزء، أع لذلك أي )حبه وناقل لهصا غري حركةحركة 

 ،رإليه اآلخنقله  ز الذياحليِّ  ز غريإٰىل حيِّ ( املجذوبملدفوع ا

 .)تمعان عٰىل أثر واحدجي ال وحينئذٍ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يرد السيوقداامل /يوم احلرش افع الن

 :فعالهأيف مجيع د خمتار يف بيان أنَّ العب ]]٧١ [[ص/

لون عفا انَّ أ  : يف ثاينلااملبحث : ]حليلِّ مة االعالَّ [أي  قال

 وطبني سق يورالرض للفرقبذلك، ورة قاضية والرض ختيار،باال

نا  ليفتك درج، والمتناعطح، ونزوله منه عٰىل المن ساإلنسان 

بنا عليه، عذِّ يُ  مّ ث ينالفعل فخيلق ا نْ أ ان، ولقبح ء فال عصيبيش

 لسمع. ول

ل ااألفع نَّ أ ٰىل إ ومن تابعه يشعرألسن ابو احلأ ل: ذهب وقأ 

. وقال بعض صالً أ لعبد ه ال فعل لنَّ أ تعاٰىل، واهللا قدرة بواقعة  هاكلَّ 

ا و، والعبد له الكسب، وفرسَّ اهللان لفعل مذات ا نَّ إ :ةريَّ شعاأل

 نَّ أمعناه  :مهعضل بة. وقاو معصيأ  ةل طاعالفع ه كوننَّ أالكسب ب

قيبه. الفعل عتعاٰىل  هللاء خلق ليشم العزم عٰىل اذا صمَّ إالعبد 

من العبد  لصادرةفعال ااأل نَّ إ :ةماميَّ ة واإليديَّ زللة واعتزت امللوقا

د ها واقعة بقدرة العبكلَّ  سب الذي ذكروهوالك افاهتوص

 ال نْ أله عل ويف نْ أ  له  فعله، بله ليس بمجبور عىلٰ نَّ إوواختياره، 

 وه:وجل ،وهو احلقُّ  .لفعي

ا  نَّ صدور الفعل مبنية يَّ رقة رضورا نجد تفنَّ أ  :لاألوَّ ه وجال

بني درج، ولنزول من السطح عٰىل االك يوالداع دصللق ابعاً ت

ا مع القاهر أو مع  إمَّ  منه لك، كالسقوطلفعل ال كذا صدور

 .الغفلة

 ولو، الثاينون ل دوَّ ألا الرتك يف ا نقدر عىلٰ نَّ إف ]]٧٢ [[ص/

 غري فرق،واحدة من  عٰىل وتريةانت ا لكمنَّ ألفعال ليستكانت ا

 املطلوب. وا، وهمنَّ يكونفالفرق حاصل،  نَّ لك

 ،ألفعاله المتنع تكليفه اً دموجِ العبد ن كيلو مل  :الثاينوجه لا

 رغري قاد ذٍ ه حينئنَّ ا ذلك ألنلق  امنَّ إ لزم التكليف بام ال يطاق. ووإالَّ 

اطل وهو ب ،طاق يُ بام ال اً ف كان تكليفلِّ كُ و فل ه،ف بلِّ كُ  ٰىل ماع

 صٍ ه عاالفة، لكنَّخبامل اً اصيكن عيفا مل يكن مكلَّ  وإذا ملاع. إلمجبا

 باإلمجاع.

لفعله لكان  داً موجِ  ه لو مل يكن العبد قادراً نَّ أ  :ثالثال وجهلا

 دراً كان صاا ذبيح إل القالفع أنَّ  :ن ذلكياوب أظلم الظاملني.اهللا 

ه تعاٰىل ، لكنَّيفعلهه مل نَّ يه، ألالعبد عل، استحالت معاقبة ىلٰ اتعمنه 

 عنه.  اهللاتعاٰىل  ،ظاملاً ون فيك ،فاقاً يعاقبه اتِّ 

 ي هو فرقان بني احلقِّ لذا لعزيزب اكتاال :الرابعالوجه 

ته ه واقع بمشيَّ نَّ أ وٰىل العبد، إشحون بإضافة الفعل اطل موالب

 له:كقو
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كثر من أ  يوه ،واملدح مِّ ذلد والوعيد واآيات الوع كلذلك، وكذ

 ٰىص.ُحت  نْ أ 

*   *   * 

  :ابأل 

مة احليلِّ  /أنوار امللكوت  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : رهائفعال القلوب ونظاأ يف :اسع د التاملقص ]]١٥٩[[ص /

 الصادرة عن اإلنسان يف ]فعالألا[فعال القلوب أيريد ب

 ا.وغريمه الشهوة والنفرة كالعلم واإلرادة وشبههام من ،القلب

 كالقدرةياة احل طةواس، بنسانباإل قها ما هو متعلِّ نظائرب ريدوي

 تمل عٰىل مسائل:قصد يشوهذا امل ،اههشبو

 :العلم يف :ىلٰ وة األُ املسأل

 :لقلوب ونظائرهاا الفعأ  قال: القول يف

 ه.م عٰىل ما هو باملعلومعرفة لم الع

 فال ،كتابالل أوَّ  فيها يف البحث قول: هذه املسألة قد مٰىض أ 

 إعادهتا هنا.  إىلٰ ة اجح

 :ومني لعبمم ق العلتعلُّ  جواز يف :ةنيالثا ةسألامل

  ةكعلمنا بمنافا ، معلومنيق العلم الواحد بيتعلَّ فقد  : قال

 ل.يصّح األوَّ المها مل نعلم به ك ه لوال أنْ فإنَّ  ،احلركة للسكون

بو إسحاق مون هنا، فقال الشيخ أ املتكلِّ  اختلفقول: أ 

ذهب ه وإلي .منيق بمعلولواحد يتعلَّ لم العا إنَّ  :ف صنِّامل

 .يدادنصور البغم وبأ  لكوأوجب ذ ي،ئابَّ اجلُ 

 أنْ  معلومني يصحُّ  كلُّ  :رأبو بك قال القايضو ]]١٦٠[[ص /

علم الواحد ق العلُّ امتنع تر مع الذهول عن اآلخ مهاأحد معلَ يُ 

 نْ أز العقل جيو يف عن اآلخرأحدمها  ام، وكلُّ معلومني ال ينفكُّ هب

 ٰى أته ، ألنَّ هذا ختارا الشيخ أنَّ  ظاهروال .ق هبام علم واحد تعلَّ ي

بني احلركة  ةنافال باملمثَّ ويُ  .التقليلة عٰىل الدالَّ  )قد(بلفظ 

 .ام معهل إالَّ عقَ  يُ الوالسكون الذي 

 ق بمعلومني.العلم ال يتعلَّ  إنَّ خرون: ل آوقا

ه ألنَّ  ،يصّح  مل قلُّ عنا العلم بالتفرسَّ  نْ إ :رينوقال بعض املتأخِّ 

عن الذهول  عم نيد املعلومأحب اً ملشخص عاون اللم كيع أنْ  يصحُّ 

 ألنَّ  ،ق مل يمتنعالتعلُّ يوجب  اه بامنفرسَّ  وإنْ  .باآلخر ملاً عاونه ك

و بعينه مل يكن ه للبياض إنْ  اد مضاد� واق بكون السملتعلِّ ا لملعا

، ةملطلق املضادَّ بل ، نهاميتي بالة باملضادَّ  اً قهبام مل يكن متعلِّ  قاً متعلِّ 

  إنْ و .وصةة املخصادَّ ضاملب قملتعلِّ لم االع يف، بل هينا فكالمليس و

 .ملطلوبفهو ا ،هبام قاً كان متعلِّ 

 امَّ ـل والبياض ة السوادالعلم بمضادَّ  نَّ أبكر ب ثّم أبطل قول أيب

اد لسوا معلَ يُ  نْ أ  صحُّ ه يواد والبياض مع أنَّ ق بالسه متعلِّ ثبت أنَّ 

 صحُّ ين يمربألم الع ذلكق فقد تعلَّ  ،بالبياض هلاجل وحده مع

 اآلخر. ندوا لم بأحدمهلعا

ق العلم ق جاز تعلُّ علُّ التم بالعلنا قني: إذا فرسَّ حقِّ املبعض قال 

 ،ق بأمرينقد يتعلَّ  ه، وحينئذٍ ون األجزاء داخلة فيتكو ،عوباملجم

عٰىل  ]]١٦١[ص [/استدللت وأنت حكمت بامتناع ذلك، و

ه كون عنول لذهع ام ومنيق العلم باحد املعلة تعلُّ صحَّ ع باالمتنا

 نا. ٰى هتَّ وهذا ال يتأ ،رخآلبا ملاً عا

  ]بتغاير[ن اإلضافة يتغاير وع مق نتعلُّ ال ألنَّ  ،وفيه نظر

 ،واملجموعق بني العلم لتعلُّ د اانع احتِّ فنحن نم ،إليه قطعاً ف ضاملا

ا أمَّ  عتبار،االند االستلزام ع يف ريب ال ،نعم .األجزاءوبينه وبني 

 .اد فالاالحتِّ 

 وهو ،رهول عن اآلخذلا مع :يقول ب أنْ ن جيكا ضاً أيو :لاق 

ا ناملطلوب ه وذلك ألنَّ  .باآلخر ه عاملاً مع الذهول عن كون :قال

 بمعلوم آخر. علمبالعلوم وال بم ،معلومنيق بتعلُّ ال

ء  ذهول صفة لليشالل لكان ا كام قاا لو قلنألنَّ  ،نظر وفيه

 ،ومنيملعلحد ابأ املاً ء عيشن النا نعلم كوأنَّ  :ري التقديريصف ،العامل

 ه أنَّ الَّ تغاير إعٰىل ال وذلك يدلُّ  .خرعن اآل ه ذاهالً كونلم نعو

ر كان خِّ تأام قال املا إذا قلنا كأمَّ  . ليهيل علوال د ،يكون ممنوعاً 

بأحد  ء عاملاً ن اليشوك ا نعلمأنَّ  :ديرفيصري التق ،فة لناالذهول ص

 علمه  ر يفتغايالفلوال  ،خرآلبا كونه عاملاً  ونذهل عن  ،نيلومملعا

 تحيل أنْ يسو ،قعلُّ العلم هو الت أنَّ  :ديرالتق ألنَّ  ،ذلك لاحستال

 قاً لِّ كونه متع ونذهل عن ني،علومد املبأح قء متعلِّ علم كون اليشن

 .احداً و  قاناملتعلِّ  باآلخر إذا كان

عل  ق جوجب التعلُّ  يبام  تقدير تفسري العلمىلٰ ع يضاً وأ  :قال

 ألنَّ  ،ري معقولغ لكذو ،شيئني ق بمتعلِّ  ة غريضادَّ ملا لقالعلم بمط

ما   لكلِّ  بل يكون الشيئان شاملني ، شيئني  بني ل إالَّ عقَ تُ ة ال املضادَّ 
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ة ملضادَّ بني القة وملطة ابني املضادَّ  فرق وال ،ةيئيَّ يقع عليه اسم الش

 الو ،ة هبامق املضادَّ تعلَّ تام في  بعدم التعيني ووجودهإالَّ  خصوصةملا

 . منيبمعلو  قهاتعلُّ  يثحن من تلفاخت

  )ة بينهامضادَّ ملا بل يف ،وليس كالمنا فيه: (لهقو نَّ فإ ،وفيه نظر

ق بشيئني ة ال يتعلَّ العلم باملضادَّ  ]]١٦٢[[ص / كون ال يقتيض

 ة التي بنياملضادَّ  يفالبحث  إنَّ : بل قال ،ض لهرَّ  تعالَّ إمطلقني و

 ،البيان يف  صةخصواملة دَّ ضامليأخذ ا فيجب أنْ  ،لبياضد واسواال

 .ةاملضادَّ  لقمطال 

بالسواد والبياض  علمال :ولهزين بقل قول املجوِّ بطا وإ :لاق 

 آلخر غرياجلهل با العلم بأحدمها مع صحُّ ين يرق بأممتعلِّ 

ر السواد وتصوُّ  ،قة هبامتعلِّ املة  املضادَّ هم ىفٰ كالم ألنَّ  ،صحيح

مع به  لمالع صحُّ ا ي س ميفل ،للبياض ةر املضادَّ صوُّ  تغري وحده

وهو  ،ق العلم هبامذين يتعلَّ لال نييئهو أحد الش خرآلجلهل باا

 د. يِّ ج

 :باختالف املعلومات لومالع فاختال يف :املسألة الثالثة

ر النظ ألنَّ  ،خمتلفةة علومات املختلفقة باملاملتعلِّ  العلومقال: و

 وط بالعلم بالدليل. ومرش ،لباملدلو للعلم ٍف منا

م والعل أنَّ  إىلٰ م ب قوم منهذهف ،نموتكلِّ مللف ااخت قول:أ 

نع سام ووجود الصاوث األجلفة كحدباملعلومات املختقة علِّ املت

كوهنا   فقة يفا متَّ ألهنَّ  ،متامثلةا وقال آخرون: إهنَّ  ، فةخمتل تعاىلٰ 

 قات العارضة.لُّ تلفة باعتبار التعخمو ،علوماً 

 من نَّ ه بأليع جَّ واحت ،لذهب إٰىل األوَّ  سحاق و إأب والشيخ

 ،ومها خمتلفان ،باملدلوللم العل وم بالدليلعالع رة النزاصو

 .كذلك يق فالبا

 اٍف ملدلول منلذي هو طلب العلم باا ظرلنا بيان اختالفهام: أنَّ 

م  وط بالعلرشل حمال، وماصطلب احل ألنَّ  ،للعلم باملدلول

ال  يفناامل ألنَّ  ،الف العلم باملدلولخمل دليفالعلم بال ،بالدليل

 واالشرتاط. التنايف يفثلني اد املالحتِّ  طاً رشون مثله يك أنْ  حُّ يص

 :رادة اإلقة ب تعلِّ ممباحث  يف :املسألة الرابعة ]]١٦٣[[ص /

،  يعاالعلم الد لصانعومن ا ،قصدا الدة منَّإلراوا : قال

طبعه عن  ينفريض ملراإلنسان ا الشهوة أنَّ والفرق بني اإلرادة و

لوجودها  ،هضدِّ ة ء كراهاليش رادةإ وليست ،هريدوي الدواء املرِّ 

 .ددُّ ازمة حصلت بعد ترج دةم إراوالعز .لغفلة عن الضدِّ حالة ا

 طاعة.رادة الا إمنَّالثواب، ولكن منه إرادة  ،ةرادة اإلواملحبَّ 

راد  تُ واإلرادة ال .االعرتاض ه اإلرادة، وقيل: تركإنَّ  ل:لرضا قياو

 .ٰى تمنَّيُ ال  ينِّتمال، وٰى شتهكالشهوة ال تُ 

 لة مباحث: أساملهذه  يف :لوقأ 

 ياإلرادة فينا ه أنَّ  ىلٰ م إب قوفذه ،اإلرادة فينا يف :لوَّ األ

 .يداعلنفس ا

 أيبختيار و اوه ،عليه اً أثبت زائد والشيخ أبو إسحاق 

 ثمّ فع النالفعل من  ا يفيعلم م نسان قداإل فإنَّ  ي، البرصنيساحل

نفع من ال هفيا وقد يعلم م ،ليهع ئداً زاجياد اإل ىلٰ إ وقصداً  جيد ميالً 

زائد عٰىل  بوت أمرعٰىل ث وذلك يدلُّ  ،ه فال يوجد يقصدوال

 نا.حقِّ  يف يالداع

 اً مرأ  ليس يعنفس الدا يه تعاٰىل هحقِّ  ة يفاإلراد أنَّ  :الثاين

بو أ ه راختوا، إسحاق الشيخ أبو ذهب إليه  .عليه زائداً 

 .احلسني أيضاً 

عٰىل  ه صفة زائدةحقِّ  اإلرادة يف إنَّ  : رتٰىض د املسيِّ ال وقال

 ذلك. وقد مٰىض البحث يف ،ذاته

دة الشهوة إرا فإنَّ  ،هوةوالش الثالث: الفرق واقع بني اإلرادة

 نَّ ومع هذا فإ .د القصددة جمرَّ راواإل ،باملشتهٰى  ن التذاذاً تتضمَّ 

 ،ه عنهطبع ينفربل  ،تهيهوال يش املرِّ اء لدواملريض يريد رشب ا

 ة.يرعٰىل املغا دلُّ ي وذلك

كراهة  ءليشدة اإرا م إٰىل أنَّ ذهب قو رابع:لا ]]١٦٤[[ص /

 ا قد نريدأبطل ذلك بأنَّ  ف صنِّامل قوالشيخ أبو إسحا ،هضدِّ 

 وذلك يوجب املغايرة. ،دِّ الض لغفلة عنل احا شيئاً 

 ،لهن لتفطُّ ط ابرش كراهة الضدِّ ا زمهء يلإرادة اليش أنَّ  واحلقُّ 

 ه.ء مكاناليش الزما وء أخذفهؤال

بسبب   دجازمة حصلت بعد الرتدُّ إرادة مس: العزم ااخل

ة وعن الشهوات ليَّ العقراء املختلفة املنبعثة عن اآل يلدواعا

ترجيح ألحد الطرفني حصل  دجمل يو وإنْ  لفة،ملتخاالنفرات او

 ،ماً ٰى عزسمَّ دة املبتداة ال تُ رافاإل ،حصل العزم دَ جِ وُ  إنْ و ،ريُّ التح

 م.زعالب تعاىلٰ اهللا ف َص ويُ ا ال وهلذ

إرادة  يتعاٰىل لنا ه اهللان م هالكنَّ ،اإلرادة ية هاملحبَّ السادس: 

  ة، حبَّ امل ا معنٰى عة. فهذدة الطاراإ يه تعاٰىل هحقِّ  يف امنَّوالثواب، 

ر تصوُّ  يهو ،االسم آخر باشرتاك ة عٰىل معنٰى ق املحبَّ طلَ تُ وقد 

 ،قهشق ملعشولعاة ابَّ كمح ،ةاكلمشو أ  و منفعةأ ة كامل من لذَّ 

 والصديق لصديقه.  ،ملنعمه نعم عليه املو
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 ياألشعر سنو احلبذهب أ  ،ه اإلرادةقيل: إنَّ  ،رضاال :بعالسا

 اأب والعجب أنَّ  .اضعرتاالارة عن ترك عب اإهنَّ  :لإليه. وقي

كون في ،ده الكفر مراعند، وة والرضا باإلرادةحبَّ  املاحلسن فرسَّ 

  َواهللاُ  :ىلٰ عات قوله يفينا وذلك ،به اضي� مرو اً حمبوب
َ

ِ ال
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 ذاهتا، كام أنَّ لا غري مقصودة ألهنَّ  ،رادال تُ  دةاإلرامن: الثا

 يفة فائدوال .يذاً كان لذ إنْ ٰى وتمنَّال يُ  يتمنِّوالشتهٰى الشهوة ال تُ 

وإرادة  مراد، فعل  ة قال: كلُّ جربِّ ملبعض ا أنَّ  ذلك

لسل أو تسي أنْ  اا فعل، فلها إرادة، فإمَّ د منَّالواح ]]١٦٥ [[ص/

 ة.يمرادة قدإ إىلٰ  يينته

 .يمنِّراد كالتا ال تُ ا فإهنَّ صدرت عنَّ وإنْ ب: اإلرادة واجلاو

 :بطال كالم النفسإ يف :املسألة اخلامسة

ه غري بأنَّ  حداً أ  فنص نْ  مل جيز أ وإالَّ  ،نهذيا النفسالم قال: وك

 . ساكتاً  كان أو أخرساً  ،ممتكلِّ 

 يف ىت معنًثبَّ  يعراحلسن األش باأ  نَّ  أما مٰىض  ا يفنَّقول: قد بيَّ أ 

 املغاير للحروف هو الكالم النفساينو ،النفس غري اإلرادة

 صفونال ي ةفَّ كا العقالء فإنَّ  ،غري معقول ها أنَّ نَّواألصوات، وبيَّ 

، ويصفون ألصواتنه احلروف واعر صد من م إالَّ تكلُّ الب

 ئامً اق  ىولو كان الكالم معنً ،الكالمت بعدم لساكاألخرس وا

 البحث ٰىض قد م. وامهفياملعنٰى جود لو امعنه سلبه ا صحَّ بالنفس مل

 .ذلك عٰىل االستقصاء يف

 :ملة واألاللذَّ  حدِّ  يف :املسألة السادسة

  توليس ،ئمالاملك ة إدراللذَّ ، وايفااملن إدراكمل قال: واأل

 لصورة مجيلة. أً  مبتدبرصملاة ذَّ ، للةُ لذَّ المل عن األ اخلالص

ك قالوا: األمل إدرا ،لوائألاند ة عواللذَّ  األمل دُّ حهذا  قول:أ 

 ك.بذلا ومهحدُّ  واملعتزلة أيضاً  .ة إدراك املالئمواللذَّ  ،املنايف

فذهب   ،ةاللذَّ  يففوا اختلو ي،دوجومل ألا عٰىل أنَّ  كلُّ فق الواتَّ 

 ،ة عن اخلالص عن األملبارة علذَّ ال ا الطبيب إٰىل أنَّ ن زكريَّ حمّمد ب

د ة بعالطبيعيَّ  ]]١٦٦[ص [/لة ااحل ة إىلٰ العود ة هيلذَّ ال أنَّ  وأ 

 .هااخلروج عن

بق  مل يس صل وإنْ حتد ة ق اللذَّ  ل بأنَّ األوَّ  فوأبطل الشيخ املصنِّ

من  هبا  ه يلتذُّ فإنَّ  ،ةيل صورة مجىلٰ ع ءً داتنه ابعت عين وق األمل، كم

ل باط والثاين .منه ة خالصاً ذَّ كون الل، فال ي سابقة أمل الشوقغري

ة اللذَّ  ألنَّ  ،مكان ما بالذاتعرض ما بال ذ خأ والسبب فيه  ،اً ضأي

يه  ة يقتضاحلاسَّ  النفع باالذي ال حيصل إالَّ ام حيصل باإلدراك إنَّ 

 .  ما ل حالٍ تبدُّ 

 :رة دقالة ماهيَّ  يف :ابعةلسة اسألامل

الستحالة  ،اهتوصحَّ  ة األعضاءعبارة عن سالملقدرة قال: وا

 .ىصحابنا معنًن أ م موق  هاتوقد أثب ،االنفكاك

فذهب الشيخ  ي،ا هلتي لنا مالقدرة ا يف لف الناسقول: اختأ 

مة األعضاء ٰىل سالإع هبا رجامل إٰىل أنَّ  ف املصنِّ بو إسحاقأ 

 أيبختيار وهو ا ، اهلاصتِّ واعصاب ألة والبنيا ةوصحَّ تها وصحَّ 

  د املرتٰىض وذهب السيِّ  ،عتزلةملا عة منومجا ياحلسني البرص

جزء من  يف اىلٰ تعاهللا خيلقه  ىمعنً القدرة أنَّ  ىلٰ إني يِّ البرص ةاعومج

ملة عٰىل اجلذه ة خمصوصة يوجب كون هنيب يِّ املبن يِّ اجلسم احل

 .ةلاحلا ها بتلكتصاصالخ علالفها من يصحُّ  ثمّ  ،الة القادرح

 ال.وا احلم نف أهنَّ إالَّ  ،لكوهم عٰىل ذفقة واشعريَّ واأل

  ،عنها ع الفعلقوو صحَّ  تمتٰى صحَّ نية الب ف بأنَّ املصنِّ احتجَّ 

فهام غري  ،الفعل عنها كانت صحيحةوع وق  ومتٰى صحَّ 

 خر.اآلفأحدمها هو  ،متعارضني

 .دااالحتِّ  عىلٰ  لُّ ال يد متالزذ الإ ،الستدالل نظراهذا  ويف

هب   مذإىلٰ  ارةإش )ىمعنًم من أصحابنا تها قووقد أثب(: لهقو

ه مع لفعل وعدماتني بالذافرتاق ا نَّ بأ واحتجَّ  ،د املرتٰىض السيِّ 

ة وصحَّ  ،حلَّ امل تصُّ ختالقدرة  وألنَّ  .وت زائدثب هيام يقتيضتساو

ن ما يكو نْ ز أ فلم جي ، عن اجلملة الفعل صادرة ]]١٦٧[[ص /

والبنية عبارة عن  خر.ٰىل اآلملا يرجع إ اً ضيقتحدمها مأ  ىلٰ إع رجي

ٰىل عة إراج يدة ورطوبة ويبوسة، وهبروحرارة وأعصاب و

  ا حاصلة يف وألهنَّ  .ملةرجع إٰىل اجلية ملا يكون مقتضتفال  ،حلِّ امل

 ت.امليِّ 

وذلك  ،عضاءمة األد هو سالزائال أنَّ  :لب عن األوَّ واواجل

 د.لزائ اعىلٰ ل دلي فال ،كاٍف 

مها كون أحدي ه جيوز أنْ فإنَّ  ،حالةاالست باملنع من :ينثاالوعن 

 ً  ،ةعن البني اجلواب هوو .حكامً ملة للج ومقتضياً  املحلِّ  يف حاالَّ

 ط يفد الروح الذي هو رش ة بفقدان تردُّ صحيح ت غريوبنية امليِّ 

 ة الفعل.صحَّ 

 :لفعلبل االقدرة ق أنَّ  يف :ة الثامنةلأسامل

إذ   ،متها بعدهواستداقبل الفعل  اهودوج ا يصحُّ ممَّ هي و  قال:
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ويلزم  ،لالفع لوقد نفٰى قوم كون القدرة قب ء.األعضا ةصحَّ  يه

 و، أ م العاملدَ ، أو ِق وحدوث قدرته تعاىلٰ  ،طاقال يُ  اه تكليف ممن

 .دَ جِ وقد وُ  ،وجوده يهاإل احلاجة ألنَّ  ،عنه غنٍ إثبات أمر مست

ٰىل ع مةمتقدِّ  درةالق ٰىل أنَّ ئل إألواواة عتزلامل تذهب قول:أ 

 ارنة.مق اإهنَّ  :ةوقالت األشعريَّ  .الفعل

بنية ارة عن الة عبدرلقعل ا جامَّ ـل والشيخ أبو إسحاق 

مل حيتج إٰىل البحث مع الفعل وبعده موجودة قبل  يوه ،يمةالسل

 ىلٰ ع اءً م بنبطال قوهلإذكر من  ام ذكر ماإنَّ و ،مهاتقدُّ  ألشاعرة يفا

 . يه أصحابهلإ هبكام ذ، ىنًعما أهنَّ 

 مها بوجوه:عٰىل تقدُّ  واستدلَّ 

مل  فلو ،ال كفرهن حامياإلفر باف الكتعاٰىل كلَّ اهللا  أنَّ  :لاألوَّ 

 ،وهو باطل باإلمجاع ،طاقما ال يُ  عليه لزم تكليف ادراً يكن ق 

 وليست تلك ،ة الكفريامن حالإل اعىلٰ  يكون قادراً  أنْ جب فو

 مة.قدِّ ة متلقدروا ،يامنة اإلحال

حدوث مل أو م العادَ لفعل لزم قِ كانت مع ا لودرة الق : أنَّ ينثالا

 باطلة.قارنة املف ،الن باإلمجاعطابن لقساما، واىلٰ تعاهللا قدرة 

 ،القدرة إلجياده ام حيتاج إٰىل الفعل إنَّ أنَّ لث: ثا ال  ]] ١٦٨[[ص / 

  .قدرة ن  يكو  ال ف   ، ا قع هب فال ي   ، عنها  تغنياً يكون مس ده  وجو فعند  

 بقيت.لمت فلو تقدَّ  ،ٰى ال يبقالقدرة عرض  نَّ بأوا واحتجُّ 

ومن  ،راضعاألء قاب ةومن صحَّ  ،املنع من املالزمة :بواجلوا

  البنية.عىلٰ أمر زائد إثبات 

 ،وارد عٰىل املعتزلة هل بأنَّ رين عٰىل األوَّ تأخِّ بعض املواعرتض 

 ه.علي ة لهدرال ق ذ إ ،علالف القدرة ال يمكنهول ه حال حصألنَّ 

ق قدرته تعلُّ   هواىلٰ تعاهللا وجود أفعال  يف رؤثِّ امل أنَّ  :يناثال وعىلٰ 

وهذا ال  ،ةا البتَّ ال أثر هلقات السابقة فلُّ لتعا اأمَّ و ،حدوثها زمانهبا 

 قدرة العبد. يف قهمكن حتقُّ ي

 .ة واملعلوللَّ ه منقوض بالعالث: أنَّ وعٰىل الث

د وجِ تُ  نْ بأل ليست الفعٰىل ع القدرة أنَّ  :لواجلواب عن األوَّ 

 احلال. ثاين ده يفوجِ تُ  ان وجودها، بل بأنْ زمل أوَّ الفعل 

ن يكوحدوثه زمان  الفعل يف أنَّ  :يناثلعن او ]]١٦٩ص [[/

 لتأثري إىلٰ استناد ا ثّم كيف يصحُّ  .فيه قتعلّ مللال تأثري  اجباً و

 ؟فيهريها تأث القدرة باملقدور هوق تعلُّ  نٰى ومع ،قالتعلُّ 

تكون  نع أنْ تل يماملعلوة قبل وجود علَّ ال أنَّ ب :الثالث نعو

 إليها. حلالل وابقال  النضياف ،هوكذلك حال وقوع ،فيهة رمؤثِّ 

 الكافر مكلَّف نَّ أب :لقني عٰىل األوَّ ض املحقِّ واعرتض بع

هذا ليس درته، ول ق حا و قادر حتَّٰى يؤمن يفباإليامن من حيث ه

يف حال  هنم فرقوع الكرض ويث فح نق. ومُيطا  التكليفًا بام

ًا بام ال تكليفكان  -امن اإليفًا بلو كان مكلَّ  -ن  اإليامعىلٰ  تهدرق 

 -ا القدرة وحدهاجة إٰىل فإنَّ احل ،وهكذا الوجه الثالث .طاقيُ 

 مع وذةال إليها مأخ -الوجود يدخل فعل من العدم إٰىل  ألجل أنْ 

 عدمه.لفعل أو حدوث ا

مع  ،عبددرة الاٰىل إٰىل ق عت هللالقدرة سبة ال نه بأنَّ  :ثاين الوعىلٰ 

قٰى  يبها المعدرادة أو جود اإلت مع وذَ ِخ أُ  ٰىل إذاقدرته تعا أنَّ 

 العبد. يفكام قيل  ،لالختيار وجه

حال وجود  ادراً ام يكون ق الكافر إنَّ  أنَّ  :لاألوَّ  واجلواب عن

ث  حيمن ًا لَّفكمون فال يك ،دور حينئذٍ وهو غري مق ،ناإليام

احلاجة إٰىل و ]]١٧٠ [[ص/، طاقما ال يُ  فليتكوذلك  ،قدرةال

وجود وجب  الإىلٰ  معدفعل من الخال الجل إدا كان ألقدرة إذال

 وذلك هو املطلوب. ،لعٰىل الفعمها تقدُّ 

 .ليس بيشء واعرتاضه عٰىل الوجه الثاين

 :ينبالضدَّ  القدرة  قلُّ تع يف :املسألة التاسعة

 تضادَّ ا لو تهنَّ ألو .ناقه فيقُّ لتح داد،ضألقة بامتعلِّ  يوهقال: 

 اطل.ب ة، وذلكضادَّ مت وال أحا عىلٰ كنَّاملقدورات ل ]لتضادِّ [

 ،يندَّ الضق بالقدرة يتعلَّ  نَّ ئل إٰىل أاملعتزلة واألوا تذهب قول:أ 

 ه.فيشاعرة ألات وخالف .ادر عٰىل الرتكالقادر عٰىل الفعل ق  فإنَّ 

 :وجهنيلك بذ عىلٰ  سحاق بو إالشيخ أ  واحتجَّ 

ومها  ،هتنياجل يف لنقُّ تقادرون عٰىل الا أنَّ  عاً ا نعلم قطأنَّ ل: األوَّ 

 .ناتمتضادَّ 

رة عٰىل ت القدواحد لكانالقدرة بمقدور  تقعلَّ ت لو :الثاين

 روندا قاملعلوم أنَّ ن اوم ،ةة عٰىل احلركة يرسيمنة متضادَّ  احلركة

 ةحالملة للج جبيويني املعنمن  واحد فيكون كلُّ  ،ني احلركتعىلٰ 

تني،  دَّ ني متضافيكون اجلملة عٰىل حالت ،خرٰى للحالة األُ  ةادَّ مض

 وهو حمال. 

  ن منتمكُّ مفهوم ال ن من هذا غريلتمكُّ وم امفه وا بأنَّ تجُّ اح

 لو كانت القدرة إٰىل الطرفني ]]١٧١[[ص /نسبة  وألنَّ  ،ذلك

فال  ،حمرجِّ عند  الَّ يصدر عنها األثر إ نْ ستحال أ الة ويَّ عٰىل الس

 ،فقبل الضميمة ال قدرة ،جموع ذلك املإالَّ  ثرألمصدر ا يكون

  عٰىل الراجح.الَّ رة إة قدرة مل تكن القدويَّ  الستكن عىلٰ  مل وإنْ 
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  ،ل األلفاظبتبدُّ خيتلف ال  عنٰى امل أنَّ  :لعن األوَّ واجلواب 

ن من  هذا مع التمكُّ ن من تمكُّ والن هو القدرة. كُّ م التمومفهو

  ذلكبالقدرة إالَّ  يننعوال  ،نتمكُّ ق الطلم ن يفشرتكالك مذ

 فحينئذٍ  ،اتصوصيَّ ع اخلم كاملشرتهبام ي ننع  أنْ إالَّ  ،رتكاملش

بعدد ال تتناهٰى  انٍ  معاك عىلٰ شرتباال ظ القدرة واقعاً لفن كوي

 وهو باطل باإلمجاع. ،اتاملقدور

و  ا ه زائد ليقع الفعل هبرة إىلٰ لقدج ااحتيا أنَّ  وعن الثاين

 . كموبعٰىل مطل يدلُّ  الو ،بنا مذه

 :القدرة   قمتعلَّ  يف :ارشة املسألة الع

كوهنا قدرة، قص  نء، وإالَّ ق القدرة بيشتعلُّ ن م بدَّ وال  ل:قا

 هبا. ه احلاصل ألنَّ  ،دوثقة باحلعلِّ مت يوه

 ،ءيشق بالقدرة ال يتعلَّ  أنَّ ٰىل إقول: ذهب من ال حتقيق له أ 

  ، لهبا الفع يصحُّ  تيال يه درةلقا ألنَّ  ،ف أحال ذلكملصنِّوا

 .كن قدرةت مل وإالَّ  ،قن متعلَّ هلا م دَّ ب فال

 اىلٰ تع يوالبار ،له  قعلَّ  متالاملمنوع قادر و خالف بأنَّ ملا احتجَّ 

 له. قزل قادر وال متعلَّ ألا يف

ق تعلُّ نا ا أوجبق، ألنَّ لَّ وع متعاملمن أنَّ  :لواجلواب عن األوَّ 

زوال  عند منوعملوا ،وهالوج ]]١٧٢[[ص /لقدرة عٰىل بعض ا

 األزل. تعاٰىل يف يالباروكذا  ،ادرق  نعاملا

 ألنَّ  غري،ال  ثق القدرة هو احلدوقول: متعلَّ فن اذه ثبتإذا 

فهو  ،ةخاصَّ احلدوث ام هو دواعينا إنَّ و رناب تصوُّ الواقع بحس

 ق.املتعلَّ 

 :ري موجبة للفعلدرة غلقا أنَّ  يف :دية عرشة احلااملسأل

ير لرضا تعاٰىل يف هللا م إذا خلقلز إالَّ و ،جبةست موولي قال:

ق تتعلَّ  ة ملكانت علَّ  فإنْ  وأيضاً  .يكتب ة أنْ باتقدرة عٰىل الك يمِّ األُ 

 ،املقدور ع ردَّ ستطينال  وجب أنْ  بباً كانت س إنْ و ، باملوجودإالَّ 

 وكالمها باطالن.

 فاً خال ،رة غري موجبة للفعلالقد أنَّ هبت املعتزلة إٰىل : ذقولأ 

 اعرة.لألش

 :نيجهالشيخ بو ستدلَّ وا

 تعاٰىل يفاهللا لق ذا خإن لكا بةة لو كانت موجردقال نَّ أ  :لاألوَّ 

العلم  ألنَّ  ،يكتب أنْ  ة عٰىل الكتابة وجبقدرال يمِّ ير األُ الرض

 ،ةللقدر وليس هو حمال� العلم القلب  حملَّ  متغايران، فإنَّ  والقدرة

 . مل يتنافيا  تغاير املحلِّ ذا إو

 يف اً رشط لملعيكون ا أنْ  زوجي يقول: نْ ئل أ لقا فإنَّ  ،رنظ يهوف

 درة.ور بالقملقدوع اوق ة صحَّ 

 .باً أو سب ،ةً ا علَّ إمَّ  لكانت لفعلبت اجالقدرة لو أو : أنَّ الثاين

 ، باملوجودإالَّ  قال يتعلَّ  ]]١٧٣[[ص / ةالعلَّ  ألنَّ  ،ل باطلواألوَّ 

 ل عىلٰ الفعن  تقاردرة الوالق ،ك املقارن لهتحرُّ للجب املو يعنكامل

عن ج خرنالسبب د عند وجو نَّ أل ،طلوالثاين با . مقدَّ ما ت

 ٰىل ردِّ االعتامد، وال نقدر عكدور قامل وال نقدر عٰىل ردِّ  ،اتيارناخ

وال  ،ءونحن نعلم القدرة عٰىل اليش ،كة اجلسم عند حصولهحر

مع  املقدور  ويمكننا ردَّ  ،كهترو له عفيف خرج عن اختيارنا ن

 .صوهلاح

 :ةباقي القدرة غري أنَّ  يف :ة عرشثانية الألاملس

  يوه .املعنٰى باملعنىٰ  لة قيامالستحا ،غري باقية ي قال: وه

عن ]و[استغنٰى عنها  دَ جِ فإذا وُ  ،دقبل الفعل بزمان واحة ودوجم

 مقارنتها. 

القدرة   أنَّ إىلٰ  زلةاملعت ون منوالبغداديُّ  ذهبت األشاعرة :قولأ 

مجاعة من  تهبوذ .ذلك  يفرتٰىض املد سيِّ ال وشكَّ  غري باقية،

ا  نييِّ البرص تزلةعملا   صنِّف أبو إسحاق املواختار باقية. إٰىل أهنَّ

لاأل ا  تفريقًا عٰىل القول - وَّ البقاء  ألنَّ  ،باقيةا غري هنَّ أل -معنٰى بأهنَّ

وهو  .ام املعنٰى باملعنٰى قيلة الستحا ،م بالقدرةيقو فال ،عنده معنٰى 

 م. قدَّ ملا تعيف ض

وال  ،بعدت إنْ ة والوديعمنع ن م ذمِّ  نحسب ونيُّ البرص احتجَّ و

 كون باقية.تف ،ة موجودةلقدر واالَّ حيسن إ

والقدرة عند   ،لقدرةعدت اب إنْ حيسن و الذمَّ  ألنَّ  ،نظر هوفي

ق متعلِّ  يوه ،ان واحدموجود قبل الفعل بزم ىن أثبتها معنًم

ل ل حاالفعب تعاىلٰ اهللا درة ق ق كتعلُّ  ،كان معدوماً  ل وإنْ عالفب

متناع ئلني باخرٰى عند القاعد أُ رة بقدد تجدَّ تيزال  ال مّ ث عدمه.

 ،دوجوال يفللدخول الفعل رف تشا ]]١٧٤[[ص / بقائها إٰىل أنْ 

 دَ جِ فإذا وُ  ،ببقائها الوقت عند القائلني بقٰى دائمة إٰىل ذلكتأو 

  ا يف يهاج إلتحي امه إنَّ ألنَّ  ،وعن مقارنتها نهاالفعل استغنٰى ع

 قد حدث.ث، وحلدوا

   **   * 

 ):هـ٧٥٤ (ت يديللعبين اهوت/ عميد الدِّ إرشاق الالَّ 

 رائها:القلوب ونظ لافع أاسع: يفصد التقمل[ا]] ٣٥٣ص [[

يف القلب اإلنسان  ادرة عنعال الصب: األفل القلويد أفعاري
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يد غريمها، ويروة والنفرة وام من الشهههة وشبرادواإل مكالعل

 وشبهها، رةكالقد احلياةطة ق باإلنسان بواسرائها ما هو متعلِّ بنظ

 عٰىل مسائل: مل يشتوهذا املقصد 

 :]لعلم: يف اىلٰ ة األُوسألامل

العلم  رائها:قلوب ونظأفعال ال نِّف: (القول يفصامل لاق 

 ملعلوم عٰىل ما هو به).معرفة ا

يف فيها   البحثمٰىض  ه املسألة قده): (هذظلُّ  مرح (دالشال ااق 

ل الكتا  ه).دام ظلُّ  قاله (كامدهتا)، وهو إعا ب، فال حاجة إىلٰ أوَّ

 ]:مني بمعلو لمعق الز تعلُّ لة الثانية: يف جواسأ[امل

كعلمنا   ومني،احد بمعلعلم و قف: (وقد يتعلَّ صنِّملال قا

مل يصّح   ] كالمها،ه[بعلم ن أنْ وال لاحلركة للسكون، فإنَّه  بمنافاة

 ل).األوَّ 

 كلِّمونتتلف امله): (اخح (دام ظلُّ قال الشار ]]٣٥٤ [[ص/

احد لوانَّ العلم : إ) تعاىلٰ اهللا محهر(ق ] أبو إسحا[الشيخ نا، فقال ه

أوجب ذلك) أي ائي، وبَّ جلُ ذهب ا ني، وإليهمولعبمق يتعلَّ  قد

 ال، وق داديالبغ احد بمعلومني (أبو منصورعلم الوق العلُّ ت

ل عَلم أحدمها مع الذهويُ   أنْ كلُّ معلومني يصحُّ  بكر:  أبولقايضا

 ال ينفكُّ ومنيمعلق العلم الواحد هبام، وكلُّ علُّ ت نعتمعن اآلخر) ي

د، احعلم و لَّق هبامعتي أنْ وز جي قليف العر خمها عن اآلأحد

ه ألنَّ  ،] اختار هذا القولصنِّفاق [املأبا إسحهر أنَّ الشيخ والظا

ة احلكم إذا دخلت وجزئيَّ ة عٰىل التقليل)، لدالَّ ة (قد) الفظ بأتٰى 

 .عرالفعل املضاٰىل ع

 ل إالَّ تعقُّ السكون التي ال ة وركقوله: (وُيمثَّل باملنافاة بني احل

 ون.ركة والسكحلا لتعقُّ أي مع عها)، م

 ق بمعلومني.يتعلَّ  واحد ال العلم الإنَّ  رون:ل آخقا(و

نا فرسَّ  الرازي: (إنْ ين ر الدِّ فخ عني) يرينتأخِّ وقال بعض امل

ق علم واحد يتعلَّ  ) أي مل يصّح أنْ ق مل يصّح تعلُّ لم بالالع

 علومنيامل  بأحداملاً ء عاليش َلم كونُيع أنْ ألنَّه يصحُّ بمعلومني، (

بذينك  مل يكن علامهر)، ولو خًا باآلكونه عامل نع وللذهمع ا

د ء الواحاليشكون  ةتحالالس ،ذلك  متغايرين مل يمكن ملعلومنيا

 واحد. وقت  مغفوالً عنه يفمعلوماً 

كون  ُيعَلم كلَّ معلومني يصحُّ أنْ  د أنَّ راأ  فإنَّه إنْ نظر، وفيه 

 ناك خراآلملًا بونه عاك نع الذهول ععاملًا بأحدمها م ءليشا

] ذهنًا اجلانبنيني [من ملتالزمإنَّ الشيئني اظاهر، ف نهوبطال ممنوعًا،

د، فِ مل يُ  بعض املعلومات كذلكنَّ أراد أ  ام، وإنْ فيهذلك  يمتنع

قاً  وم واحد، وبعضها متعلِّ قًا بمعللِّ تعم العلوم ن بعضاز كوجلو

 .بمعلومني

علم لا نَّ أل يمتنع،ق مل علُّ تب الام يوجناه بفرسَّ  (وإنْ ه: قول

قاً  و بعينه متعلِّ  يكن همل ض، إنْ للبيا امضاد� السواد  ونق بكلِّ املتع

د لسواني االتي بينهام)، أي ب ةباملضادَّ  قاً متعلِّ ن  يكملهبام، 

منا فيه، دَّة، وليس كالبل ملطلق املضا(، اض]] والبي٣٥٥ [[ص/

 لملك العكان) ذ نْ إملخصوصة، وق باملضادَّة اتعلِّ املبل يف العلم 

 لوب).ياض، (فهو املطواد والبلسأي با هبام) اً قلِّ عتم(

ة التي بني  ضادَّ قًا بامل ون متعلِّ يكال  ها ال ُنسلِّم أنَّ يه نظر، فإنَّ فو

ة علم باملضادَّ قه هبام، فإنَّ الدم تعلُّ ع ٰىل تقديرع بياضوال السواد

إالَّ  - ام هب م عن العلكان ال ينفكُّ  وإنْ  -  ياضالتي بني السواد والب

ق هبام املتعلِّ يكون العلم  أنْ ، جلواز هوون هو يك جيب أنْ  ال هأنَّ 

 ك،بينهام، بل جيب ذلتي ادَّة الق باملضعلِّ املت علًام آخر مغايرًا للعلم

لم بالنسبة بينهام، والع ي بني السواد والبياض نسبةة التضادَّ مل األنَّ 

ر عن  ر عنباملنتسبني، وامللم العمتأخِّ  ونيك نْ تنع أ ء يميشال تأخِّ

 رة.وء بالرضذلك اليش سفن

 عيكون املجمو  أنْ قتيضام يه إنَّ ا: بأنَّ واب عن هذن اجلويمك

ع مولمج ليراً اض مغابالسواد والبي قلم والتعلُّ صل من العااحل

ن ذلك مغايرة دَّة، وال يلزم مق باملضااحلاصل من العلم والتعلُّ 

 عم نيّلقبالتع غايرةامل ]واز [كونجللآلخر بذاته، ني علمأحد ال

 ذلك. م مثلاحدًا، وقد تقدَّ قني وعلُّ لتم ذي اكون العل

 ة بني السوادم باملضادَّ بأنَّ العل بكر : (ثّم أبطل قول أيبقوله

 نَّه يصحُّ أنْ ق بالسواد والبياض، مع أ أنَّه متعلِّ  بتث امل والبياض

لم) لعاعلَّق ذلك ت بالبياض، فقد هلاجل عَلم السواد وحده معيُ 

 خر.دون اآل ابأحدمه حُّ العلمصي نريبأمواحد (ال

قنيقال بعض امل ق العلم  لُّ تعز اق ج  العلم بالتعلُّ إذا ُفرسِّ : حقِّ

وحينئٍذ قد تعلَّق  ه،في اخالً ر دلم باآلخيكون الع، وباملجموع

اع ستدللت عٰىل االمتنت بامتناع ذلك، وابأمرين، وأنت حكم

عاملًا  هنوك عن الذهولني مع وملبأحد املع علمق الة تعلُّ بصحَّ 

لم كونه عاملًا نع ة أنْ الستحالٰى هاهنا)، أتَّ ذا ال يتوهآلخر، با

 ئه.ملًا بجزكونه عا عنل ذهيبمجموع و

اير  ق نوع من اإلضافة يتغاير بتغالتعلُّ  نَّ فيه نظر، أل: (وقوله

اد التعلُّ ]] ٣٥٦/[[ص  ه قطعًا، فنحن نمنع ضاف إليامل  ق بنياحتِّ
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جزاء ) أعني أ اءواألجز( العامل نيبي ، أ وبينه)جموع املو العامل

أي ، ر)باتب يف االستلزام عند االعم ال ريوع، (نعذلك املجم

بينه وبني األجزاء.  قلتعلُّ ، واوعالعامل واملجم بنيق ام التعلُّ استلز

ا ا االحتِّ  ، (فال).خراآل قني غريأحد التعلُّ  يكون د) بمعنٰى أنْ (أمَّ

آلخر، ذهول عن الا عم ول:يق أنْ  ان جيبك أيضاً قال: وقال: (

خر، وذلك ألنَّ املطلوب ًا باآلنه عاملع الذهول عن كوو قال: موه

 آخر). ومبمعلعلم  بالوالال بمعلوم،  ني،ق بمعلومو التعلُّ ه  نااهه

نا كام قال لكان الذهول صفة ا لو قلقوله: (وفيه نظر، ألنَّ 

 دأحاملًا بع ءاليش ونكا نعلم أنَّ فيصري التقدير:  ،عاملء الليشل

التغاير  عٰىل لك يدلُّ اآلخر، وذ  عننه ذاهالً كوني، ونعلم علومملا

ا إذا ق يه، أ ليل علوال د وعاً ممن نإالَّ أنَّه يكو ر) ملتأخِّ قال ا ا كاملنمَّ

ا نعلم  أنَّ  لنا، فيصري التقدير:ين (كان الذهول صفة يعني فخر الدِّ 

، رخآلباًا ه عاملعن كونل هلومني، ونذعاملًا بأحد املع ءليشكون ا

أنَّ العلم هو لتقدير ألنَّ االستحال ذلك،   علميهيف لتغايرفلوال ا

،  بأحد املعلومنياً قلِّ متعء يشكون ال نعلم أنْ يل ستحيوق، التعلُّ 

 قان واحدًا).علُّ التان قًا باآلخر، إذا كل عن كونه متعلِّ ونذه

هول مع الذ: اتقدير قولنعٰىل م أنَّه سلِّ  نُ يقال: ال ويمكن أنْ 

و نَّام هاملتبادر إ بل ء،ك اليشذلصفة ل ون الذهولكي رخاآل عن

ًا ملعاء كون اليش لمنعا إنَّ  :قوليه ول صفة لنا، فكأنَّ لذهكون ا

 اآلخر، ولو كان العلم هبام واحداً  ذهل عنوي بأحد الشيئني

 ذلك. حالستال

ل جع قجب التعلُّ ري العلم بام يوتفسير قوله: (وأيضًا عٰىل تقد

نَّ ك غري معقول، ألئني، وذلشيق بعلِّ ة غري متدَّ اضملق ام بمطلالعل

 نيلشيئان شامالكون بل يني، ئشي ال ُتعَقل إالَّ بني ضادَّةامل

يه اسم الشيئيَّة، وال فرق بني ع عليقا ]] لكلِّ م٣٥٧ [[ص/

  بعدم التعينيالَّ ة إني املضادَّة املخصوصدَّة املطلقة وباملضا

قهام حيث تعلُّ ن لفان م، وال ختتامهبة دَّ املضا تعلَّقت ووجوده فيام

 .بمعلومني)

س ين (وليالدِّ فخر  قوله نظر، فإنَّ قوله) أي (وفي قوله:

 كون العلم باملضادَّة ال يقتيضال  امنهه، بل يف املضادَّة بييف ناكالم

ض يتعلَّ   ال: إنَّ البحث يفق بل له، ق بشيئني مطلقني وإالَّ تعرَّ

ق تعلُّ مطلوبه  ، ألنَّ ) وهو حقٌّ ضايبالد والسوا تي بنيال املضادَّة

وصة يف صخامل دَّةيأخذ املضا فيجب أنْ ( البياض،لسواد والعلم با

 لق املضادَّة).مطال  ن،بياال

يس فيه ين لأنَّ كالم فخر الدِّ صل هذا الكالم نَّ حاوأقول: إ

 .ئنيشيبق ري متعلِّ طلقة] غة [املضادَّ امله جعل العلم بداللة عٰىل أنَّ 

زوا الذين ين)، أي زن قول املجوِّ بطال امَّ قوله: (وأ  ق تعلُّ جوَّ

عٰى إل املوقال واحد بمعلومني، وهذالعلم الا فصيل لتله هو ااطبدَّ

زين، (بقوله:  ، وهو قولبكربو  أ الذي ذكره القايض بعض املجوِّ

ع لم بأحدمها مالع يصحُّ ق بأمرين لعلم بالسواد والبياض متعلِّ ا

ة هبام، قاملتعلِّ ة ضادَّ مهم يف املالك ألنَّ صحيح، ر غري خآلاجلهل با

يس فل، اضللبي ضادِّ ر السواد املري تصوُّ وحده غ السواد روتصوُّ 

يتعلَّق  الشيئني اللذيند و أحخر هلم به مع اجلهل باآلالعا يصحُّ م

ضاّد امل ياضاد املضاّد للبياض والبا) يعني السوالعلم بأحدمه

 . وهو جيِّد)للسواد، (

 أنَّ  ال التايلر يف إبطذك )عاىلٰ ه اهللا تمحر( فصنِّنَّ املاعلم أ و

واحد ال ق العلمز تعلُّ وَّ ج اهنا هات، وعلومد املدة بتعدُّ م متعدِّ العلو

ك يف يقال: إنَّ كالمه هنا إالَّ أنْ  مُّ هَ لُّ القض، تنا بمعلومني، وهذا

دث، لكن ا يف العلم احلااهن وه الوجود تعاٰىل القديم، علم واجب

نَّأهعة من بل قال مجا ،دأحبه  يقل ا ملممَّ  كذل اهللا ة: إنَّ علم ل السُّ

ا دته ات مع وحاملعلوم من هٰى ا يتنق بام القديم يتعلَّ اٰىل التع ، وأمَّ

 .ه) من األقوالما ذكر الشارح (دام ظلُّ  فعىلٰ ادث العلم احل

العلوم باختالف  ف ختال[املسألة الثالثة: يف ا ]] ٣٥٨[[ص /

 :]املعلومات

 قة باملعلوماتم املتعلِّ لو(والع :) تعاىلٰ هللا هرمح( صنِّفقال امل

م  لعلمرشوط باملدلول وباعلم لل اٍف النظر مننَّ فة، ألفة خمتلاملختل

 بالدليل).

ملسألة، يف هذه ا تكلِّمون: (اختلف امله)لُّ (دام ظقال الشارح 

ة فمات املختلعلوقة باملتعلِّ امل لومنهم إٰىل أنَّ العفذهب قوم م

ا   ل آخرون:قالفة، والصانع خمت دووجم واألجساكحدوث  إهنَّ

ت قاالتعلُّ باعتبار ة تلفخمو، اً  كوهنا علومة يففقا متَّ ة، ألهنَّ متامثل

 لعارضة.ا

ل، واحت ذهب إىلٰ  )اهللا تعاىلٰ  رمحه(ق والشيخ أبو إسحا جَّ  األوَّ

لول ومها يل والعلم باملدلدلبا من صورة النزاع العلم عليه بأنَّ 

 .لككذ الباقيفان، فتلخم

ناٍف دلول معلم باملال طلبالذي هو  النظر نَّ ان اختالفهام: أ يب

وط بالعلم  ومرشال حلاصل حم حتصيل ا لب طنَّ ل، ألودلللعلم بامل

ملنايف ال ، ألنَّ ام بالدليلللعل باملدلول إذن خمالف  فالعلم بالدليل، 
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  أنْ  يصحُّ ال ءملنايف ليشطًا)، أي ألنَّ ارشله يكون مث يصحُّ أنْ 

حد يف ملثلني واحكم انَّ (أل ،ءك اليشرشطًا لذل هلثم كوني

ء ًا ليشن منافيا كا إذلنياملثأحد  ٰى أنَّ نعمب واالشرتاط) ،لتنايفا

رشطًا كان أحد املثلني  ء، وإنْ ًا لذلك اليشمنافي كان املثل اآلخر

ء لوجوب تساوي اليشلك ء كان املثل اآلخر رشطًا لذليش

نظر افيًا للمنلعلم باملدلول ا انك امَّ ـام، ولاألحك يف املتامثالت

ال  ءاليش ه ورشطًا لطرش  له لكونه ناٍف  مدليل غرياللم بوالع

 لدليل، فكان خمالفًا له.با علملل علم باملدلول مماثالً اله مل يكن ينافي

م لعلن اان العلم بالدليل رشطًا للنظر وكا كامَّ ـوأيضًا ل

 ء ال يكون رشطاً يشلا يفمنا له ومنافياً ه نرشط له لكوباملدلول غري 

 له، الفاً فكان خم، دلولم بامللعلل ل مماثالً الدليبن العلم له مل يك

 وب.املطل وهو

جَّ به عٰىل من قال: إنَّ حيت أنْ الدليل ال يمكن  نَّ هذاواعلم أ 

لم مع أحد العون يك ق، ألنَّه حينئٍذ جيوز أنْ للتعلُّ  رالعلم مغاي

ة لك خمالفذ لزم منخر، وال يآلا قتعلُّ مع ال للعلم اً فخمال قنيالتعلُّ 

 فهامهام، جلواز اختاليتاخر بذمني لآللعلحد ا]] أ ٣٥٩[[ص /

 . قنيتعلُّ بال

يل للعلم باملدلول خمالفة  بالدل من خمالفة العلم ال يلزموأيضًا 

ف فيام صنِّامل  ر للعلم بمخالفة ذلك األمر، فقد ذكرمعلم بأ كلِّ 

م ل مع حصووالسكون  ةكراحلق بيتعلَّ لواحد ا مأنَّ العل تقدَّ

 ة.الفمن املخّص أخي بينهام التي ه املقابلة

 رادة]:قة باإلتعلِّ حث اململبايف ا [املسألة الرابعة:

القصد، ومن الصانع تعاٰىل   اادة منَّ(واإلر: قال املصنِّف 

ريض  اإلنسان املنَّ ة أ شهورادة واللعلم الداعي، والفرق بني اإلا

هة ء كراليشا إرادة ده، وليستيريو ملرِّ دواء اعن ال عهبينفر ط

، والعزم إرادةال نع الغفلةا حالة دهه لوجوضدِّ  ة جازم ضدِّ

ا رادة الثواب، ومنَّمنه إ اإلرادة، لكنَّها حبَّةد، واملتردُّ  لت بعدحص

اض، عرتااللرضا قيل: إنَّه اإلرادة، وقيل: ترك إرادة الطاعة، وا

 .ٰى)منَّي ال ُيتنِّمتلوا، ُتشتهٰى وة ال شهلُتراد، كا واإلرادة ال

 احث: لة مبأملسا ه(يف هذ ه):ظلُّ رح (دام قال الشا

ل: يف ا لتي ة فينا) أي اأنَّ اإلرادب قوم إٰىل نا، ذهة فيرادإلاألوَّ

ه، لفاعل، أو ظنُّعلم اا (هي نفس الداعي)، واملراد بالداعي لن

 صلحة.ليه الفعل من املل عشتمواعتقاده بام ي

ار أيب تيوهو اخًا عليه، دئازت أثبإسحاق خ أبو شيل(وا

 ، ثمّ لنفعاعلم ما يف الفعل من سان قد ينإل افإنَّ ي، البرصحلسني ا

قد يعلم ما فيه من النفع ليه، و اإلجياد زائدًا ع إىلٰ وقصداً ميالً جيد 

 عىلٰ  ائد يوجد، وذلك يدلُّ عٰىل ثبوت أمر زالفوال يقصده 

 نا).الداعي يف حقِّ 

  هي نفستعاٰىل  هيف حقِّ (اإلرادة  : ينثاال املبحث) أي اينث(ال

إسحاق أبو ] خيعليه، ذهب إليه [الشدًا زائ راً ليست أمي الداع

ًا. وقال السيِّد ني أيض، واختاره أبو احلس)عاىلٰ هللا ترمحه ا(

 هحقِّ  : إنَّ اإلرادة يف)رمحه اهللا تعاىلٰ ( ]] املرتٰىض ٣٦٠ [[ص/

 ك.لذ يف  البحثٰىض وقد م ه،تدة عٰىل ذاتعاٰىل صفة زائ

ة اإلراد نيب اقع(الفرق و: لثثاال بحثامل(الثالث) أي 

ن ة تتإراد والشهوة، فإنَّ الشهوة تهٰى، واإلرادة ملشبا اً التذاذضمَّ

]) عند [املرِّ اء لدود، وهلذا فإنَّ املريض يريد رشب اد القصجمرَّ 

ٰىل دلُّ عي ك[عنه و]ذل ه، بل ينفر طبعهتهييش االحتياج إليه، (وال

 لشهوة.وارادة أي بني اإل ،)ةيرغاامل

  يإرادة خمصوصة، وهي الت ةل الشهوجع هنَّ  هذا نظر، فإيفو

لُّ عٰىل ال يد ، وذلك-عني املشتهٰى أ  -ها قبمتعلَّ  التذاذعها يتب

، اصِّ اخلو  باملغايرة الثابتة بني العامِّ الَّ ة إمغايرهتا لإلرادة املطلق

الف  ني عٰىل خملِّ تكاملوأكثر ادًا، مر مشتهٰى  كلُّ وحينئٍذ يكون 

  يكن  ذي طبع سليم وإالَّ مل هاة لكلِّ مة مشترَّ ملالذَّ املح افإنَّ  ك،ذل

ةتركها يف  بمرادة  وليست يف برتكها يعتمد ذلك،تكلفال، مشقَّ

 نَّ إرادة القبيح قبيحة.أل يح،القب عندهم إالَّ ملرتكب

 ءيشادة النَّ إرأ  هب قوم إىلٰ حث الرابع: (ذبامل أي (الرابع)

ا قد نَّ بأذلك  لبطأ  ملصنِّف اق اإسح بوه، والشيخ أ دِّ ة ضهارك

)الض نريد شيئًا حال الغفلة عن (وذلك ، ءاليش ذلك أي ضدّ  دِّ

فلة الغ الة كون املغفول عنه مكروهًا حالالستح يوجب املغايرة)،

 عنه.

ط  برش ضدِّ ء يلزمها كراهة الاليشقوله: (واحلقُّ أنَّ إرادة 

 دِّ كراهة ض ، فإنَّ )نهء مكاالزم اليش اوذخأ  الء، فهؤن لهطُّ تفلا

 من ضدِّ ك اللذل نء عند التفطُّ إلرادة ذلك اليشه، ء الزماليش

نفس إرادة ذلك  لضدِّ راهة افإذا جعلوا كته للمراد، حيث مضادَّ 

 ء مكانه.اليش ء أخذوا الزماليش

جازمة   ]: (العزم إرادةمس خلا(اخلامس) أي املبحث [ا

ختلفة املي دواع]] ال٣٦١ص [[/ سبب د بدُّ عد الرتب تحصل

، الفةملتخاعقليَّة] وعن الشهوات والنفرات راء [الاآل ثة عنبعملنا
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ُوِجَد)   وإنْ ، حريُّ د الطرفني حصل التيح ألحد ترجمل يوج فإنْ 

 فاإلرادة املبتداة) عىلٰ  (حصل العزم، ا عٰىل اآلخرترجيح أحدمه

ال  اد، (وهلذدُّ رتالعد الَّ باصلة إح اًا)، لكوهنٰى عزم(ال ُتسمَّ ذا ه

 د عليه تعاٰىل.الة الرتدُّ ، الستحتعاٰىل بالعزم) ف اهللاوَص يُ 

إرادة ي نا ه لكنَّها من اهللا تعاىلٰ ، لاإلرادة حبَّة هيملس: اد(السا

ه تعاىلٰ الثواب، ومنَّ ه بُّ اعة)، فإذا قلنا: هذا ُحيِ هي إرادة الط ا يف حقِّ

 ا:لنذا ق وإثواب، ال إيصاله  داأر  تعاىلٰ  اهللاأنَّ  كان معناه:اهللا تعاٰىل، 

ة اإلرادة هي حبَّ فامل ،ن معناه: يريد طاعة اهللا تعاىلٰ هللا، كاهذا ُحيِبُّ ا

 ق. ا ختتلف باختالف املتعلَّ لكنَّهعاٰىل ومن العبد، اهللا تمن 

(باشرتاك  ادةإلرة عٰىل معنٰى آخر) مغاير لق املحبَّ (وقد ُتطلَ 

ة حبَّ لة، كمكمشا ة أوعفنمو ة أ ن لذَّ كامل مر تصوُّ  ، وهياالسم

 يه ملنعمه والصديق لصديقه).نعم علشق ملعشوقه واملالعا

  إىلٰ  ضاً يف هذه الصورة ترجع أي  املحبَّة يقال: إنَّ  ن أنْ كويم

 اختلفت غاياهتا.  اإلرادة، وإنْ 

أبو احلسن يه إل لرضا، قيل: إنَّه اإلرادة، وذهببع: ا(السا

ا رضنٰى ال، فمعض)ارتعالا تركرة عن ه عبانَّ إري، وقيل: األشع

فيه، فالكفر وأنواع القبائح   معرتض فاعله غري كون لفعلبا

 هبا عند راضياً  يكون اهللا تعاىلٰ   عنهاتعاىلٰ اهللا  ي هنٰى الت اقعةوال

ل، ألنَّهالتفسري األ األشاعرة عىلٰ  كن  تتعاٰىل أرادها وإالَّ مل وَّ

عرتاض رتك اي مل هنَّ ، ألالثاينتفسري ال هبا عىلٰ  واقعة، وغري راضٍ 

هناه عنها، وحظرها عليه،   نْ فيها بأا، بل اعرتاضه فيه هاعلفا

 عقابه.يها ب علورتَّ 

دة، وعنده الرضا باإلرابَّة و املحسن فرسَّ  أبا احل(والعجب أنَّ 

ك ينايف ه، وذلب اعاٰىل (ومرضي� ت يكون حمبوبًا) أي هللالكفر مراد، ف

 َواهللاُ : تعاىلٰ  ولهق 
َ
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 ة الة لذاهتا، كام أنَّ الشهوا غري مقصودإرادة املوصوف هبا، (ألهنَّ 

 وفموصُأخرٰى لل ةوهش هباعلَّق ال تت وةه أنَّ الششتهٰى)، واحلقُّ تُ 

 ، فاحلقُّ اجلواز.تهوهريه بشق شهوة غا تعلُّ ا، وأمَّ هب

نَّ نظر، فإودة لذاهتا) فيه ري مقصا غ(ألهنَّ  ادة:اإلر وقوله يف

ق اإلرادة يًا لعدم تعلُّ ء غري مقصود لذاته لو كان مقتضن اليشكو

 ا إىلٰ وّصل هبتملواألفعال اء من احلركات يش ونيك ال أنْ به لزم 

 ل. ا حم هنَّ مرادًا، وإ اهريغ

لك)  ذكان لذيذًا، والفائدة يف  إنْ  وٰى نَّيتم ي التمنِّ(وامل قوله:

ة نَّ بعدة ال تراد: (أ كون اإلراوهو  البحث، هذا أي يف ض املجربِّ

 أنْ  افإمَّ ا فعل، فلها إرادة، إرادة الواحد منَّلُّ فعل مراد، وقالوا: ك

إٰىل  دةهي إراينت أو، (ةياهلن اغري ىلٰ رادة إإ يكون لكلِّ  نْ يتسلسل) بأ

 رب.اجللزم ادة قديمة)، فيإر

ام أنَّ ك راد)،ا ال تفإهنَّ  -ا عنَّ تصدر وإنْ  -(اجلواب: اإلرادة 

ملثل،  عارضة باواب باملكان لذيذًا. وهذا ج وإنْ  ٰى ُيتمنَّ ال ٰى املتمنَّ

سه، نف يف يذذٰى لملتمنَّٰى، واذيذ متمنَّ لكلَّ وذلك أنَّ عندهم أنَّ 

 .ٰى نَُّيتمٰى ال املتمنَّ ك، فإنَّ ذلوليس كمتمنّيًا،  هنكوجب في

، اداً عل مرف كلِّ   وكونفعالً ادة رواعلم أنَّ مع تسليم كون اإل

ة ع من كّليَّ رادة تراد، بل الواجب املنكون اإلال يمكن املنع من 

ضة ارعهلم يف امل فعل مراد، وقوكلَّ  يقال: ال ُنسلِّم أنَّ  ٰى بأنْ الكرب

 ه ظاهر.ن، وبطاللذيذ ممنوع ٰى نَّمت املبأنَّ 

 ]:ال كالم النفسإبطيف سة: [املسألة اخلام

نصف   الَّ مل جيز أنْ ذيان، وإس هلنفم اوكالف: (قال املصنِّ

 ).ه غري متكلِّم، أخرسًا كان أو ساكتاً  بأنَّ أحداً 

  مٰىض ا فيام ([قد بيَّنَّ): ه]] قال الشارح (دام ظلُّ ٣٦٣[[ص /

ة، وهو  اإلرادغريالنفس معنٰى يف  تثبَّ ري عشاأل احلسن باأ أنَّ 

 أي ذلكنَّه) ا أ يَّنَّب]، وغاير للحروف واألصوات املفساينالنالكالم 

م إالَّ من لتكلُّ كافَّة ال يصفون با لعقالءعقول، فإنَّ انٰى (غري ماملع

الساكت س وخرواألصوات، ويصفون األصدرت منه احلروف 

به سلصحَّ  بالنفس ملا ئامً قا ىنًمع الكالمن اولو كالم، لكبعدم ا

وجود املعنٰى)، أي الذي ت (للساكوا ) أي عن األخرسعنهام

س ) أي يف األخر] (فيهاممالكالة [عن ه عبارأنَّ  ونميزع

 يل االستقصاء). البحث يف ذلك عٰىل سباكت، (وقد مٰىض والس

ة واألمل حدِّ  [املسألة السادسة: يف  ]:اللذَّ

م، الئإدراك املة ، واللذَّ املنايف كادر إألملوا(: ف نِّصاملل قا

ة املبرصن األالص عخلوليست ا  ).يلةرة مجو مبتدأ لصمل للذَّ

ة عند األوائل)،  واللحدُّ األمله): (هذا م ظلُّ شارح (داال قال ذَّ

ميعني احلكامء، فإ ة إدراك لذَّ والقالوا: األمل إدراك املنايف ( هنَّ

) أي لكة (بذمل واللذَّ ألا أيا) ومهحدُّ أيضًا ة لتزاملعم، واملالئ

ين. هبذ  ين احلدَّ

، جوديٌّ ألمل وأنَّ اٰىل ء (ع) أي املتكلِّمون واحلكامالكلُّ  اتَّفقو(

ة واختلفوا ة الطبيب إٰىل أنَّ اا حمّمد بن زكريَّ  ، فذهبيف اللذَّ للذَّ
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ة هي أنَّ  الص عن األمل، أوعبارة عن اخل  لةاعن احلج رواخل اللذَّ

 عدميَّة. ن تفسريي هذين الىلٰ ع هي، فعيَّة)بيالط

ل ف األوَّ ملصنِّا(وأبطل الشيخ  عني ة، أ لذَّ لل) أي التفسري األوَّ

ة حتص مل، (بأنَّ ن األالص عاخل قعت يسبق األمل، كمن و ل وإنْ اللذَّ

  غري  من فإنَّه يلتذُّ هبامجيلة) ابتداًء، ( عينه عٰىل صورة

، صًا منه)الخ ةللذَّ تكون ا ال، فوقشة أمل القب] سا]٣٦٤ [[ص/

ء، واألمل بوت ذلك اليشق بعد ثيتحقَّ  ء إنَّامن اليشاخلالص م ألنَّ 

ق، يتح ا ملنه ق قَّ ة،ق المع حتقُّ اخلالص منه  فال يتحقَّ فهي   لذَّ

 مغايرة للخالص من األمل.

ة الثري ين أيضًا باطل)، يريد به التفس(والثاقوله:   - اين للذَّ

روج عن اخلأنَّ  بطالنه وجهو ،- ةعيَّ الطبي لةااحلن عني اخلروج أع

ة، فكذا يكون عيكون  ة كاميَّ احلالة الطبيع بدَّ  إذ ال مل،د األنعند اللذَّ

كان األمل  ة إنْ وانفعال احلاسَّ ما  ل ل حاتبدُّ  تا احلالتني منيف كل

 ني.ة جسامنيَّ واللذَّ 

أخذ ما  عريف (اء يف التخلطا ا(والسبب فيه) أي يف هذ

ةنَّ أل، ذاتما بالمكان  رضعلبا  دراك الذي الحتصل باإل إنَّام  اللذَّ

ة انفعاالً  بانحيصل إالَّ   ما).  لٍ ل حادُّ ه تبقتضييفعال احلاسَّ

 درة]:ة القلة السابعة: يف ماهيَّ سأ[امل

: (والقدرة عبارة عن سالمة )رمحه اهللا تعاىلٰ (قال املصنِّف 

م من تها قوثبأ د وق فكاك، النحالة اا الستتهصحَّ عضاء واأل

 ).ىنًعم ابنصحاأ 

التي لنا ما  لقدرة س يف اان(اختلف ال ه):(دام ظلُّ ح قال الشار

 سالمة ملرجع هبا إىلٰ إٰىل أنَّ ا حاق و إسخ أبيهي، فذهب الش

ة البنية واألعصابعضاء األ تها وصحَّ هلا]، وهو اتِّصا[و وصحَّ

يِّد لساهب وذزلة، عتة من املي ومجاعلبرصاختيار أيب احلسني ا

ٰى معنرة القدنَّ ني إٰىل أيِّ من البرصة ومجاع ) تعاىلٰ هللا همحر( ملرتٰىض ا

ة خمصوصة بني يِّ املبن احليِّ  جلسممن ا خيلقه اهللا تعاٰىل يف جزء

) أي القادر، ثّم يصحُّ منها لة عٰىل حالةه اجلم] هذنيوجب [كو

ة عر. واألشاحلالة كلبت عل الختصاصهامن تلك اجلملة (الف يَّ

 رة معنٰى قدكون ال]] ٣٦٥[[ص / عىلٰ  لك) أيعٰىل ذم هوافقو

 تعلَّقاالً يٰى حملعنا)، فلم يقولوا بإجياب ذلك لحلاا انفو م(إالَّ أهنَّ 

 فعل.صحُّ فيها الهبا ي موصوفةملة، لكون اجلملة باجل

ت صحَّ وقوع ابأنَّ البنية متٰى (احتجَّ املصنِّف:   للفعصحَّ

(صحيحة)،  ةيبنال نت) أينها كاع لوقوع الفع صحَّ نها، ومتٰى ع

ةيعفهام] [ ةل وصوقوع الفع ني صحَّ ة (غري متفارقتني) أي بنيال حَّ

 ).(فأحدمها هو اآلخرخر، فاء اآلمع انتمها أحد تال يثب

عٰىل  يدلُّ ستدالل نظر، إذ التالزم ال  هذا اال(ويفه: قول

اد)، أي  فإنَّ  احدًا،و وهنام شيئاً ك يدلُّ عىلٰ ال  نيشيئتالزم ال االحتِّ

 رجاً خا زمانمتالهر والعرض ، واجلوقاً ان مطلني متالزمفياضتامل

 اد.االحتِّ عدم وق املغايرة بينهام مع حتقُّ 

، إشارة إٰىل مذهب )ىمعنًم من أصحابنا أثبتها قو قوله: (وقد

) يعني ال)ه اهللا تعاىلٰ رمح( السيِّد املرتٰىض   املرتٰىض د يِّ س، (واحتجَّ

ة اتني بصذالا افرتاق نَّ بأ( ته من عدم صحَّ إحدامها و نم ل)لفعحَّ

وية متسا عنده ة، ألنَّ الذواتيف الذاتيَّ  وهيام)مع تساخرٰى (األُ 

الفعل منها   وقوعت التي يصحُّ ائد) يف الذاثبوت أمر ز (يقتيض

ا أنْ وذلك اة املشرتكة، عٰىل الذاتيَّ  ية لبنو ارة أ يكون بالقد لزائد إمَّ

 .- ة] احلالأي -الصفة [ أو

لواأل  :نيهجوب باطل وَّ

ة ا أوجبت لقدرة لوا أحدمها: أنَّ  دون الصفة ملا   لفعل منصحَّ

 وال سملَّ احلركة يف اجلحت أنْ   جلازوإالَّ  رشط،ٰىل عتوقَّف اإلجياب 

ة الفعل  اء رشط منفصل، لكنَّ التايلك النتفتحرَّ ي باطل، ألنَّ صحَّ

ة الف ، فليسانعوملء اتفاان عىلٰ  وقوفم  .للقدرةحكًام ل عصحَّ

 ة عنعل صادرة الف، وصحَّ لَّ صُّ املحت(أنَّ القدرة خت: يناثلا

تضيًا ملا  ا مق أحدمه]] إىلٰ ٣٦٦ [[ص/ اجلملة، فلم يكن ما يرجع 

 يد وعمرو.كز خر)اآل يرجع إىلٰ 

ا الثاين: وهو كون ال  نَّ أل ضًا،ل أيزائد عبارة عن البنية فباطوأمَّ

ة، سوبيو وبةدة ورطة وبرواررن أعصاب وحة عبارة عينب(ال

ًام (يرجع إٰىل نوجب حك جيز أنْ )، فلم املحلِّ  رجع إىلٰ وذلك ي

ة الفعلت) مامليِّ  صلة يفة حالبنيااجلملة. وألنَّ   ه.من ع عدم صحَّ

ح للفعل هو القدر بطل أنْ وإذا أ  ة والبنية ثبت يكون املصحِّ

ا صفة ال  ة.يَّ رداالقني در، يعقاأهنَّ

 خيتصُّ ائد الذي زلا مراألإثبات  يعني) لعن األوَّ  (واجلواب

(أنَّ ذلك الزائد هو سالمة  ا الفعلحُّ منهالتي يصه الذات ب

ة الفعل مالفرت) يف اك كاٍف وذل ضاء،عاأل   حدىٰ ن إاق بصحَّ

ته من األُخرٰى، (فال دتني وعدم لذاا ليل عٰىل الزائد) عٰىل صحَّ

 .ذلك

ع من (باملنة رلزائد للقدمغايرة ذلك ا وهو) اين(وعن الث

ملة،  إٰىل اجلا يرجع ضيًا ملحلِّ مقت ملصُّ باكون ما خيت )ةالستحا



 قلوب الأفعال األفعال /  )٧٢(لف / حرف األ  ........................................................................................... ٢٢٤

عٰى جواز كون اليش يًا للجملة تضحلِّ ومقيف امل ال� (حا ءوُيدَّ

 - ة قادريَّ أعني ال -معرتفون بأنَّ صفة القدرة  كمإنَّ ّم حكًام)، ث

اة، مع أ باجلمل قةمتعلِّ  ة، ملن أجزاء اجلجزء م  وجود كلِّ تيضتق هنَّ

.املحتعلَّق بي إٰىل اجلملة ما عجريا  ماقتٰىض  فقد  لِّ

له دلي ب عناواب عن البنية)، وهذا هو اجلوجلا (وهو قوله:

 به عٰىل الذي استدلَّ  لالدليذ هو إك الزائد للبنية، رة ذل مغايعىلٰ 

  واحدًا.هامبعينه، وكان اجلواب عن مغايرة القدرة

نيًا اث هب لَّ  استدب عامَّ واجري صحيحة) (وبنية امليِّت غ :هلوق 

ة البنية من دون صحَّ  هو وجودة البنية وصحَّ الزائد لة مغاير عىلٰ 

ة الف  يِّت.امل ل يفعصحَّ

ة بنيل: ال ُنسلِّ يقا وذلك أنْ  ا ليست  ة امليِّ م صحَّ ت، وظاهر أهنَّ

ة صحَّ  الذي هو رشط يفد الروح فيها دُّ ان ترصحيحة، (لفقد

 الفعل).

ة يف نة:ة الثام[املسأل ا  تهاستدامل الفعل وبق ة درالقوجود  صحَّ

 :]بعده 

 متهاستدااا يصحُّ وجودها قبل الفعل وممَّ : (وهي ل املصنِّفقا

كون  قوم قد نفٰى ]] و٣٦٧ة األعضاء، /[[ص صحَّ  إذ هي بعده،

ق وحدوث عليه تكليف ما ال يطا القدرة قبل الفعل، ويلزم

احلاجة  نَّ ، ألعنه غنٍ مر مستأ  ت، أو إثباأو ِقَدم العامل ،ىلٰ عادرته تق 

 ). ِجدَ ، وقد وُ دهها وجوإلي

  أنَّ إىلٰ  له): (ذهب املعتزلة واألوائم ظلُّ ارح (داقال الش

مدرة متالق ايَّ شعراأللت ة عٰىل الفعل، وقاقدِّ مقارنة له،  ة: إهنَّ

جعل القدرة  امَّ ـل )عاىلٰ اهللا ت هرمح(] اق [املصنِّفوالشيخ أبو إسح

تج حيده مل الفعل وبع لبق ة جودمو هي يمة، وسللن البنية اعبارة ع

ام وإنَّ (، امها)، لكون ذلك رضوري� تقدُّ عرة يف حث مع األشاالبإٰىل 

ا معنٰى زائد  عىلٰ بناءً  من قوهلألدلَّة عٰىل بطالمن ا ذكره ذكر ما  أهنَّ

 مها بوجوه:دُّ تق ىلٰ ع أصحابه، واستدلَّ  ة، كام ذهب إليهعٰىل البني

ًا،  فاق ره) اتِّ كفن حال ر باإليامفاكلا فٰىل كلَّ  تعااهللا ل: أنَّ وَّ األ

ق، ال يطاما  كليفتعليه) يف تلك احلالة (لزم  دراً يكن قا (فلو مل

 باإلمجاع). باطل وهو

اق مع أنَّ التكليف بام ال يط إلمجاع عٰىل بطالنعٰى اوإنَّام ادَّ 

زوه، شاعراأل ال  امب[تكليفًا] ليف تك كون كلِّ  زمالالنَّ ألة جوَّ

 ادرًا [عىلٰ ن ق يكو ب أنْ وجاع، (فطل باإلمجاب وه هذا، واق يط

ل امن، بة اإليحال ر هيفحالة الكفر، وليست حالة الك] ناإليام

مة) عليها  هي مة عٰىل اإليامرة عىلٰ فالقد قطعًا،متقدِّ ن،  اإليامن متقدِّ

 لوب.وهو املط

 من غريه لأي مقارنة ل) كانت مع الفعلو رة  القدنَّ (الثاين: أ 

رة حدوث قدالعامل، أو م ا (ِقدَ إمَّ ، وهو د األمرينحأ  )زم(ل متقدُّ 

 ان املالزمة: أنَّ ه، بيم مثلاملقدَّ ل، فباط ههللا تعاٰىل)، والتايل بقسميا

ي إجياد  أعن -لفعل كانت أزليَّة، وهي مقارنة ل إنْ  عاىلٰ هللا تاقدرة 

ا بوأ  انت حادثة،، وإالَّ كالي� أزمل العا كان -عامل ال  دٍ حوا لِّ طالن كمَّ

 اإلمجاع.فب تايلمن قسمي ال

درة ق فإنَّ النزاع إنَّام هو يف ]] ٣٦٨[[ص / هذا نظر، ويف

ة مقارنفعله لالعبد وب مقارنة [قدرة] من وجيلزم  د، والالعب

 قدرة اهللا تعاٰىل لفعله.

عني  ألجل إجياده)، أ رة لقداج إٰىل اتل إنَّام حيالفع أنَّ  الث:(الث

ال لقدرة، فا يًا عنيكون مستغن هدجود وفعن(د، الوجو يف إدخاله

 ).قدرة يكون يقع هبا، فال

فعل (بأنَّ لاٰىل قدرة عم الدُّ م تقبعد وا) أعني القائلني(واحتجُّ 

 الفقٰى، ال تب عرض فهو (ال يبقٰى)، فالقدرة ، وكلُّ القدرة عرض)

م مت لبقيت) (لوإذ عٰىل الفعل، ة تكون متقدِّ  ، هذا خلف. تقدَّ

واز ، جلوبقائها هامتقدُّ  زمة) بنيالملان ع م: املناجلواب(و

دة، هكذا قال ا إىلٰ الفعل  استناد ) يف هم ظلُّ (دا شارحلقدرة متجدِّ

 به.تُ عض كُ ب

الفعل  القدرة التي يصحُّ استناد الم يفوفيه نظر، ألنَّ الك

يكون ة قبل وجوده ال دومملع اعٰىل الفعل  مةدِّ ة املتقوالقدر، هاإلي

 .يهدرة علفال تكون ق  ،]ةبتَّ عل [اليف الفر ثهلا أ 

ة بقا(ومقوله:  يقال: ومن  ينبغي أنْ اض) ء األعرن صحَّ

عنَّه راض، ألاألعقاء بامتناع  ة بقائها، فيدَّ ع نكيف يمي صحَّ

  ؟منه

لقدرة بل ا، نية) هو القدرةبلقوله: (ومن إثبات أمر زائد عٰىل ا

ا ذهو ،طعاً لفعل ق عٰىل اة مومتقدِّ  رةو، وهي باقية بالرضنيةالبنفس 

زائدًا عٰىل البنية،  ىة معنًن القدردير تسليم كوتقعٰىل  ٰى  يتأتَّ املنع ال

 ه).ظلُّ  ام(د ره تقديره، كام ذكهو عىلٰ نَّام خلصم إمع ابحث لوا

رين قوله: (واعرتض  الرازي نييعني فخر الدِّ  )بعض املتأخِّ

 ،ةلزعتاملعٰىل  (وارد اقطيف ما ال ينَّه) أي لزوم تكلأل بوَّ (عٰىل األ

ن) أعني حال إليامعٰىل ا حصول القدرة الكلَّف (حمليعني األنَّه) 

مع امن، الستحالة اجلاإلي ) أعنيالفعل مكنهال ي(الكفر بزعمهم 
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ي عنأ - ول الفعل حص ، ومها اإليامن والكفر، وحالابلنيملتقا بني

 جوبه.]] لو٣٦٩[[ص /يه له عرة لال قد -ن اإليام

ا  ق قدرته هب لُّ تعاٰىل هو تعاهللا  يف أفعال رثِّ ؤامل : أنَّ الثاين (وعىلٰ 

ا التعلُّ حدوثهزمان  ذا ال ة، وهالبتَّ ر هلا  أثة فالققات السابا، وأمَّ

 لكوهنا عرضًا ال يبقٰى.بد) الع رةيف قد قهيمكن حتقُّ 

قول: املعلول  ا نإنَّ واملعلول)، ف بالعلَّةقض نلالثالث: ب اعىلٰ (و

فال تكون ، نٰى عنهاتغَد اسفإذا ُوجِ  ،هداجي إلَّة يف العإىلٰ  ام حيتاجإنَّ 

رةلَّة مؤالع  يف املعلول، هذا خلف.  ثِّ

وجد ت أنْ درة عٰىل الفعل ليست بقل: أنَّ العن األوَّ  وابجل(وا

ل زمان وجودها، بل  احلال)، يف ثاينه وِجدتُ ] [بأنْ  الفعل أوَّ

 نيامعني اإلن -عل لفاال يمكنه  هل املعرتض أنَّ قو كون ال يوحينئذٍ 

 فعل. بالنه، الكُّ يتعلَّق بتم فروحال الك، صادقاً حال الكفر  -

أثري  ال تبًا جكون وادوثه يال حعل حف(وعن الثاين: أنَّ ال

ق  تعلُّ نٰى معو ق،ٰىل التعلُّ يصحُّ استناد التأثري إ ّم كيفق فيه. ثللتعلُّ 

 فيه). ها ثرياملقدور هو تأالقدرة ب

ًا جبكون وال حدوثه ياح ][يف أنَّهأراد  إنْ  هظر، فإنَّ ويف هذا ن

 أراد به أنَّه واجب ة، وإنْ ستحالاهر االنعناه، وهو ظم لذاته

هذا التقدير، ٰىل يه عف قلتعلُّ أنَّه ال تأثري ل سلِّمفال نُ غريه، ود بالوج

عٰى أنَّ إ ق ال لُّ عالتود بوجوب الوجق وذلك الغري هو التعلُّ  ذ املدَّ

 ق.لُّ تعلعن اتغناء  االسيقتيض

وع، ريها فيه) ممنثور هو تأقدالقدرة باملق لُّ عت نٰى له: (ومعوق 

قة علِّ زل متيف األعاٰىل  تة اهللارظاهرة، وإالَّ مل تكن قد تحالتهواس

رته ق قدعلُّ ل تال، والستحا، [و]إنَّه حم ءيف يش ء لعدم تأثريهابيش

 . ه بوهو خالف مذه، تعاٰىل بالقبائح

: لولعملوا لعلَّةنقض باال ثالث) أعني]] (وعن ال٣٧٠[[ص /

فيه، وكذلك  ةمؤثِّر تكون أنْ املعلول يمتنع  بل وجودق  لعلَّة(أنَّ ا

ة  العإليها)، ألنَّ  لقبلال وااحل فالنضيا، ل علوملحال وجود ا لَّ

و عتبار كونه قبل وجوده أ هو ال باو حيث ه ملعلول منثِّر يف اؤتُ 

 يفه جودكان و وجوده لبقيَّدًا بقِخَذ املعلول ما أُ فإذ حال وجوده،

 لناه بحاا قيَّد، وكذا إذفرضلامن حيث  ممتنعاً ذلك الوقت 

ستندًا إٰىل بًا مقت وجولك الويف ذبًا جوجوده، فإنَّه يصري وا

ام  العلَّ ثرياع تأة، وامتنأثرًا للعلَّ  يكون ، فالالفرض ة يف املعلول إنَّ

حال و لجود املعلوأي قبل و -حلال وا قبلال ن النضيافكا

ل إلاأل  انضياف نَّ ة، ألعلَّ ٰىل اليها، أي إلإ -ل علوود املوج يها وَّ

 وب وجوده،وج يقتيضاين والث  امتناع وجود املعلول،يضيقت

قة، فلم يتحٰىل العلَّ تناد إعدم االس ومها يقتضيان ل قض الدلين قَّ

ق بحصول تام نَّ فإنَّ النقض إة، واملعلول، بالعلَّ  يف ة أثري العلَّ يتحقَّ

 اعه. تنا امنَّوقد بيَّ  ،هدووجال علول حامل

ق ع(واعرتض امله: قول  ل) من أدلَّة أصحابناوَّ ٰىل األحقِّ

ن من باإليام فمكلَّ  الكافر(بأنَّ   الفعلرة عىلٰ م القدبتقدُّ  ئلنيالقا

 ذاهوحال قدرته،  يؤمن يف (حتَّٰى  يامن) عٰىل اإلدريث هو قاح

ه يف نم ركفال ض وقوعحيث فرن مال يطاق، وتكليفًا بام  يسل

لزم تكليف ما  - نباإلياملَّفًا لو كان مك -ن يام اإلعىلٰ قدرته حال 

 -وحدها لقدرة احلاجة إٰىل ا ث فإنَّ الثال الوجه هكذاق، و اال يط

وذة مأخ -الوجود ال إليها  إىلٰ  العدمن يدخل الفعل م نْ ألجل أ 

 دمه.]] حدوث الفعل أو ع٣٧١ [[ص/مع 

رة قد حدوث ا:، ومهد املحالنيحأ  مزاإل ) أعنيالثاين (وعىلٰ 

قدرة إٰىل  تعاىلٰ هللا رة اد: (بأنَّه ال نسبة لقاملَدم الع، أو قِ اهللا تعاىلٰ 

 بد. (مع أنَّ لعيف قدرة اام هو م إنَّ والكال عليها،العبد)، فال تقاس 

ال يبقٰى إلرادة أو عدمها ا ودجوُأِخَذت مع  قدرة اهللا تعاٰىل إذا

اين، ومها  الثيف ناعه متل وال يف األوَّ عفلاب وجوجه)، لتيار وخالل

 .)ه، (كام قيل يف العبدعليالقدرة  يالنحي

ال ادرًا حق  يكونام ل: أنَّ الكافر إنَّ وَّ اب عن األ: (واجلولهقو

) أي حينئذٍ قدور أي اإليامن (غري مندكم، وهو) ع اإليامن وجود

فًا به لَّ كم كون(فال يلوقت، ا كجبًا يف ذلوا ِجَد، لكونهذ وُ  إحني

، (وذلك) أي جوبة الوكم حيثيَّ ا عٰىل قولهنَّ أل درة)،لقحيث ا من

 بام ال يطاق). تكليفيَّة (احليث هذه ه منبالتكليف 

ق إنَّ املنظر، فويف هذا  تكليف ما ال   سلِّم لزومنُ قال: ال حقِّ

قة  امن غريٰىل اإلية عقدرتقدير كون ال عىلٰ  يطاق  ر، ة الكفالحمتحقِّ

حلال،  تلك اع اإليامن يفيقابإ تكليفالو كان ل ذلك إنْ  مزلي اموإنَّ 

ق مان حتقُّ وهو زحلال، ثاين ايف  قاعهيا إذا كان التكليف بإمَّ أ 

 كالم صحيح. ا  يطاق، وهذما الليف كت لزمفال ي القدرة،

أي  حال اإليامن) - امنإليأي عٰىل ا - : (إنَّام يكون قادراً لهقو

 ٍذ).مقدور حينئ ري(غن اإليام هو) أي(و  عندكم،

حق له يف لوجوب الالَّ وا قدورًا،يكون م م أنَّه السلِّ نُ  الا: نلق 

ال  لعفقًا للان الحلو ك نْ أ ًا للقدرة منافييكون  إنَّاموقت ك اللذ

بني  فاةمنا افاة، كام ال هبا مل يكن بينهام منا إذا كان واجباً مَّ بالقدرة، أ 

 كثرٰىل أ ع ال يردفإنَّ هذا  اً يضوأ  مانًا.حدين زتَّ ملعلول املالعلَّة وا
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ل،  الفعرة يفؤثِّ مأنَّ قدرة العبد غري  هبون إىلٰ م يذشاعرة، ألهنَّ األ

 .عل معاً ة والفتعاٰىل خيلق القدراهللا بل 

 ان ألجل إدخال الفعل إىلٰ ٰىل القدرة إذا كإ قوله: (واحلاجة

مة /[[ أنْ  وجبالوجود  ذلك  ]] عىلٰ ٣٧٢ص تكون متقدِّ

 طلوب).ملا وه ذلكفعل، وال

 منعنا ذلك كام ماينم الزدُّ ها التقمأراد بتقدُّ  إنْ ه فإنَّ  ر،وفيه نظ

ة لَّ لعا نيثابت بم الذايت الالتقدُّ أراد  ، وإنْ ملعلولة واعلَّ ليف ا

ة ردم القهو تقدُّ فيه إنَّام  املتنازع ملطلوب، إذمل يكن هو ا اومعلوهل

 . الفعل بالزمانعىلٰ 

ل  قوإىلٰ  رةء) إشا ليس بيشيناثلا وجهٰىل الاضه ععرتاقوله: (و

ق: (الامل  بد).عتعاٰىل إٰىل قدرة الهللا لقدرة ا نسبة حقِّ

ر عنده تق املًا ذلك استسالم ام قال نَّ فإنَّه إ وفيه نظر، أنَّ  من رَّ

دوث م حامهوإلز ة العبد،و يف قدرمني إنَّام هبني املتكلِّ  النزاع

ة درعٰىل ق ه تعاٰىل تردقل ياسيق القهو بطر امعاٰىل إنَّ قدرة اهللا ت

اع، أ رفارق بني األصل والفم العند عد  يتمُّ قياس إنَّاموال عبد،ال  مَّ

الغ يف وببينهام، ق الفار  ثبوتفال، وهنا ادَّعٰى  ثبوتهتقدير عٰىل 

 .د)عبٰىل قدرة البة لقدرة اهللا تعاٰىل إبقول: (ال نس ذلك

يدرة بالقاق يف تعلُّ  [املسألة التاسعة:  :]نلضدَّ

لو  ا ، وألهنَّ قه فينا ضداد لتحقُّ باأل قة متعلِّ ي : (وه صنِّف امل  ل ا ق 

  ). طل ك با وال متضادَّة، وذل  أح ها عىلٰ ، لكنَّورات ملقد ا تضادَّت لتضادَّ  

] إٰىل أنَّ [واألوائله): (ذهبت املعتزلة دام ظلُّ ( شارحال قال

ين)، أي القدق بلَّ القدرة تتع  يندَّ حد الضهبا أ  دجِ ورة التي يُ الضدَّ

عٰىل ادر نَّ القخر، (فإالضدَّ اآلهبا ِجد وي يُ لتقدرة ابعينها ال يه

 .عندهمان ضدَّ ومها  ك)،الرت الفعل قادر عىلٰ 

القدرة عٰىل أحد أنَّ ت زعملك)، وة يف ذ(وخالفت األشاعر

ين ا  دِّ اآلخر.لقدرة عٰىل الضمغايرة للضدَّ

) ف عىلٰ املصنِّق ايخ أبو إسح]] (واحتجَّ الش٣٧٣[ص [/

 جهني:(بو ينلضدَّ باواحدة القدرة ال قلُّ تع

ني) اجلهتل يف لتنقُّ  اىلٰ ا قادرون عورة أنَّ نعلم بالرضا أنَّ  ل:األوَّ 

تان (متضادَّتان)، وإٰىل هذا لقنأي الا) ، (ومهوالشاملليمني كا

 قه فينا).املصنِّف بقوله: (لتحقُّ أشار 

  النقلتني ىلٰ عن دريننا قاهو كو اموم لنا إنَّ ا نظر، فإنَّ املعلهذ ويف

و ليس بمعلوم، دة فهدرة واحيهام بققادرين علوننا ا كأمَّ  ،مطلقاً 

  هذا. هو يفنَّاماع إزوالن

 قها بغريهواحد) وامتنع تعلُّ  وربمقدرة قت القدلو تعلَّ  اين:(الث

، ةٰىل احلركة يرسة عقدرنة مضادَّة لللقدرة عٰىل احلركة يما نت(لكا

د  واحكون كلُّ في( يعًا،ركتني) مجحلا ىلٰ ع قادرونا أنَّ  وملومن املع

ن ، فتكوخرٰى األُ  لة مضادَّة للحالةملة حاوجب للجعنيني يمن امل

 ل). احم هوتني، ومتضادَّ  حالتني لة عىلٰ اجلم

  قدير تضادِّ القدرتني عٰىل ت تضادِّ  ا ال ُنسلِّم لزوموفيه نظر، فإنَّ 

ين رودقبمق تتعلَّ  لواحدةا ةأنَّ القدررين، وكيف وعندكم وقدامل

 ة لنفسها.دَّ دة متضاة الواحون القدرتك أنْ  ه يلزمإنَّ ين؟ فمتضادَّ 

 كةكاحلر الضدّ ذا) من هن التمكِّ وم مفه بأنَّ  واجُّ ت: (احقوله

كالسكون، فال اآلخر  ن من ذلك الضدِّ (التمكُّ  غايرًا ملفهوم ثالً مم

 رة إىلٰ ة القدسبن، (وألنَّ ني شيئًا واحداً نكِّ لتمكونان) أعني اي

 نْ ستحال أ يَّة الٰىل السوكانت عك (لو رتاللفعل و) أعني انيفرلطا

يكون مصدر  (فال حدمها،ح) ألمرجِّ عند  عنها األثر إالَّ  يصدر

ح، جموذلك املإالَّ ر األث (فقبل ع) احلاصل من القدرة واملرجِّ

 مل تكن وإنْ القدرة (ال قدرة،  ىلٰ ح إم املرجِّ الضميمة) أي انضام

أحد ، وهو لراجح)ا لكعٰىل ذرة إالَّ دق  نتكمل ويَّة  السعىلٰ 

 ل.ذلك باطين، والضدَّ 

ل:  أياأللفاظ) ل دُّ ببت ف خيتلعنٰى الامل أنَّ  (واجلواب عن األوَّ

حد سواء وا ن هو القدرة)، فاملعنٰى مفهوم التمكُّ فة، (واملرتاد

ك لن من ذتمكُّ ن من هذا مع التمكُّ والنًا، (أو متكُّ ُسّمي قدرًة 

، املشرتك) ذلك ة إالَّ درلقعني بان، وال نكُّ متلا طلقن يف ممشرتكا

 درةالق) أي بهبا نعني ]]٣٧٤[[ص / ء واحد، (إالَّ أنْ وهو يش

ته إٰىل املقدورات، ي إضافات) أعنوصيَّ خلصا عشرتك م(امل

ب بحسٰى ناهعاٍن ال تتعًا عٰىل مظ القدرة واق نئٍذ يكون لف(وحي

 اع.باإلمجل طات، وهو باد املقدورتعدُّ 

ح ألهو املرزائد) وة إٰىل رقد: أنَّ احتياج الينالثوعن ا حد جِّ

ا)،  بنو مذههبا ه] لعفقع [ال(لي ليهاإتساويني بالنسبة فني املالطر

ل ال بدَّ من وحدها غري كافية يف اإلجياد، ب لقدرةإنَّ انقول: ا فإنَّ 

ح، و رة قدل) من كون الُّ عٰىل مطلوبكميدال ي، (وهو الداعمرجِّ

عرتفنا وا ناهي التزمقسم الذلا كم هذاد، وإبطالحاو بضدٍّ ق تعلُّ ال 

 لقدرةا من جموعهو امل إنَّامئٍذ حين رنا بأنَّ املؤثِّ ذهبًا لبكونه م

ح إليها ال تكونل انضح، وقبملرجِّ وذلك ا قدرة  امم ذلك املرجِّ

وجود ذلك ة يف أثرها عٰىل درالقأثري ف تتوقُّ  ليس بصحيح، ألنَّ 

ح الرملا  للتأثريهو رشط ر، بل ؤثِّ من املنه جزءًا وك ىلٰ  ع يدلُّ جِّ
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 لكفاء ذمن انتم يلز وال ،-ة رأعني القد - ثِّر ة املؤن ماهيَّ خارج ع

ر، انتفاؤه مستلزمًا النتفاء األث كان نْ رة، وإء القدح انتفاملرجِّ ا

 لكونه رشطًا لوجوده.

 ة]:ق القدرلَّ يف متعة: ارش[املسألة الع

كوهنا  الَّ نقضوإء بيش ق القدرةلُّ عت من وال بدَّ ف: (صنِّقال امل

 ).انَّه احلاصل هبحلدوث، ألقة بالِّ وهي متعقدرة، 

نَّ القدرة  أ إىلٰ  هل (ذهب من ال حتقيق  :)ه(دام ظلُّ رح لشال ااق 

ي القدرة هي التال ذلك، ألنَّ صنِّف أحء، واملقد ال تتعلَّق بيش

فعل الذي لا كذلهو ق) ولَّ من متع] ا  بدَّ [هل هبا الفعل، فالصحُّ ي

 .كن قدرة مل ت، (وإالَّ اهبيصحُّ 

 ىلٰ عات الباريله، و قعلَّ  متالخالف بأنَّ املمنوع قادر و املاحتجَّ 

 ه)، أي لقدرته.ق لعلَّ األزل وال متقادر يف 

ل)  وع،لقدرة املمنق لُّ : باملنع من عدم التع(واجلواب عن األوَّ

وال يقدح  ،همناملمنوع  ]]٣٧٥ [ص[/ و الفعلق، وههلا متعلَّ  بل

ق متعلَّ   يف كونهممنوعاً  ال كونهالنوع حفعل من ذلك ال عوق ر وعذُّ ت

عٰىل طها سُّ ده بتوقدرة ما يصحُّ وجوق التعلُّ  نمملراد  األنَّ  ،القدرة

فإنَّ اٰىل، انع، وكذا قدرة اهللا تعض الوجوه، وهو تقدير زوال املبع

 زال.ي اد يف ما القًا وهو اإلجيلَّ متعا هل

  قةتعلِّ رة غري مكون القد ةأعني استحالهذا)  تبث له: (إذاوق 

 الواقع نَّ ألري، ال غ دوثق القدرة هو احلل: متعلَّ فنقوء (بيش

ة، فهو املهو احل واعينا إنَّامقصودنا ود بحسب  ق).تعلَّ دوث خاصَّ

بوقًا مس جودرة عن كون الوإنَّ احلدوث عبانظر، ف ويف هذا

در عن وجود الصالا نكو ة، فإنَّ القدر قلَّ يس ذلك متعبالعدم ول

 ر فيه.أثري للقادله ال تر واجب العدم أموقًا بعل مسبفاال

ث احلدودواعينا إنَّام هو نا وسب قصودحع بق اوال إنَّ (قوله: 

املشتملة باألفعال  ام تتعلَّقوالقصود إنَّ  ة ممنوع، فإنَّ الدواعيخاصَّ 

 ال ،بة مثالً والكتال كخصوصة كاألات واألغراض املغايال ىلٰ ع

  ادر حال عن الق األفعال ثل هذهصدور مل ثةا حادحيث إهنَّ  نم

 حدوثها. غفلته عن 

 :]عللقدرة غري موجبة للف ا: يف أنَّ عرش يةادحللة اأ[املس

 لزم إذا خلق اهللا نِّف: (وليست موجبة للفعل، وإالَّ املصقال 

 ًا فإنْ ، وأيضتبكي كتابة أنْ ي قدرة عٰىل المِّ األُ  يررضٰىل يف التعا

 ال جب أنْ سببًا وكانت  وإنْ جود، باملو الَّ إلَّق ة مل تتعلَّ ع نتكا

 طالن).ا بامهالكاملقدور، و نستطيع ردَّ 

ٰىل أنَّ القدرة غري تزلة إ): (ذهبت املع ه(دام ظلُّ  قال الشارح

ف صنِّاملالشيخ) يعني  لألشاعرة، واستدلَّ فًا موجبة للفعل خال

 وجهني:(ب عٰىل ذلك

ذا كان إور (لقدامل للفعلت موجبة) ناك لورة  القدل: أنَّ وَّ األ

  يعلمالذي الأي  )ّي مِّ (األُ األعمٰى ير) أي لرض يف ا تعاىلٰ خلق اهللا

يكتب) يف حال عامه وجهله  أنْ ة وجب (القدرة عٰىل الكتاب ابةلكتا

م التايل باطل بالرضور، وابةبالكت  ه.مثلة، فاملقدَّ

 لعلم حملَّ انَّ أل، رانمتغاي القدرةو م(أنَّ العلبيان املالزمة: 

تابة، الك درة عىلٰ لِّ الق]] ملح٣٧٦ير /[[ص مغا وهو لب)،لقا

ايرين نا متغورة، وإذا كابالرض حلالِّ يرة اة ملغا موجبحلِّ امل ةرومغاي

] عىلٰ  القدرةر، فيصحُّ وجود [مها عند عدم اآلخصحَّ وجود أحد

 يِّ مِّ لألُ  تعاىلٰ اهللا  لقخفإذا فرض  ا،عدم العلم هب حالبة الكتا

 عٰى. املدَّ ه، وهو ّميَّتيكتب حال أُ  أنْ  وجبتابة لك اعىلٰ القدرة 

ة   علم رشطًا يفيكون ال أنْ  ز: جيويقول أنْ  لئقاقوله: (ول صحَّ

ق وجود الكتااملقد وقوع عدم العلم بة مع ور بالقدرة)، فال يتحقَّ

قت القدرةحت وإنْ  ند  ع طوفعل املرشامتناع وقوع ال ورةرض ،قَّ

عٰى يك إذا مل ردام يعرتاض إنَّ الا اهذ، ورشطه عدم عدم ن املدَّ

ا رشط، أ عٰىل  فوقُّ ري تغمن  أي، لفعل مطلقاً ا رةاب القدإجي إذا مَّ

عٰى   بمنع جواز وجود يعرتض ال يرد، ولكنإنَّه ذلك ف كان املدَّ

 للعلم عىلٰ  القدرةرة غاياالستدالل بموالقدرة مع عدم العلم، 

ة و اء شيألنَّ األ حيح،بصاآلخر ليس  نع اا منفك� أحدمه ودجصحَّ

  بدونزمنيملتالاأحد د ع امتناع وجوة مورة بالرضمتغاير املتالزمة

ة عٰىل الكتابة ملزومة القدر تكون نئٍذ نقول: جيوز أنْ ، وحيالزمه

درة القدم موجبًا لفرض عض عدم العلم هبا كون فرا، فيللعلم هب

م زتفاع الالرا لحاوم امللز  وجودنَّ وجودها، أل فينا يف فرض

ال  ا)افينتير املحلُّ مل ياوإذا تغقوله: (من هذا أنَّ  ره. وقد ظنعممت

ومل يتالزما) حدا (مل يتَّ ل، ولو قال بدله: الدليمتشية له يف دخل م

لم والقدرة، الضمري عائدًا إٰىل العكان أصوب. هذا إذا كان 

ّميَّة ألُ او عمٰى فرض الأعني  ،نيإٰىل الفرضعائدًا  يكون أنْ مل حيتو

لعدم ذكر  ا ضعيفلكن هذ عٰىل الكتابة، ةق القدرلُّ رض تعفو

الً  نيالفرض  .أوَّ

) أي ا علَّةت إمَّ لكاندرة لو أوجبت الفعل الق: أنَّ : (الثاينلهقو

 لذلك الفعل (أو سببًا.

ل) أعني كوهنا ع  علَّق إالَّ  العلَّة ال تتنَّ ، أللَّة له (باطلواألوَّ
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 علولملوجود ا انهو زم د العلَّةوجو ان]زمد)، [واملوجوب

 درة الوالقن، (ايف الزم )ك املقارن لهرُّ حجب للتٰى املو(كاملعن

عن  مستغنٍ يف حال وجوده وجود نَّ امل، فإ باملعدومق إالَّ تتعلَّ 

م) ما تقدَّ  ىلٰ (ع مها عليه،تقدُّ قها، بل جيب قارن متعلَّ القدرة وال ي

 نه.بيا

ا  نَّ ضًا، ألأياطل) با سببًا (هنوكي أعنثاين) ] (وال]٣٧٧[[ص /

 ردِّ  قدر عىلٰ ن الاختيارنا، و عن جخر(ن سببعند وجود ال

د حركة اجلسم عنردِّ  ر عىلٰ ال نقد اب، (فإنَّ ملسبَّ يعني اقدور) امل

 وال خترج عن ءل القدرة لنا عٰىل اليشحصوله، ونحن نعلم حصو

ا)، أي هلوصح مع ملقدورا ردَّ  نانكه، [و]يمكعله وتررنا يف فتيااخ

  ذلك املقدور.قدرة عىلٰ الحصول  مع

ق به  تعلَّ  ال يه حاالً لغريجبت وملعتزلة ما أ ا لعلَّة عند انَّ أ واعلم 

 من وجوه: بينها وبني السبب والفرقهي موجودة، إالَّ و

ل: وجب إالَّ  تي الفه - نت ذاتًا كا وإنْ  -علَّة أنَّ ال األوَّ

ا االصفة  ٰى.ذاتًا ُأخر دلِّ تو ه ذاتب فإنَّ سبل، وأمَّ

والعلَّة  ب،بَّ ود املسعند وج مُيعدَ  سبب جاز أنْ ال أنَّ ين: ثاال

 ول. املعلوجود] عند [ ودهاب وججي

ثرية،  ولِّد مسبَّبات كيُ  جاز أنْ  الواحدالثالث: أنَّ السبب 

 .حدةاإالَّ صفة و دة ال تولِّدلَّة الواحوالع

ز  ، وال جيوببَّ سامل نع منمع امل قبب قد يتحقَّ الرابع: أنَّ الس

 لَّة.لعوجود ا الول أحد املعلوجو حال، فإنَّ الذي أ العلَّة يفذلك 

ما   وإىلٰ  بَّبتصحُّ مقارنته للمس ما قسم إىلٰ السبب ين: مساخلا

مةعلَّة ال تكون متقمه عٰىل املسبَّب، واليصحُّ تقدُّ  ،  املعلول عىلٰ  دِّ

 الزمان.ي بأ 

مثل ن واحدًا وكي قدب املسبَّ لسبب وا لَّ أنَّ حم السادس:

عتامد كاالايرًا مغكون ، وقد يألملاو تأليف والتفريقاورة والجامل

 ا.تصُّ هبلصفة إالَّ ملا خيوجب اة ال تالعلَّ ة، وحلركاو

 غري باقية]:سألة الثانية عرش: يف أنَّ القدرة مل[ا

نٰى،  عملاملعنٰى باالستحالة قيام  ية،باق ري ف: (وهي غقال املصنِّ

 حد، فإذا ُوِجدَ بزمان وا] ]٣٧٨ص /[[ الفعل لبق  ودةهي موجو

 ا). قارنتهم وعن ٰى عنهانستغا

من  وناعرة والبغداديُّ األش (ذهبت ه):ظلُّ دام رح (اقال الش

يف   رتٰىض السيِّد املإٰىل أنَّ القدرة غري باقية، وشكَّ  عتزلةامل

 اراختقية، وا باهنَّ أ ني إٰىل يِّ البرصن املعتزلة ة ماعمج وذهبت ذلك،

ا ل القو ًا عىلٰ ريعف) ت)عاىلٰ ت محه اهللار( بو إسحاقصنِّف أ ملا بأهنَّ

ة القدر ب إٰىل ذلك، فإنَّ  يذهن هو الكا وإنْ ية، باق  ا غريمعنٰى أهنَّ 

تها كامعبارة عن سالمة  عنده م، (ألنَّ الاألعضاء وصحَّ ء بقا تقدَّ

 الف، ٰى)باملعنعنٰى امل تحالة قيامة السقوم بالقدر يفال نده معنٰى،ع

وهو ضعيف (، هبا البقاء قيام بقائها ٰى ، إذ معنيةقدرة باق تكون ال

 رج وهو اخلاق له يفال حتقُّ  اباري� ًا اعتاء أمرالبقكون  م) منملا تقدَّ 

 عنٰى قدرة باقية وكوهنا مفال يلزم من كون ال استمرار الوجود،

 عنٰى.امل بيام املعنٰى ق 

 .مزلالة ااستحالنا من نعم نا اللزومولو سلَّم

،  تعدب إنْ وديعة ولنع اممن ذمِّ بحسن ون يُّ  البرص(واحتجَّ 

  الردِّ (موجودة،) عىلٰ القدرةالَّ و(إ ملنعاعٰىل  الذمُّ  وال حيسن)

 .باقية فتكون

لت  عدتب وفيه نظر، ألنَّ الذمَّ حيسن وإنْ  عٰىل القدرة) وتبدَّ

 عىلٰ  اً رادل ق ال يزا، فهو قةحطرٰى الالَّ ُتعَدم السابقة وتُ  أنْ ب القادر

قائًام بالقادر  )ىمعنً اتهأثب قدرة عند منلواالفعل، (ع ] يوق نْ [أ 

حال قة بالفعل) متعلِّ  ، وهين واحدل بزماالفعقبل  جودة(مو

د تجدَّ مل، (ثّم ال يزال تعاٰىل) بإجياد العاق قدرة اهللا تتعلُّ (ك مهعد

ل لفعشارف اي  أنْ ىلٰ إء القدرة (بقا عند من منع ٰى)خردرة بعد أُ ق 

ة إ ئمةاتبقٰى دو الوجود، أ ول يف خدلا ، الوقت) كذل ىلٰ مستمرَّ

(عند   فصلور بالاملقد الفعل وقوعمان زليه وهو الزمان الذي ي

مقارنتها،  ل استغنٰى عنها وعنفإذا ُوِجَد الفع قائها،لني ببالقائ

أي  حلدوث)ا القدرة (يف إىلٰ إليها) أي  تاجحي ل (إنَّامالفعأي  ألنَّه)

 حدث).  ، (وقدهثودح ][يف

 *  *   * 

 يد راجع:مزلل

 .ثوداحل

 ن والقبح.ساحل

 القضاء والقدر.

 ب.سالك

*   *   * 

  :ل اأ

  حمّمد بن عبد اهللا تأيسِّ / ال. 

*   *   * 
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٧٣ - ا ةوا:  

 .اآلالم 

   *   ** 

٧٤ - :ا  

:ا   

 ):هـ٤١٣ت ( فيدملا يخة/ الشيَّ عتقادت االالنك

 ة:اإلمام يف ع:ب راالصل الف ]]٣٩[[ص /

ال؟ م م وتوجبه أ اإلمايض نصب تقت ة اهللا تعاىلٰ ل: حكمقي فإنْ 

 وجبه.ة تقتيض ذلك وتاب: احلكمفاجلو

 ذيإلمام هو اإلنسان الاإلمام؟ فاجلواب: ا قيل: ما حدُّ  فإنْ 

 . يِّ نبعن ال دنيا نيابةً ين والُأمور الدِّ  يفة ه رئاسة عامَّ ل

*   *   * 

 ):هـ٤١٣(ت  ديملفا يخة/ الشمامإلاإلفصاح يف ا

 أخربوين عنقال: سائل ف سأل إنْ  مسألة: ]]٢٧[[ص /

 ين واللسان؟دِّ ال ضوعمو لتحقيق عىلٰ ا هي يف اإلمامة، ما

ام به في، واالقتداء  طاعة صاحبه يقتيضفيامم قيل له: هي التقدُّ 

م فيه عىلٰ تق  البيان. دَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض تالسيِّد املر /قئقاحلاحلدود وا

ة،  ة املطلققة اإلمامة هي الرياسقيح  - ٧٠] ]٧٣٤ص [[

 ونيك أنْ  هي. وال فرق بنيمر والنونفاذ األعة ي فرض الطاوه

الً لرش ٰى ُيوح االرئيس الذي أوجبناه نبي�  ال  عة وبني أنْ يإليه ومتحمِّ

يًام مقو عرشًا للذفِّ منيكون  نْ يضًا بني أأ  ون كذلك. وال فرقيك

أوجبناه رئيس الذي ال بدَّ لل. ولككذن كوأو ال ي يعةرش حلدود 

العلَّة أوجبنا  وهلذه يده،  د فوقس له وال ي رئييكون ال أنْ  من

 مته. عص

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧(ت  الربهان/ أبو الصالح احللبي

له، عبقوله وف ٰى م املقتداملتقدِّ  و الرئيسواإلمام ه]] ٥٢[[ص 

ة، العقليَّ  مهيفتكاليف  ةيَّ رعمن اللطف لل هفيه يف نصب رضلغوا

 .بليغ رشيعةيف ت أو إمام بًا عن نبيٍّ يكون نائ نْ وجيوز أ 

بجميعها، لقبح تكليفه  عاملاً ك فال بدَّ من كونه كذل كان  ٰى ومت 

  رَجع إليه فيه.ويُ يه  ؤدِّ العلم بام يُ لرجوع إليه، مع فقد  ا  يف األداء وتكل

*   *   * 

 :)ـه٤٦٠يس (ت لطوخ الشيا /ادات)قتعااللة يف رسا( رسائللا

ة لشخامة رواإلم]] ١٠٣[[ص  اص ص من األشخياسة عامَّ

ون ، فيكبن أيب طالب  يلُّ وهو ع لدنيا،ين واُأمور الدِّ  يف

 . صومًا بنصِّ النبيِّ مع

*   *   * 

 ):هـ٥بادي (ق آدعبيد اهللا السُّ  املقنع يف اإلمامة/

 :ة اإلمامة ماهيَّ يففصل  ]]٤٥ [[ص

 امة؟ماإلم: لكقو ٰى نما مع ئل:قا قال إنْ 

م في فيام اعة لصاحبه، الطم فيام يقتيضدُّ هي التق ل:قي  ه عىلٰ تقدَّ

 .البيانضاح واإلي

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  نصري الدِّ   / ل (رسالة اإلمامة) ملحصَّ نقد ا 

 م؟امما اإل :وىلٰ األُ  املسألة]] ٤٢٦[[ص 

يا دنالو نيلدِّ  اة يفلعامَّ ا اسةئراله الذي ل اننسإلهو ا ماماإل

ض يف بع رَ كِ ا ذُ ممَّ  أتمُّ  احلدُّ  ذاالتكليف، وهالة يف دار باألص

 بنيِّ  الذي يُ ن، بل هو البنيِّ لربها بابنيَّ ال يُ  احلدَّ  علم أنَّ ب. واتُ الكُ 

ضع ي ح أنْ نع للمصطلِ مارتاض ومنع، إذ ال ه، فال يرد عليه اعغري

 ملواضعا يف رداً مطَّ  ونيك أنْ  يه ينبغنَّ أ  د إالَّ ريي مابإزاء  اظاً ألف

 الفة. ة وخمن غري مناقضاملراد م ٰى املعنيف املستعملة 

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢ين الطويس (ت  الدِّ   نصري   / ل (قواعد العقائد) ملحصَّ نقد ا 

مامة وما اإل يف :بع اب الرامن الب القسم الثاين ]]٤٥٧[[ص 

 :يتبعها

 الناس يف مومترغيب ع ىلٰ ة علتممشة دينيَّ  ةة عامَّ سمامة رئاإلا

هم يرضُّ  زجرهم عامَّ ة، وة والدنياويَّ ينيَّ هم الدِّ مصاحل فظح

 . بحسبها

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ (ت املحقِّق احليلِّ  /)ةعيَّ الرسالة املاتالرسائل (

 يف اإلمامة: ]]٣٠٦[[ص 

ة لش مامة رئاسةنَّ اإلواعلم أ  شخاص يف خص من األعامَّ

 الة.صألا قِّ نيا بحلدِّ دين والا

   * *  * 

 :)هـ٦٧٦ (ت ق احليلِّ املحقِّ  /ينصول الدِّ أُ  سلك يفملا

 :يف اإلمامة :الرابع ظر الن ]]١٨٧[[ص 
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 وفيه مقّدمة ومقاصد: 

 ثالثة بحوث: مة فتشتمل عىلٰ دّ ملقا امَّ أ 

 : هبااإلمامة ووجول: يف حقيقة األوَّ حث الب

 ال صلألا قِّ بحص األشخا ة لشخص مناإلمامة رئاسة عامَّ 

 ف.ليتك دار الو يف هغرينيابة عن 

 بحقِّ (ولنا: ة. وق مراء والقضامن األُ  احرتازاً  )ةعامَّ (: لنافقو

 ال نيابةً (عنه. وقولنا:  نائباً إلمام ن يستخلفه اعمَّ  ازاً حرتا )األصل

 عىلٰ  أو اإلمام النبيِّ  من نصِّ  احرتازاً  )يف دار التكليف ري هوعن غ

 .عليه صِّ لناد اجواسته مع وئرت ثبي ه النَّ فإبعده،  إمام

 النبيِّ  عىلٰ واقعة  )ماماإل(لفظة  فسري تكونهبذا الت واعلم أنَّ 

  ، وال ينعكس إماماً  نبيٍّ  يكون كلُّ  ٰى خليفته حتَّ  قع عىلٰ  تكام

 .واخلاصِّ  العامِّ فيتفاوتان تفاوت 

: القوثة أ ثال مة عىلٰ وب اإلمالفوا يف وجالناس اخت نَّ أ لم واع

، مطلقاً  جم اخلواروه، صالً أ  هابيوج ]] من مل١٨٨[ص [/ فمنهم

  ، جبها عقالً هم من أومنو ،تنال تظهر الف بتقدير أنْ  ألصمّ وا

 . اً ] أوجبها سمعومنهم [من 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت البحراين  ابن ميثم /النجاة يف القيامة

 مورأُ  س يفمن الناة لشخص رئاسة عامَّ ]] اإلمامة ٤١[[ص 

، وجمموع ةمإلمال يبنس القراجل ة هياسإذ الرئ ،انيلداو يندِّ لا

مة دون اإلمانوع  خيصُّ  منهام ال كلٌّ ذ إ ،بةمركَّ  ةة خاصَّ قيود الباقيال

كون  فإنَّ  ،بعض األشياء ه بالنسبة إىلٰ خصَّ  ه وإنْ  ما عداكلِّ 

سة ارئ ء وكلُّ نوع القضامامة عن ز نوع اإلميَّ  وإنْ  ةالرئاسة عامَّ 

 .اً ة أيضعامَّ  ذ هيإ ة،ريَّ طنة اجلولسلانوع  عنزه ميِّ يُ  اله نَّة لكاصَّ خ

ه  أنَّ و أكثر غريأ  نياسة لشخصرئعن زه ميَّ  وإنْ  )لشخص( :وقولنا

ن يالدِّ مور أُ يف ( :، وقولناضاً ة أية اجلوريَّ السلطنزه عن ميِّ ال يُ 

 إذ ،زهيُّ في يف مته ال يكور غري أنَّ زه عن سلطان اجلميَّ  وإنْ  )والدنيا

ذن ة، فإعامَّ  تكون نْ أ  جبيا والدنو نيمور الدِّ أُ  يف ةسئا رس كلُّ يل

ا إذا  أهنَّ إالَّ مامة وع اإلأعّم من ن كان نْ ه القيود وإمن هذ واحدٍ  كلُّ 

وع ك النز لذلقدر مميِّ  ]] من املجموع٤٢[[ص / حصل اجتمعت

 ق.يوفالت هللاوبابة، كَّ ة املراصَّ قوم اخل باصطالح ٰى سمَّ يُ  مطلقاً  متييزاً 

 *   *  * 

 ):هـ٦٩٩اين (ت حرلبميثم ابن ا /قواعد املرام

 :وغايته مام ووجوده ة اإليف ماهيَّ  :لوَّ الركن األ] ]١٧٤[[ص 

 بحاث:أ  يهوف

 ته: هيَّ اميف  :لوَّ البحث األ

ين والدنيا  الدِّ مور أُ ة يف سة عامَّ ئار يمامة، وهنسان له اإلإهو 

 صالة.األب

 .خلواصِّ ل ايبق  نم يوالباق  ،اهل سنكاجل )رئاسة( :فقولنا

ة اصَّ عن اخل )ين والدنيامور الدِّ أُ  ة يفمَّ عاال( ـنا برتزواح

 . ببعضها

من  لوالةاب واعن رئاسة النوَّ از احرت )صالةألا( ـب :اولنوبق

 قبله.

م  علَ لكن يُ  نساناً إمن كونه  عمّ أ  كان نْ إو  ومفهوم كونه إماماً 

 .بحسب العرف نساناً إكونه 

 *   *  * 

 ):هـ٧  (قحلميصا ني)/ سديد الدِّ ٢ (جد يقلالت منذ املنق

 :يف اإلمامةول الق]] ٢٣٥[[ص /

 ىلٰ م الكالم فيها إقسِّ  نُ ثمّ واإلمام، اإلمامة  ٰى عنم بنيِّ نُ  الً أوَّ 

 وعونه.اهللا مشيئة قسم منها ب م يف كلِّ ام، ثّم نتكلَّ سق أ 

، ةاسلرئو اهو  عاً بَ تَّ م األصل كون الغري ا اإلمامة فهي يفأمَّ 

س  بالنا صيلِّ من يُ  كلُّ  ٰى سمَّ وهلذا يُ  ،سع الرئيبَ املتَّ  هوم امواإل

وركوعه   قيامهبعونه يفيتَّ و قتدون بهي قومال ، ألنَّ مًا إما مجاعةً 

ع عند رش، ثّم صارت بعرف العاً بَ فيكون متَّ  هدتشهُّ وسجوده و

ابة يال نة صالين باألمور الدِّ أُ  يفة عن رئاسة عامَّ  إطالقها عبارة

ه هبذا نَّ إفق طلأُ م إذا ماولفظ اإل .تكليفلار داو يف ه ريغ عن

سة الرئا وم يفالعم تربناام اعنَّ إالرئاسة، ون له عبارة عمَّ  العرف

 ألنَّ  ،اب اإلمام ووالته وقضاتهض بنوَّ نتق يمة لكيالالتي هي اإلما

 ال مور، فلذلكبعض األُ ها يف نَّاسة، ولكمنهم رئ واحدٍ  لكلِّ 

 ة.ئمَّ أ نومّ َس يُ 

التقييد   إىلٰ ة اجسة فال حرئاربتم عموم الاعت ذاإ قيل: نْ إف

 ال يكونسته رئا تعمُّ  ه منباألصالة، ألنَّ كم ر الذي هو قولاآلخ

 عن غريه. نائباً 

 أَال  .الغريعن  ، بل يكون نائباً الً ال يكون أص نْ يمكن أ قلنا: 

 يف خليفته وجعله هغري ىلٰ إيع ما إليه مجض اإلمام لو فوَّ  أنَّ  ٰى تر

ون ذلك الغري كي يسألس فيها، رئيين التي هو دِّ لار موأُ يع مج

 يكون نائباً  هألنَّ  ؟كذلب ٰى سمَّ يُ  وال وال يكون إماماً  يف الكلِّ  ئيساً ر

 .لرئاسةتلك ا عن غريه يف
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صالة  تغنيتم بالتقييد باألاس قيل: فهالَّ  فإنْ  ]]٢٣٦[[ص /

 موم الرئاسة؟بععن التقييد 

 ه لو نصَّ نَّ أ  : وبيانه .ييد قتالا هذ عني غني الييد قذلك التا: نلق 

ألصالة ات باو جباية الصدق أ  القضاء مثالً ص بشخ عىلٰ  تعاىلٰ اهللا 

بذلك،  مَّ َس ومل يُ  ماماً كان إ  عن غريه يف ذلك ملا ئباً نا جيعله أنْ ال 

 اإلمام هو أنَّ  قوحتقَّ  .ن مجيعاً من التقييدي ه ال بدَّ فانكشف أنَّ 

ئيس وال ه ري ال يكون عليلذا ماً ين عموالدِّ ر ومأُ ع يرئيس يف مجلا

  يابة عن غري ال ن لثاين باألصالةيف التقييد النا ام ق نَّ إيده، ووق ف يد

ة األئمَّ  من مذهبكم أنَّ  : أليسلتكليف، كيال يقول أحدا ارهو يف د

 اإلمام أنْ فكيف تعتربون يف ،هابوأوصيائه ونوَّ  نبيِّ خلفاء ال  

 إالَّ ه، ابكانوا نوَّ  وإنْ   مهنَّ لك ألذو ه؟غري نع ن نائباً يكو ال

ك ل بذلتكليف، فال يبطدار ال ليس يف )مالة والساله الصعلي(ه أنَّ 

 .احلدُّ 

ا رئاسة يف أهنَّ  ىلٰ مامة عتم يف حتديد اإلاقترص مَ ـقيل: لِ  فإنْ 

ه يقولا م ة يف الدنيا، عىلٰ وا إليها الرئاسمُّ تض مل مَ ـين؟ ولِ الدِّ 

 ة؟لعتزامل من خمالفوكم

 يف اتلصناعل اأه عىلٰ  س رئيساً ليم اماإل ألنَّ  ا:قلن

 عىلٰ  ، والاطني يف اخلطِّ طَّ اخل عىلٰ  ساً ئير صناعتهم، فليس

 لنجارة، وال عىلٰ ن يف ااريالنجَّ  ياغة، وال عىلٰ يف الصئغني الصا

هذه  وكلُّ  يف النقش، اشنيالنقَّ  ء، وال عىلٰ ائني يف البناالبنَّ

 ة.ويَّ يمور الدنألُ ا الصناعات من

الف يف ختو ات تشاجرناعأهل الص وقع بني لوس قيل: ألي نْ إف

ع  و الذي يقطم، وهاحلاكم فيام بينه كان اإلمام هوصناعاهتم ل

 م؟عليه هم؟ فكيف ال يكون رئيساً تمحكمه خصو

ه ال يكون نَّ إ :ا مل نقلاه، ألنَّ قلنا: هذا سؤال من مل يفهم ما قلن

 سهم يفئير ونال يك : ، بل قلنااً مطلقة عليهم رئاس ماملإل

 خلطِّ اطني يف ااخلطَّ ]] ٢٣٧ [[ص/ يسرئ كوناهتم، فال يعاصن

ه حقُّ وبام يست ،ضالبع عىلٰ  طوطهمحيكم بتفضيل بعض خ ٰى حتَّ 

ما كتبه ويتقارب ما يتقارب  ة عىلٰ رجاألُ  واحد منهم من كلُّ 

ا فأمَّ . اتيع الصناعيف مج ولالق، وكذا يتفاوت ما يتفاوت منهاو

ت صومااخلعه للمنازعات وطق و همحكمه فين م السائل ما ذكره

ام نَّ إه ألنَّ  ين،لدِّ مور اأُ ه من نَّ إفم وصناعاهتم، ة بينهم يف أعامهلقعواال

وإقامة  ثل تلك احلوادث،ه يف مالذي يعلماهللا يهم بحكم حيكم ف

 عضالب عىلٰ البعض  ملتفضيل ع اين، فأمَّ مور الدِّ أُ من اهللا حكم 

أهل  أمثال ذلك إىلٰ يف جع يره نَّ إف، مأعامهل جرة يفاألُ  رهوتقدي

 .ذلكمن  وال عليه أكثر، ةاخلرب

 لفقدوم القواق، ويكثر رُ ن الطُّ : أليس بسياسة يأمقيل فإنْ 

ويسهل   ة إليهم، فيكثر منافعهم،األمتعأهل البالد وجلب  عىلٰ 

وكذا . اهنافعوما مور الدنيأُ ن م ذاه وكلُّ  ؟ق معايشهمرُ طُ  عليهم

 تظامل منوالملرج والتباغي اوج رسة اهلياس منمنه و فاخلورتفع بي

املنافع ن م ضاً ، وذلك أيصفواً  اً عفو يف عافية ة فيعيشونالرعيَّ  نيب

 ة. اويَّ لدنيلة ااملعجَّ 

غراض لة واألهذه املنافع املعجَّ  حيصل مجيعته ياسبس قلنا: بىلٰ 

ع اه وهو ارتفانتصابض األصيل يف غرملا هو ال تبعاً ن ة، ولكالدنيويَّ 

أموال  ء إىلٰ ياقوظلمة األال ي وامتداد أيديغاتبالساد ولفوام الظل

املناكري  القبائح و ل هذهونفوسهم، أو تقلي نيفاء املظلومالضع

 .ينمور الدِّ أُ ذلك من  استه، وكلُّ به وسيمن تأدي بعد منها خوفاً لاو

 هو كوهنا امنَّ إعند القوم  اىلٰ تعاهللا ب معرفة جووجه و أنَّ  ٰى  ترَال أ 

 يف نيفلَّ لطف للمكهو العقاب الذي و باثوالالعلم ب ىلٰ وصلة إ

منها   ا أو البعدقليلهالقبائح عنده أو تاه من ارتفاع مثل ما ذكرن

ذلك  فيعدُّ  ،ا والقرب منهاتكثريهاألمانات والواجبات أو  ءوأدا

مور ألُ ن امل التوحيد والعد فاركان مع فإنْ  ؟ياالدنمور أُ من 

هذه  عندحيصل  بىلٰ  ؟!ةيَّ يندِّ مور الألُ ا عري ماش، فيا ليت الدنيوية

 ،ر إليها يف السؤاللة املشاعجَّ املصالح امل أيضاً  فراعامل

تلك تكون  ة، والللمصالح الدنيويَّ  ها تبعاً نَّكلو ]]٢٣٨ ص[[/

 كاليفت يل واملقصود يفلة هي الغرض األصاملصالح املعجَّ 

ف من واخلة عند يَّ لة الدنيواملعجَّ صول املنافع ذلك حفكارف، املع

وطة ة املنينيَّ لح الدِّ صالمل اً تبع كونمام وسياسته يإلاب ديتأ

ما  مَ لِ فعُ  ،يف الرئاسةقصود إليه ض املوال يكون هي الفر اسة،بالرئ

ن رناه مذكما  عىلٰ  نيمور الدِّ أُ ة يف مامة رئاسة عامَّ إلا أنَّ ذكرناه من 

 لقيود.ا

د والعق رياختمة االاطريق اإلم أنَّ   ذهبوا إىلٰ امَّ ـلقوم لاو

الوالية عقد وال ألهل احللِّ  نَّ وأ  ،والعقد در من أهل احللِّ اصال

ق، ذكروا يف فسي ريه عندماويعقدوا لغزلوه يع اإلمام بأنْ  عىلٰ 

شخص من ل الدنياو ينمور الدِّ أُ ة يف ا رئاسة عامَّ هنَّ مامة أ حتديد اإل

 .ماملإلة ئمَّ أوالعقد  ون أهل احللِّ يك م أنْ  يلزمهئالَّ ل خاص،ألشا

هي  امنَّ إت لشخص واحد وسليالوالية ة وهذه الرئاس نَّ أل: واقال

ة فظ األئمَّ ء لجراإن لزوم ينجيهم م امنَّ إولكن هذا التقييد  جلامعة،
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فوق  ه من أنَّ الذي ذهبوا إلي ٰى عنع عنهم شناعة املال يدفعليهم، و

ل هأ  فوس نيفر املقرَّ  الية عليه، إذسة ووه رئايتووال امإلمرئاسة ا

 وق يده.فد  يام والمإلا ال رئيس عىلٰ  هأنَّ الرشع 

فوق  يد ام والاإلم ه ال رئيس عىلٰ أنَّ ن ا قلتموه مقيل: م فإنْ 

وما حكيتموه  .فكم فيه نخالما قلتموه، ونحن ال عىلٰ  ده فهوي

ية ألحد وال وال ه النَّ إف اماً إم اإلمام ما دام ، ألنَّ ا ال ينافيهعنَّ

 عليه إذاية والعقد الوال لِّ حلا يثبت ألهل امنَّ إو ،امعة عليهجل

ون بطلت إمامته، فال يكهو إذا فسق يفسق، و ط أنْ ق وبرشسف

د خروجه عن ليه بعام تثبت عنَّ إوالعقد  احللِّ  ية أهل، فوالاماً إم

  .إماماً كونه 

 ة عىلٰ تبواليتهم عليه ثا ليكون كذلك، ب نْ أ  اهللاقلنا: معاذ 

 كامفسق،  بديله إنْ توه زلهلم ع نَّ أ  ٰى بمعن مل يفسق،  نْ مذاهبكم وإ

ة، الرعيَّ من  من مل يزنِ  عىلٰ  الرجم ثابتةمام باجللد أو ة اإليوال أنَّ 

فلو جاز  ]]٢٣٩ص [[/ ،ٰى زن ده أو يرمجه إنْ جيل نْ له أ  أنَّ  ٰى بمعن

ال: ال يق اه جاز أنْ ذكرن الذي ٰى م عليه باملعنهلة يقال: ال والي أنْ 

 اه.كرني ذلذا ٰى عناملب  يزنِ ملمن  م عىلٰ لإلما والية

*   *   * 

مة احلاللفني/ ألا  ):هـ٧٢٦ (ت يلِّ عالَّ

ل]] ٢٢ [[ص   اإلمام؟ : ما البحث األوَّ

ةالرياسة النسان الذي له ام هو اإلماإل ين يف ُأمور الدِّ  عامَّ

 .يفتكلدار ال لة يفصاوالدنيا باأل

 بوجهني: ، وُأجيببالنبيِّ  وُنِقَض 

ل:  اِس  :ىلٰ اتعه لقول ،دِّ حله يف الوالتزام دخاألوَّ
�
 مَ  إِ �ِلن

ً
 اما

 .]١٢٤رة: لبق[ا

. بة عنلنا باألصالة بالنيايل قو: تعدوالثاين  النبيِّ

خاص  ن األشخالفة شخص م مة عبارة عنوقيل: اإلما

وجه  ىلٰ مللَّة عا ظ حوزةوحفع الرش يف إقامة قوانني للرسول 

باع ة كا ه عىلٰ جيب اتِّ  ضافة.إلا يدا البعهفَّة. وجنساألُمَّ

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت  (احليلِّ  ةمالعالَّ  /هممعارج الف

ين دِّ ال مورأُ ة يف عامَّ اسة يأقول: اإلمامة ر]] ٤٠٣[[ص 

 .لشخص من األشخاص لدنياوا

*   *   * 

م /مناهج اليقني   :)ـه٧٢٦(ت  احليلِّ ة العالَّ

لشخص من  ين والدنياالدِّ  يفة وهي رئاسة عامَّ ]] ٣٧٣[[ص 

 .شخاصألا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ ت (احليلِّ مة العالَّ  /النفس كليتس

والدنيا  نيلدِّ مور اأُ ة يف سة عامَّ ايمامة رإلا]] ١٩٩[[ص 

 شخاص.أللشخص من ا

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( احلسن الديلمي /ينلدِّ أعالم ا

 ،وفعله ولهبق ٰى م املقتدقدِّ ئيس املتو الره مامإلاو]] ٥٢[ص [

ة، تكاليفهم العقليَّ  يفة رعيَّ للف لطمن ال هفييف نصبه والغرض 

  تبليغ رشيعة.أو إمام يف عن نبيٍّ  ون نائباً كي وجيوز أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٨العتائقي (ق  نلتببني/ اب اإليضاح وا

 مامة.إلاملنهج الثامن: يف ا( ]]٣٦٥ [[ص/

 ث:باحوفيه م

من ين والدنيا لشخص ة يف الدِّ اسة عامَّ ل: وهي رئاألوَّ 

 .)األشخاص

م به، واإلما ة تأتمُّ مَّ األُ  ألنَّ  ،ة من االئتاممقَّ شتإلمامة ما: قولأ 

ِ  :اىلٰ تع الق  ،الطريق الواضحهو  يف اللغة
َ

 �ٍ� اٍم ُمبِ مَ إِ �

 هللا  إىلٰ مام طريقاً إل كان اامَّ ـلوواضح،  طريق يأ ]، ٧٩[احلجر: 

 ي به.مّ ين ُس الدِّ مور هيدي يف أُ 

زها عن  يِّ مفصل يُ  )ةمَّ عا(و ،بجلنس القريوقوله: (رئاسة) كا

 ابه.نوَّ  سةئاة كراصَّ اخلالرئاسة 

 كاسة امللوئعن رزها ميِّ ن والدنيا) يُ ييف الدِّ وقوله: (

 ا يف الدنيا فقط.فإهنَّ  ،والسالطني

ه ال إنَّ ف ،حكم من أحكامها) خص من األشخاص: (لشوقوله

جود وزوا ن جوَّ ة الذيفًا للزيديَّ الخ ون إمامان للناسيك جيوز أنْ 

الرباهني  ( ابكتذلك يف  لُت اعدين، وقد أبطب تم ين يف قطرني مامإ

 )ةالروض(تاب نقض كويف  )،ةد مذهب الزيديَّ ة يف فسايَّ اليقين

 .فالبن شقي

 وهي واجبة. 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  ياملقداد السيور /ةهليَّ مع اإلاللوا

 : بهاا وبيان مطالتعريفهل: يف األوَّ  ]صل[الف ]]٣١٩[[ص /
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 خصلش ،دنياوالين ة يف الدِّ مَّ عاة فهي رئاس ،لوَّ األ اأمَّ 

 .النسبة يدلبعوا ،اسة جنس قريبيفالر .يِّ النبعن  خالفةً  ،إنساين

ا  هقوتعلُّ  . بلدوقضاء عمومها خرج والية قرية بو]] ٣٢٠[[ص /

وبقيد الشخص  .ةيَّ رج القضووبالدنيا ُخي  .ةوكيَّ امللج رين ُخي الدِّ ب

 ،ةالنبوَّ خيرج  فةالوبقيد اخل .أمكنو ل ك واجلنُّ امللاإلنساين خيرج ب

 عليها. لهقبما  طباقالن

مخسة   عىلٰ  بنيٌّ امة مالبحث يف اإلم لم أنَّ فاع ،ثاينا الوأمَّ 

يف،  وكا، وهل، م وهي: ة،كلممنها بواحد   عن كلِّ عربَّ ، يُ مطالب

 . نْ ، ومَ مَ ـولِ 

ن تفسري هذه لبحث عوهي ا ؟ةما اإلمامل قولنا: واألوَّ 

 مي.علالح الصطالااللفظة يف 

*   *   * 

 : )هـ٨٢٦(ت  د السيوريادقامل /رشاحلالنافع يوم 

 :مامةإلا يف :سادسالصل الفاألصل الرابع:  ]]١٠٣[[ص /

 باحث وفائدة: ه موفي

ة يف ُأمورع اإلمامة رياسة نَّ أ يف]] ١٠٥[[ص / ين الدِّ  امَّ

 والدنيا: 

مة احل قال ه  فيو ،مةاماإل يف  دس:السا: الفصل ]يلِّ [أي العالَّ

 مباحث: 

ا الدنيو نيالدِّ مور أُ  ة يفمَّ اعاسة ير امةاإلم :لاألوَّ  ثحبامل

 ، ألنَّ قالً واجبة ع يوه. نبيِّ ال عن ةً لشخص من األشخاص نياب

م رئيس مرشد الناس إذا كان هل نَّ أ نعلم قطعاً  انَّ إف، اإلمامة لطف

 إىلٰ  اظلمه كانو مل عنمل ويردع الظامظلوم من الظاف للينتصمطاع 

 اللطف واجب. نَّ م أ قدَّ د تبعد. وق أالفساد  منو ح أقربصالال

ة النبوَّ وابع ث وهو بحث اإلمامة من تلبحهذا اقول: أ 

 خصين والدنيا لشلدِّ مور اأُ  ة يفاسة عامَّ يمامة رعها. واإلفروو

 كوهنابة، وبعيد هو النسب، واجلنس الة جنس قري. فالرياسنساينإ

 نيمور الدِّ أُ  يفو. ابالنوَّ و اةقضية الالن وفصلها عة فصل يعامَّ 

ا. الدني ين فكذا يفالدِّ  ون يفكام تك اهنَّ إها، فقتعلَّ مل نايبيا الدنو

 أمرين: فيه إشارة إىلٰ  يننساإ لشخصهنا وكو

  هللامن  معهوداً  ناً معيَّ  ها يكون شخصاً حقَّ ستم نَّ ل: أ األوَّ ر األم

 .فقشخص اتَّ  أّي ، ال ورسوله تعاىلٰ 

  يف دحر من واأكثها ون مستحقُّ يك نْ أ ز ه ال جيونَّ اين: أ ثاألمر ال

 :يفالتعر اد بعض الفضالء يفوز ]]١٠٦/[[ص   واحد،عرص

مور أُ  ة يفمَّ عاة اسياإلمامة ر(تعريفها:  ال يفلة. وق األصا حقِّ ب

واحرتز هبذا عن  )،األصالة بحقِّ  اينسنإين والدنيا لشخص لدِّ ا

ة لكن امَّ ع هتساير نَّ إف، لواليةا مام عمومض إليه اإلفوِّ ئب يُ نا

 صالة.باألليست 

 كور الالنائب املذ نَّ إعموم، فبقيد الذلك خترج  نَّ أ قُّ حلاو

ه كلِّ  ذلك معو ،ةاسته عامَّ يكون رتفال  ،إمامه عىلٰ  اسة لهير

ن النيابة ع بحقِّ  :يزاد فيه فحينئذٍ  ،ةالنبوَّ  نطبق عىلٰ عريف يلتفا

 ة برش.أو بواسط النبيِّ 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ (ت املقداد السيوري /بني د الطالشاإر

 ؟]:ماممن هو اإل: مامةمباحث اإل[]] ٣٢٥[[ص /

مة العي ا[أ  قال :  مامة يف اإل : عرش احلادي : الفصل]يلِّ حلالَّ

ة لشخص من مامة رئاسة عامَّ اإل :ل وَّ مباحث: األ يهوف

 .لدنياين وامور الدِّ أُ  شخاص يفاأل

 مة،امإل عنها باعربَّ ملاة فع يف اخلالرش ة بوَّ نفرغ من ال امَّ ـأقول: ل

 ىلٰ إ فتقرا الً ره أوَّ سبوق بتصوُّ م ء كان البحث عن اليشامَّ ـول

 ره.آخ ىلٰ إ ...)رئاسة( :فها بقولهمامة، فعرَّ تعريف اإل

 ،] البعيد هو النسبةريب هلا، [واجلنسة جنس قاسفالرئ

 ن.لتضمُّ ه باعلي رئاسة تدلُّ الو

 لد.قرية وقضاء بية والك ة،صَّ ااخله خترج ب )ةعامَّ ( :وقوله

ين فيه للوحدة، تنوال )شخاصمن األ صٍ خشل( :ولهق و

ن ازميكون يف  ال جيوز أنْ  ذإد، فام زامامني إود عن وجز به َرت وُحي 

 مام واحد. إ أكثر من واحد

يا ال الدنمور أُ الرئاسة يف خيرج [به]  )ينالدِّ ر مويف أُ ( :وقوله

ر موأُ  [به] الرئاسة يف رجخي )والدنيا( وقوله: ،سة امللوكغري كرئا

 ة. ذا كانت عامَّ إ ايضال غري كرئاسة الق نيالدِّ 

 ا: اب عنهُجي  اداتريإوهاهنا 

 أعمّ يف عرر يف التاملذكو خصالش ل: أنَّ وَّ األ]] ٣٢٦[[ص /

ثالث، وهو غري  ، واملراد هو الًا نسانإو أ  يًا أو جنِّ كاً لَ يكون مَ  من أنْ 

 به. شعرم

نائب   ىلٰ إض فوَّ  اذإ مام، كامئب اإلانة استقض برئينه : أنَّ الثاين

 لة.اصا باألوهنك :يفيزاد يف التعر فكان ينبغي أنْ ة، عموم الرئاس

، كون مانعاً ال يف ة،بوَّ الن عىلٰ  بقالتعريف ينط : أنَّ الثالث

 س منه فيه. لدخول ما لي
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خص ل الشاستعام صَّ عرف ُخ ال يف ل: أنَّ وَّ األ واجلواب عن

 ان.سناإل مام لغريإ :فاً رعل قاذ ال يإ، اننساإل يف

  )،ةعامَّ (نائب املذكور خرجت بقيد ال رئاسة الثاين: أنَّ  نعو

 ام زادك يادةلزا ىلٰ إجة حامامه، فال إ ه عىلٰ ة لال رئاس ذ النائبإ

 بعض الفضالء.

  : تعاىلٰ بقوله  ة أيضاً مامة إالنبوَّ  نَّ أالث: بوعن الث
�

إِ�

 �ِ اجَ 
َ

ك
ُ
 امَ إِ اِس ن� لِعل

ً
يف ة اخلفيكون د]، ١٢٤: رةقلب[ا ما

 .نعاً ما ال فيكون جامعاً ، يفعرالت

الشاملة و الرئاسة هث هنا ليس البح موضوع نَّ إف ،وهنا نظر

عر به، والتعريف غري مش ،عنهاة ي نيابه التيرئاسة البل  ،ةنبوَّ لل

 . عن النبيِّ  ابةني :التعريفاد يف يز أنْ  وىلٰ فاأل

*   *   * 

 :)هـ١٠ (قئي األحسا/)٢(ج  رشعي ادالباب احل ح عىلٰ رش

لسادس: يف اإلمامة، وفيه ل االفصقال:  ]]٥٢٧ص [[

 حث:مبا

ص من شخل نياوالد نيالدِّ ر موة يف أُ عامَّ  رياسة مامةل: اإلوَّ ألا

 األشخاص.

امة؛ ها بمباحث اإلمردفة أ مباحث النبوَّ غ من  فرامَّ ـل أقول:

تابع  يفةة عنها، واخللفخال ا؛ ألهنَّ هاليعة عرِّ فابعها ومتا من توألهنَّ 

ا من  رها عنها وجعلهله، فلهذا أخَّ صوالفرع تابع أل ،لفتخمسلل

ره تصوُّ ب وقاً مسبء ن اليشع  كان البحثامَّ ـوابعها. وللوازمها وت

 الرسم، مامة بطريقبتعريف اإل. فبدأ فيه ف هذا البحثم املصنِّقدَّ 

لشخص من ا نيدلاوين الدِّ ر مو أُ يفة سة عامَّ اإلمامة ريافقال: 

 .اصاألشخ

 : ]مٌّ تا التعريف حدٌّ  نَّ بأ[القول 

اجلنس  مامة، ولإل قريبنس الا اجلفالرياسة قال بعضهم: إهنَّ 

ره من أنَّ  ]]٥٢٨ص [[/ النسبة؛ هوالبعيد  اخلة اإلمامة د ملا تصوَّ

ني اإلمام ا نسبة بهنَّ سب؛ أليع النالشاملة جلمطلق النسبة حتت م

ا  هل ملجنس شا بسلنالشاملة جلميع ا بةنسلق المطو ،املؤتمِّ و

 ني اإلمامةرتك بها ليست من متام اجلزء املشكنَّنسبة، ل ولكلِّ 

ا الرياسة هي ها. وأمَّ ليإ النسبةدًا ببعي اً نسهذا كانت جلوغريها، ف

قريب  سن يس ومرؤوس، فهي جة الواقعة بني رئاصَّ النسبة اخل

 ئرسا لنسبة إىلٰ باا سة؛ ألهنَّ يار كلِّ  مامة وعىلٰ إلا صادق عىلٰ 

وغريها بتامم اجلزء املشرتك  اإلمامة ادقة عىلٰ لصا اساتالري

ز يَّ قريب م صلف )ةعامَّ (له: ون قوا، فيكمجيعه عىلٰ صادق ال

رج سائر الرياسات امة عن مشاركها يف جنس قريب به خيمإلا

 يبجنس قر بًا منركَّ حينئٍذ م دُّ ون احلا. فيكال عموم هل التي

رياسة (ه: قول عةموويكون جم .اا تام� ون حد� كيف ب،ل قريفصو

من متام  ال )الدنياو ينيف الدِّ (له: . ويكون قواحلدُّ  وبه تمَّ  )ةعامَّ 

 ؛ ألنَّ )ةعامَّ (تفسري قوله:  وده إىلٰ قها؛ لعلَّ تعملبيان  ، بل هودِّ احل

ملة شاة امواإلم اأو الدني نيا الدِّ قها إمَّ لَّ غريها متع لرياساتسائر ا

 :قوله ]]٥٢٩ص [[/ ونيكذلك. وم موعال مقتٰىض  ألنَّ  ؛امهل

 م إالَّ ال تقو ا صفةهنَّ ها؛ ألبيان ملحلِّ  )لشخص من األشخاص(

دًا، ال يكون متعدِّ  ذلك املحلَّ   أنَّ بنيَّ و هلا، كون حمال� ي بموصوف

 شخصًا واحدًا. يكون بل جيب أنْ 

 :تعريف]ال يف )لشخص(راد من مل[ا

 :نأمري داللة عىلٰ  )صخشل(ه: ولق  يفوقال: 

 زمانٍ  اإلمامة يف كلِّ  قُّ حتيكون مس ه جيب أنْ أنَّ أحدمها: 

 بأنْ  دٍ واح يف وقٍت ني نثاون يف يك أنْ  يصحُّ  حدًا، والاًا وشخص

 اإلمامة، إالَّ  ئطاصفني برشمتَّ  نا معاً ا لو كاني. أمَّ فَ نا معًا مترصِّ يكو

 عدٌّ ه مستله لكنَّ بعتاواآلخر  هاممن احدوة عيَّ الر ف يفاملترصِّ  نَّ أ 

 ة.ا عن الوحدة الشخصيَّ ًا هلرجيكن ذلك ُخم مل  دهبعلقبوهلا 

مة ماإلا مستحقَّ  نَّ أ عىلٰ  داللةفيه  : أنَّ الثاين ]]٥٣٠ص [[/

أّي  اهللا ورسوله، ال ود من معهٌص معنيَّ زماٍن مشخَّ  كلِّ يف 

 ،ةة خاصَّ يَّ امب اإلمهتقدير مذ ام هو عىلٰ إنَّ  وهذافق، شخص اتَّ 

د ام هو جمرَّ إنَّ اهب سائر املذ ىلٰ ع يمستقل املمشاالون التعريف يكف

 .)ادنيوالين الدِّ  يفة سة عامَّ ة ريااإلمام(قوله: 

 : عريف لسائر املذاهب]ل هذا التشمو دم[ع ]]٥٣١ص [[/

ن قائل ومنع مقول هذا ال ب ردَّ رين من األصحاخِّ املتأوبعض 

بة، سلنا البعيد هو نساجل ة وأنَّ امملإلقريب  سالرياسة جن أنَّ 

دقة تكون صا ٰى لسائر النسب حتَّ سًا ت جنالنسبة ليس نَّ إ: قالو

اخلة يف د ستليا ة؛ ألهنَّ بعيدالة سيَّ اجلنة صدَق اإلمام ىلٰ ع

ق أهنَّ  ،جناساأل  دَّ اجلنس ال ب نَّ أل ة؛األعراض العامَّ  من ابل املحقَّ

ال؟ وهي من  فيوك، ست كذلكلية والنسب ملا حتته ايكون ذاتي�  أنْ 

عوارض اخلارجة عن من التكون فة فة الرصريَّ بار االعتوماألُ 

 ؛ لكوهنامامةإلا النسبة إىلٰ د بيعبجنس ا سة فإهنَّ ا الريامَّ ة. وأ املاهيَّ 

و مامة هجَعل اجلنس القريب لإلليست متام اجلزء املشرتك. و

 يادنين والدِّ اليف (: هوجَعل قول ،)ةرياسة عامَّ (ه: جمموع قول
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ة ز به النبوَّ تميَّ ه ي؛ ألنَّ يبقرالالفصل و ه )خاصشخص من األشل

 ه الامة؛ فإنَّ مإلالف ايك بخالترش ة تقبلبوَّ الن عن اإلمامة؛ ألنَّ 

ف هذا ال يكون تعري عىلٰ ني. وفَ كة فيها بني اثنني مترصِّ الرش حُّ صي

اك شرتالزوا اجوَّ ة يَّ زيدلا ب؛ فإنَّ امالً لسائر املذاهاإلمامة أيضًا ش

 ة يف األقطار املتباعدة.د األئمَّ ويزهم تعدُّ جتوأكثر؛ لني ني اثنفيها ب

 :]سميٌّ ر يفتعرال رح بأنَّ [قول الشا ]]٥٣٢ص [[/

، يٌّ حدِّ  ال هذا التعريف رسميٌّ  ي يظهر يل أنَّ الذ :لووأنا أق

 لرياسةافصالً، بل  جنسًا وال ات اليَّ الذات يشتمل عىلٰ  فليس فيه ما

كورة زات املذيِّ موكذلك املة، اخلارجاألعراض  نم يهورة فذكملا

ة قيقو يف احلزمة. فهلالا صِّ ها من اخلواا كلَّ فإهنَّ التعريف يف 

قيمت مقاَم األجناس أُ زمة ة الاصَّ وخ بعرض عامٍّ ريف تع

جناس األ ة منمور العامَّ معرفة كون هذه األُ  إنَّ والفصول؛ ف

مور ألُ هذه ا دة هباقيَّ املت زايِّ مامله كون هذوو القريبة البعيدة أ 

ا ة كوهنمعرف فها عىلٰ  األشياء؛ لتوقُّ ل من أعرسة من الفصومَّ العا

، ز ذايتٌّ ما هو مميِّ ومنها رتك مشمنها ما هو جزء  ات، وأنَّ تيَّ من الذا

  ألحد.ليه يكاد ال يتيرسَّ ذلك وإقامة الربهان ع الع عىلٰ واالطِّ 

 :]عاً كونه مان  دمريف بععهذا الت [إشكال عىلٰ 

اقص؛ تعريف نهذا ال علامء: إنَّ لا بعضقال  دفق ه كلِّ  ومع هذا

 ضمور املفوَّ األُ  يعيف مج امِّ العاإلمام وب نصم لكونه ينطبق عىلٰ 

من  ، فال بدَّ هذا التعريف صادق عليه لوالية؛ فإنَّ عموم اإليه 

 ]]٥٣٣ ص[[/ا إهنَّ يف اإلمامة: يف تعرفقال  يد إلخراجه.زيادة ق 

 بحقِّ  من األشخاصص شخدنيا لوالين لدِّ مور اأُ  يف ةسة عامَّ يار

 نَّ لنائب؛ ألخراج هذا ايد إللة. فزاد يف التعريف هذا القصااأل

 األصالة، بل بحقِّ  ا ليست بحقِّ أهنَّ  ة إالَّ مَّ ت عاانك رياسته وإنْ 

 النيابة.

 : ال]هذا اإلشك[جواب عن 

ئب هذا النا نَّ لقيد؛ ألا ذادة هياز تياج إىلٰ ه ال احيه: إنَّ عل قيل

 ه ال رياسة له عىلٰ ؛ ألنَّ )ةعامَّ (ه: بقول ريفتعالخرج عن  ركواملذ

 . ةته عامَّ اسريفلم تكن ، امهإم

 :]لتعريفهذا ا ىلٰ [زيادة قيد ع

،  ابًة عن النبيِّ وزاد آخرون يف التعريف املذكور ني

بق نطي وراملذك فكون التعرية هذا القيد؛ لزيادمن  : ال بدَّ الواوق 

 .زمميِّ ن م بدَّ  فالة، نبوَّ ال عىلٰ 

 :ة]ذه الزياد[جواب عن ه

 .ستدركهذا القيد م قيل عليه: إنَّ 

ريف بقيد لتعن اة مبوَّ لنالً فلخروج اوَّ أ  اأمَّ  ]]٥٣٤ص [[/

جواز  اإلمام املستلزم لعدم ةوجوب شخصيَّ  ؛ فإنَّ )لشخص(

يف  امك رشيك فيهالتا وازجلة؛ للنبوَّ ثنني خمِرج ا بني ايك فيهالترش

 .وهارون ٰى موس

  م:براهييف إ تعاىلٰ امة أيضًا؛ لقوله إمة النبوَّ  فألنَّ  اً نيا ثامَّ أ و
�

 إِ�

 جَ 
ُ
 اِعل

َ
 املن�اِس إِمَ �ِ  ك

ً
 . وكذلك يصدق عىلٰ ]١٢٤رة: [البق ا

 جَ  م:آد يف وله تعاىلٰ ليفة؛ لقاسم اخل النبيِّ 
�

 اعِ إِ�
َ ْ
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ٌ
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ة

َ
ا َجعَ إِ  اوُدُ دَ  ايَ  ود:اد يف ، وقال]٣٠: البقرة[ ِليف
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ْ
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 ِ� َخلِ 
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ة

َ
رِض  يف

َ ْ
فة الاخللرسالة وواة وَّ . فكانت النب]٢٦[ص:  األ

، فقد جتتمع يف شخص واحد ٰى عنحدة املمتَّ  واحدًا ئاً مامة شيواإل

از جو قة عىلٰ نة السابيف األزمزل األمر رتقان يف اثنني، ومل يوقد يف

 .رخآلا ام عىلٰ نهم واحدٍ  صدق كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق األحسائي ( /)٣(ج  ينجاملمرآة  يلجم

 :مامة][وجوب اإل]] ١٠٨٧[[ص /

 ،التكليف ببقاء ال جيب بقاؤه يُّ لنبان ا كامَّ ـلو ل:قوله: فص

ات والقاطع لكيفيَّ زاع الن اسم ملوادِّ كم احلاحلا ت احلاجة إىلٰ واشتدَّ 

 النبيِّ  مقام مائق وجود شخص ةألزليَّ ااية  العنوجب يف ،التجاذب

 ، فال بدَّ النبيِّ  له، فهو فرع يكون خليفة فاته؛ لصب  فاً موصو نكوي

وكون  بأصله ع شبيهاً فركون اللوجوب  ؛هامبين شاهبةمن امل

ه فة له، مع أنَّ  مل يكن خلياته وإالَّ صفاً بصفخلليفة تابعاً ملستخلفة متَّ ا

، اجبف ولط ، وكلُّ هيوالنامر واوأللقيام بافني يف اللمكلَّ طف ل

اإلمام،  وذلك هو الغرض،  مَّ ليت ه؛صبون وجوده ن م فال بدَّ 

 .فاإلمامة واجبة

 :ة]اإلمام ريف[تع

ف يف احبها الترصُّ وجب لصالوالية التي ت يهمامة قال: اإل

؛ هيإظهار الكامالت فه بإصالح فساده وتدبريو يِّ العامل العنرص

ال يمنعها ه فسن يف ةه قوَّ ل جبة تويَّ بعناية إهلالختصاص صاحبها 

واكتساب العلم  ويِّ امل العلصال بالعالتِّ عن ان بدبال تغالشالا

ا فيها رين؛ ملبل جتمع بني األم ،ةظليقة واالصحَّ  ةالنه يف حم بيِّ الغي

 .ة التي تسع اجلانبنيمن القوَّ 

 :]ة واليقظةة الصحَّ لبحا العلم الغيبيِّ [سبب تقييد اكتساب 

قد  ذيالاملريض  نَّ ليقظة؛ ألواة حَّ لصا د بحالةيِّ ام قُ نَّ أقول: إ
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يعرض ض قد ه وآالته بسبب املرواسُّ وضعفت حت قواه انحلَّ 

لضعف  ؛ويِّ علال]] ١٠٨٨/[[ص  باناجل التفات إىلٰ  سهنفل

قد انصلحت  صحيِّ ق العلُّ ا كانت يف التة حينئٍذ، فإذعالقة البدنيَّ ال

ف ضعرض هلا ع مّ ة، ثيَّ علوم الرسمة والألفكار الصحيحبا

ك ذاهتا إدراكًا ردنفسها، فتُ  ات إىلٰ تفل هلا الحيصقة باملرض، عاللا

ة، ق الغيبيَّ ات واحلقائنيَّ اك الروحادرإ إىلٰ  ذلكل بتوصَّ ويُ  اتام� 

 بعض املعلومات الغائبة. لع عىلٰ فتطَّ 

ت بواسطة النوم عن النفس إذا ختلَّ  يف حال النوم؛ فإنَّ  ذاوك

 يديمة من ق سل ة وكانتزئيَّ اجلت اقة والتعلُّ يَّ احلّس  فاتالترصُّ 

 ة يشءاألخالط ومن غلب استيالء يشء منال املضاف ومن اخلي

ت سليمة من  بل كانحواهلا، امم بأمر من أ تهظة واالاليقمور أُ  من

 ق ببعض مظاهر عاملوط قد تتعلَّ رشهذه ال ا عندهذه العوائق، فإهنَّ 

ه، بل ئنة فيكاال ةشبحيَّ الر صواهد الشل إليه، فتصاملثال، بل وقد ت

ات من عامل الروحانيَّ  اوز إىلٰ الستعداد قد تتجة ايَّ كانت قو إذاو

هو وذلك  ،ةاهدة حقَّ ناك مشه فتشاهد ما، نفوسالو لعقولا

وذلك  التعبري، ج إىلٰ  حيتاه قد النَّ إ ٰى املنام الصادق، حتَّ  ٰى معن

م هتنبوَّ  نتكاء ألنبيااكثريًا من  نَّ إ ٰى لوحي، حتَّ أجزاء ا بعض

 نام.ريق املبط

مرين، بل  بأحد هذين األ يِّ هبا للعلم الغيبسا كتا ليس مامةإلاف

انعة وعدم ممة نفسه بّي لقوَّ لم الغيعالدرك ه يُ ويقظت هتلة صحَّ يف حا

 هلا. العالقة

ِّ  [الفرق بني العلم  :وعلم الوحي] اللدينِّ

ِّ م اللدبالعل ٰى املسمَّ  بيُّ وهذا العلم الغي  لهيه يف قولإ شارامل ينِّ

مْ  :ىلٰ اعت
�
ُ هُ ِمْن انَ وََعل

َ
� 

�
 ن

ً
ما

ْ
يف  ، وقوله ]٦٥ كهف:[ال ا ِعل

مَ :  اننبيِّ  حقِّ 
�
 وََعل

َ
عْ ]] ١٠٨٩/[[ص  ا مَ  ك

َ
ْم تَُ�ْن �

َ
مُ �

َ
 ل

ُّ . ]١١٣[النساء:   واسطة يف حصولهلذي ال هو ا والعلم اللدينِّ

يقع ب غيالرساج  نضوء مو كالام هوإنَّ  عاىلٰ ئ تباربني النفس وال

موجودة يف ها املعلوم كلَّ  نَّ أل . وذلكغٍ فار صاٍف لطيٍف  ٍب لق  ىلٰ ع

 ة وهوليَّ العالية األوَّ واهر من اجلهو و ةليَّ األز ةيَّ كلّ النفس الجوهر 

العقل  نَّ  أآدم. وقد تبنيَّ  ىلٰ اء إل كنسبة حوَّ العقل األوَّ  بة إىلٰ سبالن

َّ  لاألوَّ  من  اىلٰ تعالببارئ  قرب إىلٰ أ وأكمل و ٰى أرشف وأقو الكيلِّ

وأرشف من سائر طف وألّليَّة أعّز لكا فسة، والنيَّ النفس الكلّ 

ِّ ا لعقلا ضةن إفاوقات. فمخلامل د الوحي ومن إرشاق يتولَّ  لكيلِّ

نة ياألنبياء، واإلهلام ز د اإلهلام، والوحي حليةة يتولَّ يَّ لّ فس الكالن

ك لكذ، وبيِّ لنا دون لعقل فالويلُّ النفس دون ا  أنَّ األولياء، فكام

ُّ الم فالعل حي،الوهلام دون اإل  اواألولياء، فأمَّ  علم األنبياء لدينِّ

 م.موقوف عليه لُس بالرُّ  خاصٌّ علم الوحي ف

 :ة]النبوَّ [الفرق بني الرسالة و

ة فس القدسيَّ ة قبول النالنبوَّ  نَّ ة؛ فإوفرق بني الرسالة والنبوَّ 

ة الرسلوال، وَّ األل ر العقهوالت عن جولومات واملعقق املعحقائ

ام بَّ ورابعني، ين والتاملستعدِّ  ت إىلٰ عقوالملوالومات ملعك اتبليغ تل

ذر من  هلا التبليغ؛ لع ٰى يتأتَّ نفوس وال الن ل لنفس موبقالفق يتَّ 

ُّ ب. والعلم اللاألعذار وسبب من األسبا ة يكون ألهل النبوَّ  دينِّ

 امإنَّ ل ، بساينِّ نإلم الُّ عد التمجرَّ نال بملرتبة ال تُ اوالوالية وهذه 

 يِّ لعلم اإلهلهذه املرتبة با ء منرامل]] ١٠٩٠ص [[/ن يتمكَّ 

 رفع احلجاب بني نفسه اً بعبد خري إذا أراد اىلٰ تعه نَّ ؛ فإسامويِّ ال

فتظهر فيها أرسار  ة الذي هو اللوح املحفوظ،يَّ فس الكلّ النني وب

يشاء ملن  بامنها ع عربِّ فيُ  نات،ا معاين املكنونات وتنتقش فيهكوّ امل

ِّ لنال بالعلم ال تُ امحلكمة إنَّ ة اعباده. وحقيق من اءيش مل تبلغ ام ف ،دينِّ

 مة من مواهب اهللاحلك نَّ حكيًام؛ ألة ال تكون ملرتبهذه اس النف

  :تعاىلٰ 
َ
 َمْن �َش

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
ِ� ا�

ْ
  اءُ يُؤ

ْ
ِك

ْ
تَ ا�

ْ
 َوَمْن يُؤ

َ
ق

َ
� 

َ
وِ�َ َمة

ُ
 أ

ْ
�ْ د    خَ

ً
ا

ثِ�
َ
 ك

ً
 .]٢٦٩: ة[البقر ا

 : ام]اإلهل لق إىلٰ خلاج يا[دوام احت

 ٰى استغن ا انسدَّ ذرسالة إالوباب لوحي إذا انقطع ا أنَّ واعلم 

ميل ة وتكبعد تصحيح احلجَّ الدعوة  ل وإظهارُس ن الرُّ اس عالن

ا ة. فأمَّ دة الفائدة من غري حاجين، وليس من احلكمة إظهار زيالدِّ ا

وام لد ع؛قطة ال ينيَّ س الكلّ فنور الندد وم ينسدُّ هلام فال باب اإل

 ذكري يف كلِّ وت يدجتدتأكيد و يه وإىلٰ إل سوياج النفاحتورة والرض

رسالة والدعوة وا عن ال استغنامَّ ـلناس ن. فالوأوا ن وعرصماز

الوساوس م يف هذه الستغراقه - التذكري والتنبيه ا إىلٰ احتاجوو

 ميهعلهلام إلفتح باب ا فاهللا تعاىلٰ  -  واتالشه امكهم يف هذهواهن

لطيف  اهللا م أنَّ راتب؛ ليُعلَ ملا بورتَّ ر موأ األُ وهيَّ  ،ةً ياعنو رمحةً 

فيه ن أمعن النظر ذا أيضًا مل حساب. وهء بغريزق من يشايربعباده 

وجوب نصب  ة قاطعة عىلٰ داللة ظاهرة وحجَّ  يه فيهر معانوتدبَّ 

 ة األسباب له.يئوهت الويلِّ 

خلالفة اوة النبوَّ  ىلٰ ع ملطلقةاامة ل اإلم[اشتام]] ١٠٩١[[ص /

 :عنها]

ة سامَّ املواخلالفة عنها  ةوَّ تشتمل النب ٰى املعن ذاهي هب: وقال
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 جَ  :قال تعاىلٰ ، ةة اخلاصَّ إلمامبا
�

 �ِلإِ�
َ

ك
ُ
 إِمَ  ن�اِس اِعل

ً
  اما

من  عزَّ (إليها بقوله  الفة املطلقة املشارخلا ٰى سمَّ . وتُ ]١٢٤[البقرة: 

 : )قائل
�

 جَ إِ�
ٌ

ر ِ� اِعل
َ ْ
 لِ خَ  ِض األ

ً
ة

َ
 له:، وقو]٣٠بقرة: لا[ يف

 َا َجعَ  دُ اوُ ا دَ ي
�
 إِن

ْ
  اكَ نَ ل

ً
ة

َ
  َخِليف

َ ْ
ه ه خيلفنَّ ؛ أل]٢٦[ص:  رِض ِ� األ

لفيض إليهم الباقي، يصل ا ليه منه أقرب إوالرياسة؛ ألنَّ لعلم يف ا

ا املُلك خلفاؤه، فكذ حه عىلٰ ك وُصالَّ لِ اظ املَ فَّ حُ  أنَّ كام طه، بتوسُّ 

لحو صومناته يِّ وب ج اهللاجَ ون بحُ مئاقالة ويقيَّ قحلعلوم الاظ افَّ ُح 

الفة لوالية واخلمة واخلقه. فاإلما رضه عىلٰ أ  اهللا يفته خلفاء بريَّ 

ًا ألفاظًا  احلقيقة شيئًا واحدكانت يفالوجه املطلق  خذت عىلٰ ا أُ إذ

 . دفةً مرتا

 :ة][اإلمامة اخلاصَّ 

ة لواليواة فواخلال ةكون اإلماماألخّص، فت ٰى عناملذ بؤَخ وقد تُ 

ظ فيها حَ اليث يُ ة، بحبوَّ لنخوذ من اأر املذكوامل فد هبا الترصُّ اريُ 

ط ملجتمع فيه رشائالشخص اذلك يها تمل علاملش ةكون الكامليَّ 

لعلوم خذ اة وأ الية بسبب قربه من مشكاة النبوَّ ة والواخلالف

ة لنبوَّ اينها وبني ة عنها، فيكون بيَّ لكامالت النفسانواة احلقيقيَّ 

 )امليفة وإموخ ويلٌّ  بيٍّ ن كلُّ (لصدق  ق؛طلمص وم وخصوعم

 ألنَّ ة؛ اصَّ اخل يةبة الوالمرتن م ٰى ة أقومرتبة النبوَّ  ؛ فإنَّ وال عكس

بة الوالية مرت اخلاصِّ  بلوغ الويلِّ  ة؛ فإنَّ وَّ ا النبهذه الوالية مبدؤه

ة لنبوَّ من والية ا]] ١٠٩٢ /[[ص عليه ب الفيضام بسبإنَّ 

 ٰى ماته حتَّ قائ أقدم مواطة سلوكه مقوَّ و له تهل متابعامك ةيَّ ّص ابخ

 واخلالفة، يف الواليةقامه ميع كامالته، فيقوم مبج الً كمِّ يصري مت

ة مستفيدًا ألنوارها منه بغري النبوَّ هلا من مشكاة فهو مقتبس 

م، بل ملعلِّ د واملرشالستغناء عن ايشء خارج، فيوجب له ا واسطة

فسه ة نبسبب مقابل ٰى سنألار والنو ىلٰ عامل األكاليض عليه يف

يع قالتها، فينطبع فيها مجصن ا وحسصاهلا هباتِّ ة وشدَّ ه لنفس

ة دسيَّ سًا ق فن عامل الغيب؛ لكون نفسه شة فيها منرها املنتقصو

 نَّ أ تني، إالَّ ني القوَّ ومجعها ب يِّ عامل العلوصاهلا بالة اتِّ نفسه يف شدَّ ك

 ة التي هيوَّ لنبة اكااهلا بمشصط باتِّ وصال هلا مرشذلك االتِّ 

 صال.تِّ اال ذلك ول إىلٰ وصال ىلٰ إ طريق هلاال

 :ة]تبة النبوَّ أجّل من مرطلقة [مرتبة الوالية امل

وأرشف  مرتبة الوالية املطلقة أجّل وأعىلٰ  ه أنَّ ا ذكرناممَّ  مَ لِ فعُ 

 ة.من مرتبة النبوَّ 

 ٰى حتَّ  انبي� ن ال يكو يَّ نبال نَّ بدأ هلا؛ ألالوالية م نَّ : فألالً ا أوَّ أمَّ 

 مبدأ هلا كانت سابقة كانت ذاوإ ،ةبوَّ دأ النمبية الول. فااي� ول يكون

 ّل وأعىلٰ جلقة أ املط بيِّ تكون والية النصوهلا، ف حة يفا وعلَّ عليه

 ته.وأرشف من نبوَّ 

وحدة ها الأ مبد ؛ ألنَّ منها رتبةً  ة أعىلٰ الوالي نيًا: فألنَّ ثاا وأمَّ 

ن م ةوَّ بنلوكامل ا ،»بك مقرَّ لَ ني مَ عسي ال«اُم مقي ه ة التيقاملطل

شار الوحدة امل مقام إليها بعد لردِّ سبب اصلة بااحل هة الكثرةج

 ، وال ريب أنَّ »ممَ كم األُ باهي ب أُ إينِّ «ه: يف قولإليها 

من مقام الكثرة،  لوحدة أجّل وأعىلٰ م امقا]] ١٠٩٣ [[ص/

 ا.ف منهرش أ ونة، فتكية من الوالة النبوَّ تكون قوَّ ف

وأبسط  اال� حموأوسع  يطةً ح أكمل ةالوالي نَّ ا ثالثًا: فألمَّ وأ 

واجلامعة  ياتالوالا سائر لداخل حتتهنس ا؛ لكوهنا كاجلحقيقةً 

والية ا ة حتتها من حيث إهنَّ ؛ لدخول النبوَّ كامالتألصناف ال

مل من أرشف وأك واألعمُّ  الوالية، حتت مطلقة داخلة خاصَّ 

 .صِّ خاأل

سط ب أوحماال� سع وأو مل حيطةً أك يةوالري كون الفس[ت

 :]يقةً حق

  اصها عىلٰ ة أشخا كامل حيطتها فباعتبار كثرأمَّ أقول: 

  من األنبياء.ر عدداً األولياء أكث ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

 ة؛ ألنَّ دون دائرة النبوَّ تبار سعة دائرهتا فباعا ا سعة حماهلِّ وأمَّ 

  حيث يف ضمنها من  اخوهللدة؛ بوَّ لنا بدائرة الية حميطةدائرة الو

 واليةوال عكس، فال ويلٌّ  نبيٍّ  لَّ ك ق؛ فإنَّ املطلص صوخلاوالعموم 

ثرة الوجود بسبب كعظيمة الدائرة  لِّ املحاسعة ون متَّ أعّم، فتك

 .د األشخاصتعدُّ و اخلارجيِّ 

يشء بها من تركُّ وعدم  هتاا فباعتبار وحدا بساطة حقيقتهوأمَّ 

ة خاصَّ ية والا لقة؛ ألهنَّ ملطبة عن الوالية اكَّ مرا إهنَّ ف ة؛لنبوَّ اف بخال

جزء  والعامَّ طلق امل ت أنَّ د عرفة، وق بكوهنا والية النبوَّ  ةدمقيَّ 

 . د واخلاصِّ املقيَّ 

 :ة]اخلاصَّ من الوالية  ة أعىلٰ [النبوَّ ]] ١٠٩٤ [[ص/

 -  ةبوَّ نمن مقام الأعني املأخوذة  - ةا الوالية اخلاصَّ قال: وأمَّ 

صل أرشف من ألا نَّ أ ؛ رضورةَ نهاوأرشف وأكمل م عىلٰ أ  ةفالنبوَّ 

فتكون يها، مة علمتقدِّ الوالية و لتلك مبدأ ة النبيِّ نبوَّ  إنَّ ؛ فهعرف

 ة.حليثيَّ تلك ا أرشف منها من

القمر ر نور ة كظهوالية عن النبوَّ ظهور هذه الو وأيضًا فإنَّ 

،  نهام ستفادهتااو يهاعل افهمن توقُّ ا عرفت ر الشمس؛ ملعن نو
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 بأنَّ ة بارعلافها أهل ا عرَّ ذهل و .اهل ظلٌّ وها هي عكس لشعاعف

،  ا لشخص إنساينٍّ والدنيين لدِّ مور اأُ  يفة مَّ اإلمامة رياسة عا

ة املطلقة الشاملة ة كاجلنس يشمل الرياسالرياسة العامَّ  إنَّ  وقالوا:

 ها.ة وغريفيها النبوَّ  ق الوالية الداخللطمل

 :يك]ترشال بلة ال تقاصَّ ية اخل[الوال

طلقة الشاملة  ملا لتخرج الوالية )ينٍّ خص إنساشل( وقوهلم:

ثر من از حصوهلا يف أكحد؛ جلوص وابشخ ختتصُّ ال ا ة؛ ألهنَّ بوَّ للن

بني اثنني كام يف ك ية والوالية املطلقة للترشول النبوَّ حد وقبوا

 الف - ةصَّ ااخل لواليةأعني ا - ا اإلمامةوهارون. وأمَّ  ٰى سمو

 حد؛ ألنَّ او صر من شخكث واحد أل عرصن يفتكو نْ تصلح أ 

 ل، والويلُّ تفادة الكامض واسكاملعلول يف الفي يلِّ عتبار الوباق اخلل

 واحد  عرصم، فلو اجتمع اثنان يفالتعلية يف اإلفاضة وكالعلَّ 

 ، هذا خلف.شخيصٍّ  معلول واحدٍ  عىلٰ  تانتوارد علَّ فان لَ مترصِّ 

 ةلشهوء افني واستيالكلَّ ملاي واعف دتالاخبسبب  هًا فإنَّ يضوأ 

زم يف الرغبات املستل صل االختالفقد حيم طباعه عىلٰ  ضبلغوا

 عىلٰ ئه ابقب صود يف العناية إصالحهقالنوع امل ختالل نظامال

 الوالية ال تقتيض االجتامع وعدم االختالف؛ ألنَّ 

ة يَّ املدن ةالسياسبيل  بسالدواعي إالَّ  القهر عىلٰ ]] ١٠٩٥ [[ص/

 ذلك. مند أزي ال

ترجيح بال دون اآلخر ا دمهف ألحمكلَّ  لِّ ك ةعيَّ تب نَّ وأيضًا فإ

ق ام حتقَّ واحد منه كان لكلِّ  فإنْ  باع،االتِّ  ه جيب عليهأنَّ  ح، معمرجِّ 

 هذا خلف. الواحد، املعلول تني عىلٰ علَّ االجتامع لل

 :ين]الوجهني األخرييف االستدالل ب ول [دخ

 منام هب و االستداللخيل فالن خريااألن هاا الوجأقول: أمَّ 

 ل: خد

 ن حيثقواعد اجلمهور م ه جيري عىلٰ نَّ ألف ل:ا األوَّ أمَّ 

ة فكاد ال اميَّ د اإلمالقواع ا عىلٰ ، وأمَّ لقاخل يها إىلٰ التفويض ف

 يستقيم. 

ل تقدير القو عىلٰ  ام يتمُّ ل: هذا إنَّ يقو لقائل أنْ  : فإنَّ ا الثاينوأمَّ 

 زوابج ولقيذي ال منها، والقائل دٍ احو كلِّ ل لِّ لكباع ابوجوب اتِّ 

سام اخللق من أق قسم  كلَّ  إنَّ بذلك، بل يقول:  يقول الاالثنني 

 ال يلزم اجتامع وحينئذٍ هلم،  َب ِص باع إمامه الذي نُ جيب عليه اتِّ 

يراد ذا اإلح. وهيح بال مرجِّ معلول واحد وال الرتج تني عىلٰ علَّ 

ع اماجتهو الالزم فيه  نَّ إ ثحيمن  لوَّ األالوجه  اده عىلٰ يرإ يصحُّ 

يف  فاإلمام مترصِّ  أنَّ ا يف ما سلف نَّ بيَّ امَّ ـنقول: لا أنَّ  تني، إالَّ لَّ لعا

مجيع األشخاص كالنفس  نسبة إىلٰ ون بالفيك يِّ ة العامل العنرصمادَّ 

كامالت فيه، ال هاره وإصالحه وإظالبدن يف تدبري بة إىلٰ بالنس

 هو ونيك د، فيجب أنْ حاوالن ه كالبدليإ النسبةبيع العامل فجم

 نفسنيال جيوز اجتامع  الواحدة. فكام كالنفسامل لعا ىلٰ إ بةالنسب

، كام ال احد وعرص اجتامع إمامني يف يصحُّ  كذا الواحد بدن  عىلٰ 

 .خيصٍّ واحد شمعلول ]] ١٠٩٦/[[ص  تني عىلٰ اجتامع علَّ  يصحُّ 

ن كا مل، فإنْ العنظام ا م هو إصالحقصود من اإلما املوأيضاً 

عن خر خاليًا آلا جودو انالغرض ك كذلحد حيصل منه والا

  حاصالً  كن املقصودمل ي ، وإنْ حلكمةمتنع إجياده يف االفائدة، في

 يفة للوالية؛ للزوم العبثيَّ  امستحق�  كن ذلكبذلك الواحد لك ي

من  ، فال بدَّ بهغرض املقصود من نصنصبه؛ لعدم حصول ال

  واحدًا.الَّ إ فال يكون د،املقصو منه ص حيصلشخ

 :]اإلمامة قلَّ [متع

قها؛  تعلَّ ان مله بيفإنَّ  )ين والدنيامور الدِّ يف أُ ( ا قوهلم:وأمَّ : قال

ا مور الدنيا؛ ألهنَّ قة بأُ متعلِّ ين فهي ر الدِّ ومقة بأُ كام تكون متعلِّ ا إهنَّ ف

 ةييف وال رما تقرَّ  ة عىلٰ ة واملعاديَّ مور املعاشيَّ األُ  لة للنوع يفاملكمِّ 

قت اخلالفة قَّ  ملا حتاهبة وإالَّ شاملمن  يِّ بنالفة وليبني اخل امل ة؛النبوَّ 

ليفة والية اخل قة هبام كذلكاسته متعلِّ ريو النبيِّ  والية عنه. فكام أنَّ 

 رياسته من غري فرق. و

، فجعلوا رشب اهللا بغري واسطةا اإلخبار عن ة بأهنَّ فوا النبوَّ وعرَّ 

 هللا نع افعةالن محكاألبان ي واإلتياوحأخذ البقة ة متعلِّ النبوَّ 

مة اإلمامة قائة املالئكة، وجعلوا بطريق الوحي بمشاهد اىلٰ تع

اها بواسطة. وال تلقَّ ه ينَّ ي؛ فإ يف ذلك التلقِّ الَّ ما هلا إ امها يف كلِّ مق

هو  ايه ممَّ نا إلوبني ما أرش  وه يف هاتني املرتبتنيُبعد بني ما ذكر

 ىلٰ يظهر ع يقحقتال نكا نْ ملفهوم وإا من حيث هل اإلشارةطريق أ 

 اإلشارة.أهل م الت كحاصف

   **   * 

إ ا :ا  

 ): هـ٣٨١الصدوق (ت ين/ الشيخ الدِّ كامل 

 خلليقة:قبل ا اخلليفة ]]٣٤[[ص 

ا بعد فإنَّ اهللا تبارك   كتابه: يقول يف حمكم  وتعاىلٰ أمَّ
َ
 ق

ْ
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َ
ل

 
َ

 َر��ك
َ

َمال
ْ
 ئَِ�ِة إِ  �ِل
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 أنَّ  قبل اخلليقة، فدلَّ ذلك عىلٰ ليفة باخل ]، فبدأ ٣٠ ة:قر[الب
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ذلك ابتدأ به ألنَّه لقة، فاخلليأبلغ من احلكمة يف يفة يف اخللاحلكمة 

األعّم، وذلك  دونّم كيم من يبدأ باألهسبحانه حكيم واحل

ةُ ْحلُ «ا َيُقوُل: ُث َحيْ   دٍ  ُحمَمَّ نِ َفِر بْ اِدِق َجعْ الصَّ َقْوِل  تصديق  جَّ

قة لياخل ق اهللا »، ولو خلْلِق ، َوَبْعَد اْخلَ َمَع اْخلَْلِق َل اْخلَْلِق، وَ بْ قَ 

ضهم للتلف، ومل يردع السفيه  كان قدخلوا من اخلليفة ل عن عرَّ

دود وتقويم حلحكمته من إقامة ا ه بالنوع الذي توجبسفه

 نَّ إ اب صفح عنهرض مةكاحلغ سوِّ ال تُ ة الواحد د. واللحظةاملفس

ساعة من  ختلو ، ومن زعم أنَّ الدنيااعة تعمُّ كام أنَّ الط عمُّ ت مةاحلك

هلم الرسالة، ولوال  إبطاح مذهب الربامهة يفصحِّ يُ  نْ مام لزمه أ إ

] ]٣٥اء /[[ص األنبيخاتم  بأنَّ حمّمدًا أنَّ القرآن نزل 

كون  ٰى نعم عفرتحَّ ذلك اص فلامَّ  وقت، كلِّ  رسول يفلوجب كون 

وذلك  خليفة يف العقل،رة املستدعية للصوالت ه وبقيعدب لالرسو

لعقول ا ر يفصوِّ يُ  سبب إالَّ بعد أنْ  يدعو إىلٰ  س ذكره التقدَّ  أنَّ اهللا

ر ذلك ملحقائ ة، بت اتتَّسق الدعوة ومل تث قه، وإذا مل يصوِّ حلجَّ

يف  نكاو دادها، فلأضبو عن نأشكاهلا وتتألف أنَّ األشياء وذلك 

 .قطُّ  انبي�  بعث اهللا  ال ملُس رُّ لا العقل إنكار

عاجله  طباعه، ولوبام يوافق ريض مثال ذلك الطبيب يعالج امل

 تلفه، فثبت أنَّ اهللا أحكم ذلك إىلٰ  ٰى أدَّ  واء خيالف طباعهبد

تة، ابالعقول صورة ث سبب إالَّ وله يف احلاكمني ال يدعو إىلٰ 

ة مَّ عايف ال دةعالاكام جرت به لف خستملا  عىلٰ دلُّ فة يستيوباخلل

  تدلَّ بظلم ًا اساستخلف ملك ظامل ىٰ ارف متاملتع ة، ويفواخلاصَّ 

  استدلَّ بعدله عىلٰ عادالً  ظلم مستخلفه، وإذا كان خليفته عىلٰ 

ون جب العصمة وال يكواهللا تثبت أنَّ خالفة عدل مستخلفه، ف

 مًا.عصو ماخلليفة إالَّ 

 خلليفة:ا اعةب طووج

أهل  ب عىلٰ جأوض األر يف آدم ستخلف اهللا ا امَّ ـلو

ب اهللا أوج امَّ ـرض، ولل األبأه له، فكيف الظنُّ  وات الطاعةالسام

  ٰاملالئكة السجود  اهللا وأوجب عىلٰ الئكة اخللق اإليامن بم عىل

 هلَّ اهللا بد له أحعن السجو نِّ تنع من اجلمتنع ممامَّ اـيفة اهللا، ثّم لخلل

، علمنا مةيالقيوم ا ىلٰ إ نهعولخزاه ، وأ رادمالر ووالصغا الذلَّ 

الئكة أعلم امل امَّ ـل تعاىلٰ ارك و، وأنَّ اهللا تببة اإلمام وفضلهبذلك رت

 العلم ذلك، ألنَّ  ْرِض َخلِيَفًة أشهدهم عىلٰ اْألَ  جاِعٌل ِيف  أنَّه

 هللا ئكةالتشهد م أنْ  تار اخلليفةخللق خيأنَّ ا ٰى من ادَّعشهادة، فلزم 

اخلطب  دلُّ عىلٰ ت مةالعظي ادةلشهوا، م عليهرهآخ عن مهكلُّ 

ينجو صاحب  ٰى يف وأنَّ د، فكت به العادة يف الشاهظيم كام جرالع

هلم  د شهدتذاب اهللا وق الختيار من عا عليه مالئكة اهللا أوَّ

ت له وقد شهد لنصِّ حب اب صاعذِّ يُ  ٰى نَّ كيف وأ وآخرهم، و

 ؟هملُّ ئكة اهللا كمال

القيامة،  م يو ية إىلٰ باق فة خلليا ة يفيَّ قضال نَّ أ و وهر آخوجه  وله

ة فقد أ النب ة أراد به]] اخلليف٣٦أنَّ /[[ص ومن زعم  خطأ من وَّ

ة لف من هذه األُ يستخ نْ وعد أ  وذلك أنَّ اهللا  ،وجه مَّ

ستقجلَّ و(راشدين كام قال [الفاضلة] خلفاء  ُهللا  وََعَد ا: )دَّ
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ً
ة قضيَّ فة اخلالة يَّ قضت ناك لو]، و٥٥ ر:نول[ا ا

ة أوجب حكم اآليبلنا ،  ّمد بعد حم انبي�  يبعث اهللا  ة أنْ وَّ

 وَخَ قوله:  وما صحَّ 
َ
أنَّ  بت]، فث٤٠: زابألح[ا َم ا��ِ�ي��َ ا�

ة، ابث الوعد من اهللا  الف خت وثبت أنَّ اخلالفةت من غري النبوَّ

ة بو  إالَّ  بيُّ كون الني الو غري نبيٍّ ة يفلخلان وجه، وقد يكالنبوَّ

 . ليفةخ

جود يظهر باستعباده اخللق بالس د أنْ أرا وآخر هو أنَّه 

ام يَّ كشفت األخالص املخلص كام افق وإاملن نفاق  دمآل

ل  والشيطان، واخلرب عن قناعيهام أعني مالئكة اهللا ذلك ولو وكَّ

 مايَّ ت األكشفا مل ءاً وس من أضمر إىلٰ  - ار اإلمام اختيمن  - ٰى املعن

ت نفسه بطاعته تار املنافق من سمحخي هلك أنَّ ذو ض،رُّ عنه بالتع

النفاق ضامئر من ما يف ال يوصل إىلٰ  ٰى وأنَّ  جود له، فكيفوالس

 الدفني. سد والداءاحلص وخالواإل

ار املخاطِب قدأ الكلمة تتفاضل عىلٰ  ووجه آخر وهو أنَّ 

ده، يِّ س خطابف لل عبده خيالرجخاَطب، فخطاب اوامل

هلم الم بونخاطَ ملوا،  ب كان اهللاطِ خاملوا وآخرهم، ئكة اهللا أوَّ

صوص هلا خل الكلمة اوم كام أنَّ حة عمعموم هلا مصلوالكلمة ال

يف العموم أجّل من املثوبة يف  ثوبةملوامصلحة خصوص، 

اهللا خيالف لق ة خعامَّ  موم عىلٰ ص، كالتوحيد الذي هو عاخلصو

 خصوص، هو لذيا عرشب الواأبائر وس  والزكاةاحلجَّ 
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َ
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َ
رج يد ملا أخرجه خمالتوح من معاين ٰى أنَّ فيه معن دلَّ عىلٰ  خ

ُأختها لزمها ما لزم  ٰى نعذا جاورت الكلمة يف مالعموم، والكلمة إ
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بحانه س اهللا نَّ أ لكذه د، ووجاحو ٰى نعمام ]] مجعه٣٧ص إذا /[[

مره، وأنَّ هلم أعداء متر ألده ويأوحِّ قه من يُ لخ أنَّ من علم

عنهم  األيدي قرصَّ  و أنَّه لحريمهم، و ويستبيحوا بوهنميعي

 ار رأسًا وبطل الثوابلت احلكمة وثبت اإلجبربًا وقهرًا لبطج

ع عن  فدي أنْ ك وجب امَّ استحال ذلـ، ولوالعقاب والعبادات

 تداباومعه العبه ب ال تبطل والرضمن  ببرض هئاليأو

الصلب قطع وامة احلدود كالالوجه يف ذلك إق  واملثوبات، فكان

السلطان أكثر  ما يزع: حتصيل احلقوق، كام قيلوتل واحلبس والق

  :نطق بمثله قوله  ممَّا يزع القرآن، وقد
َ َ
د� أل

َ
ش

َ
تُْم أ

ْ
�   �ِ 

ً
بَة

ْ
رَه

فة خلي ينصب  أنْ  جبفو، ]١٣: رش[احل هللاِ  انَ مِ ْم ورِهِ دُ ُص 

ه ألنَّ  عه الوالية،يائه ما تصحُّ به ومأيدي أعدائه عن أول من قرصي

خلعه يف  ووجبت بال احلقوق وضيَّع الواجفة مع من أغال والي

 ذلك.ن ع العقول، جلَّ اهللا تعاىلٰ 

ن ؤذِّ يُ  ملًا ومسجد ٰى رجالً بن أنَّ  شرتك ألنَّه لوواخلليفة اسم م

ا إذافأ كان مؤذِّنه، اً نؤذِّ ه مفيب نصو هفي  نصب امًا ثمّ فيه أيَّ ن ذَّ أ  مَّ

 ٰى ملعارف متا العقول وك الصورة يفوكذل نًا كان خليفته،فيه مؤذِّ 

الربيد  ىلٰ البندرة ال ع عىلٰ خليفتي كان خليفته : هذا قال البندار

 ت أنَّ بثف ،بي الربيد واملظاملحفكذلك القول يف صاواملظامل، 

ذكره  ىلٰ عاة اهللا تصف رتكة فكان منشملاء اماألسن م ةفيلاخل

فته،  ليخ إىلٰ  ٰى نلك معل من ذه، فوكَّ وليائه من أعدائاالنتصاف أل

يتَّخذ رشيكًا  أنْ  ٰى دون معن ليفةخلا ٰى  معنا الشأن استحقَّ فلهذ

 ىلٰ  تبارك وتعاالشأن قال اهللا ا منمع اهللا سبحانه، وهلذ معبوداً 
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َ

  ك
ْ
ن

َ
ْسُجَد �ِ أ

َ
ُت  امَ  �

ْ
ق
َ
، ثّم  َخل

َ�َْت ي� �ِيَدَ  : قال
ْ
ْستَك

َ
ر العذ أنَّه يقطعوذلك ]، ٧٥[ص:  أ

بعد ما عرفت  -وحدته، فقال  هللا يفنَّه خليفة شارك ايوهم أ وال 

 مَ ]] ٣٨[[ص : /-ق اهللا أنَّه خل
ْ
ن

َ
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َ
ْسُجدَ ا َمَنَعك

َ
� قال، ثّم :

 َي� دَ �ِي  
َ
 تَ سْ أ

ْ
النعمة، وقد  ٰى ون بمعنتك يف اللغة قد يدلاو ، َ�َْت ك

سْ  :قوله ًام، كعَ عليه نعمتان حوتا نِ   كان هللا
َ
يْ بََغ عَ َوأ

َ
ُ�ْم  ل
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 اهِ نَِعَمُه ظ
ً
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ً
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َ
ًام ال عَ نِ  ]، ومها نعمتان حوتا٢٠[لقامن:  ن

 �ِ  :ل بقوله ظ عليه القو غلَّ ، ثمّ حتٰىص 
 دَ يَ

َ
 ْستَ ي� أ

ْ
كقول  َت َ�ْ ك

قبح ذا أبلغ يف ال؟ وهنيعنرحمي تطاوب سيفي تقاتلني،ب :ئلقاال

  :وله وأشنع، فق
َ
 ق

ْ
 رَ اَو�ِذ

َ
 ل

ْ
 �ِل

َ
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َ
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�
 ِ�  جَ إِ�

ٌ
اِعل

 
َ ْ
 األ

َ
 رِض خ

ً
ة

َ
ر كانت كلمة متشاهبة أحد وجوه ِليف ها أنَّه يتصوَّ

يه  لع التبس ٰى عنيف م لقهيستشري خ أنَّ اهللا  اجلاهلعند 

بأفعاله املحكمة   اهللا عىلٰ  إذا استدلَّ  لِّ دتسملا ر عندصوَّ يتو

جم أو يستع ٰى نبس عليه معيلت نْ عن أ  ه جلَّ جاللته اجلليلة أنَّ و

ء يف الساموات واألرض، والسبيل يف عجزه يشحال فإنَّه ال يعليه 

  ا ات أهنَّ تشاهبامل اآليات من لسبيل يف أخواهتا اآلية املتشاهبة كا ذهه

السفه  ق إىلٰ طرِّ عذر للمتال يقطع به ومعه اممَّ ت املحكام ىلٰ  إردُّ ت

 حلاد.واإل

 فقوله: 
َ
 ق

ْ
 َر�� َو�ِذ

َ
 �ِ ال

َ
 ك

َ
َمال

ْ
 ئِ�َ ل

�
رِض جَ  ِة إِ�

َ ْ
 ِ� األ

ٌ
اِعل

 َخلِ 
ً
ة

َ
يد، يلة مقرتنة بالتوحهدايتهم لطاعة جل ٰى معن يدلُّ عىلٰ  يف

ومعه ه ب تصحُّ  اوم قواحلق يعلم وتضيالظلع وخلا ة عن اهللا نافي

 . ل حقٍّ ألحد عذر يف إغفا ٰى بقة، وال يجَّ فتكمل معه احل، يةوالال

من   ٰى نعباده ملعن قالل أحد مم استإذا عل أنَّه  ٰى وُأخر

ها مع حتصل له به عبادة ويستحقُّ  ٰى حتَّ به له معاين الطاعات ند

  مجيع معاين  لغفي أنْ  ل ذلك جازا لو أغفقدرها م مثوبة عىلٰ 

هل هقخلق حقو  ام بحقوقلقو عن ذلك، فل اهللا جلَّ آخرهم، و مأوَّ

ر ٰى ة جليلة متقوق خلقه مثوب وحهللا ر فيها مفكِّ عرف  فكَّ

وعظم لتها ها جلالكلِّ  وصول إىلٰ  ال أجزاءها إذ]] ٣٩ [[ص/

مام اإلأجزائها أنَّه يسعد ب وأحد معانيها وهو جزء منقدرها، 

 لهاللة قوبدم وآخره مهلوَّ وان أ حليعوضة واالبملة والعادل الن

 َومَ : ىلٰ اعت
َ
ناَك رْسَ ا أ

ْ
عَ إِ ل

ْ
 �ِل

ً
َة

ْ
 رَ�

�
ِمَ� ال

َ
 ]،١٠٧[األنبياء:  �ا�

ة نوح  ه ذلك قول ة صحَّ   عىلٰ ويدلُّ    :يف قصَّ
َ
� 

ُ
ُت ق

ْ
 ل

 
ْ
تَغ  اسْ

َ
ُه �

�
ْم إِن  ِفُروا َر���ُ

ً
ارا

�
ف

َ
� 

َ
مَ ِل ا�يُرْسِ  �ن  س�

َ
ْم  �ُ يْ اَء َعل

 
ْ
 ِمد

ً
به رار ما ينتفع دملا من]، ثّم ١١و ١٠ وح:ن[ يةاآل �رارا

ة دين اهللا واهلدا لك الدعاة إىلٰ يوان، وسبب ذر احلائوساإلنسان 

ه بحسابه، عاندمن  أقداره، وعقوبته عىلٰ  عىلٰ مثوبته ، فاهللا حقِّ  إىلٰ 

 صالحه. لعامل عىلٰ ام حيتاج إليه لبقاء اوهلذا نقول: إنَّ اإلم

 اذه يف ٰى ملعنا ذاا يف ههرويت تيال رجت األخبارأخ وقد

 .اإلمام من أجلها إىلٰ  تاجحي تيعلَّة الال الكتاب يف باب

 : ة إالَّ اهللاخلليفخيتار ا ليس ألحد أنْ 

  : اهللاقول و
َ
 ق

ْ
 رَ َو�ِذ

َ
 ال

َ
 ��ك

َ
َمال

ْ
 �ِل

�
 ِ�  جَ ئَِ�ِة إِ�

ٌ
اِعل

 
َ ْ
 األ

ً
ة

َ
ِليف

َ
ن صف اعل)، (جرِض خ فسه، نا هبهللا التي وصف ة امنوَّ

 : ه قولهنوميزا
َ
 خ

�
َ  ٌق الِ إِ� � 

َ
 ِمْن طِ �

ً
نه  ،]٧١ [ص: � �ٍ ا فنوَّ

 اً برشخيلق  مام وجب أنْ ر اإلأنَّه خيتا ٰى ه نفسه، فمن ادَّعووصف ب

 بطل اآلخر إذ مها يف حيِّز واحد. ٰى املعن طني، فلامَّ بطل هذا من

هم مل عصمتم وضلهالئكة يف فووجه آخر: وهو أنَّ امل
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ٰ  ٰى ام حتَّ ميار اإلختوا اللحيص احتجَّ ، وذلك بنفسه دوهنم اهللا توىلَّ

ئكة يكن للمال ا ملاختياره مل يل هلم إىلٰ ه ال سبة خلقه أنَّ عامَّ  عىلٰ ه ب

اهم يف  ومدح اهللا إيَّ صمتهم صفائهم ووفائهم وعيه مع بيل إلس

 عِ قوله سبحانه:  آيات كثرية، مثل
ْ

 بَ بَل
ٌ
 مُ اد

ْ
 رَ ك

َ
  � ُ�ون

َ
  ال

 َ  سْ �
ُ
 ُه ونَ بِق

َ
ق
ْ
  مْ هُ ِل وَ وْ بِال

ْ
�
َ
  ِه رِ بِأ

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
� � ٢٧و ٢٦اء: نبي[األ ،[

  :وكقوله 
َ

 اَهللا مَ  ال
َ
ْعُصون

َ
َ�َرُهمْ �

َ
  َو�َ ا أ

َ
ون

ُ
َعل

ْ
ا  مَ  ف

 َ�
ْ
 رُ يُؤ

َ
 ].٦[التحريم:  � ون

ه واجلهل كيف إنَّ اإلنسان بام فيه من السف]] ثّم ٤٠[[ص /

لصالة امة مثل مادون اإل مألحكاواذا له ذلك، فه تبُّ ستي ٰى وأنَّ 

خلقه،  ن ذلك إىلٰ م اً شيئ  اهللا وغري ذلك مل يكل جِّ لزكاة واحلوا

 بأرسها؟واحلقائق  اهحكام كلِّ ع لألاجلام ل إليهم األهمَّ فكيف وكَّ 

  عرص:كلِّ فة يف وجوب وحدة اخللي

ومعه  ه،ب خليفة واحدة ثبت إىلٰ  : (خليفة) إشارةويف قوله 

رية، كث ةأئمَّ واحد ت يف وق  نتكو أنْ  وزم أنَّه جين زعم ل وق إبطال 

كمة ما قالوه احد، ولو كانت احللوا عىلٰ   اهللا وقد اقترص

وا اٍذ لدعواهم، دعوانا ُحم الواحد، و عىلٰ   اهللا قترصعنه مل ي وعربَّ

ح قولنا دون قوهلم،  القرآن يُ ثّم إنَّ   مّ ث والكلمتان إذا تقابلتارجِّ

 .ىلٰ وأ  نلرجحااكان رآن، قبال ٰى األُخر عىلٰ  ح إحدامهاجَّ ر

 اخلليفة:د جووم لزو

 َو�ِ  :له لقوو
ْ
  ذ

َ
مَ ق

ْ
 �ِل

َ
 َر��ك

َ
 ال

َ
ةِ ال  اآلية يف اخلطاب ... ئِ�َ

َك امَّ ـل ه به نبيَّ   خاطب اهللا الذي  أصحِّ من  ) قال: (َربُّ

يامة، لقيوم ا ته إىلٰ ُأمَّ يف  ٰى مل هذا املعنأنَّه سبحانه يستع الدليل عىلٰ 

ة  ال ختلو مننَّ األرض فإ ك ملا كان ذل ال لوو يهم،لع لهحجَّ

م)، وحكمة اهللا  رهبُّ يقول: ( ن جيب أنْ ة وكاحكم )َك : (َربُّ ولهلق

كرِّ ام ولف يف مرِّ األيَّ خيت  اخللف الف كحكمته يفالسل يف

ه  قلمعه وأحدًا من خعدل حكيم ال جي ألعوام، وذلك أنَّه ا

 لك.ذ عن اهللا ب، جلَّ نس

*   *   * 

ك ذل ها. واحلكمة يفكلَّ ء األسام دمآ اهللا  علَّم ]]٤٦[[ص 

يق من طرء ووجوه االستعبادات إالَّ ساماأل وصول إىلٰ  ه الأنَّ أيضًا 

 عاقل شخصًا أبرصه لو ذلك، ألنَّ  ه إىلٰ متوجِّ  والعقل غري السامع،

ل إىلٰ  من بعيد أو قريب ملا ه إالَّ ليإ سبيلاسمه وال ج خرااست توصَّ

ليفة السامع، خلا بابمدة يف لعا اهللا  امع، فجعلسلمن طريق ا

ار من طريق تيار إذ االختيطل به باب االخأب لككذ كان امَّ ـول

وضوعة األسامء واألسامء م عىلٰ ضوعة يفة موة اخللضيَّ ء، وق اآلرا

 بالنصِّ  يصحُّ  اإلمام أنَّه السامع، فصحَّ به ومعه مذهبنا يف عىلٰ 

ا با رة،شاواإل م� عَ  :قوله  فمضمر يفة ارب اإلشفأمَّ
ُ
ْم هُ َض رَ �
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ْ
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 عرض مبنيٌّ عىلٰ ]، فباب ال٣١قرة: لب[ا ئَِ�ةِ ال

 ٰى مع، فصحَّ معنلسا نيٌّ عىلٰ ب االسم مب، وباالشخص واإلشارة

 مجيعًا. نصِّ رة والاإلشا

*   *   * 

مل قاء العاه لبليإ ام ُحيتاجاإلم إنَّ صديق قولنا: ]] وت٢٤٠[[ص 

ن م اخلروجب هاإالَّ وأمر نبيَّ  ةمَّ أُ   اهللاب ا عذَّ مه أنَّه حصال عىلٰ 

ة نوح  ال اهللا  أظهرهم، كام ق بني ٰ  :يف قصَّ   َح��
َ
اَء  ا جَ إِذ

ُرنَ 
ْ
�
َ
 ا وَ أ

َ
 ف

ْ
ل
ُ
ِ ا نَ اَر ا��ن�وُر ق

ْ
 ِ�يهَ ا�

ْ
 ل

ْ
ِ ا�

ْ
 َزوَْج�

� ُ
ِ وَ ا ِمْن �

ْ
 نَ�

ْ
ه

َ
 أ

َ
ك

َ
 ل

 
�

 بََق عَ سَ  نْ  مَ إِال
َ
ق
ْ
يِْه ال

َ
 ل

ُ
 لَّ ج(اهللا  همروأ منهم،  ]٤٠[هود:  ْول

خمتلطًا هبم،   ٰى اإليامن به وال يبق هلنهم مع أ ل عيعتز أنْ  )عزَّ و
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هم هرأظمن بني  وجخلربا فأمره اهللا  ]، ٨١[هود:  اَ�ُهمْ ا أ

لينزل عليهم  )جلَّ وعزَّ (ن مل يك هبم ألنَّهأنزل العذاب  قبل أنْ 

أراد  بيٍّ ن كلَّ  أمر اهللا ا كذبني أظهرهم، وه  طه لوونبيُّ 

 اً ف]] خموِّ ٢٤١ص [[/ م هيل إبرااق  امهلا كزتيع ته أنْ مَّ هالك أُ 
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 هوذانوا آك ينالذ  هلك اهللاأ  ]،٤٩و ٤٨[مريم:  ْن ُدوِن اهللاِ مِ 

 وطًا كاماه ولجَّ لني ونألسفا همحيم وجعلاجلوه وألقوه يف نتوع

 وَ : قال اهللا تعاىلٰ 
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ن
ْ
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َ
عظمته] [جلَّت  هللا ]، ووهب٧١بياء: ألن[ا �ا�

 َووَ  :ل قا وب كامسحاق ويعقبراهيم إإل
َ
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َ
ن
ْ
ُ  اب

َ
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ْ
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]، وقال  ٧٢[األنبياء:  �اِ�َِ� ا َص َجَعل

 َومَ  : ه حمّمديِّ لنب اهللا 
َ
 اهللاُ ا �

َ
َ�هُ ن

�
  ِ�َُعذ

َ
َت ِ�يِهمْ ْم َوأ

ْ
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 .]٣٣ال: نف[األ

ِحيَحِة َعنْ  اْألَْخبَاِر ِيف  َي َوُروِ  تِنَا  الصَّ مَّ
 ٰى أَ رَ  َمْن نَّ أَ  َأئِ

َقْد  )صلوات اهللا عليهم( ةئمَّ اْأل َن  َواِحدًا مِ وْ أَ   وَل اهللاُس رَ 

َيِة رْ ِدينَِة َأِو اْلقَ َك املْهِل تِلْ ُه َأْمٌن ِألَ ِمِه َفِإنَّ ِيف َمنَا َيةً َدَخَل َمِدينًَة َأْو َقرْ 

 .ونَ ُج رْ يَ ُمُلوَن وَ أْ ا يَ ُبُلوٌغ ملَِ وَ  َحيَْذُرونَ َن وَ ُفواِممَّا َخيَ 
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ة يف االيبع بن مع عمرو ماشديث هحويف  ة  اع باحلجَّ نتفد حجَّ

 ٰى ال يرغائب عن سائر اجلوارح  القلب ، وذلك أنَّ ئب الغا

باليد وهو   يلمسنف وال يذاق بالفم والاألب وال يشمُّ بالعني 

صالحها ولو مل  ىلٰ يبته عنها وبقاؤها عغ ذه اجلوارح معهلر مدبِّ 

 إىلٰ  تيجفاح اهورمأُ  قمستومل ت حاجلوار بريتد كن القلب النفسدي

اإلمام لبقاء  تيج إىلٰ صالحها كام اح عىلٰ  رحاء اجلوالبقالقلب 

ة إالَّ حه، وال الص ىلٰ العامل ع  باهللا. قوَّ

يعلم مكان   ذلكفك من اجلسد باخلربالقلب وكام يعلم مكان 

ة الغائب حلا ةورد عن األوهو ما  باخلرب، جَّ من   ئمَّ

 ظهوره، ولسنا قتو يف اروجه منهوخة مكَّ بكونه  ر يفخبااأل

هبا ال يقع االنتفاع  م ألنَّ من اللحالتي  ضغةاملب ني بالقلنع

هذه يف   اللطيفة التي جعلها اهللا  عني بالقلبوإنَّام ن جوارحلل

س ة، وال تلمن تلك املضغعف كش  وإنْ بالبرص دركاملضغة ال ت

ل ا حلصولعلم هب باإالَّ  توجد ]] وال٢٤٢/[[ص  وال تذاق

 طيفة عىلٰ ك اللبتل ةجَّ ارح واحلجلوالتدبري من امة تقااسو ييزتمال

 بقيت فإذا ا الزم ماليف هلاجلوارح [قائمة ما وجدت والتك

لتكليف عنها، ط اري اجلوارح وسقسد تدبللطيفة انفُعِدَمت تلك ا

 ىلٰ  عائبة عن احلواسِّ هبذه اللطيفة الغ اهللا  حيتجَّ  جيوز أنْ  امفك

ة غلق مجيع اخل عىلٰ   تجَّ حي ائز أنْ ج فكذلك حاجلوار ب ائبحجَّ

ةَ يث، ونزل عليهم الغوبه يرزقهم وبه ي عنهم به يدفع عنهم  ال ُقوَّ

 .هللاإِالَّ با

*   *   * 

ا الو ق  : إنَّ قوما اب لكت مصنِّف هذا ا] قال ] ٦٨٥[[ص / 

ة بعت الن انقط كام  إلمامة منقطعة وزعموا أنَّ اا، وا هب بالفرتة واحتجُّ  وَّ

  .د حمّمد  بع ل رسو   إىلٰ ول   ورس نبيٍّ   إىلٰ   يٍّ نب ن  ة م ال رس ال و 

رة كثل ف للحقِّ خمال : إنَّ هذا القول- التوفيق وباهللا - فأقول 

 مةيوم القيا إىلٰ  ةلو من حجَّ ال خت أنَّ األرضات التي وردت الرواي

خبار كثرية الوقت، وهذه األ ذاه إىلٰ  ل من لدن آدم ومل خت

عة  طبقاب الشية يفائعش هي، وابكتال هذا يفكرهتا قد ذئعة شا

ا هلدها جاحد، وال يتأوَّ وال جيح هم منكر،ها منينكر ال وفَِرقها

ا معروف ختلو من إمام حيٍّ ال   األرضل، وأنَّ وِّ متأ ظاهر  إمَّ

هذا، ننا زما إمجاعهم عليه إىلٰ مل يزل و أو خاف مستور، ،هورمش

األطاعها انق جيوز ال تنقطع وال فاإلمامة الليل صل تَّ ا مالة صتَّ م هنَّ

 ر.والنها

، َقاَل:   اهللاَثنَا َسْعُد ْبُن َعبْدِ : َحدَّ ، َقاَل ا َأِيب نَثَ َحدَّ  - ٢

َثنَا ُد ْبُن ِعيَس  َحدَّ َثنَا اَل:قَ  ،بَيْدٍ ْبِن عُ  ٰى ُحمَمَّ  َعِيلُّ ْبُن اْحلََكِم وَ ِيلُّ عَ  َحدَّ

َل ِيل َقا َة، َقاَل:َج ارِ َخ  نِ بْ  نَ وارُ ْن هَ عَ اِق، َورَّ الْ  فِعٍ ، َعْن َنااْحلََسنِ  ْبنُ 

ُ  الَِّذي ِعيُل : َقْد َماَت إِْسَام ْلِعْجِيلُّ َسْعٍد اْبُن وُن رُ اهَ  وَن ُكنْتُْم َمت دُّ

َن ٍد، َفتَبُْقو َغدًا َأْو َبْعَد غَ  َيُموُت ريٌ َشيٌْخ َكبِ  َفرٌ عْ َج ِه، وَ إَِليْ  َأْعنَاَقُكمْ 

بَِمَقاَلتِِه،   ِد اهللاَعبْ ُت َأَبا ْخَربْ أَ فَ  ،َلهُ  وُل قُ َما أَ  َأْدرِ ْم َفَل   إَِماٍم،بَِال 

 ٰى تَّ  َح طَِع َهَذا اْألَْمرُ قَ َأْن َينْ اهللاِوَ  هللاُا ٰى يَْهاَت َأبَ اَل: «َهيَْهاَت هَ َفقَ 

 ْكَربُ ٍر يَ ْعفَ ْبُن جَ  ٰى وَس ا مُ ْل َلُه: َهذَ إَِذا َرَأْيتَُه َفقُ النََّهاُر، فَ وَ للَّيُْل طَِع اقَ َينْ

 ».اَء اهللاُْن َش  إِ فاً لَ ُكوُن َخ يَ ُه َوَلٌد فَ  لَ َلدُ ويُ ُجُه فَ وِّ ُيزَ وَ 

هذا ينقطع  ه الأنَّ باهللا حيلف  فهذا أبو عبد اهللا الصادق 

كانت  ل ُس  الرُّ بنيرتات ر، والفنهاوالالليل ينقطع  ٰى األمر حتَّ 

ضها سخ بعونة وجتديدها ائع امللَّ وثة برشل مبعُس ألنَّ الرُّ جائزة 

 اله لك ألنَّ م ذكذلك وال هل  ةمَّ ئواألء يانبألوليس ا عضًا،ب

وح كان بني ن أنَّهلَّة، وقد علمنا د هبم مدِّ ال ُجي سخ هبم رشيعة وين

 ٰى سمو، وبني ٰى سووم مياه]] وإبراهيم، وبني إبر٦٨٦[[ص /

 نَّاماء كثريون، وإأنبياء وأوصي وحمّمد  ٰى ، وبني عيسٰى وعيس

  اهللا تعاىلٰ  علج امل ني دعتومس ستحفظنيمهللا، مر ارين ألنوا مذكِّ كا

عن  لُس وما جاءت به الرُّ ب والعلوم تُ ا والكُ ايوصن الهم معند

 ماي دِّ ؤيُ  وويصٌّ نه ر عمنهم مذكِّ   نبيٍّ ن لكلِّ هم، وكاَمم أُ  إىلٰ  اهللا 

ل ُس الرُّ  امَّ ختم اهللا حفظه من علومه ووصاياه، فلاست

يقوم  ركِّ  مذدٍ ها ن ويصٍّ رض مخيلو األ ز أنْ مل جي  بمحّمد

دين  تمنه عليه منئا امل اً عه، حافظتودي عنه ما اسؤدِّ ويُ  رهبأم

  تَّصلة ما منظومة م قةمامة منسوبًا إلذلك سب فجعل اهللا   اهللا

ل ُس اء والرُّ تندرس آثار األنبي ال جيوز أنْ  هنَّ أل،  أمر اهللا صلاتَّ 

و أ كامه ه وأحوسنن ضهائعه وفرائوملَّته ورش  ّمد وأعالم حم

ول رس ئعه إذ الرشار رسول آخر وآثاها ليع ٰى و تعفأ  تنسخ

 .وال نبيَّ   عدهب

لَّة غري رشيعة وال م إىلٰ  داعٍ  وال واإلمام ليس برسول وال نبيٍّ 

مام يكون بني اإلمام واإل جيوز أنْ ال ف ه،وملَّت ّمد حم عةيرش 

مة اإلماويف  ل ُس الرُّ  جائزة بني الفرتاتالذي بعده فرتة، ف

 به. جوج من إمام حمبدَّ  اله نَّ ب أ جو لكة، فلذزغري جائ

نهام كان بي وإنْ  -ني الرسول والرسول يكون ب  أيضًا أنْ دَّ ب وال

ل ما جاؤوا ُس ن الرُّ ع يؤدِّ ته ويُ حجَّ ق لم اخليلز م ويصٌّ إما -فرتة 

لوا، ما جه  هلم بنيِّ لوا، ويُ ما أغف ه عباده عىلٰ نبِّ ، ويُ به عن اهللا تعاىلٰ 
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 ب عنهم الذكريرض ملو ،ٰى سد مكهرتمل ي  اهللا أنَّ  علموالي

ائضه التي هة، وال من فرن دينهم يف شبهم مدعي حًا، وملصف

ة م يف حرية،عليه وظَّفها ،  هللا لة ُسنَّة منرساوال والنبوَّ

ت، تركها يف حاال ن تنقطع وجيوزنَمة فريضة، والسُّ إلماوا

رائض ف الوأجلُّ  ،ّمد حم تنقطع بعدتزول وال رائض ال والف

ن، وهبا نَوالسُّ ض ائهبا الفر ٰى ؤدَّ امة التي تُ ماإل خطراً مها ظعأ و

  نبيَّ ه الألنَّ   آل حمّمدن م ةئمَّ ومتَّت النعمة، فاألين مل الدِّ ك

ة دينهم، حمجَّ  لوا العباد عىلٰ ] ليحم]٦٨٧ص [[بعده، /

م نوا هلبيِّ تهم، ويُ بوهم موارد هلكنِّ، وُجي وهم سبيل نجاهتمويلزم

 اهللا  تابهم، وهيدوهم بكمافهأ   عنشذَّ ا م اهللا  رائضمن ف

ه ض فيفوظًا ال تعرتين هبم حم الدِّ  يكونمراشد ُأمورهم، ف إىلٰ 

وأحكام اهللا  باطل، يدخلهاال  ةاهبم مؤدَّ   اهللا وفرائضالشبهة، 

 ها تغيري. وال يزيلا تبديل ماضية ال يلحقه

ة ُس رسافال   هللافرائض ا، ومة فرضن، واإلمانَلة والنبوَّ

 ومي  إىلٰ تغريَّ ال تو طعة ال تنقابتد الزمة لنا ثمّ حبما علينارية جلا

 ٰى بني عيس كانه أنَّ  التي رويت خبارا ال ندفع األالقيامة، مع أنَّ 

ونقول: وال ننكرها،  وال ويصٌّ  ن فيها نبيٌّ كمل ي فرتة ّمد حمو

ا  ا منالفونإليه خمهب غري ما ذ ن تأويلهاحيحة ولكأخبار ص إهنَّ

 .ل ُس والرُّ  ةئمَّ األاء وينبألا انقطاع

 ويصٌّ وال  ال نبيٌّ يكن بينهام رسول والفرتة أنَّه مل  ٰى عننَّام مإو

نزل أنَّ اهللا تاب امللَّ الكك دذل بله، وعىلٰ ق ان ن كر كمظاهر مشهو

من  ال ،ُسلِ ٍة ِمَن الرُّ َفْرتَ  حني  عىلٰ  ًا بعث حمّمد )وعزَّ  جلَّ (

أنبياء   ٰى عيس نيوبينه بن كاد ولكن ق  ياء،واألوصنبياء األ

 يٌّ َال َنبِ  اٍن اْلَعبِْيسُّ َخالُِد ْبُن ِسنَ خائفون، ِمنُْهمْ  ونورمست ةمَّ أئو

لَِك ِعن اْخلَاصِّ كٌِر لِتََواُطِؤ اْألَْخبَاِر بِذَ ُه ُمنْنْكِرُ  يُ َال وَ   َدافِعٌ َفُعهُ دْ يَ 

  اهللا َل وُس ْت رَ كَ رَ دْ تَُه أَ ْبنََأنَّ اْم، وَ ِه ِعنَْدهُ َعامِّ وُشْهَرتِ لْ اوَ 

 نِ ِد بْ الِ َخ  َقْوُمهُ  َعهُ بِيٍّ َضيَّ : «َهِذِه اْبنَُة نَ َفَقاَل النَّبِيُّ  ،َعَليْهِ  ْت َدَخلَ وَ 

ٍد َمبَْعثِِه وَمبَْعِث َنبِ  اَن َبْنيَ كَ ، وَ »َعبِْيسِ  الْ انٍ ِسنَ ُسوَن َمخْ  يِّنَا ُحمَمَّ

 كالم زوم بنخم بنمريطة  بنبن بعيث بن سنان وهو خالِد َسنًَة، 

أهل الفقه  ذلك مجاعة من بثني حدَّ بن عبس، عة بن غالب بن قطي

 . العلمو

ثَ  - ٣ دُ نَا َحدَّ ، َقاَل: يِد اْلَولِ ْبِن  دَ َأْمحَ  نِ ِن بْ ُن اْحلََس بْ  ُحمَمَّ

َثنَا َسْعُد بْ  ثَ ، َقاَل ُن َعبِْد اهللاَِحدَّ ُد ْبنُ نَا ُحمَ : َحدَّ اُز زَّ يِد اْخلَ اْلَولِ  مَّ

ٍد الْ  نُ بْ  نِْديُّ سِّ الوَ  دِ عَ ًا، يعاُز َمجِ بَزَّ ُحمَمَّ ، َعْن أَ   ْبِن َأِيب ْن ُحمَمَّ  َبانِ ُعَمْريٍ

 ]]٦٨٨اِل، َعْن َأِيب َجْعَفٍر /[[ص بَّ نَّالَبِشٍري  ، َعنْ رِ ْمحَ َامَن اْألَ ُعثْ ْبِن ا

ِن بْ  دِ  َخالِ ةُ  اْبنََءْت َجا: «َال ، َقا ِق ادِ بِْد اهللا الصَّ َأِيب عَ اْلبَاقِِر وَ 

ي، ًا َيا اْبنََة َأِخ ا: َمْرَحب، َفَقاَل َهلَ  هللا لِ َرُسو َىلٰ  إِ اْلَعبِْيسِّ  انٍ نَِس 

مَّ َقاَل: َجنْبِِه، ثُ  مَّ َأْجَلَسَها إَِىلٰ ثُ  ،هُ ءَ ا ِرَداَبَسَط َهلَ وَ ا َأْدَناهَ وَ  َهاَفحَ َصاوَ 

 .»َعبِْيسِ لْ ا نَانٍ ِس ْبِن  لِدِ َخا ُمهُ َعُه َقوْ يٍّ َضيَّ نَُة َنبِ ِذِه ابْ هَ 

 .سنانن ب بنة خالدة اوكان اسمها حميا

لسان  عىلٰ به  تعاىلٰ زل وما أخربنا اهللا الكتاب املنوبعد فلوال 

ة من النقل ععليه ااجتمعت  ماو ل املرَس  اننبيِّ  يف  نه ألُمَّ

زم يف لواجب الالبعده لكان ا نبيَّ نَّه ال وافق للكتاب أ اخلرب امل

التكليف ام سول منذر ما در نم ادلو العبخي نْ وز أجي ال كمة أنْ احل

:  اهللال قا ما ل متواترة إليهم عىلٰ ُس الرُّ تكون  م، وأنْ ًا هلزمال
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 بمصالح م ه رب م وُخي ه د ليقيم أو  عوث إليهم ل منذر مب تنزاح إالَّ برسو 

 ذ حقَّ ظاملهم، ويأخ  م من مه لو وينصف مظ ، م دينًا ودنياً ه ر وم أُ 

  ذلك. ب مهم إالَّ ز تل  ال   ة اهللا جَّ وح   م، ضعيفهم من قوهيِّ 

 سلَّمنا له بمحّمد ُس اءه ورُ ختم أنبي قد هأنَّ  خربنا فلامَّ أ 

مه اقن يقوم م لنا ممَّ  بدَّ ه الوأنَّ  رسول بعده، ا أنَّه اليقنَّلذلك وأ 

ة  نازموتل ه قال يف كتاب هللا ا تنا، ألنَّ لَّ ، وتنزاح به عبه اهللا حجَّ
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ال انقضاء الدنيا وزو ىلٰ ذلك دائمة فينا ثابتة إ ا إىلٰ جة منَّ احلانَّ وأل

دي ال ااهل ذلك نَّ ا، فإعنَّ مر والنهيليف واألك]] الت٦٨٩[[ص /

، قِّ احل ه إىلٰ هيديبه و ؤدِّ مه ويُ قوِّ يُ  من إىلٰ  اجةحالنا يف احل لثمن كوي

 يندِّ صالح اليعة وملم الرشن عيف يشء ما وق منَّلخم ىلٰ وال حيتاج إ

 أهلم ُأمَّ  همه كامبام يل مه وهاديه اهللا يا، بل مقوِّ والدن

  ٰى سنجاة موا واهتفيه نج ما كان ، وهداها إىلٰ  ٰى سمو

 .مهرعون وقوفن م
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 ذلكفب ومن رسول اهللا   من اهللا هكلُّ  لم اإلمام عف

أويله توتفسريه، ول وتنزيله نزملا كتاب بام يف الاملاً يكون ع

، وحمكمه ومتشاهبه، وحالله منسوخهاسخه و، ونومعانيه

صه، وقصله ووعيده، وأمثا أوامره وزواجره، ووعدهوحرامه، و

ْو : اهللا  لاس، كام قا برأي وقيال
َ
 رَ َو�

�
ٰ هُ ود

َ
ٰ وِل َو�ِ سُ ا�ر�   إِ�

َ
وِ�   �

ُ
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ِر 
ْ
�
َ ْ
ُهْم األ

ْ
عَ ِمن

َ
ينَ ِلَمهُ ل ِ

�
ِبُطونَ �َْسَ�   ا�

ْ
ُهمْ ن

ْ
 ].٨٣[النساء:  ُه ِمن

ة عىلٰ  عىلٰ  والدليل َرُسوِل  َقْولِ  نقله من ذلك ما اجتمعت األُمَّ

كْ ْم َما إِنْ ٌك فِيكُ : «إِينِّ َتارِ  اهللا كِتَاَب ا ولُّ ِض َلْن تَ  هِ ْم بِ تُ  َمتَسَّ

ِيت وَ   اهللا َُام إِ  َبيْتِي، وَ ْهَل أَ  ِعْرتَ َقانْ  لَ هنَّ َيلَّ َيِرَدا عَ  ىٰ تَّ َح   َيْفَرتِ

 ».ْوَض اْحلَ 

ةئ«اْأل  :ِه ْولِ َوبِقَ  ُمْ ِمْن َأْهِل َبيْتِي، َال ُتعَ  مَّ    َأْعَلمُ لُِّموُهْم َفإِهنَّ

 يف هاممقمن يقوم  ناف فيلخمإنَّه  ال:فق علمنا »، فأمْ ِمنْكُ 

الَّ من  إرقهامة ستفا، وإنَّ األُمَّ تابلكا رفته علممع هدايتنا ويف

 ٰى لة والردعهام من الضالابنقذه باتِّ ومهام فألزب  هللا عصمه

 ،فنيمن املتكلِّ    يكنإذ مل يه عن اهللا ؤدِّ ه صحيحًا يُ ًا منضامن

 لن امأهنَّ و ،ن يضلَّ ل ك هباممتسَّ نَّ من إليه أ  ٰى ح ما يوومل يتَّبع إالَّ 

 احلوض. هليع يردا ٰى حتَّ يفرتقا 

ته سنَّ «إ :وبقوله  نها  ، مرقةسبعني فث والث عىلٰ تفرتق ُأمَّ

  النار».فرقة يف وسبعني نيناجية، واثنت فرقة

ك بالك فقد أخرج  لكة  ق اهلاالِفرَ تاب والعرتة من من متسَّ

َ  ُه َمنْ إِنَّ  : ة بام َقاَل ن الناجيوجعله م َك َمت  .َلْن َيِضلَّ  َام ِهبِ  سَّ

َن ُق مِ ْمرُ يَ تِِه َمْن ُأمَّ ِيف نَّ «إِ  :ْولِِه وبِقَ  ]]٦٩٠[[ص /

ينِ  هْ مْ  َكَام يَ الدِّ مِ  الُم ِمنَ ُرُق السَّ يِن َقْد ِة، وَ يَّ رَّ َفاَرَق املاِرُق ِمَن الدِّ

َة، فقاْلكِتَاَب وا  ٰى نا غنيف خلَّفه أنَّ فيام بام أعلمنا نا لَّ د دْلِعْرتَ

تنا،  عاً لينا وقطل إُس الرُّ  ال اهللا سرإ عن ا  جدنوولعذرنا وحجَّ

ة بعد األُ   وتنزيله وسورهالقرآن يف  فهار اختالقد كث ها يِّ بنمَّ

 م حيتجُّ نهم ته ومعانيه وتفسريه وتأويله، وكلٌّ  قراءآياته ويفو

ه اج إليتقرآن ما حييعلم من الي  الذمنا أنَّ ات منه، فعلملذهبه بآي

كتاب الذي ال الب ورسوله  تبارك وتعاىلٰ  هللاه رنو الذي ق ه

 يوم القيامة. إىلٰ  هق يفار

اب الكتقرون بدي املذا اهلاون مع هيك نْ ال بدَّ أ  إنَّهع هذا فمو

يه،  لإحجوجني به املحتاجني  هبام من اخللق املبنيِّ ة وداللة يُ حجَّ 

 امب اغني�  من صفاهتعرجًا ته خاوثبا وعلمه صفاته ويكون هبام يف

زة، اللة معجلق، داخل ندع معرفتهم ذلكعنهم، تثبت بده عن

 ه لكي يتبنيَّ بإمامت قراراإل ه إىلٰ جني باملحجو طرُّ ة الزمة يضوحجَّ 

الناس   س عىلٰ لبَّ [بذلك] من الكافر املبطل املعاند امل  حقُّ ملؤمن املا

التأويالت ول، وصنوف لقزخرف ااريق وكاذيب واملخباأل

 ربهان.ال عاند ال يقبلامل نَّ خبار، ألألوالكتاب ل

ة  أنَّهبالكتاب ود اإلحلاد والعنا لأه من  احتجَّ حمتجٌّ نَّ إف احلجَّ

 يشء، ولقول  لكلِّ  فيه تبياناً ة ألنَّ اهلدا ةمَّ ئهبا عن األ ٰى لتي ُيستغنا

ْطنَ مَ  : اهللا ر�
َ
ِكتَ  ا ِ� ا ف

ْ
ْ اِب ِمْن ال

َ
 ]. ٣٨األنعام: [ ءٍ �

)  ءيش يان كلِّ تب ما وصفت، (فيه عىلٰ و لكتاب فها ا: أمَّ هقلنا ل

  نا من مبنيِّ دَّ ليه، فال بف فتلومنه ما هو خم ،نيَّ منه منصوص مب

: وز فيه االختالف لقوله ذ ال جيلفنا فيه إما قد اخت لنا بنيِّ يُ 
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 اضحة برباهني ونيِّ بمبنيِّ يُ من للمكلَّفني  دَّ ب وال]، ٨٢ء: انس[ال

ةتلبهر العقول وتُ  من مبنيِّ  بدٌّ  ام مٰىض مل يكن في ، كامزم هبا احلجَّ

ها، ومل  بيِّ ]] كتاهبا بعد ن٦٩١ص [[ /ختلف فيه من ة ما اُأمَّ  كلِّ ل

ور بلزبور بالزوراة وأهل ااة بالتستغناء أهل التوريكن ذلك ال

ب أنَّ تُ كُ لا ذهعن ه  اهللاوقد أخربنا ل، يجناإلاإلنجيل بل وأه

ا حيتاجون فيها حكم مأنَّ ون، والنبيُّ هبا  كمحي ونوراً  ى هدً  فيها

 ليه. إ

م، ل إليهُس علمهم بام فيها، وواتر الرُّ  إىلٰ  مل يكلهم ولكنَّه 

ته،  ىلٰ ًة عوحجَّ  اصي� لًام وورسول ع ام لكلِّ وأق  ه تأمرهم بطاعُأمَّ

ةهلم عليه ح نوئالَّ تك، لاآلخر لنبيِّ ر اظهو ل منه إىلٰ بووالق ، جَّ

 : ىلٰ تعا به، فقالتُ كُ  يف امًا بامكَّ نبياء حُ ألعل أوصياء اوج
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   اهللاِ ِب اِمْن ِكتَ  تُْحِفُظوااسْ 
َ
 عَ نُوا َو�

َ
َهدَ ِه يْ ل

ُ
 ]. ٤٤ ائدة:امل[ اءَ ش

داة لنا هوجعل  ل ُس الرُّ  نا نبيِّ عد ب اقطع عنَّ ه إنَّ  ثمّ 

، وينفون ٰى عما العنَّ لونوجي، احلقِّ  إىلٰ ه هيدوننا بيته وعرتت من أهل

، وقرن هم اخلطأ والزللمنا قة، معصومني قد أمنَّاالختالف والفر

  هلسان نبيِّ  ىلٰ عا منام، وأعلهب كتمسُّ لوأمرنا با هبم الكتاب،

توجب ك ما كانت احلكمة ام، ولوال ذلنا هبكمتسَّ  إنْ ما  لُّ نض ا الأنَّ 

ذلك  نيَّ اهللا ا، وبعنَّالتكليف انقطاع  إىلٰ  ل ُس الرُّ  إالَّ بعثة

مَ إِ ه: يف قوله لنبيِّ 
�
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ْ
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ْ
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َ
]، ٧[الرعد:  �اٍد  ه

 .بذلك ناليالبالغة عة جَّ احل هفللّٰ 

مل ختل   )عليهم اهللات ولص(وصياء ألواء اينبألوا لُس والرُّ 

باب ال سمن خوف وأ  هلم فرتات كانت األرض منهم، وقد
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بعث  ٰى يبدون أمرهم إالَّ ملن أمنوه، حتَّ  ، والدعوةً فيها  يظهرون

له: رجل يقال   ٰى عيس فكان آخر أوصياء حمّمدًا  اهللا 

 . ضاً يأ ) لطل له: (باقاوكان ي (آيب)،

:  اهللا، َقاَل  َسْعُد ْبُن َعبْدِ  َثنَادَّ ، َقاَل: َح  ِيب أَ  اَثنََحدَّ  - ٤

َثنَا أَ َح  ِد بْ نُ ْمحَُد بْ دَّ دُ وُحمَ  ٰى ِن ِعيَس  ُحمَمَّ اْخلَطَّاِب  ْبُن اْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب مَّ

 اٍل، َعنْ َفضَّ  نِ بْ   َعِيلِّ نِ َسِن بْ ْبُن اْحلَ  َأْمحَدُ  وَ َكاتُِب ِزيَد الْ  ْبُن يَ َيْعُقوُب وَ 

 َليْهِ ْت إِ ي َتنَاهَ الَّذِ ، َقاَل: « هللاَِأِيب َعبِْد ا نْ ، عَ ْريٍ ُبكَ  نِ بْ  هللا ابْدِ عَ 

 ». )َرُجٌل ُيَقاُل َلُه: (آِيبَ  َم يَ َمرْ  ْبنِ  ٰى يَس ُة عِ َوِصيَّ 

ثَ َح وَ  - ٥]] ٦٩٢[[ص / دُ دَّ    ْبنِ دَ ِن َأْمحَ اْحلََسِن بْ  ْبُن نَا ُحمَمَّ

َثنَاَل ، قَ  ْلَولِيدِ ا دُ ا ُحمَ : َحدَّ اُر وَ ِن الصَّ َس  اْحلَ نُ بْ  مَّ َسْعُد ْبُن َعبِْد  فَّ

،  ، َعنْ ِب اْلَكاتِ  ْبِن َيِزيدَ   َيْعُقوَب يعًا، َعنْ َمجِ  اهللاِ ِد ْبِن َأِيب ُعَمْريٍ  ُحمَمَّ

َثُه ِمْن عَ  ْن َحدَّ آِخَر  نَ «َكا :، َقاَل  َعبِْد اهللاِ ِيب  أَ َعنْ َأْصَحابِنَا، مَّ

 (بالط)».: هُ لَ  اُل ُيقَ ٌل ُج رَ   ٰى ِعيَس  اءِ يَ ِص وْ أَ 

دُ وَ  - ٦ َثنَا َأِيب وُحمَمَّ َثنَ، َقاال: Ë اْحلََسنِ  ْبنُ  َحدَّ ْبُن  ْعدُ ا َس َحدَّ

َثنَا اْهلَيْثَمُ اهللاِ َعبْدِ  ِد ُد ْبُن َعبْ مَّ نَّْهِديُّ وُحمَ  الوٍق ُن َأِيب َمْرسُ  بْ ، َقاَل: َحدَّ

، َعْن ِن َأِيب ُعَمْريٍ بْ  دِ ُحمَمَّ  نْ عَ ٍل، َسهْ  ْبنِ  يَل عِ إِْسَام  نْ اِر، عَ اْجلَبَّ 

يِّ وغَ ٍر اْلَواِس نُْصوْبِن َأِيب مَ  ُدُرْسَت 
،  اهللاِ دِ ِيب َعبْ ِه، َعْن أَ ْريِ طِ

ُعَلَامِء، َن الْ َغْريَ َواِحٍد مِ  ٰى َقْد َأتَ  ِيسُّ َقاَل: «َكاَن َسْلَامُن اْلَفارِ 

َر َلامَّ َظهَ فَ ، اهللا َما َشاءَ ُه دَ ِعنَْفَمَكَث  )،(آِيبَ  ٰى تَ أَ َمْن  َكاَن آِخرُ و

َة َقْد َمكَّ ْطُلبُُه بِ  الَِّذي تَ َك نَّ َصاِحبَ َامُن، إِ ا َسلْ َقاَل آِيب: يَ   النَّبِيُّ 

َه إَِليْهِ   ».اهللا َعَليْهِ  َسْلَامُن َرْمحَُة َظَهَر، َفتََوجَّ

 نُ ْعُد بْ ا َس نَثَ : َحدَّ اال، قَ Ë اْحلََسنِ  ُد ْبنُ  وُحمَمَّ َثنَا َأِيب دَّ حَ  - ٧

ثَ ، َقاَل  اهللاِبْدِ عَ  يِّنيَ بِنَا اْلكُ ْصَحانَا َمجَاَعٌة ِمْن أَ : َحدَّ
ِد ْبِن َعْن ُحمَمَّ  ،وفِ

ُدُرْسُت  َثنِي، َقاَل: َحدَّ ِن َعِيلٍّ اْلَقيِْيسِّ يَل ْبِن َبِزيٍع، َعْن ُأَميََّة بْ َامعِ ْس إِ 

َل َيْعنِ  نِ ا اْحلََس بَ  أَ َسَأَل  نَّهُ أَ  ِي َواِسطِ لْ ا ُصورٍ نْ َأِيب مَ ْبنُ ا  ٰى ي ُموَس اْألَوَّ

، «َال  َقاَل:آِيب؟ وجًا بِ َحمْجُ   َرُسوُل اهللااَن : َأكَ ْبَن َجْعَفٍر ا

ُت:  : ُقلْ »، َقاَل َليِْه اُه، َفَسلََّمَها إِ يَ كِنَُّه َكاَن ُمْستَْوَدعًا لَِوَصالَ وَ 

ًا بِِه ملََا َكاَن َحمُْجوج َلوْ « َفَقاَل:؟ بِهِ  وجاً جُ َحمْ  انَ كَ َأنَُّه   َعَىلٰ هِ َها إَِليْ َفَدَفعَ 

 َقرَّ بِالنَّبِيِّ : «أَ َل اآِيب؟ قَ   َكاَن َحاُل ْلُت: َفَام َصاَيا»، قُ اْلوَ َفَع إَِليِْه دَ 

 ».هِ  ِمْن َيْومِ َت آِيب َمااَيا وَ اْلَوَص  َليْهِ َدَفَع إِ بِِه وَ بَِام َجاَء وَ 

ناع من  متالاو لرسُّ وا الختفاءهي ا ةرتفال أنَّ  ىلٰ ع لكذ دلَّ  فقد

شخص دعوة ال ذهاب ]] ال٦٩٣الن /[[ص الظهور وإع

 ةقصَّ  يف اهللا  ة، وقد قالّنيَّ الذات واإل ارتفاع عنيو

  : املالئكة
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انت كله اتء وذاليش نعابًا هفتور ذن الو كافل ]،٢٠: بياء[األن

فتور، والنائم ال م يف غاية النامون والنائيئكة المل انَّ أل ،ة حماالً اآلي

وت ألنَّ اهللا امل لةنزالنوم بمعن التسبيح، و ذا نام فرتح ألنَّه إسبِّ يُ 
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 ُهوَ  وال يدركه فتور ْومٌ  َتْأُخُذُه ِسنٌَة وال نَ ال ينام والي والذت، امليِّ 

 .ذلك ىلٰ ع يل دلربُهَو، واخل إِلَه إِالَّ ي الاهللا الَّذِ 

َثنَا َأِيب حَ  - ٨ ، َقاَل:  ُن َعبِْد اهللاِنَا َسْعُد بْ ثَ دَّ حَ  ، َقاَل: دَّ

ثَ  اِق،  ٰى اِس ْبِن ُموَس َعبَّ ، َعِن الْ ٰى  ْبِن ِعيَس دِ ُن ُحمَمَّ ْمحَُد بْ نَا أَ َحدَّ اْلَورَّ

 ِيل  َل اقَ  اَل: قَ ، ارِ ٍد اْلَعطَّ ُوَد ْبِن َفْرقَ َداْمحَِن، َعْن لرَّ ا ُيوُنَس ْبِن َعبْدِ َعْن 

ِري،  َأدْ ُقْلُت: َال  َكِة َأَينَاُموَن؟ِين َعِن املَالئِ ِربْ نَا: َأْخ ابِ َأْصحَ  َبْعُض 

ُ  : اهللا ُل اَل: َيُقوَفقَ   سَ �
َ
  ب�ُحون

�
 َوا��هَ ا�ل

َ
 يْل

َ
 اَر ال

َ
ون ُ ُ�

ْ
ف

َ
� �  ،

 :ُت لْ قُ َل: فَ اقَ ؟ ءٍ فِيِه ِبَيشْ   َعبِْد اهللا ِيب ُأْطِرُفَك َعْن أَ ُثمَّ َقاَل: َأَال 

  َما َخَال  نَامُ  وُهَو يَ َما ِمْن َحيٍّ إِالَّ َذلَِك َفَقاَل: « نْ ُسئَِل عَ : اَل ، َفقَ َبَىلٰ 

:  هللا َن»، َفُقْلُت: َيُقوُل انَاُمويَ ئَِكُة املَال ، وَ ُه دَ اهللا َوْح 

 َوَ ب� �ُس 
َ

يْل
�
 ا�ل

َ
 ا��هَ ُحون

َ
 اَر ال

ْ
ف

َ
�  ُ

ُ
� 

َ
 مْ هُ اُس فَ َأنْ اَل: «، َفقَ �ون

 ».بِيٌح ْس تَ 

 ظهار األمر والنهي.إن  عالكفُّ هي ام فالفرتة إنَّ 

  وفرتفالن،  الن عن طلبفرت فذلك، يقال:  واللغة تدلُّ عىلٰ 

إنَّام ذلك تراخ عنه، وكف ال جته، واوفرت عن حمطالبته، عن 

ة، أي رتبتني فالرجل: أصا لشخص والعني، ومنه قولبطالن ا

 ضعف.

  :هِ يِّ لِنَبِ   اهللا قولبقوم  حتجَّ وقد ا
ْ
وْ َر ذِ ِ�ُن

َ
 مَ ق

ً
 ا ما

َ
ْم ِمْن  هُ اتَ أ

  نَِذيرٍ 
َ

بِْلك
َ
نَ مَ وَ  :اهللا وقول  ]،٤٦[القصص:  ِمْن �

ْ
ُهْم اا آتَ�

 
ُ
رُ تُ ِمْن ك

ْ
هَ ٍب يَد

َ
نَ ا َومَ ُسو�

ْ
رَْسل

َ
ِْهمْ ا أ  ِمْن  ]] ٦٩٤/[[ص  ا إِ�َ

َ
ك

َ
بْل

َ
�

بني   نكي مل هنَّ أ  الً عىلٰ ذا دلي، فجعلوا ه ] ٤٤[سبأ:  �ِذيٍر نَ 

ة، وهذا ال و ولوال رس بيٌّ ن د حممّ  نيوب  ٰى سعي حجَّ

 دون األنبياء ةل خاصَّ ُس الرُّ ام هم إنَّ  رذُ  اخلطأ ألنَّ النُّويل بنيِّ تأ

ٍد   اهللا ، ألنَّ واألوصياء   :يقول ملَُِحمَّ
�
 مَ إِ�

َ
ِذٌر  ا أ

ْ
َت ُمن

ْ
ن

ْوٍم هَ وَ 
َ
 ق

� ُ
 ]. ٧[الرعد:  � دٍ الِ�

 :قوله  ويف وصياء هداة، أل ا وء يا ل واألنب ُس لرُّ ا م ه ر ذُ فالنُّ

 
َ
ْوٍم ه

َ
 ق

� ُ
 كلِّ  من هداة يف ألرض أنَّه مل ختل ا  دليل عىلٰ  �ٍد ا َوِل�

ة  د احلالعبا   تلزم  عرص كلِّ قوم و    هبم من األنبياء واألوصياء.  هللا جَّ
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طاعهم ما دام قوصياء ال جيوز انداة من األنبياء واألهلفا

، وجائز نذرعن الون يؤدُّ  مهنَّ ألللعباد  اً مالز  ليف من اهللالتك

 .دهفال نذير بع  قطعت بعد النبيِّ نقطع النذر كام انت أنْ 

ثَ  - ٩ ُد بْ وَ ِيب نَا أَ َحدَّ َثنَا َسْعُد ْبُن قَ ، Ëِن َس ُن اْحلَ ُحمَمَّ اال: َحدَّ

ثَ  اهللاَِعبْدِ   نُ بْ  ُب َيْعُقووَ  ِب اطَّ اْخلَ  َأِيب  اْحلَُسْنيِ ْبنِ نُ ُد بْ نَا ُحمَمَّ ، َقاَل: َحدَّ

ِد  ْن ُحمَمَّ ، عَ ، َعْن َحِريِز ْبِن َعبِْد اهللاِٰى اِد ْبِن ِعيَس َمحَّ ، َعْن يعاً َمجِ  َيِزيدَ 

مَ  :: ِيف َقْوِل اهللا  َعبِْد اهللاِ ِيب ُقْلُت ِألَ  :لٍِم، َقاَل ْس ْبِن مُ ا
�
ا  إِ�

ذِ 
ْ
َت ُمن

ْ
ن
َ
وْ أ

َ
 ق

� ُ
 َقْوٍم ِيف  لِّ كُ لِ  ادٍ هَ  َمامٍ إِ  لُّ «كُ : َل ، َفَقا � ادٍ ٍم هَ ٌر َولِ�

 ».مْ اِهنِ َزمَ 

َثنَا َأِيب  - ١٠ َثنَا َسْعُد بْ  َحدَّ ، َقاَل:  بِْد اهللاِ ُن عَ ، َقاَل: َحدَّ

َثنَا َأْمحَ َح  َعْن  ، اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ ، َعْن َأبِيِه، َعنِ ٰى ِد ْبِن ِعيَس ُحمَمَّ ُد ْبُن دَّ

، قَ جْ عِ الْ َة يَ وِ اعَ ِن مُ بْ  دِ ُبَريْ   ُأَذْينََة، َعنْ نِ ُعَمَر بْ   ِيب ْلُت ِألَ قُ  اَل:ِيلِّ

مَ : ىٰ نََمعْ  : َما َجْعَفرٍ 
�
َت مُ إِ�

ْ
ن
َ
ِذرٌ ا أ

ْ
 ن

� ُ
ْوٍم هَ  َولِ�

َ
،  � دٍ ا ق

ٍن اَزمَ ِيف ُكلِّ َوْقٍت وَ َعِيلٌّ اْهلَاِدي، وَ ، وَ ُسوُل اهللا ُر رَ ذِ : «املنَْفَقاَل 

 ». هللاُسوُل ارَ  بِهِ  ءَ اَما جَ  إَِىلٰ   ا َهيِْدهيِمْ إَِماٌم ِمنَّ

: لرسوله  هللا ة، وإنَّام قال اثريك ٰى املعن هذاواألخبار يف 

 
َ
ِذَر ق

ْ
 ِ�ُن

ً
تَ مَ  ْوما

َ
بْ يرٍ نَذِ ْم ِمْن اهُ ا أ

َ
  ِمْن �

َ
اءهم  ج ي ماأ  ، ِلك

مل ]] وال تغيري ملَّة و٦٩٥قبلك بتبديل رشيعة /[[ص رسول 

 كلن ذكويء، وكيف اياألوص والدعاة من ةنف عنهم اهلداي

 يف قوله:  مهعني حيك  ووه
َ
 َوأ

ْ
مَ ابِ  َسُمواق

ْ
�
َ
دَ أ

ْ
ِ�ْ  انِ ِهللا َجه

َ
ِهْم ل

 ْم نَِذيٌر اَءهُ جَ 
ُ
َك َ� 

َ
ن� أ

ُ
دَ و�

ْ
دَ ِمْن  ىٰ ه

ْ
  ىٰ إِح

َ ْ
  َ�مِ األ

َ
ل
َ
ا جَ ف ْم نَِذيٌر م� اَءهُ

 اا زَ مَ 
�

ْم إِال
ُ
ه

َ
 د

ً
ورا

ُ
ف
ُ
��  :ان د كه ق أنَّ  يدلُّ عىلٰ ]، فهذا ٤٢[فاطر

ث بعَ يُ  قبل أنْ لك م قالوا ذألهنَّ  م،نهرشائع دي م عىلٰ هلُّ اك هاٍد يدهن

 . ّمد حم

ويف  ٰى عنيف هذا املناها ذلك األخبار التي ذكر دلُّ عىلٰ وممَّا ي

ة ب، والا الكتاهذ  . باهللاإالَّ  قوَّ

ُد ْبنُ  - ١١ َثنَا ُحمَمَّ ِل ْبِن املتَوَ  ٰى ُموَس  َحدَّ   َثنَادَّ ، َقاَل: حَ كِّ

ثَ َقاَل: حَ  ،يُّ ْمَريِ ْحلِ ا َفرٍ عْ جَ  نُ بْ  هللاِبُْد اعَ    ُن َظِريٍف، َعنْ بْ  نُ اْحلََس  نَا دَّ

ِد َعْن اٍد، َصالِِح ْبِن َأِيب َمحَّ  ِن َس َأِيب اْحلَ ِعيَل، َعْن ْبِن إِْسَام ُحمَمَّ

َضا  يًَّة»،يتًَة َجاِهلِ َت مِ يَْس َلُه إَِماٌم َما«َمْن َماَت ولَ  ، َقاَل: الرِّ

لِيًَّة؟ َقاَل:  هِ ايتًَة جَ  مِ َماَت   إَِمامٌ هُ لَ  َس َليْ  وَ اَت مَ ْن مَ  لُّ كُ  َلُه:ُت َفُقلْ 

 ».كٌ اِصُب ُمْرشِ النَّافٌِر، وَ اْلَواِقُف كَ َنَعْم، وَ «

ِين  - ١٢ ،ُن حَ َعِيلُّ بْ  َأْخَربَ ثَ  َقاَل: اتٍِم فِيَام َكتََب إَِيلَّ ْبُن  نَا ُمحَيُْد َحدَّ

،  يِّ مِ املِْيثَ  نِ ْحلََس َد ْبِن اْمحَ أَ ، َعْن ةَ عَ َام َس  نِ  بْ ِيلِّ ِن ْبِن عَ َس اْحلَ  نِ عَ ِزَياٍد، 

ِه، َعْن َأِيب َعْن َسَامَعةَ  ُة َهِذِه اْآليَ  ْت «َنَزلَ  ، َقاَل: اهللاِ  َعبْدِ  وَغْريِ

  :ِم ئِ َقا الْ ِيف 
َ

 َوال
ُ
يَن أ ِ

�
�

َ
ِكتَ  يَُ�ونُوا �

ْ
  اَب ِمنْ وتُوا ال

ُ
بْل
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َ
مَ ل

َ ْ
َسْت  دُ يِْهُم األ

َ
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َ
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ُ
 ق

ُ
ثِ  مْ هُ و�ُ ل

َ
 مِ  �ٌ َو�

َ
ُهْم ف

ْ
وا ن

ُ
 ِسق

َ
  �ن

 ]». ١٦ د:دي[احل

، َعِن اْحلَ مِ  املِْيثَ  اْحلََسنِ  ْبنِ ْسنَاِد، َعْن َأْمحَدَ َذا اْإلِ ِهبَ وَ  - ١٣  َسنِ يِّ

ِم ْبنِ بُوٍب، َعْن ُمْؤِمِن الطَّاِق، َعنْ َحمْ ِن بْ ا  ِيب أَ َعْن  تَنِِري،املْس   َسالَّ

  : ِل اهللاَقوْ  ِيف  َجْعَفٍر 
ْ
 اع

َ
 ل

َ
 ُموا أ

�
 اَهللا  ن

َ
ِ األ

ْ
  دَ َض َ�عْ رْ يُ�

َبْعَد  ائِِم ْلقَ بِا َل: «ُحيْيِيَها اهللا ]، َقا١٧ [احلديد: ْوتِها�َ 

 ».ٌت اْلَكافُِر َميِّ ا ُكْفَر َأْهلَِها، وَ ْوِهتَ ] بِمَ نِيعْ ْوِهتَا [يَ مَ 

ُد ْبُن إِ ا ُحمَ َثنََحدَّ  - ١٤]] ٦٩٦[[ص /  ِهيَم ْبنِ ارَ بْ مَّ

َثنَا َعبْدُ حَ : َل ، َقا َق اْسحَ إِ   ُلوِديُّ اْجلَ  ٰى يَ ُن َحيْ بْ  ْلَعِزيزِ  ادَّ

، َقاَل: اْلبَْرصِ  ُد ْبنُ َثنَا ُحمَ َحدَّ يُّ ا اْجلَ زَ  مَّ ُد ، قَ ْوَهِريُّ َكِريَّ َثنَا ُحمَمَّ اَل: َحدَّ

 غِ بَ ْص ْألَ ايٍف، َعِن رِ طَ   َسْعِد ْبنِ نْ عَ  ،بِيهِ َعْن أَ َرَة، َفِر ْبِن ُعَام ْبُن َجعْ ا

   ْبَن َأِيب َطالٍِب املْؤِمنَِني َعِيلَّ  ريَ ُت َأمِ عْ َسمِ  َة، َقاَل:تَ ابَ ْبِن نُ ا

ِم َقْوُل َال إَِلَه َكَال ْفَضُل الْ أَ  َيُقوُل:  وَل اهللا ُس ِمْعُت رَ : «َس َيُقوُل 

ُل أَ ْلِق  اْخلَ َأْفَضُل اهللا، وَ إِالَّ  وَل ُس رَ ا : يَ َل ي، َفقِ اهللاُ الَّ َال إَِلَه إِ َل ْن َقا مَ وَّ

َيَدِي  ْنيَ ا ُنوٌر بَ َأنَ ؟ َقاَل: َأَنا، وَ إَِلَه إِالَّ اهللاُ َال َقاَل  نْ ُل مَ َمْن َأوَّ وَ  ،هللاِا

ُدهُ ُأوَ ، وَ  اهللا ُ أُ  وَ بُِّحهُ ُأَس وَ  حِّ ُسُه وَ ُه وَ َكربِّ  وِين ُنورٌ لُ تْ يَ ُأَجمُِّدُه، وَ ُأَقدِّ

: َعِيلُّ َل اقَ َك؟ فَ نْمِ  اِهدُ شَّ َمِن ال، وَ َرُسوَل اهللاا يَ  :ي، َفِقيَل نِّ مِ َشاِهدٌ 

َماُم إِ ي وَ َوِصيِّ ي وَ َخلِيَفتِ َوِزيِري وَ وَ َصِفيِّي ، َأِخي وَ ٍب لِ ِيب َطاأَ  ْبنُ ا

، َفِقيَل َلُه: َيا َرُسوَل اهللا ئِي،اوَ اِمُل لِ حَ ُب َحْوِيض وَ َصاحِ تِي وَ ُأمَّ 

  مَّ ثُ ِة، نَّْجلَ ِل اهْ َشبَاِب أَ  َسْنيُ َسيَِّدااْحلُ وَ  نُ َل: اْحلََس َفَقاوُه؟ َيتْلُ َمْن فَ 

ةاْأل   يَاَمِة». اْلقِ َيْومِ  ْنيِ إَِىلٰ َس ْلِد اْحلُ وُ  ِمنْ  ئمَّ

َثنَ - ١٥ ُد بْ ا ُحمَ َحدَّ َثنَا ، َقاَل: َح  ْحلََسنِ ُن امَّ ْنيُ ْبُن  اْحلَُس دَّ

ِد ْبِن اْحلَ ْن ُحمَ عَ  َسِعيٍد،  ْبنِ َسْنيِ اْحلُ  َعنِ اٍن، بَ أَ اْحلََسِن ْبِن  َسِن مَّ

َأْنَزَل  «إِنَّ اهللا  اَل: قَ  ، اهللاِ دِ َعبْ  َعْن َأِيب  ، هِ ْن َجدِّ عَ  ،اِينِّ نَاْلكِ 

ُد، َهَذا اْلكِتَاُب َيا ُحمَ َقاَل: فَ  يَُه املْوُت  َيْأتِ َأنْ  بَْل بًا قَ كِتَا َنبِيِِّه  َعَىلٰ  مَّ

 ايَ  ْهِيل أَ  ِجيُب ِمنْ َمِن النََّقاَل: وَ ، فَ َك لِ ِمْن َأهْ  ِجيِب النَّ إَِىلٰ َك ِصيَّتُ وَ 

ْن اْلكِتَاِب َخَواتِيُم مِ  َعَىلٰ َكاَن  َطالٍِب، وَ ِيب أَ  ْبُن َعِيلُّ  ؟ َفَقاَل:ُل يئِ َجْربَ 

َمتًا َرُه َأْن َيُفكَّ َخامَ أَ وَ   َعِيلٍّ  إَِىلٰ  بِيُّ نََّفَعُه الَهٍب، َفدَ ذَ 

 هِ اْبنِ  َىلٰ إِ َعُه فَ دَ  ، ُثمَّ  فِيهِ َعِمَل بَِام َخاَمتًا وَ   كَّ فَ فِيِه، فَ  َمَل بَِام َيعْ وَ 

  ْنيِ اْحلَُس  ، ُثمَّ َدَفَعُه إَِىلٰ ِمَل بَِام فِيهِ عَ وَ  َخاَمتاً  كَّ َففَ  ْحلََسِن ا

َة َشَهادَ َال ، وَ َهاَدةِ الشَّ  َقْوِمَك إَِىلٰ بِ ْج اْخرُ َأِن  َوَجَد فِيهِ  فَ َخاَمتاً  َفَفكَّ 

ِن َعِيلِّ بْ  َىلٰ إِ  هُ َدَفعَ  مَّ َل، ثُ عَ َففَ  اَىلٰ َنْفَسَك هللا َتعَ  اْرشِ َعَك، وَ مَ  ْم إِالَّ َهلُ 
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 اْعُبدْ وَ  َمْنِزَلَك َزْم الْ : اْصُمْت وَ  َفَوَجَد ِفيهِ َفَفكَّ َخاَمتاً   اْحلَُسْنيِ 

َك َحتَّ  ِد بْ  ِإَىلٰ َفَعُه ُثمَّ دَ ، َعَل َففَ  َيِقنيُ َك الْ َيْأِتيَ  ٰى َربَّ  َفَفكَّ  َعِيلٍّ  نِ ُحمَمَّ

 ، َفإِنَُّه َال اهللا   ِإالَّ َفنَّ ا َال َختَ ْم وَ هِ تِ فْ أَ اَس وَ نَّال ِث دِّ  ِفيِه: حَ ًا َفَوَجدَ َخامتَ 

ِث فِ   ُت دْ جَ ًا َفوَ َضْضُت َخامتَ فَ ِإَيلَّ فَ َدَفَعُه    ُثمَّ َحٍد َعَليَْك،  َسِبيَل ِألَ  يِه: َحدِّ

َءَك ]] آَبا ٦٩٧ [[ص  / ْق َصدِّ وَ   َبْيتَِك ْهلِ أَ  ْلمَ  عِ اْنُرشْ وَ ْفِتِهْم أَ لنَّاَس وَ ا 

نيَ ا الصَّ  َفَعْلُت، ُثمَّ َأَماٍن فَ ْرٍز وَ حِ  َت ِيف َأنْ ، وَ  ِإالَّ اهللا نَّ افَ َختَ  َال وَ  ِحلِ

  َبْعِدِه،الَِّذي ِمنْ   ِإَىلٰ   ٰى وَس َفُعُه مُ دْ َكَذلَِك يَ وَ   ْعَفٍر، جَ ْبنِ   ٰى َس و مُ   َأْدَفُعُه ِإَىلٰ 

  . » يِّ  ِم] املْهدِ ا َيْوِم [ِقيَ   َىلٰ َبدًا ِإ أَ    َكَذلَِك ُثمَّ 

دُ ُحمَ ا َثنَدَّ حَ  - ١٦ لِ ملتَ ْبِن ا ٰى ُموَس  نُ بْ  مَّ َثنَا َوكِّ   ، َقاَل: َحدَّ

،ْعدَ َسْنيِ السَّ َعِيلُّ ْبُن اْحلُ  ِقيِّ  الْ هللا  َعبْدِ َد ْبِن َأِيب َعْن َأْمحَ  آَباِديُّ  ، َعنْ َربْ

ِد ْبنِ ُحمَ  ِه، َعنْ بِيأَ  ، َعْن َعِيلِّ ِيب ُعمَ أَ  مَّ ، ريٍ ِص ِيب بَ أَ َة، َعْن ْبِن َأِيب َمحْزَ  ْريٍ

  هُ  : َقْوِل اهللا ِيف   اهللاِِد بْ اَل َأُبو عَ قَ : َل َقا
َ
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، دُ عْ يُلَها بَ ا َنَزَل َتْأوِ مَ  اهللاِ، َفَقاَل: «وَ ]٣٣التوبة: [ � ون

 ْلَقائُِم َخَرَج ا ، َفإَِذائُِم اقَ الْ ُرَج َخيْ  ٰى يُلَها َحتَّ وِ أْ تَ  نِْزُل يَ  َال وَ 

 ٰى ، َحتَّ وَجهُ  ُخرُ الَّ َكِرهَ إِ َماِم بِاْإلِ  كٌ ُمْرشِ  َال  وَ َعظِيمِ الْ  افٌِر باهللاَِق كَ َملْ َيبْ 

 ِمُن ِيف ؤْ مُ ا : يَ ْت  َلَقالَ  َبْطِن َصْخَرةٍ ِيف  كاً  َأْو ُمْرشِ َكاَن َكافِراً  وْ لَ ْن أَ 

 ».ْلهُ تُ قْ اوَ ِين ِرسْ اكْ نِي َكافٌِر فَ طْ بَ 

ُد ْبُن َعِيلٍّ دَّ حَ  - ١٧ ثَ  ، َقاَل: ِجيَلَوْيهِ  َماَثنَا ُحمَمَّ ُد  مَّ نَا ُحمَ َحدَّ

ِد ُر، عَ طَّااْلعَ  ٰى يَ ُن َحيْ بْ  ْمحََد ْبِن أَ  وَ اِب ْخلَطَّ َأِيب ا َسْنيِ ْبنِ اْحلُ  نِ بْ ْن ُحمَمَّ

دِ ُحمَ  ِد بْ نْ عَ ، اً َمجِيع ٰى َس ِعيِن بْ  مَّ وِد ِزَياِد ِيب اْجلَارُ ْن أَ عَ ، ِسنَانٍ  نِ  ُحمَمَّ

ِمْن  ئُِم َج اْلَقا: «إَِذا َخرَ  و َجْعَفرٍ َقاَل َأبُ اَل: ِن املنِْذِر، قَ بْ 

]] ٦٩٨ص [[/ اماً َطعَ  َأَحُد[ُكْم] َال َحيِْمَلنَّ  َال أَ ي ُمنَاِديِه: َة ُينَادِ َمكَّ 

ُهَو ِوْقُر وَ  ْمَراَن عِ  ْبنِ  ٰى  ُموَس رَ جَ َح   َمَعهُ َل َمحَ وَ ، اً ابَال َرشَ وَ 

عاً  ئِ اَكاَن جَ  يُوٌن، َفَمنْ  ِمنُْه عُ اْنَفَجَرْت الَّ نِْزًال إِ ، َفَال َينِْزُل مَ َبِعريٍ 

ُ وَ  ،َي َن َروِ َن َظْمآَمْن َكاوَ  َشبَِع، وا النََّجَف لُ نْزِ يَ  ٰى ْم َحتَّ َرِوَيْت َدَواهبُّ

 .»ةِ وفَ كُ لْ ا  َظْهرِ ِمنْ 

ُد نَثَ دَّ حَ  - ١٨ ، َقاَل:  يِد  اْلَولِ َد ْبنِ َأْمحَ  ْبنِ  نِ  اْحلََس ْبنُ ا ُحمَمَّ

ثَ  ُد بْ نَا ُحمَ َحدَّ ارُ ُن اْحلََس مَّ فَّ ِد  يَد،  َيزِ  ْبنِ ْعُقوَب ، َعْن يَ ِن الصَّ َعْن ُحمَمَّ

، َعنْ  نِ بْ ا و بُ أَ  َل اَل: َقاقَ  َب،لِ غْ تَ ِن ْبِن َن، َعْن َأَباَام ُعثْ  َأَباِن ْبنِ  َأِيب ُعَمْريٍ

ُل  : َعبِْد اهللا ئِيُل َينِْزُل  ائَِم بَايُِع اْلقَ ْن يُ مَ  «َأوَّ وَرِة ِيف ُص َجْربَ

 اِم وِرْجالً َعَىلٰ رَ َبيِْت اهللا اْحلَ  َعَىلٰ  الً ِرجْ  َيَضعُ  ُه، ُثمَّ بَايِعُ  َفيُ َض  َأْبيَ َطْريٍ 

ٰ : ُق ئِ َال ُه اْخلَ عُ مَ ْس  تَ ٍق لِ ْوٍت طَ ِدي بَِص  ُينَاُثمَّ ِس، ِت املْقدِ يْ بَ 
َ
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َعبِْد و بُ اَل أَ قَ َقاَل:  َتْغلَِب،ِن ِن بْ  َأَبانَاِد، َعنْ ْس وِهبََذا اْإلِ  - ١٩

نِي عْ يَ  - َرُجالً َعَرشَ َة ٍة وَثَالثَ ئَ ِام ْسِجِدُكْم َثَالثُ ِيف مَ  : «َسيَْأِيت  اهللاِ

 َأْجَداُدُهْم،  َال ُهْم وَ ْم آَباؤُ ْدهُ َيلِ  َملْ َأنَُّه َة َأْهُل َمكَّ  مُ لَ عْ ، يَ -َة كَّ مَ  ِجدَ َمْس 

يُويِْهمُ َعلَ   َمٍة،ْلَف َكلِ  َتْفتَُح أَ لَِمةٌ  كَ ٍف  َسيْ ُكلِّ   َعَىلٰ ٌب ُف َمْكتُو السُّ

 ِيض يُّ َيقْ دِ هْ ا املَهذَ َواٍد: تُنَاِدي بُِكلِّ فَ ًا ِرحي َعاَىلٰ تَ َرَك وَ ُث اهللا َتبَايَبْعَ فَ 

 ًة».َعَليِْه َبيِّنَ]َال ُيِريُد [وَ   نَ ُسَليَْام  وَ َضاِء َداُودَ قَ بِ 

ْسنَاَذا ِهبَ وَ  - ٢٠  و َعبْدِ اَل َأبُ قَ  :اَل لَِب، قَ غْ تَ َباِن ْبِن ِد، َعْن أَ اْإلِ

 َخْلِق  ٌد ِمنْ َأَح  َدْيهِ  يَ ْم َبْنيَ َيقُ  َملْ  ُم اَم اْلَقائِ «إَِذا قَ  :اهللا 

ِمَني وِهَي ًة لِْلُمتََوسِّ نَّ فِيِه آيَ ِألَ ، ٌح  َطالِ مْ أَ   َصالٌِح ُهوَ هُ فَ رَ إِالَّ عَ  نِ ْمحَ رَّ ال

 ». ٍل ُمِقيمٍ َسبِيبِ 

ْس ِهبَ وَ  - ٢١ َعبِْد  ُبوأَ  : َقاَل اَل لَِب، قَ ِن َتغْ اِن بْ َأبَ  نْ اِد، عَ نََذا اْإلِ

ْس ِن ِيف َما: «دَ اهللا  ٌد حَ أَ   فِيِهَام ِيض قْ  يَ َال    اهللاَِالٌل ِمنَ حَ  َالمِ اْإلِ

 ْحُكمُ َفيَ  ،ِمْن َأْهِل اْلبَيِْت ائَِم اْلقَ   َعَث اهللاُبْ يَ  ٰى َحتَّ  بُِحْكِم اهللاِ

اِين املْحَص ا  َبيِّنًَة:لَِك ذَ  َعَىلٰ ُد ِري يُ َال   ِم اهللاِ بُِحكْ ِهَام فِي ُن َيْرُمجُُه، لزَّ

كَ َمانِ وَ  ُب اِة يَ ُع الزَّ  ».َرَقبَتَهُ ْرضِ

بِْد َقاَل َأُبو عَ  :اَل قَ لَِب، غْ تَ   َأَباِن ْبنِ نْ عَ  ،ْسنَادِ اْإلِ ا ذَ ِهبَ وَ  - ٢٢

 إَِذاِف، فَ نَّجَ ِر الَظهْ  َعَىلٰ  ائِِم اْلقَ   إَِىلٰ : «َكَأينِّ َأْنُظرُ اهللا 

َلَق ]] َأبْ ٦٩٩[[ص /َم هَ َركَِب َفَرسًا َأدْ َظْهِر النََّجِف  َعَىلٰ  ٰى اْستَوَ 

ُهْم  الَّ وَ َأْهُل َبْلَدٍة إِ  ٰى  َيبْقَ َفَال بِِه َفَرُسُه  ُض فِ  َينْتَ مَّ ثُ اٌخ، رَ ِشمْ  يْهِ ْنيَ َعيْنَبَ 

 طَّ اْنحَ  ِل اهللا َرُسو ةَ ايَ  رَ ا َنَرشَ َفإِذَ  ،َالِدِهمْ ُهْم ِيف بِ َمعَ  وَن َأنَّهُ َيُظنُّ

ائَِم قَ لْ ظُِر اْم َينْتَ هُ  َمَلكًا، ُكلُّ َثَة َعَرشَ َثَال ٍك وَ  َأْلَف َملَ َة َعَرشَ ِه َثَالثَ إَِليْ 

 ، ُِذيَن كَ مُ وه ِفينَ  وٍح نُ وا َمَع انُ  الَّ ِذينَ ِة، وَ ِيف السَّ  َكاُنوا الَّ

 ٰى ِعيَس  َكاُنوا َمعَ وَ ، ارِ  النَِّيف  ْلِقَي أُ  ُث يْ َح  لِيِل اِهيَم اْخلَ ْبرَ َمَع إِ 

  ِِامَئٍة ثُ َثَال ، وَ ْرِدفِنيَ مُ ِمَني وَ  ُمَسوِّ ُة آَالٍف َأْرَبعَ َع، وَ َحيُْث ُرف

بَُطوا ِذيَن هَ َلٍك الَّ ِف مَ آَال  ةُ َأْرَبعَ وَ ، َيْوَم َبْدرٍ  اً كلَ مَ  َعَرشَ  ةَ َثَالثَ وَ 

وا َفَصِعدُ ، َهلُمْ  ْؤَذنْ يُ َفَلْم   ِن َعِيلٍّ بْ َسْنيِ َل َمَع اْحلُ ِقتَاُيِريُدوَن الْ 

ُغْربٌ   ، َفُهْم ُشْعٌث  اْحلَُسْنيُ  تَِل قُ  َقدْ َهبَُطوا وَ اِن وَ ِيف اِالْستِئْذَ 

ْنيَ َقْربِ َما بَ اَمِة، وَ ِقيَ لْ ا َيْومِ  َىلٰ إِ  َسْنيِ ْحلُ ا َد َقْربِ نْعِ  ُكونَ بْ يَ 

 .»ئَِكةِ املَال ُف ُخمْتَلَ َامِء لسَّ ا إَِىلٰ   ْحلَُسْنيِ ا

ثَ ِد، َعْن َأَباِن ْبِن َتغْ ْسنَااْإلِ ا ذَ ِهبَ وَ  - ٢٣ ُبو أَ نِي لَِب، َقاَل: َحدَّ

 ِم ائِ قَ الْ  َىلٰ إِ   َأْنُظرُ َأينِّ «كَ : َفٍر عْ جَ  َأُبو اَل: َقاَل ، قَ  الثَُّامِيلُّ َمحَْزةَ 

ِل ُسورَ  َيةَ  َراَرشَ ِف نَ جَ نَّال َظَهَر َعَىلٰ َذا َنَجِف اْلُكوَفِة، َفإِ  َعَىلٰ  َقْد َظَهرَ 

  َها ِمنْ رُ ائِ َس ، وَ ِش اهللا َتَعاَىلٰ ]َعُموُدَها ِمْن ُعُمِد َعرْ [وَ ،  اهللا

»، َقاَل:  َتَعاَىلٰ  هللاَُأْهَلَكُه ا الَّ إِ  َأَحدٍ  َىلٰ إِ  ا ِهبَ  ٰى ُهتْوَ  َال ، وَ  اهللا ْرصِ نَ 
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ا ْأتِيِه ِهبَ ِهبَا، يَ  ٰى ُيْؤتَ  ىلٰ «باَل: ا؟ قَ ِهبَ  ٰى ْو ُيْؤتَ وَتُكوُن َمَعُه أَ ُقْلُت: أَ 

 ».ئِيُل ْربَ َج 

َثنَا ُحمَ  - ٢٤ ُد ْبُن َعِيلٍّ َحدَّ َثنَا اَل ، قَ َلَوْيِه اِجي مَ مَّ ي عَ : َحدَّ مِّ

، َعْن َأبِياْلكُ   َعبِْد اهللاِِيب أَ   ْبنِ دَ ِم، َعْن َأْمحَ ِس اقَ لْ ِيب اأَ  نُ ُد بْ مَّ ُحمَ  ِه، وِيفِّ

ِل  اٍن، َعنِ نَِد ْبِن ِس مَّ َعْن ُحمَ  : َقاَل َأُبو َعبِْد اَل قَ ، رَ ِن ُعمَ بْ املَفضَّ

ائِِم اِب اْلقَ حَ َأْص  ِقِديَن ِمنْ ُة ِيف املْفتَ يَ َلْت َهِذِه اْآل ْد َنزَ : «َلقَ  اهللاِ

،  َُقْوُله  : ََن م
ْ
�
َ
ِت نُوا تَُ�وأ

ْ
 اهللاُ ُم �ُ بِ  ا يَأ

ً
يعا ِ

َ
�  

ُْم لَ ١٤٨[البقرة:  َة، مَ بِ  نَ يُْصبُِحوفَ  ْم َليْالً هِ ْن ُفُرِش عَ ِقُدوَن يَْفتَ ]، إِهنَّ كَّ

ِه  ِحْليَتِ يِه وَ اْسِم َأبِ ِه وَ ْسمِ َحاِب، ُيْعَرُف بِاَبْعُضُهْم َيِسُري ِيف السَّ وَ 

ُ  ُت لْ عِ : جُ ُت لْ قُ  َقاَل: َسبِِه»،نَ وَ  «الَِّذي   إِيَامنًا؟ َقاَل: مُ ظَ ْم َأعْ فَِداَك، َأهيُّ

َحاَيِسُري ِيف   ».اراً ِب َهنَ  السَّ

ْبِد عَ ِل ْبِن ُعَمَر، َقاَل: َقاَل َأُبو َفضَّ مل ا  نِ ، عَ َنادِ ْس ا اْإلِ ِهبَذَ وَ  -  ٢٥

َربِ ْنمِ  َىلٰ عَ  اِئِم قَ الْ  ]] ِإَىلٰ ٧٠٠ ص َأْنُظُر /[[ : «َكَأينِّ   اهللا 

ُة َأهْ َة َعَرشَ َثَالثَ ُثِامَئٍة وَ َال اُبُه ثَ ْصحَ َلُه أَ َحوْ  وَ ةِ وفَ كُ الْ  ، رٍ دْ ِل بَ  َرُجًال ِعدَّ

اْم هُ وَ ِة، ْلِويَ اْألَ  ُب َأْصَحا مْ هُ وَ   ٰى ، َحتَّ َخْلِقهِ  ُم اهللا ِيف َأْرِضِه َعَىلٰ ُحكَّ

ْعُهوٌد ِمْن مَ  دٌ َعهْ  ٍب هَ ذَ   ِمنْ مٍ ِبَخاتَ  اً وم ِكَتابًا َخمُْت  ِمْن َقَباِئهِ َج َيْسَتْخرِ 

ْم ِمْنهُ  ٰى قَ َفَال َيبْ  ِم، َنِم اْلُبكْ ُه ِإْجَفاَل اْلغَ ، َفُيْجِفُلوَن َعنْ  وِل اِهللاُس رَ 

،  ْبِن ِعْمَرانَ  ٰى ُموَس  َنِقيبًا َكَام َبَقْوا َمَع َعَرشَ َحَد أَ  وَ يرُ زِ وَ  الْ إِالَّ 

 ينِّ إِ  اِهللا، وَ هِ ِجُعوَن إَِليْ َريْ فَ  باً هَ ذْ مَ  َعْنهُ  ُدونَ  َجيِ َال وَ  ِيف اْألَْرضِ  َفَيُجوُلونَ 

  ». ِبهِ ُرونَ َيْكفُ ْم فَ ُلُه َهلُ َكَالَم الَِّذي َيُقوَألَْعِرُف الْ 

ثَ  - ٢٦ َد َثنَا َسْعُد ْبُن َعبِْد اهللاِ: َحدَّ َقاَل  ،ا َأِيب نََحدَّ ، َعْن َأْمحَ

هُ  ِد ْبنِ مَّ ُحمَ َسِعيٍد، َعْن  ْحلَُسْنيِ ْبنِ ا ْبنِ ا َد ْبِن َأِيب ْمحَ أَ ْن عَ ، رٍ وُمجْ

اٍد َمحَّ  ْبنِ  اهللاِِد بْ ْن عَ عَ َحاَق، إِْبَراِهيَم ْبِن إِْس َأِيب إِْسَحاَق  نْ عَ اَسَة، َهرَ 

، َص نْ اْألَ  َثنَا َعْمُرو ْبُن ِشْمٍر، َعنْ : َح اَل قَ اِريِّ َعْن ، َجاِبِر ْبِن َيِزيدَ  دَّ

ْد َأَحاُطوا قَ و  ئِمِ اقَ الْ  ْصَحاِب  بِأَ َأينِّ «كَ ، َقاَل: َفٍر َأِيب َجعْ 

، َفلَ فِقَ ااْخلَ   َبْنيَ بَِام  ٍء إِالَّ وَ يَْس ِمنْ ْنيِ ُع بَاِس  ٰى َحتَّ   َهلُمْ عٌ يُمطِ  وَ هُ  َيشْ

، َيْطُلُب ِرَضاُهْم ِيف كُ  الطَّ ِسبَاعُ ِض وَ رْ اْألَ  ُر خَ َتفْ  ٰى ٍء، َحتَّ َيشْ  لِّ ْريِ

 ِمْن َأْصَحاِب  ٌل ُج رَ َم وْ يَ لْ ا  ِيبَ ُل: َمرَّ ُقووتَ اْألَْرِض  َىلٰ ْرُض عَ اْألَ 

 ». ْلَقائِمِ ا

َثنَ - ٢٧ ِد  ا َجْعَفرُ َحدَّ َثنَا  : َحدَّ اَل ، قَ وٍر َمْرسُ  ْبنِ ْبُن ُحمَمَّ

ِه َعبْ ُحمَمَّ  ْبُن ْنيُ َس ْحلُ ا ِد   ْبِن َعاِمٍر، ِد اهللاِ ِد ْبِن َعاِمٍر، َعْن َعمِّ َعْن ُحمَمَّ

َأُبو َعبِْد  َل اَل: َقاقَ  َأِيب َبِصٍري، نْ عَ  ،َزةَ َمحْ   َأِيب نِ ِن ابْ ، عَ ْريٍ ِن َأِيب ُعمَ بْ ا

وْ ِمِه: وْ قَ لِ   : «َما َكاَن َقْوُل ُلوطٍ اهللا 
َ
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ُ
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ِة  لُِقوَّ الَّ َمتَنِّياً ]، إِ ٨٠[هود:  �ُر�

ةَ  ِش إِالَّ َال َذَكَر ، وَ  اْلَقائِمِ   ٰى يُْعطَ  لَ ُجَل ِمنُْهمْ رَّ لا نَّ إِ وَ  ،هِ ابِ َأْصحَ  دَّ

َة َأْرَبِعنيَ  وا َلْو َمرُّ وَ ، دِ يِر اْحلَدِ بَ ِمْن زُ  َشدُّ ُه َألَ بَ إِنَّ َقلْ َرُجالً، وَ  ُقوَّ

 ». اهللاُ َيْرَىضٰ  ٰى وَن ُسيُوَفُهْم َحتَّ َال َيُكفُّ ْحلَِديِد َلَقَلُعوَها، وَ ِل اابَ بِجِ 

ُد ْبُن َحيْ ُحمَ ا َثنََحدَّ : َقاَل  ،ِيب ا أَ َثنََحدَّ  - ٢٨ َة  مَ لَ َس  ، َعنْ ٰى يَ مَّ

اِج نِ َمنِيِع بْ  َعنْ  ٍد،مَّ ْبِن ُحمَ  اهللاِ دِ اِب، َعْن َعبْ ْبِن اْخلَطَّ ا   اْحلَجَّ

ٰ ْن ُجمَ ، عَ يِّ اْلبَْرصِ  ، َعْن َأِيب ِد ْبِن َفيْضٍ ُحمَمَّ  ، َعنْ اِشٍع، َعْن ُمَعىلَّ

 يٍْب،عَ ُش  اَرْت إَِىلٰ َص فَ ، ِآلَدَم  ٰى ُموَس  َعَصاَنْت «َكا َل:َفٍر، َقاَجعْ 

َ إِ ، وَ ْمَرانَ ْبِن عِ  ٰى ُموَس   إَِىلٰ ]] ُثمَّ َصاَرْت ٧٠١ [ص[/   ، اِعنَْدنَ ا لَ هنَّ

اْنتُِزَعْت ِمْن اُء َكَهيْئَتَِها ِحَني ِهَي َخْرضَ فًا وَ ي ِهبَا آنِ نَّ َعْهدِ إِ وَ 

َ ِهتَا، وَ رَ َشجَ    َيْصنَعُ  نَا مِ ائِ قَ ْت لِ دَّ عِ ْت، أُ قَ نْطِ اْستُ  إَِذا ا َلتَنْطُِق إِهنَّ

َ ]، وَ َن ارَ  ِعمْ [ْبنُ  ٰى ُموَس  اَن َيْصنَُع ِهبَاكَ  ا َماِهبَ   ا مَ عُ ا َتْصنَإِهنَّ

َ َمُر، وَ ُتؤْ   َساِهنَا».بِلِ  ا َيْأفُِكونَ َتْلَقُف مَ  يَْت ُأْلقِ ا َحيُْث إِهنَّ

ُد بْ نَثَ َحدَّ  - ٢٩ ُد  ُحمَ ا َثنََحدَّ : َقاَل  ،ِه َلَويْ َماِجي ُن َعِيلٍّ ا ُحمَمَّ مَّ

، عَ ِد ْبِن اْحلُ مَّ ُحمَ  ، َعنْ ٰى يَ ْبُن َحيْ  ِيب أَ  ِعيَل، َعنْ َام ْس ِد ْبِن إِ مَّ ْن ُحمَ َسْنيِ

َّ ْس إِ  لِ ْرشِ َعْن بِ اِج، َامِعيَل الرسَّ    ْبِن ُعَمَر، َعنْ  ْبِن َجْعَفٍر، َعِن املَفضَّ

َقِميُص  نَ اَما كَ ي رِ دْ «َأتَ  :ُل ُه َيُقوَسِمْعتُ ، َقاَل:  َعبِْد اهللا ِيب أَ 

 امَّ ـلَ   يمَ اهِ ْبرَ «إِنَّ إِ  : َال، َقاَل: ُقْلُت : ، َقاَل »؟ ُيوُسَف 

يَا ْوٍب بِثَ  ُل يئِ َتاُه َجْربَ ُر أَ انَّلاَدْت َلُه وقِ أُ 
اُه ِب اْجلَنَِّة َفَأْلبََسهُ ِمْن ثِ  إِيَّ

 ِيف   َجَعَلهُ ُت وْ املِهيَم ارَ بْ  إِ َرضَ َلامَّ َح َبْرٌد، فَ  َال رٌّ وَ ُه َمَعَها حَ َيُرضَّ  َفَلمْ 

 ِ ُولَِد  ، َفَلامَّ َب َيْعُقو َىلٰ عَ   إِْسَحاُق َقهُ َعلَّ وَ  َق، َحاإِْس  َقُه َعَىلٰ لَّ عَ وَ  يَمةٍ َمت

، ا َكانَ ِه مَ َن ِمْن َأْمرِ اكَ  ٰى َكاَن ِيف َعُضِدِه َحتَّ يِْه، وَ َعلَ  هُ  َعلَّقَ ُيوُسُف 

، هُ ِرحيَ   َيْعُقوُب دَ َج وَ  ِميَمةِ لتَّ  اِمنَ   بِِمْرصَ َجُه ُيوُسُف َأْخرَ  َلامَّ فَ 

 ُه: َعنْ َيةً َكاحِ  َقْوُلُه َتَعاَىلٰ  وَ هُ وَ 
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ِمَن  ِذي ُأْنِزَل ]، َفُهَو َذلَِك اْلَقِميُص الَّ ٩٤ف: [يوس � ُدونِ �

: ِميُص؟ َقاَل قَ لْ ا َهَذا ارَ َص َمْن  ، َفإَِىلٰ ْلُت فَِداكَ : ُجعِ ِة»، ُقْلُت ْجلَنَّا

 ِعْلًام َث بِيٍّ َورِ نَ  «ُكلُّ  اَل:مَّ قَ َج»، ثُ َخرَ َذا ا إِ نَئِمِ ، وُهَو َمَع َقاهِ لِ َأهْ  َىلٰ «إِ 

ٍد  إَِىلٰ  ٰى  اْنتَهَ َقدِ فَ  هُ  َغْريَ َأوْ   ».ُحمَمَّ

ْسنَِهبََذا اوَ  - ٣٠  ،َبِصريٍ  َعْن َأِيب ِن ُعَمَر، ِل بْ ، َعِن املَفضَّ ادِ ْإلِ

 َصاِحِب   إَِىلٰ ُمورُ اْألُ َذا َتنَاَهِت إِ  هُ «إِنَّ  : َأُبو َعبِْد اهللا َل اَل: قَ اقَ 

اْألَْرِض،  َخِفٍض ِمنَ  ُمنُْكلَّ  اَىلٰ َرَك وَتعَ بَاتَ  َع اهللاَُرفَ  رِ مْ ا اْألَ َهذَ 

ْنيَا عِ َن ُكوتَ  ٰى َحتَّ نَْها، ِفٍع مِ  ُكلَّ ُمْرتَ َخفََّض َلهُ وَ  ، هِ اَحتِ رَ  ةِ نِْزلَ مَ نَْدُه بِ الدُّ

ُكْم َلوْ فَ   َها؟».بِْرصْ َملْ يُ ِه َشْعَرٌة اَحتِ رَ  اَنْت ِيف كَ  َأيُّ

دِ  ا َجْعَفرُ نَثَ دَّ حَ  -  ٣١ ]]٧٠٢[ص [/ ،  ورٍ ْرسُ  ْبِن مَ ْبُن ُحمَمَّ

َثنَا اْحلَُسْنيُ ْبنُ َقا ِد بْ َل: َحدَّ ٰ ٍر، َعنِ ِن َعامِ  ُحمَمَّ دٍ بْ   املَعىلَّ  ِن ُحمَمَّ
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تَيْبََة  قُ ِط، َعنْ اْحلَنَّا ٰى نَّثَ مُ  ، َعنْ اءِ شَّ َعِيلٍّ اْلوَ  نِ بْ  اْحلََسنِ  نِ عَ  ،يِّ اْلبَْرصِ 

َأِيب َجْعَفٍر  بَاَن، َعنْ ي َشيْ لِبَنِ  ىلٰ وٍر، َعْن َموْ ْعفُ ِيب يَ ْبِن أَ ا نِ ، عَ ٰى ْعَش اْألَ 

 سِ ُرُؤو َىلٰ َضَع َيَدُه عَ وَ  اَم َقائُِمنَا قَ ا : «إِذَ ، َقاَل ِر اْلبَاِق 

 ». َأْحَالُمُهمْ  اِهبَ  َكَمَلْت وَ ْم ِهبَا ُعُقوَهلُ  عَ مَ اِد َفجَ بَ اْلعِ 

َثنَا ُحمَ  - ٣٢ ُد َحدَّ ا  َثنَ: َحدَّ ، َقاَل ِل املتََوكِّ ِن بْ  ٰى َس ومُ ْبُن مَّ

ُد ْبُن َيْعُقوَب، ُحمَ  دٍ َثنَا َأُبو َقاَل: َحدَّ مَّ  َالِء، َقاَل:اْلعَ ُم ْبُن اْلَقاِس  ُحمَمَّ

َثنِ  َثنَا  َحدَّ ٍم. وَ ِن ُمْسلِ  بْ ِزيزِ عَ لْ َعبِْد اِه ٍم، َعْن َأِخيلِ ْس مُ ْبُن  مُ اِس اْلقَ  يَحدَّ

، َقاَل:  َقاِينُّ الَ طَّ الْسَحاَق ِهيَم ْبِن إِ اُن إِْبرَ ُد بْ مَّ اِس ُحمَ و اْلَعبَّ َأبُ 

َثنَا َأُبو ِد بْ ْبُن ُحمَ َقاِسُم َأْمحََد الْ  َحدَّ ، َقاِيلٍّ املْروَ ِن عَ مَّ  وا َأبُ نَثَ : َحدَّ َل ِزيُّ

 اْلَقاِسمِ  َسِن ْبنِ اْحلَ  َعنِ  ،ْبِن إِْبَراِهيمَ  ٰى ُن ُموَس بْ  ِمٍد ِعْمَرانُ اَح 

ْبِن ٍم، َعْن َأِخيِه َعبِْد اْلَعِزيِز ْسلِ مُ  ِسُم ْبنُ َثنِي اْلَقاَقاَل: َحدَّ اِم، قَّ الرَّ 

بَِمْرَو  ا َض رِّ ال ٰى ُموَس َعِيلِّ ْبِن  امِ ِيف َأيَّ ُكنَّا  ، َقاَل: ُمْسلِمٍ 

 رَ مْ وا أَ َأَدارُ ، فَ نَاْقَدمِ ِء مَ  َبدْ نْ اْجلُُمَعِة مِ  مَ وْ اِمِع يَ ْجلَ نَا ِيف اَمعْ تَ اجْ فَ 

 لنَّاِس فِيَها، َفَدَخْلُت َعَىلٰ ِف اَال َة اْختِ َكُروا َكثْرَ ذَ َماَمِة واْإلِ 

مَ اسِ َوَضاَن النَُّه َخ َلْمتُ َأعْ فَ   ِدييِّ َس  ا «يَ اَل: قَ ، ُثمَّ  ، َفتَبَسَّ

إِنَّ ، مْ ْدَياِهنِ ْن أَ ا عَ ُعوُخدِ َقْوُم وَ لْ ا َل َجهِ  ٍم،لِ ِزيِز ْبَن ُمْس عَ لْ ا َعبْدَ 

يَن، وَ ُه الَأْكَمَل لَ  ٰى َحتَّ  ُه ْض َنبِيَّ َملْ َيْقبِ   اهللاَ َعَليِْه  َأْنَزَل دِّ

ءٍ ِصيُل كُ َن فِيِه َتفْ اْلُقْرآ َ لِّ َيشْ َد ودُ اْحلُ َم وَ ااْحلَرَ  وَ يِه اْحلََالَل  فِ ، َبنيَّ

 مَ  : اَل َفقَ َكَمالً،  ُس النَّا يْهِ إِلَ  اُج ا َحيْتَ مَ  َمجِيعَ َكاَم وَ ْح ْألَ اوَ 
َ
ا ْطنَ ر� ا ف

ِكتَ 
ْ
ْ  اِب ِ� ال

َ
ِة اْلَوَداعِ ْنَزَل أَ وَ ]، ٣٨م: [األنعا ءٍ ِمْن �   ِيف ِحجَّ

َوْ  : ُعُمِرِه ِهَي آِخرُ وَ   ا�ْ
َ
 َم أ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
مْ � ُ�  

َ
ْم َوأ َممُْت ِدينَ�ُ

ْ
�  

يْ�ُ ] ]٧٠٣[[ص /
َ
ُ�ُم  يُت ْعَمِ� َورَِض نِ  مْ َعل

َ
ِ ل

ْ
 سْ اإل

َ
 َم دِ ال

ً
  ينا

ينِ ِمْن َمتَاَمِة َمااْإلِ َأْمُر ]، فَ ٣: املائدة[  ٰى َحتَّ   ، وَملْ َيْمضِ ِم الدِّ

 َ تِِه َمَعاِملَ ِدينِِهمْ  ِألُ َبنيَّ  َقْصدِ   َعَىلٰ ُهمْ َتَركَ ، وَ بِيَلُهمْ َهلُْم َس َأْوَضَح ، وَ مَّ

 اُج إَِليْهِ تَ َشيْئًا َحتْ َك رَ تَ ا مَ امًا، وَ إِمَ َعَلًام وَ   اي� لِ عَ َهلُْم  امَ َأقَ وَ  ،قِّ اْحلَ 

ُة إِ اْألُ   ْد َردَّ كِتَاَب اهللا ِدينَُه َفقَ ْكِمْل َملْ يُ   َم َأنَّ اهللاعَ َفَمْن زَ  َبيَّنَُه،الَّ مَّ

َر دْ قَ  ِرُفونَ ، َهْل َتعْ َفُهَو َكافِرٌ ] [َب اهللا دَّ كِتَاَمْن رَ وَ  اْلَعِزيِز،

 ؟مْ اُرهُ َها اْختِيَ ُجوُز فِيَفيَ  ةِ مَّ ِمَن اْألُ ا َحمَلَّهَ َمِة وَ امَ اْإلِ 

َأْمنَُع َمَكانًا، وَ  َىلٰ َأعْ نًا، وَ ُم َشأْ َأْعظَ وَ رًا،  َقدْ َة َأَجلُّ َمامَ إِنَّ اْإلِ 

مْ اُس َها النَّ َيبُْلغَ ِمْن َأنْ  َعُد َغْوراً َأبْ َجانِبًا، وَ   ااُلوهَ نَ ، َأْو يَ  بُِعُقوِهلِ

َماإِنَّ ِهْم، ارِ تِيَ ْخ ابِ  ماً َماإِ  َأْو ُيِقيُموا ،مْ هِ َرائِ آبِ   اِهبَ   صَّ اهللاُ َخ ةَ مَ  اْإلِ

ةِ َبْعَد ال  اْخلَلِيَل  يمَ ْبَراهِ إِ  ُه فَ َلًة َرشَّ َفِضي، وَ لَِّة َمْرَتبًَة َثالِثَةً اْخلُ وَ  نُّبُوَّ

 جَ  :ُه َفَقاَل ْكرَ ِهبَا ذِ َأَشاَد وَ ِهبَا 
�

 عِ اإِ�
َ

ك
ُ
 اممَ اِس إِ لن� �ِ ل

ً
، َفَقاَل  ا

ر� َوِمنْ ا: ورًا ِهبَ ُرسُ   يُل لِ اْخلَ 
ُ
:  وَتَعاَىلٰ اَركَ َتبَ  اهللاُ ، قاَل ِ� ��  ذ
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َ
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ُ
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ْ
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ِه َفَأْبَطَلْت َهذِ  ]، ١٢٤[البقرة:  � ِم�َ لظ�

فْ ال ِيف اَرْت َص اَمِة، وَ َيْوِم اْلِقيَ  َىلٰ اِملٍ إِ ُكلِّ ظَ  إَِماَمةَ اْآلَيُة  ُثمَّ  ،ةِ وَ صَّ

ْفَوةِ تِِه َأْهِل ايَّ رِّ ذُ َلَها ِيف َجعَ ْن أَ بِ  اهللا  َهاَرمَ َأكْ  ، طََّهاَرةِ ال وَ لصَّ

ُ إِسْ  اَووََهبْنَ  : َفَقاَل   وَ احَ �َ
َ

وَب نَ �َعْ ق
ُ
 ق

� ُ
 َو�

ً
ة
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ْ
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 ].٧٣و ٧٢بياء: ألن[ا

يَّ َيَزْل ِيف  مْ َفلَ  َها  ِرثَ وَ  ٰى تَّ َقْرنًا حَ فَ  ناً ِرُثَها َبْعٌض َعْن َبْعٍض َقرْ تِِه يَ  ُذرِّ

  : َفَقاَل اهللاُ ، النَّبِيُّ 
�
 إِن
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ٰ أ
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ًة َفَقلََّدَها َنْت لَ ]، َفَكا٦٨ عمران: [آل  ِبَأْمرِ   اي� َعلِ  ُه َخاصَّ

ِفيَاُء ْص ْألَ ِه اتِ يَّ  ُذرِّ ِيف َصاَرْت فَ ،  َضَها اهللاَُفرَ َرْسِم َما  َىلٰ عَ   اهللاِ

  :يَامَن لَِقْولِِه اْإلِ اْلِعْلَم وَ  هللاُا مُ آَتاهُ  ينَ ذِ الَّ 
َ
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َال  إِذْ  َيْوِم اْلِقيَاَمِة، ًة إَِىلٰ َخاصَّ   َعِيلٍّ  دِ لْ وُ  ِيف  ِهَي ]، فَ ٥٦وم: [الر

اُل؟تَاُر َهُؤَالِء اْجلُ َن َخيْ ْن َأيْ مِ ، فَ ٍد مَّ ُحمَ  َبْعَد َنبِيَّ   هَّ

 ةَ مَ َماْإلِ ا إِنَّ ، ءِ ْوِصيَاإِْرُث اْألَ ِء، وَ يَااْألَْنبِ  نِْزَلةُ  ِهَي مَ َماَمةَ اْإلِ  إِنَّ 

ُسولِ ِخ وَ ، َىلٰ اعَ تَ  ُة اهللاِفَ ِخَال  َني، َمَقاُم َأِمِري املْؤِمنِ ، وَ  َالَفُة الرَّ

 .اْحلَُسْنيِ وَ اْحلََسِن ِمَرياُث وَ 

يِن، وَ َمَة ِزَماُم اَماإِنَّ اْإلِ  ْنيَاَصَالُح اْسلِِمَني، وَ نَِظاُم امللدِّ   ، وِعزُّ لدُّ

ْس ا سُّ  أُ َمةَ امَ  اْإلِ ْؤِمنَِني، إِنَّ امل َماِم بِاي، امِ ُعُه السَّ رْ فَ وَ ، النَّاِمي مِ َال ْإلِ ْإلِ

َالِة وَ َمتَاُم ال َكاةِ صَّ  ْيءِ فَ لْ فُِري اَتوْ َهاِد وَ ْجلِ اْحلَجِّ وَ ايَاِم وَ الصِّ وَ  الزَّ

َدَقاِت وَ وَ   َراِف.طْ اْألَ وِر وَ ُع الثُّغُ َمنْاِم وَ اْألَْحكَ  وَ إِْمَضاُء اْحلُُدودِ الصَّ

،  ُدوَد اهللاِ حُ  ُيِقيمُ وَ  ،ُم َحَراَم اهللاِرِّ ُحيَ ، وَ اهللاِ  َل  َحَال لُّ  ُحيِ امُ مَ اْإلِ 

هِ َسبِيِل  إَِىلٰ َيْدُعو ، وَ بُّ َعْن ِديِن اهللاَِيذُ وَ  ْكَمِة وَ بِ  َربِّ  َظةِ املْوعِ اْحلِ

ِة اْلبَالَِغِة، اَسنَِة وَ ْحلَ ا َماُم كَ اْحلُجَّ ْمسِ ْإلِ  ِهَي ِيف َملِ وَ َعاَعِة لِلْ الطَّالِ  الشَّ

 .ْبَصارُ ْألَ ااْألَْيِدي وَ  ااُهلَ َتنَ َال  ُث بَِحيْ  ِق اْألُفُ 

َماُم اْلبَْدرُ  َ  املنُِري، وَ اْإلِ االرسِّ ا النُّورُ وَ  ِهُر،اُج الزَّ لنَّْجُم ا، وَ طِعُ السَّ

جَ ِيف غَ  اْهلَاِدي  اِر.ِج اْلبِحَ ُجلَ َفاِر، وَ اْلبََلِد اْلقِ ، وَ ٰى يَاِهِب الدُّ

َما ِجي نْامل، وَ ٰى اْهلُدَ  َىلٰ الُّ عَ دَّ الوَ َمأ، الظَّ  َىلٰ  اْلَعْذُب عَ ءُ ااملُم اْإلِ

 .ٰى دَ لرَّ ا ِمنَ 

َمامُ  لِ بِِه، وَ  اْصَطَىلٰ  رُّ ملَِنِ ْحلَااْليََفاِع ا  َعَىلٰ  النَّارُ اْإلِ يُل ِيف  الدَّ

 ِك َمْن َفاَرَقُه َفَهالٌِك.ملَهالِ ا



 اإلمام  اإلمامة / احلاجة إىلٰ ) ٧٤(لف / حرف األ  .......................................................................................... ٢٥٠

، ةُ ئَ يْمُس املِض شَّ لااطُِل، وَ اْهلَ ُث َغيْ الْ وَ طُِر، َحاُب املاالسَّ  َمامُ اْإلِ 

اْلَغِديُر ُة، وَ ْلَغِزيرَ َعْنيُ االْ وَ  ُة،يطَ ِس ُض اْلبَ رْ اْألَ لِيَلُة، وَ لظَّ ا َامءُ لسَّ اوَ 

 ُة.ْوَض الرَّ وَ 

مَ ]] ا٧٠٥[[ص / فِ  ااُم اْألَِمنيُ ْإلِ ِفيُق، يُق، وَ لرَّ اْلَوالُِد الشَّ

 ِة.يَ اهِ  الدَّ ِيف  بَادِ عِ ْفَزُع الْ مَ ِقيُق، وَ اْألَُخ الشَّ وَ 

َما تُ ُح وَ ، هِ َخْلقِ  ِيف   اهللاِ ِمنيُ أَ ُم اْإلِ يَفتُُه ِيف لِ َخ وَ ، اِدهِ بَ عِ  ُه َعَىلٰ جَّ

ابُّ اوَ ،  اهللاِ اِعي إَِىلٰ الدَّ َالِدِه، وَ بِ   .  اهللاَِرمِ َعْن حُ  لذَّ

نُ َو املاُم هُ مَ اْإلِ  ُر ِمَن الذُّ أُ َطهَّ وٌص ُص ، َخمْ يُوِب ِمَن اْلعُ  وِب، املَربَّ

ُظ َغيْ املْسلِِمَني، وَ  زُّ عِ ، وَ ينِ لدِّ اُم اظَ ْلِم، نِ حلِْ اَمْوُسوٌم بِ ، مِ ْلِعلْ بِا

 يَن.ْلَكافِرِ َبَواُر ا، وَ ِقنيَ فِ ااملنَ

َماُم َواحِ  َال ُيوَجُد اِملٌ، وَ ُه عَ  ُيَعاِدلُ َال  َأَحٌد، وَ هِ  ُيَدانِيْهِرِه، َال ُد دَ اْإلِ

ْريِ  غَ ِه ِمْن ُكلِّ ْضِل فَ بِالْ ٌص َخمُْصو َنظٌِري، َال وَ  ثٌْل مِ  َال َلهُ وَ ِمنُْه َبَدٌل، 

اِب، ِل اْلوَ َن املْفِض  مِ َصاٌص تِ ْخ ، َبِل ااٍب َال اْكتَِس  وَ هُ لَ  هُ ِمنْ ٍب لَ طَ  هَّ

َماِم أَ  َمْعِرَفةَ َيبُْلُغ  ِذيَفَمْن َذا الَّ  تِيَاُرُه؟ َهيَْهاَت ُه اْخ نُْو ُيْمكِ اْإلِ

اُب، اْألَْلبَ  ِت رَ اَح وَ  ُلوُم،ْحلُ اَهِت اتَ وَ  ُل،ُقوْلعُ لَِّت اَهيَْهاَت، َض 

َ َحتَ ُء، وَ َام ظَ َغَرِت اْلعُ اَص تَ وَ وُن، يُ عُ لْ ِت اَحَرسَ وَ  ، ِت اْحلَُكَامءُ ريَّ

  َكلَِّت ، وَ بَّاءُ اْألَلِ ِهَلِت جَ َامُء، وَ ِت اْحلُلَ اَرصَ َتقَ ِت اْخلَُطبَاُء، وَ َحِرصَ وَ 

َعَراُء، وَ  َشْأٍن ِمْن  ِف ْص وَ َغاُء َعْن بُلَ يَِت الْ َعيِ وَ  اُء،بَ َعَجَزِت اْألُدَ الشُّ

ْت لِ ئِ ا َفَض نْ مِ  ةٍ ِضيلَ فَ نِِه َأْو َشأْ  َكيَْف ِري]، وَ ْقِص التَّ وَ [ زِ اْلَعجْ  بِ ِه، َفَأَقرَّ

وُم َأَحٌد َيقُ  وْ أَ ْمِرِه، ٌء ِمْن أَ َيشْ ُيْفَهُم  ِهِه، َأوْ ُكنُْيوَصُف َأْو ُينَْعُت بِ 

ي ِمْن َأْيدِ َحيُْث النَّْجُم وُهَو بِ  ٰى َأنَّ وَ  َكيَْف َال وَ  ِغنَاُه؟ ْغنِيَمَقاَمُه، َأْو يُ 

 . نيَ ِف اْلَواِصفِ ْص وَ وَ ، لِنيَ وِ انَاملتَ 

 ُيوَجُد َأْينَ ا؟ وَ  َهذَ اْلُعُقوُل َعنْ  َأْينَ َهَذا؟ وَ  ْختِيَاُر ِمنْ ِال ا نَ َفَأيْ 

تُْهْم بَ ذَ ، كَ وِل ُس آِل الرَّ لَِك ُيوَجُد ِيف َغْريِ  ذَ نَّ أَ َظنُّوا ثُْل َهَذا؟ مِ 

ذلُّ  ، تَصْعبًا َدْحضاً  ٰى قَ ْرتَ مُ  اوْ اْرَتقَ بَاطَِل، فَ َمنَّتُْهُم الْ وَ  ،ُفُسُهمْ َأنْ  اهللاِوَ 

َمامِ َمَة َراُموا إَِقاْم، وَ َأْقَداُمهُ  اْحلَِضيضِ  إَِىلٰ  هُ َعنْ َحائَِرٍة  بُِعُقولٍ  اْإلِ

 ٰى  َأنَّ ُم اهللاُهُ لَ ُبْعدًا، قاتَ   إِالَّ هُ وا ِمنْْزَدادُ ُمِضلٍَّة، َفَلْم يَ اٍء رَ آوَ ِقَصٍة، َنا

 ُيْؤَفُكوَن.

َوَقُعوا ِعيدًا، وَ بَ  الً َضَال  واَضلُّ إِْفكًا، وَ  اوالُ قَ ، وَ اً بعْ ُموا َص اَلَقْد رَ  

ِة إِ  َن َهلُ وَ  ،َبِصَريةٍ  َماَم َعنْ اْإلِ ْذ َتَرُكوا ِيف اْحلَْريَ َأْعامَهلُْم، اُن طيْ ُم الشَّ َزيَّ

  اهللاِ وا َعِن اْختِيَارِ َرِغبُ  يَن، بِْرصِ ْستَ مُ  اُنواكَ يِل وَ بِ ِن السَّ ُهْم عَ َفَصدَّ 

 ]]٧٠٦[ص اِدهيِْم: /[ُينَ نُ آاْلُقرْ وَ  ْم،اْختِيَاِرهِ  َىلٰ إِ  ولِهِ ُس رَ  تِيَارِ اْخ وَ 
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 يِم.َعظِ الْ  اْلَفْضلِ 

يَاْخ اَهلُْم بِ َفَكيَْف 
َماُم َعاِملٌ اوَ ، مِ َماْإلِ ا رِ تِ َال  َراعٍ وَ  ،ُل هَ َال َجيْ  ْإلِ

 ْلِعْلمِ اوَ  َهاَدِة،زَّ الوَ ُسِك النَُّرِة، وَ َهاالطَّ اْلُقْدِس وَ  ُكُل، َمْعِدنُ َينْ

ُس بَ عِ الْ وَ  َرِة الْ ُهَو َنْسُل امل، وَ ولِ اَدِة، َخمُْصوٌص بَِدْعَوِة الرَّ ، َال ولِ بَتُ َطهَّ

َها] بُْلغُ َال يَ  ْعَىلٰ اْألَ  ةُ نِْزلَ املَ  [َدَنٌس، َلهُ  هِ يانِ ُيدَ  َال وَ ، َنَسٍب  فِيِه ِيف  َمْغَمزَ 

ْروَ لا، وَ شٍ َريْ  قُ ِت ِمنْ بَيْ ُذو َحَسٍب، ِيف الْ  ُة ِمْن ْلعِ اوَ  ،مٍ  َهاِش نْ ُة مِ ذِّ ْرتَ

ُسوِل، وَ   ْرُع ِمْن آلِ اْلفَ وَ اِف، اْألَْرشَ  ُف ، َرشَ  ِمَن اهللاَِضا الرِّ آِل الرَّ

مَ ٌع بِ لِ طَ ِم، ُمْض لْ ، َكاِمُل اْحلِ مِ لْ عِ ي الْ مِ انَ  نَاٍف،َعبِْد مَ  َعاِملٌ  ،اَمةِ اْإلِ

يَاَسِة، َمفْ  اِد اهللا، لِِعبَ ٌح اِص نَ ، ْمِر اهللاأَ بِ  ، َقائِمٌ ةِ الطَّاعَ  ُروُض بِالسِّ

 . َحافٌِظ لِِديِن اهللاِ

ُقُهمُ   ةئمَّ ْأل اْنبِيَاَء وَ ]] إِنَّ اْألَ ٧٠٧ [[ص/  مْ تِيهِ ؤْ يُ وَ   اهللاُُيَوفِّ

 َق وُن ِعْلُمُهْم َفوْ ُهْم، َفيَكُ يِه َغْريَ تِ ُيؤْ  َال  تِِه َمامَ ِحكْ ِعْلِمِه وَ  نِ وزُ  َخمْ نْ مِ 
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ْدَرُه، لَِك َص ذَ لِ  ُح  َيْرشَ اِدهِ بَ ِألُُموِر عِ  َتَعاَىلٰ   اهللاُإَِذا اْختَاَرهُ  دَ بْ  اْلعَ نَّ إِ 

ْكَمِة، وَ بَُه يَ َع َقلْ دَ َأوْ وَ   ْعَدهُ َي بَ َفَلْم َيعْ  ِعْلَم إِْهلَامًا،الْ َأْهلََمُه نَابِيَع اْحلِ

ٌق ، مُ دٌ ٌم ُمَؤيَّ ُصو، َفُهَو َمعْ ِب اوَ الصَّ  نِ عَ   فِيهِ َال ُحيِريُ وَ بَِجَواٍب،   َوفَّ

لَ ا وَ َن اْخلََطأَ َأمِ ْد ، قَ دٌ ُمَسدَّ  ُه اهللا تَ ثَاَر، َخيُ عِ لْ اَل وَ لزَّ  َك َذلِ بِ  اَىلٰ عَ صُّ

تَُه اْلبَالَِغَة عَ لِتَُكونَ  ُل ذلَِك َفْض ، وَ ِقهِ َخلْ  ِهَدُه َعَىلٰ َشاِعبَاِدِه، وَ  َىلٰ  ُحجَّ

 .ْلَعظِيمِ  اُذو اْلَفْضلِ  هللاُاوَ  اءُ َيَش  نْ مَ  تِيهِ ؤْ اهللا يُ 

 ِذهِ ُهْم ِهبَ رُ وُن ِخيَاْو َيكُ أَ  ؟ُروهُ ا َفيَْختَاِمثِْل َهذَ  َعَىلٰ  ونَ َفَهْل َيْقِدرُ 

ْوا  َفيُ َفةِ الصِّ  ُموُه؟ َتَعدَّ ، وَ  - َبيِْت اهللاِوَ  -َقدِّ  اهللاِوا كِتاَب َنبَذُ اْحلَقَّ

ُمْ ُظُهوِرِهْم اَء رَ وَ   اُء،فَ شِّ الوَ  ٰى دَ اْهلُ  كِتَاِب اهللاِ ِيف وَ  ونَ مُ لَ عْ  يَ َال  َكَأهنَّ

بَ وَ  وهُ ذُ بَ َفنَ تَهُ وَ  اهللاُُهُم َذمَّ فَ  ،مْ اَءهُ وَ هْ ُعوا أَ اتَّ   : اَل ، َفقَ ُهمْ َس َأْتعَ ْم وَ َمقَّ
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣فيد (ت شيخ امللا /تل املقاالئاوأ

من   زمان كلِّ بدَّ يف  ال أنَّه امة عىلٰ ماتَّفق أهل اإل ]]٣٩ [ص[

وده فني، ويكون بوجملكلَّ عباده ا به عىلٰ  اهللا  حيتجُّ  وجودام مإم

وجواز ف ذلك خال لة عىلٰ ين. وأمجعت املعتزلدِّ متام املصلحة يف ا

يف هذا الرأي  همرك، وشاودوجم ن إمام مة ن الكثرياألزما خلوِّ 

ون ة املنتسبمَّ لعااو ة واملرجئةديَّ ياخلوارج والز يهف ةميَّ اإلما الفوخ

 احلديث.  إىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)١مامة (ج الشايف يف اإل

ملا  إلمام لوال اه (من أنَّ  بعضهم  ا ما حكاه عنمَّ ]] فأ٤٢[[ص 

 فعل). لاد عبمن ال حَّ ص ض، والراموات واألقامت الس

إالَّ  مَّ هُ اللَّ  ،روال تأخَّ م تقدَّ  اإلماميَّةمن  دح ألقوالً  رفهفليس نع

د قال: قذلك فأراد  فإنْ  ن قول الغالة،مم حكايته يد ما تقدَّ ير أنْ 

 ما به عىلٰ  م يف اإلمامة، وأحالالإنَّ الكالم مع ُأولئك ليس بك

قال بذلك  من أنَّ  ىلٰ ع ،ن جسامً وإلله ال يكيف كتابه من أنَّ ا مٰىض 

ًا، وإنَّام إمام انحيث ك به منيوج فلم -  لهقان كا إنْ  -  ةالمن الغ

 يةكارشع يف حلكتاب إنَّام اًا، وصاحب يث كان إهلمن ح أوجبه

لفني فيها، ويف تيل من أوجب اإلمامة، وذكر أقوال املخعلت

 اإلمام.  ج له إىلٰ ا وما احتيوجوهب

حيكي يف   أنْ  معلالأهل  منه ثلسن بمحييس ملة، فلويف اجل

ت  العلميف جع يرما البه كتا  سَمع إالَّ منه، وال يُ يإلالَّ ه إبصحَّ

أهل ن ع حيكوا أنْ لم يرغبون عن عالء أهل ال، فإنَّ فضجهته

ة بهم الظاهرتُ ود يف كُ جاملذاهب إالَّ ما يعرتفون به، وهو مو

 !املشهورة

ا أنَّ ندعنف بذلك،ل صتَّ وما ي مام بياناً يته من كون اإلا حكافأمَّ 

أنَّه  ٰى ، بمعنناً ابيونه اإلمام ك به إىلٰ ج يتحا ما ]]٤٣ص [[/أحد 

هذه غري أنَّ  ين وغامضه،دِّ لعن ملتبس اع، وكاشف  للرشمبنيِّ 

 كلِّ زمان، ويف  كلِّ  ام يفاإلم إىلٰ علَّة ليست املوجبة للحاجة ال

 إىلٰ  تجحيه مل ب دةباقع العتال  جاز أنْ ع إذا كان قد أ الرش، ألنَّ حالٍ 

 . يهمبنيِّ ف

،  فيها) األدلَّة والنظر  ه عىلٰ نبِّ يُ  نا: (إنَّهابصحض أ بعل ا قومَّ أف

يتعلَّق  س يصحُّ أنْ ه لية إالَّ أنَّ لك إليه واضحذ ال شكَّ يففاحلاجة 

د جيوز مقامه، وق اإلمام  يقوم غري بام جيوز أنْ  ة يف إجياب اإلمام

 أنْ ًا ز أيضوجيد وق   اإلمام،ريغا يهنظر فالو ةاألدلَّ  نبِّه عىلٰ يُ  ضًا أنْ أي

ال غري خاطر ور من النظ عو إىلٰ الفكر فيام يد نيففق لبعض املكلَّ يتَّ 

 ون عندنا مستغنيًا عن اإلمام.وال يكنبِّه، املن بل يستغني عمنبِّه، 

م يقولونقول اوأمَّ  السهو  ام ما دام من اإلم: ال بدَّ ه: (إهنَّ

آخر  ىلٰ ، إه...)نوؤدُّ ويُ  لونهينق امفي املكلَّفني ن] عىلٰ يلغلط جائز[وا

 كالمه. 

ا  أهنَّ  يف األُوىلٰ  ٰى ري جمرجتمام اإل علَّة يف احلاجة إىلٰ ه الذه فإنَّ 

ٌة باألحوال الٍ ح كلِّ بالزمة يف ليست  تي ُحيتاج لا، وإنَّام هي خمتصَّ

 اعتفز اروِّ العقل ُجي  نا: إنَّ ها، فقد قلائع وأدائنقل الرش فيها إىلٰ 

مام إلا تاج فيه إىلٰ ُحي ح حيلك وجه ص ذنَّ غري أرشع  لِّ بك دلتعبُّ ا

 جيز عىلٰ  مل ن وإنْ فو]] واملكلَّ ٤٤[ص ائع، /[د بالرشمع التعبُّ 

كثري  عن والمام شفاهًا، عامَّ يسمعونه من اإلالسهو منهم  امعةاجل

 يفجائز  مطأ عليهاخلد تعمُّ خبار فإنَّ م به من األد علمهؤكِّ ممَّا يُ 

 إلمام وهو حارضا من يسمعونهام يفعليهم جوازه  بنيو لني،احلا

 فاة الرسولليهم بعد ووز عوبني ما جيجود العني قريب الدار وم
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ع من ذلك واإلمام موجود يمكن ا يقم اضح، ألنَّ واإلمام فرق و

يكون له  عد وفاته اليقع ب دراكه وتالفيه، ومااستام لإلم

ة جَّ لت احلوال بطحاأله يف هذط غلالمنهم  إذا استمرَّ تدرك، ومس

 ف.خالمن يأيت من األ ىلٰ ع عبالرش

ا قوله: (إنَّ كون اإلم ة نَّه بمنزلألغري معترب اجلهل به  ام معفأمَّ

لم الع  منف [فإذا كانت احلال هذه] فال بدَّ ملكلَّ ه عند اغري

 باإلمام).

ه، ب العلم بيوج أنْ  ىلٰ اهللا تعا واجب عىلٰ واب: أنَّ ال اجلفإنَّ 

ط ، فإنْ هنم نوُيمكِّ   وإنْ  ،اً ورمل يكن معذه ب ملف بالعكلَّ امل فرَّ

ن من ر يتائه بأمن من لقكُّ والتممن االنتفاع به أخرج نفسه  مكَّ

ة عنه،  أيضاً يكن  ته ملإزال  يصحُّ  فكيفمعذورًا، وال سقطت احلجَّ

 ملنَّه أله عرف إماممن مل ي ر كلُّ عذَ يُ  أنْ  ي إىلٰ ؤدِّ ك يُ قوله: (إنَّ ذل

من   كلُّ  : ان]] ك٤٥ [[ص/ لو كالمه حُّ كان يصنَّام إو )؟تهعلَّ  زحي

ن م االنتفاع به،  يل له إىلٰ فته وال سبن معرال يعرف اإلمام ال يتمكَّ

ا واأل فريطه. ه بتة لالف ذلك فال إشكال يف لزوم احلجَّ مر بخفأمَّ

وال  ،ا هو اللطفحصوهل ملعرفة: إنَّ مجاعتنا يف اقوله وهذا كام ي

 انن حيث كما يهلإ لوصُّ التط يف إذا فرَّ  هلل صمل حت نمل ذرع

 نًا من حتصيلها. متمكِّ 

ا إلزامه   غري الزمف جة املكلَّفنيبحسب حاة ة عدَّ أئمَّ  إجيابفأمَّ

واالعتبار الذي  لعقليه ان ملوضع عمدتنا، ألنَّ الذي يقتضلو فط

 سةئار ا، والهخمصوصًا فيعددًا الرئاسة ال  اللطف بوجود كرناهذ

ة أدلَّ  ىلٰ عدادهم إوأ ء ؤساصفات الررجع يف نَّام يإو، صةخمصو

كون واحدًا ي ام جيب أنْ أنَّ اإلم عىلٰ  ، فليس يمتنع قيام الدليلُأخر

من  كان إذا -أمراؤه وخلفاؤه يف األطراف كون وي، العاملَ  يف

ة، وكلُّ مجاعة من األ وجود يغنون عن -ورائهم  غري  ذلك ئمَّ

 .نا إليهما ذهب ىلٰ ع ة لطفاسرئالأنَّ  دح يفقا

ا لتي  ام واحد ففي احلال ا: إنَّ اإلملواا قاذإ مألهنَّ ( ه:قول فأمَّ

بعضهم، ه، أو العامل علي يقف كلُّ  أنْ  نال خيلو م ظهر إمامتهت

..)، زاحة.كون العلَّة غري مت أنْ يجب يع غري ممكن، فووقوف اجلم

 المه. ر كآخ إىلٰ 

 الزمان  يفواحدٍ  مةماوجب إن الا ك: إنَّ ليف ذنقول  ل مافأوَّ 

 جع يفيف اجلملة، وإنَّام املرلرئاسة وجوب ا ىلٰ عا لَّند ذيال دليلبال

 ُأمور ُأخر. ذلك إىلٰ 

ون تارًة ختتلف املصلحة فيه، فيك د جيوز أنْ ]] وق ٤٦[[ص /

هور عنه من حال ظاد بام يسأل أر إنْ وتارًة مجاعًة، ف دًا،واح ماً إما

ل اامإلا اءابتد اهل ةاحلجَّ  مولزوامته، إم  لكذ ة ففيئمَّ ألمة، وأوَّ

نمل يتم ل إذااحلا د ظاهر يف أحام الاجلميع من العلم بحال اإلم كَّ

ة لتكون علَّة اجلميع مة أئمَّ بل جيب إقاجيوز عندنا  دق املواضع  ة عدَّ

 احة.مز

ا أنْ  مكن ث مل يبتداء من حيالتي تيل اال حواليسأل عن األ فأمَّ

 عند حصول هرال اإلمام وظهوحبم عللد ابالالف  أطرايف هو  من

نوا من  يتممل وإنْ  - هؤالء امًا فعندنا أنَّ عليه ونصبه إم صِّ لنا كَّ

مامة اإلمام الذي هو قبل ملون بإفهم عا -ل ِكَر يف احلالعلم بام ذُ ا

 والته، وبحسببَل ُأمرائه ون قِ فون ماهر، ومترصِّ الظ مامذلك اإل

د  يتَّصل هبم فق سيول، هم لحتمص يف ٍف هلماذا كهم، وه تدبري

 وظهوره، وقيامه هبم مقامه، غريهصال مع اتِّ  إالَّ ه وتاإلمام وم

وإنَّام كان يف باإلمام،  ل من املعرفةاوال من األحخيلو يف ح  فليس

وا من اعتقاد  عرُّ م فقد اإلمام، ويصل هبيتَّ  بهة لو أمكن أنْ كالمه ش

ا واأل ،همامقخر آلا امميام اإلق هبم تَّصل ي  أنْ إمامته من غري  مرفأمَّ

 ساقط.القدح بمثل ذلك ف اهرنما ذك عىلٰ 

ا تعلُّ  الفرتة علوم من حال نَّ امليد ألل فبعُس رُّ ني القه بالفرتة بفأمَّ

الفرتة إذا  أنَّ أين (فمن  ال من اإلمام، الزمان من النبيِّ  خلوُّ هو 

ة)؟بت يف األئوجل ُس يف الرُّ  ثبتت  ة يفبوَّ لنا من جعل يلزموهذا  مَّ

 اعتربناه.  ام ون] واجبة د]٤٧/[[ص  حالٍ  كلِّ 

ا   قوله: (إنْ م لطفًا، واإلماا ما نذهب به من كون عنَّحكايته فأمَّ

 نْ مكنكم هذا القول، وإالَّ فيجب أعمُّ أ وجه ي عىلٰ لتموه لطفًا عج

ثّم فني). بعض املكلَّ  زمنة منه، أوألض ابع يف ذلك خلوُّ  زواجتوِّ 

فبيِّنوا ، ليدلف إالَّ برفة لطهذه املع نَّ إ ل نق(مل :لكبعد ذ نله مقو

 تم...). مَّ ما ذكر] ليتاألدلَّة قائم [فيام ذكرتم ه منأنَّ مثل

ا ذلك أنَّ  ين، والذي يدلُّ عىلٰ طف يف الدِّ مامة عندنا لفاإل

إليه يف  اء ومن يفزعونلرؤسخلوا من ا ٰى س متالنا أنَّ  وجدنا

عيشتهم،  رتكدَّ وت م،هلواربت أحطم اضسياستهريهم وتدب

م متالبغيوظهر منهم الظلم و، يحبلقهم فعل اوفشا في  ٰى ، وأهنَّ

 وا إىلٰ ُأمورهم كان يهم يفعون إلرؤساء يرج يس أوكان هلم رئ

 قبيل وبلدة  كلَّ يعمُّ  ح أقرب، ومن الفساد أبعد، وهذا أمرصالال

سب ما حطف بؤساء لود الرثبت أنَّ وج مان وحال، فقد زوكلَّ 

 . ليهإ هبنذ

إحلاق  فة وإجيابه عليناعرملا اللطف يف بعمومه قتعلُّ  امَّ فأ
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ف   تكليف ومكلَّ لَّ مل تعّم ك  املعرفة، ألنَّ اإلمامة هبا يف ذلك فبعيد

ام ت ببل من حيث اختصَّ ]] لطفًا ٤٨كانت /[[ص  من حيث

 بعضها،خيتلف  اف أنْ متنع يف األلطس بمجب ذلك فيها، وليأو

  ، هٍ جو من كلِّ  اخاص�  وبعضها ،هٍ وج من كلِّ  اا عام� هبعض فيكون

 من وجه آخر.  اوخاص�  وجه ا منوبعض آخر عام� 

مكلَّف   كلَّ ا تعمُّ ملعرفة، فإهنَّ ا وجه: كلِّ  من و عامٌّ ما ه فمثال

 ل.مُّ أيضًا األحوا، ويع فيهتكون لطفاً  وتكليف أمكن أنْ 

ا ما يعمُّ ف ب جتا هنَّ ة، ألالكالصآخر:  صُّ من من وجه وخيأمَّ

، أو ما جيري جمراه نعم ولصبحمعذور غري  لَّف مكلِّ ك ىلٰ ع

ال  لتكليف، ب طفًا يف كلِّ هنا لعموم كو ليس يمكن القطع عىلٰ و

 . فنيكلَّ ة يف املكانت عامَّ  ة يف التكليف، وإنْ تكون خاصَّ  يمتنع أنْ 

ا األحوال ف ا ليست  ال شبهة يف مامَّ فأمَّ نا دة هلا لوجوبعامَّ أهنَّ

 ن.سحي ال بل ،صالةال فعل ايهف ال جيب االً حوأ 

ت ُتوقَّ ل التي مل جيب فيها فهي األحوا ا األحوال التي المَّ أف

 الواجبة.للصالة 

عن الصالة مع  اهللا  ٰى فهي التي هنحيسن فيها ا التي ال مَّ وأ 

 ورها.حض

ا ما ٤٩[[ص / لولد فكخلق ا وجهٍ  من كلِّ  اصٌّ هو خ]] فأمَّ

 عضيف ب فاً لط يكون أنْ  تنعيم اله ، فإنَّ ورعمل مامري ثأو تزيٍد، ل

لطفًا ن له يكو نها، وكذلك ال يمتنع أنْ ٍد مكاليفه، بل يف واحت

يكون لطفًا  ٰى وال حتَّ ًا يف األحس، وكذلك أيضانغريه من الدون 

ام ] هذه اجلملة ف[تـت، فإذا ثبٰى ُأخر ًا يفن لطفيف حال وال يكو

صفته  كان عىلٰ  فكلَّ م لِّ لك اً فمام لطد اإلون وجويك أنْ  املانع من

زنا اختصاصه  وإنْ  لٍ حا  لِّ القبيح ويف ك عل ف ز فيهجيو من جوَّ

ينا  بض، فليس جيليف دون بعببعض التكا بينه وبني  إذا سوَّ

آخر،  بمكلَّف دون اتص� يكون خم خلصوم أنْ املعرفة ملا ألزمنا ا

 شمول يففة باملعرحلاقه قصدنا بذلك إدون حال، وكان ال وبح

 موم األحوال أنْ وع املكلَّفني نم التي ذكرناها ةفصالصَّ بختا من

 وجه. لِّ التسوية بينه وبني املعرفة يف ك زمنايل

 األفعال  إلمام لطفًا يف كلِّ ن اكو طع عىلٰ يظهر لنا الق ا ملأنَّ  ىلٰ ع

أيضًا  ه ال يمتنعال اجلوارح فأنَّ أفعيتعلَّق بيام لظهوره فكاليف والت

 نَّ والقصود، ألت اادمن االعتق بلولقصُّ اتخي امفي فاً طون ليك أنْ 

 أنَّ صالح رسائرهم كالتابع لصالحناس املعلوم من حال ال

 يقع من ريقتهم فيامورهم. وحسن طمواستقامة أُ ظواهرهم، 

، يضاً ضامئرهم أ استقامة  ىلٰ واعي إالد رة من أبرّ أفعاهلم الظاه

 .لكلِّ اًا يف اإلمام لطفيكون  مكن أنْ هذا ي وعىلٰ 

غري هذا الوجه كأنَّه ن كاالكالم حيث من  مما تقدَّ  انفلَّ تكنَّام إو

 مافيه بخالف ض التجويز يعرت مقطوع عليه، وممَّا يمكن أنْ 

رناه.  قرَّ

ا قوله:]] ف٥٠[[ص / مامة (وال فرق بني من قال: اإل أمَّ

ء من من يقوم بيش اإلمارة، وسائريف قال مثله لطف وبني من 

  من يقول يف  وبني  ،دٍ ام واحمإ يف ذلكقول ي من، وبني ر الدينُأمو

 . ة...) مني أو أئمَّ ماإ

م من كالمنا ما يفسده، وفق  ة عىلٰ عقول دالَّ  الأنَّ  انَّيَّ بد تقدَّ

ال ورؤساء عدد ال ة عىلٰ ست دالَّ يف اجلملة، وليرئاسة ب الوجو

يف  ات رئاسةالين أمر الوجمراها م ٰى جر وماواإلمارة صفاهتم، 

ام إم ل ام مل نجعر، وإنَّ هظاتفاع ناالو اهب لطفالن ن، ومكايالد

شاء  ها إنْ ع بصفة األُمراء لعلل ُأخر سنذكرجلمي ورئيس االكلِّ 

وجوب  عىلٰ ا نجعل الدليل ه لو كنَّيلزم كالم وإنَّام كان ،اهللا تعاىلٰ 

مناه من ا مختتصُّ هبهتا التي صفامامة باإل  وجوب الرئاسةا قدَّ

ة اإلمام بني رئاس وهوجبتمام أ ق فيرِّ فتُ  عقول الال : (إنَّ فيقال

 .اعة)واحد ومج  ورئاسةمريألوا

لنا يف وجوب ال ا إذا عوَّ  ا ذكرناه، ويفم جلملة عىلٰ رئاسة يف افأمَّ

 . كالمه غري مل يلزمنا ئيس وعدد الرؤساء عىلٰ صفات الر

ا تكر ني فلَّ ع املكن مجيمام ال ُمتكِّ أنَّ معرفة اإل(ب اره القولفأمَّ

 يزيل  م تفصيالً كالاللنا ، وفصَّ ما فيه انَّبيَّ د ، فقحدًا) اون كاإذا 

 ة.لشبها

ا قوله: (فقد كان جيب عىلٰ   ن كلُّ مكَّ يت ول أنْ هذا الق فأمَّ

يف ذلك : جيب قالوا لنا ٰى ه، ومتاألُمور من ِقبَل رفةف من معمكلَّ 

زوه يل ون حال، ق حال د ه: قول إىلٰ .)، وم..يف قوم دون قهلم: فجوِّ

ام إمف نعر عليل أنْ هذا الت ىلٰ ع جيب]] ٥١/[[ص  ناك وقد(

م  ب أنْ فيج ا، وإالَّ زمانن يشء من نكون معذورين). فقد تقدَّ

 ؤّديه وإنْ اإلمام ومعرفة ما يُ  أنَّ معرفةاه، ومجلته: معن الم عىلٰ الك

نون من حصومت  اجلميعفإنَّ  أحدٍ  لِّ صال لكمل حي   ، ل املعرفة لهمكِّ

 ندن عمكَّ فيُ  إزالة خوفه ىلٰ ع درونم قاهنَّ أل ة منه،لَّ ع األدواستام

نه، نفسه، وبيان ما يلزمه بيا ة عىلٰ داللظهور، والذلك من ال

نني  وكنَّ يرجع إلينا،  إذا كانيه ؤدِّ ، وبام يُ بهع املعرفة فارتفا ا متمكِّ

 مام زمانه. ر من مل يعرف إعذ ه من ثبوتجيب ما ظنَّ لته ملمن إزا
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ا ف  عن ٰى أغن - ةمَّ ئألا أعني خرب - هم خرب(إنَّ قوله: أمَّ

يغني عن اإلمام  بأنْ  واتررسول والتفخرب ال م،مااهدة اإلمش

منا م...)، أوىلٰ  ل فقدَّ الفرق بني لزوم  ابيَّنَّ، وبني األمرين بها ُيفصَّ

ة باألخبار ال ًا هلا،  حارضورائها، ون اإلمام من تي يكواحلجَّ

التي ال  راخببني األو لطغال من يقع فيهاما  دراكاستنًا من ومتمكِّ 

ع الغلط فيها، وقو إليه عند صوم يرجعمع ورائها، وال إمام من

عنه إذا مام باخلرب اإلعن مشاهدة استغنائها وهذا فرق واضح يف 

إذا  ار بعد وفاتهباألخبنا عن الرسول ن موجودًا وعدم استغنائكا

 ا. لغلط فيهمن ايقع ما  يتالىفٰ  يف الزمان إمامكن مل ي

ن مصلحة م اممول: إنَّ اإلا ال نقالوا: إنَّ ق  إنْ وله: (فق  افأمَّ 

لمة اجتامع الك]] ظننتم لكن ملا نعلمه من أنَّ ٥٢ص حيث /[[

اخلري والطاعة،  التآلف عىلٰ  أقرب إىلٰ س واحد مطاع رئي عىلٰ 

 السؤال. آخر .)، إىلٰ لم والفساد.. عن الظوالعدول 

  -ف طلا إهنَّ : ناله قل يكن الوجه الذل م:هل يل(ق وله: ثّم ق 

عاله، إذ ال ن أففعل م  لَّ مكلَّف، وك خيتصُّ كلَّ  -يعني املعرفة 

ورجاء  ة صارف،رضَّ املأنَّ خوف   وهو عاملأحد من العقالء إالَّ 

اختالف  فيام مٰىض  ابيَّنَّ آخر كالمه. فقد نفعة داٍع...)، إىلٰ امل

 ضها عىلٰ ال جيب محل بع ه، وأنَّ خصوصهالطاف يف عمومها واأل

 ه الذي منة، والوجرفعاإلمامة باملغرضنا يف تشبيه  انَّبيَّ بعض، و

،   وجهٍ من كلِّ  سوية بينهاما عليه الته مجعنا بينهام، وأنَّه ال يلزمنأجل

ذي من الوجه ال مة لطفاً ر مل يقدح يف كون اإلماتعذَّ  ك وإنْ وأنَّ ذل

 .ذكرناه

ا قوله: (ال ة رضَّ املف خو امل أنَّ ع قالء إالَّ وهوعال د من أحفأمَّ

 وهو ء إالَّ من العقالال أحد  ك،ذلعة داٍع) فكصارف ورجاء املنف

 لوقوع الظلم ليدهيم مقلِّ وانبساط أ  عامل بأنَّ وجود الرؤساء

 فإنْ فع لذلك، وان، أو را]] والعد٥٣والبغي /[[ص والفساد، 

 ما ذكرناه يف عدفي أنْ  عىلٰ ة مذهب له فاسٍد حامل لنرص محل نفسه

 قًا بينهفرد ح هبا مل جيء من وجود الصاللعقالامه ليعا ومرئاسة، ال

ة ر من خوف امثل ذلك فيام ذك نفسه أيضًا عىلٰ محل وبني من  ملرضَّ

 ة وكونه داعيًا.جاء املنفعه صارفًا، ورونوك

ا قوله: (و  كوهنا مصلحة للكلِّ  افة أوجبن املعرك أنَّ ُيبنيِّ ذلفأمَّ

زوا  ٰى ومتٍن، ثا اممإ هحلمن مصا يكون  اإلمام أنْ م يففليزمه جوَّ

فبعيد عن الصواب، ألنَّ .)، يف غريه..لزم ذلك م ماتغناءه عن إاس

 إىلٰ  ٰى ال يتعدَّ  اإلمام لطفاً ن أوجبنا كو ذي من أجلهالوجه ال

القبيح دون من   نه فعلم ملن ال يؤَمنكون لطفًا اإلمام، ألنَّه إنَّام ي

إمام  ىلٰ ام إإلما ةجاحب ا القوليلزمنمنه. فكيف  وناً ذلك مأم كان

بيح منه قياسًا الق وع يشء مننا من وق انأمه وكامله، ومع عصمت

 ناه؟ما ذكر كلُّ  ؤَمن منهايُ  ة التي الحاجة الرعيَّ  عىلٰ 

ن  إمام م  إىلٰ  تفعت حاجتهضًا: إنَّ اإلمام إنَّام اريل أيولو ق 

 دلَّ د لدليل ق نَّ اًا، وذلك ألمأمومتابعًا يكون  يصّح فيه أنْ  حيث مل

 مفتقر  غريالً وافراً ومًا كامعصم من أن يكون  اإلمام ال بدَّ أنَّ  عىلٰ 

 ان ذلك ثابتاً غريه، وإذا ك لفضل إىلٰ يف يشء من رضوب العلم وا

يف بعض  مقتديًا بهيكون  أنْ  له إمام مل يكن بدٌّ منفلو كان 

أمر تكميل   إليه يف حمتاجاً لوم، وعيدًا منه بعض الفتعال، ومساألف

ن يف يشء م قر إليهفتَ يُ ون إمام ال يك ه ال جيوز أنْ ألنَّ عليه،  لصحيمل 

 ه اخلالل. هذ

اها ُحتيل  منالتي قدَّ  فات اإلمام]] وإذا كانت ص٥٤[[ص /

دناه، والرريغ جته إىلٰ حا  قليل منه  جوع إليه يفه يف يشء ممَّا عدَّ

ا م ٰى ، وجرا الوجهن هذام مم إممايكون لإل ال أنْ حتكثري، اسو

 ٰى وتكليف س كلِّ رفة لطف يف وهلم: (إنَّ املعق  ٰى رهنا جمها هاذكرن

مها، مثل تكليف النظر ليف التكا   ىٰ وما جريف طريقها التي تقدَّ

كليف طفًا يف بعض التتكون ل فة من أنْ املعرخرجت امَّ ـاه)، ولجمر

لطف امها يف القمغريها فيه وقام  فاً يكون لط مل يصّح أنْ  من حيث

 مل يهطفًا فكون لي أنْ  فيام يصحُّ  طفاً كون لي ال نْ أ لكذ يلزم عىلٰ ومل 

 ٰى فيه معنمكلَّف صحَّ  اإلمام لطفًا لكلِّ  يكون أيضًا أنْ يمتنع 

ن لك فيه من لطفًا ملن ال يصحُّ ذمل يك وإنْ  ئتامم لغريهاالقتداء واال

ة  لكان  طف مقامهاللا يفمة إلماري اغ مل قام هلواألنبياء، باألئمَّ

 . اً معتمد اوجهًا قوي� 

ا  لَّفًا  ف مكلو كلَّ   تعاىلٰ اهللا علَّتهم أنَّ  : (ويلزمهم عىلٰ قولهفأمَّ

يف  إنَّام يصحانة لفة والفرق ألنَّ اإل عن إمام، ٰى واحدًا الستغن

ستدالل مل ا من االعنَّذي حكاه ة...)، فطريف، ألنَّ الاجلامع

ا نكرفقط، بل قد ذ امد عدم اإلمقة عنالفر كرذ ىلٰ ه ع فيترصنق

أنَّ ب فهوالطاعات،  فساد، وفعل اخلريوال ع الظلمقوو أيضاً 

احد أَما ان يف الوان يف اجلامعة وال تصحَّ نَّام تصحَّ قة إلفة والفراإل

ن  ب املعصية؟ فهذا سهو مة وجتنُّفعل الطاع  يف الواحدصحُّ ي

 ب!صاحب الكتا

ا قو ا اجلاممن حال  املعلومذا كان م إيلزله: (وفأمَّ  ٰى قتبعة أهنَّ

..)،  م.ماتغني عن اإلتس كاملالئكة أنْ  طاعة]] ال٥٥ص [[/ عىلٰ 
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 له يكون لطفاً  عن إمام كان معصومًا فهو مستغنٍ   منشكَّ أنَّ  فال

أنَّه يعلم  املعصوم أكثر من أنْ  ٰى عنيح، وليس متناع من القبميف اال

اإلمام  ناء عناالستغيف   فرقا، والهنمرج وال خيالطاعة  عىلٰ  ٰى يبق

وبني  كةئاعة كاملاللطا عىلٰ  ٰى ه يبقم أنَّ املعلو من لوجه بنيذا اهن م

ة وااأل  ياء.ألنبئمَّ

ا قوله: (ألنَّ يف الع صل تياره، ومل حياخا ُتِرَك وقالء من إذفأمَّ

  عىلٰ ُقِهرَ  ٰى ومت الصالح، إىلٰ ن أقرب لغريه ومنقادًا له يكو تابعاً 

ء ن العقالم شكُّ أنَّ ال ن ا...)، فإنَّ ح أبعدالصال من ه كانباع غرياتِّ 

الفساد أقرب،  ىلٰ ان إحاله، وك  يستقممله ريباع غاتِّ  ن إذا ُقِهَر عىلٰ م

ه فاره عنباعه لنتِّ ا ِهَر عىلٰ من قُ  له عىلٰ مل يصلح حا غري أنَّه وإنْ 

أو ه الح حلصيممَّن يكون  من أنْ  لك، فال بدَّ وكراهته له أو لغري ذ

واالنقياد سته ر رئاؤثِ ويُ إليه،  ه ويميليتضن يرغريه ممَّ  عىلٰ يستقيم 

ال: (إنَّ الصالح من ق  يف قول كون قدحاً ي اما ذكره إنَّ له، وم

 هبذا فيقدحن)، ومل نقل من كا كائناً رئيس  كلِّ حاصل عند وجود 

 ال سل النايله، أنَّ حاحتص تاج إىلٰ الذي حيبه يف قولنا. واملوضع 

ه، ودوجم عند ملة كحاهلاجلا يف رئيٍس م قدف يكون مع أنْ ز وجي

دوا عند  ئيس ويفسر ونوا رئيسًا ديكره ال يمتنع أنْ كان  وإنْ 

 ونالذي يفسد يكشفه أنَّ دون رئاسة، والذي ُيبنيِّ هذا و ئاسةر

ارونه من خيت ض الرؤساء لو ُأقيم هلمد إقامة بعويضطربون عن

لحوا ]] وص٥٦، /[[ص هليا إنولسك م من يرضونهونصب هل

كرهوه مل يكن  ة منسند رئاع همفساد أنَّ  لك عىلٰ ذ دلَّ عليه، ف

ة الرؤساء، بل ألجل ومجلالرئاسة، ق بأصل لَّ تعتفرغ ألمر ياس

لسلطان لعهم لطاعة اخ اخلوارج معس، وهؤالء رئيس دون رئي

مراء، ؤساء ونصب األُ من الر وقهم عن كلمته مل خيلواومر

 معروفون.وقٍت بعد آخر  لِّ  كيف اؤهمورؤس

ارة الذعمن أهل ة بقهذه الطعن  مل يزل منلك وكذ

يه، وكبري رأ  فزعون إىلٰ م رئيس يهلن يكو بدَّ أنْ ص ال والتلصُّ 

 يتدبَّرون بتدبريه.

الً فيام ادَّعي اإلماميَّةم ن نازع منهفم ز ناه أوَّ  أنْ  من أنَّه ال ُجيوِّ

 عىلٰ اه اعها نبَّهنرتفام ة حكلمرئاسة يف اجلحكم وجود ال يكون

 يف الثاين وهو أنَّ فنا خال وإنْ ، لهت يف عقملا هو ثابعه فورغفلته، 

وال ينقاد له، ويفسد عند  اء، بعض الرؤسقد يكره ء البعض العق

فهو غري  -صحَّ  وإنْ  - ذلك نَّ أ  ابيَّنَّقد ا ألنَّ  خالفهنا مل يّرض واليته 

  ريقنا.قادح يف ط

ا ة، ألنَّ ئمَّ إثبات أ  قةالطريهذه  عىلٰ  زمهمل، فيبعدقوله: (و فأمَّ

ف ارهلم رئيس يش بلد إذا كان  لِّ هل كأ  أنَّ  مل عا]] املت٥٧[[ص /

م  أيدهي م ويأخذ حاالً بعد حال عىلٰ عنه وال يغيب أحواهلم،

م أقرب إىلٰ الشتات عنهمنهم، ويزيل ج م املعوَّ [وُيقوِّ   م] إهنَّ

ف  سلفيام انَّبيَّ د ، فقدًا)اح ولعاملئيس يف االر يكون ن أنْ الصالح م

إثبات  قول ال تدلُّ عىلٰ الع لنا: إنَّ وق ، ٰى عنق هبذا املالتعلُّ ن البط

ه اهللا ما يعلم عدد، وأنَّه موقوف عىلٰ  دون والرؤساء ةاألئمَّ  يف عدد

اعتبار ما يوجب وجود  ا ظنَّه منح وليس جيب ممن الصال ىلٰ تعا

ما  ةاس رئبذلك أنَّ اد أر ه إنْ نَّ ، ألدٍ  بلويف كلِّ  مكانٍ  يف كلِّ لرئيس ا

واحدًا كان  اإلمام وإنْ  أنَّ دنا وعن ، يح فهو صح بلدٍ  جيب يف كلِّ 

ر األُمراء يف ؤمِّ  البلدان، ويُ اء يفخلف اخللفيست ه أنْ ليع فيجب

 موضع رئيس يف كلِّ يكون ال أنْ ال بدَّ من  هأراد أنَّ  نْ ألمصار، وإا

يدلُّ عليه  ال فطري قرتاحفهو ااجلميع  وإمام الكلِّ بصفة رئيس 

يف اجلملة، اسة نا الرئجبأومن حيث ب علينا التزامه ، وال جيقلعلا

ه] ـ[ـموضع عند مصرينا إىلٰ  عاىلٰ ئة اهللا تبمشيبعد  يامبيِّنه فنُ  والذي

كشف عن كون عليه يي وما جيب أنْ وأحواله  لِّ ة إمام الكمن صف

 ه.بَلِق  من الوالةه وفائخلل تكون جيب أنْ ال  أنَّ تلك الصفات

ا قو ٰ إنَّ اإلمام يُ  قالوا: ٰى ومت( :لهفأمَّ هلم:  قلنا، بلدٍ  كلِّ يف  وىلَّ

عضًا، وينقاد هم برؤساء بعضتَّبع الي ال الصالح أنْ  ربَّام كان

ز يف يتميَّ  يس أنْ الرئ من حقِّ عض، ألنَّ ]] لب٥٨بعضهم /[[ص 

ح يف بعض صاليكون ال ر أنْ نكِ ة...)، فلسنا نُ ن الرعيَّ ذلك ع

 اىلٰ ذلك نصب اهللا تع ره، وإذا وقعر ما ذكيقدجهة ت ال عىلٰ وحاأل

غ ذلك لعقل ُيسا اجلميع، فإنَّ ًا له صفات إمام إمام  بلدٍ لِّ ك يف وِّ

من   واحدٍ لكلِّ  هللا تعاىلٰ ينصب ا يمنع منه، بل ال يمتنع أنْ وال 

ا أنْ أ، فباً واج ذلك يكون ام الذي منعنا منه أنْ امًا، وإنَّ الناس إم  مَّ

 ب الكتاب.ينفع صاح والنا يرضُّ  ال مامَّ ئزًا فجا ونيك

ا  لبعض، جاز يفيكون تابعًا  أنْ  عضهمجاز لب لو(ف قوله: فأمَّ

من  ين ال بدَّ للجامعة، إذا أرادوا نصبه، فمن أ عًا يكون تاب هلم أنْ أوَّ 

 صِّ اب النجيعلينا إ الظنِّ  و رجوع إىلٰ ؟...)، فهِقبَله تعاىلٰ ن إمام م

ة يف اجلملة ئاسوجبنا الرمن حيث أ  ىلٰ اتع ل اهللاِقبَ من  اإلمام عىلٰ 

لذي ا تلفان، وأنَّ أنَّ الطريقني خم كرنا، وقد ذاهب ل اللطفوحصو

لطف يف ثبوت ال ه ليس هو الذي دلَّ عىلٰ علي وجب النصَّ به ن

ه من قوله: (جاز يف لذي ذكرأنَّ ا ىلٰ يل اجلملة. عسب ئاسة عىلٰ الر

هلم ع باه باتِّ من يحنصبه) ترصوا دراإذا أ  عة للجامتابعاً  يكون أنْ  أوَّ
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 مل ه التيالوجوآكد  ة عىلٰ رعيَّ ن النصبه م يديرده ملن اإلمام، وانقيا

ل مذهبه التزامها، والقول هبا، ن أهبنا يسومويزل أصحا

باع الرعايا نصبه كاتِّ  إذ أرادوا باعه للجامعةتِّ نَّه جعل ايمتنعون ألف

دهم هو ع هؤالء وانقياابنَّ اتِّ أ  لمحن نعم، ونه هلوخلفاءمراءه أُ 

كان  ، فإنْ يهمأمرهم وهن نيف برصُّ سبيل الطاعة والت عىلٰ 

خيتاره من  اإلمام مععل حكم جي أنْ ]] قد نشط ٥٩ [[ص/

 ن الوالة فامجمراه م ٰى جرألمري ومن ة مع اوينصبه حكم الرعيَّ 

ه رادما أ  د عىلٰ اوقد ز ، إليهشناعة موضع مل يرصبقي من ال

 .ٰى ا املعنلتزام هذذهبه يف امل من أه صحابناأ 

*   *   * 

جوب عنه يف و ٰى ستغنيس يُ مام فلاإلا فأمَّ ] ]٧٥[[ص 

 ا ظنَّه، ألنَّ أصحابنا قد ذكروام ا ذكره عىلٰ سائر م ىلٰ إ اتالصلو

 لك:ذ جة إليه يفوجوه احلا

 هات.بُ وإزالة الشُّ  ومكيد العلفمنها تأ

له وُينبِّ نيِّ ذلك ويُ ُيب أنْ ا نهوم  مشكله وغامضه.  ىلٰ عه فصِّ

ن فون املكلَّ أمليناقلني كونه من وراء ال ]] ومنها٧٦ص [[/

 ل إليهم. يص من الرشع مل يكون يشء من أنْ 

من  ه األُمور طَلق االستغناء عن اإلمام يف هذيُ  أنْ ولو وجب 

 ىلٰ لوجب ع من غري جهة م هباالعل إىلٰ  نا طريق يوصلل حيث كان

ول عن الرس االستغناءقوا طلِ يُ  هل مذهبه أنْ وأ  صاحب الكتاب

بذلك العقل. ومن أطلق ئه بقبل أداه ناا علماه إلينا ممَّ ا أدَّ يف مجيع م

 فيه إالَّ  يمتنع منه وحيتجَّ  أنْ  يمكنني، وليس ة املسلملمج خرج من

 حتججنا به. بمثل ما ا

*   *   * 

ا زالته متاج إليه إلا حيقالو نْ قوله: (فإ افأمَّ ]] ١٠١ [[ص

يان اإلمام نا أنَّ مع بفقد علم الديانات،س فيه من انالاختلف 

 - ه ليكان حيتاج إ هذا الباب، فإنْ  ه يفده كعدمجوفوف قائم اخلال

تاج إليه كان حي فساده، وإنْ  ابيَّنَّف، فقد خلالليزيل ا -عندهم 

ة زوا عن ي رشع تغنالعقل واله فأدلَّة اخلالف ببيانل لصحَّ

 ك...). لذ

 يانات عىلٰ ن الدِّ ناس فيه مف اللتفام خي ]]١٠٢[[ص /

 وسمعي:  رضبني: عقيل

ا ا ة به قائمة، واحل يث كانتح منلعقيل ففأمَّ   الطريق إىلٰ جَّ

 مام فيه إالَّ اإل وط مل حيتج إىلٰ متكامل الرش كلِّ ممكنًا ل صول إليهلوا

من جهمن الو دًا،يكون مؤ اه، وهو أنْ الذي قدَّ تنع ن ال يمكا وإنْ  كِّ

 ه.س لغريما لي ر من احلظِّ ريه بالنظكذهه وتينبلتيكون  أنْ 

حدٍّ  به التواتر عىلٰ ورد قد  ما نهم رضبني: ا السمعي فعىلٰ وأمَّ 

 ، ومنه ما ليس كذلك. بلريوا الشكَّ ، ويزيل ذرلعيرفع ا

ا الذي ]، ظاهر[ةمام فيه إلا حلاجة إىلٰ فابه اخلرب  مل يتواتر فأمَّ

قوله وبيانه فكان   إىلٰ الَّ إمفزع  نال ومل يكنع فيه إذا وق اخلالف  ألنَّ 

ة يف قطع  اخلالف. حجَّ

ةإنَّه ح: ناقول ٰى نوليس مع ب  صاحب الكتا يف ذلك ما ظنَّه  جَّ

فزع له يكون املف مجلًة، وإنَّام أردنا أنَّ قواخلالوده يرفع أنَّ وج من

 عىلٰ  عاىلٰ يكن هللا ت انه ملوال مك، وأنَّه لة عند اخلالفواحلجَّ 

ة، مع أنَّ ابيَّنَّلذي ا ءاليش يف املختلفني نَّ اخلالف ه ال يمكن أه حجَّ

 نْ أ  م، فال بدَّ كاخلالف عند فقدهدين ة يف الئمَّ جود األعند و

 نَّ اخلالفة ظاهرة، وهذا ُيبنيِّ أ لك مزيَّ فع ذودهم يف ريكون لوج

 ف.اخلال كلُّ  ام مل يزلكان ربَّ  وإنْ  مقد يزول هب

ا  ة حلاجة إليفاات معيَّ لسا نبه التواتر مرد ما وفأمَّ ه ه ماسَّ ألنَّ

ده، وألنَّ منبيِّنه وُيؤيُ  ال يؤمن منهم  - أيضاً  - ينتراملتوا كِّ

ة باآل هذا القسمفليلحق  ر،اتجوع عن التوالر خر فيكون احلجَّ

  ه.مام وبيانميع قول اإلحينئٍذ يف اجل

*   *   * 

  اه ما حك اضه عىلٰ عرتا عىلٰ  الكالمل: يف صف ]]١٣٧[[ص /

 لعصمة:إلمامة وايف وجوب اا من أدلَّتن

ا  وجدنقالوا: ، م (شبهة هلا: اب حكايًة عنَّل صاحب الكتاق 

العلم يف  لك الصوابفوا مع ذلِّ الناس وقد كُ النقص قد عمَّ 

الً وينصب سول ررِس يُ  أنْ  ف احلكيموالعمل، فال بدَّ يف املكلَّ 

سهو ر الكبذوا هذا النقص وربَّام فرسَّ هم، نقص زيلًة ليحجَّ 

ر ه مزيل هلذا األمدَّ من منبِّ مجيعهم فال ب عىلٰ وجوازمها لة والغف

لشبهة، ا ازت، وجولشهواباع اا ذلك باتِّ وام فرسَّ ربَّ و عنهم،

ه فوه عن هذدَّ من معصوم يعدل هبم فيام ُكلِّ ال بيقولون: فو

 ). ..الطريقة.

 ظكمن االستدالل لفا حكيته عنَّام في رٰىض لسنا ن فيقال له:

جه مامة وووجوب اإل يلنا عىلٰ سريك، ودلال تفرتيبك ووال ت

 لنا عىلٰ دلَّ ه وابيَّنَّع قد بالرشد تعبُّ الد عقل وبعجوهبا من طريق الو

ب  ل الواجبات والطاعات، وجتنُّ فعة لطفًا يفكون اإلمام

 - أيضًا  -نا رش وأ لق، مر اخلد، وانتظام أ فاع الفساارت، وقبّحاتامل



 ٢٥٧  ..........................................................................................  اإلمام  اإلمامة / احلاجة إىلٰ ) ٧٤(/  فلاألرف ح

نا: ]] قل١٣٨ /[[ص بأنْ  ائع،رشمن ال ة إليهجاما يوجب احل إىلٰ 

ح عيُ و تملها، ملها، وُيبنيِّ حم جمه ُيفرسِّ إنَّ  غراض امللتبسة ن األوضِّ

ة عليه عيَّ يام األدلَّة الرشقع فالف الوازع يف اخلفامليها، ويكون ف

نهم ما هو ع مق و ٰى تفم وراء الناقلنين ، وليكون مكافئة إليهكاملت

ة وله احلجَّ لك وكان قُيبنيِّ ذقل ض عن النارعائز عليهم من اإلج

 فيه.

ا ما حك ، فاملراد لخلقلعمومه و قصالن لفظق باه من التعلُّ فأمَّ

جواز مقارفة القبيح م، ولعصمة عنهع اارتفاه ب ق أصحابنامن تعلُّ 

مع  رئيس جي ة افتقروا إىلٰ صفوا هبذه الن: إذا كانعليهم، يقولو

 كون واقعاً فساد ما يال ده منبوجو فعظِّم أمرهم لريت، وُينشملهم

 كاها.مل اللفظة التي حمراد من استعه، فهذا عند فقد

إلمام، ا ة إىلٰ اجحلب من أجله او فليس ممَّا يوجالسها جواز مَّ أف

ًال غري جائز عندنا علنَّ أل ياء يشء، واألش يهم يف كلِّ السهو أوَّ

 يف نها، والعا يسهو مجيعهم أنْ هو ال جيوز يف سها الفيز التي جيو

نوجب  جيوز أنْ بالسهو فليس ق متعلِّ  تعلَّق إنْ لكثرية، وجلامعات اا

يام ق  نهبطل السهو عاإلمام فيام ال ي ىلٰ حلاجة إا زهأجل جوامن 

م يف مااإل جة إىلٰ ا، وإنَّام يوجب جواز السهو احلابوهتة به وثاحلجَّ 

ة، وانسداحل بًا لبطالنو موجالسه ونضع الذي يكاملو طريق  ادجَّ

 ف.املكلَّ  ىلٰ ل عاالستدال

ل يف العقل األفمثا تليَّ وَّ ل  بطي عنها الها، ألنَّ السهو ات وأدلَّ

إذا  ة احلقِّ ن من إصابكُّ فني عن التموال خيرج املكلَّ ها، داللت

 وا عليه.قصدوه، واستدلُّ 

نَّ األخبار أل مل هبايق العات التي طريَّ علثاين الرشومثال ا

طلت وأعرضوا ب قلسهوا عن الن ٰى مت ]]١٣٩/[[ص  لناقلنيا

 اي عدلوء الذالعمل باليشمكلَّف طريق  يكن للة به، وملاحلجَّ 

 نقله.ن ع

سهو مجيعهم اليلحق  أنْ ز وواترين ال جينَّ اجلامعة املتهب أ و

عن  السهوم ثّم يلحقه آلحاد منهما عامَّ نقلوه، إذا جاز ذلك عىلٰ 

متواترًا  ن اخلربمع غريهم كا وهإذا نقل همله، ووا نقنقول فيرتكملا

وعن  عن حدِّ التواتر وا بنقله خرجذا أخلُّ ة به، وإجبت احلجَّ وو

ة فقح نهكو ذي الرتتيب ال سهو عىلٰ ز الجوا د األمر إىلٰ د عاجَّ

ة. ج إىلٰ حيو ذكرناه  احلجَّ

ا اتِّ   خلطأن مواقعة اماه منا قدَّ م ُأريد به نْ الشهوات فإباع فأمَّ

 له. ٰى ذلك فال معن مل يرد إنْ طريقتنا، وبق قبيح حلل الوفع

 لَّق بهًا من أصحابنا تعفلم نعرف أحدا جواز الشبهة مَّ فأ

من ته ثابتة ما دالل نَّ ذا الوجه، ألذا اإلطالق ومن هه يّام عىلٰ سال

عليه  لمن تدخ عىلٰ ول الشبهة ات ال ُخيِلُّ دخعيَّ ات والرشلعقليَّ ا

ة الشبهة باحلجَّ منه، وإنَّام ُختِلُّ  قِّ حلة اه، ومعرفإلي لالتوصُّ  بإمكان

م هلجبت عدواقي األخبار، وأوب دخلت عىلٰ  اإلمام إذا ر إىلٰ ويفتق

ة به، ل وسعن النق ق تعلُّ ستقيم الي جهفمن هذا الوقوط احلجَّ

هخول بد  اب وعناه.صاحب الكت الشبهة ال من الوجه الذي تومهَّ

م فيام  يقال هل(: قضاً  نال يقتيض ب بعد فصلالكتا ل صاحباق 

 نْ لِّفتموه؟ فإم بام كُ اته القيانكم مع ثبالنقض: أيمك نادَّعوه م

 ائًام، ألنَّ كان النقص ق  وإنْ  ماماإل إىلٰ م هل  حاجة قالوا: نعم، فال

م أجسام وحمَدثونبمنزذا الوجه نقص يف هال  إىلٰ  لة وصفهم بأهنَّ

 ..). اب.هذا البيف  ثِّرُيؤ ال اذلك ممَّ غري 

 ص، فإنْ اد بلفظ النقرامل ابيَّنَّفيقال له: قد  ]]١٤٠[[ص /

 ذلك أنَّ ه مع بيانام بام ُكلِّفوه نهم من القيعن متكُّ  دت بسؤالكأر

 أنَّ  أردت وإنْ  هم كذلك،ف نه ل بينهم وبير هلم وأنَّه حائمقدو

د وجو هلم معاإلمام كحاحاهلم مع ثبوت هذا النقص وفقد 

 ما يرجع الفساد ويف كلِّ  من دعالح، والبلصمن اقرب مام يف الإلا

لنا عا ، ألنَّ س هم كذلكلَّة، فليإزالة الع ىلٰ إ أنَّ وجود  ىلٰ قد دلَّ

ني مع فلَّ ون حال املكيك فليس جيوز أنْ  دناهام عدَّ فيف مام لطاإل

 عىلٰ  لني قادرينكانوا يف احلا هلم مع وجوده، وإنْ حلا ده مساوية فق

ك أنَّ ه، وهذا بخالف ظنِّنعا ما هنووجمانبة  ،ُكلِّفوا به مافعل 

م أجة وصفهم ببالنقص بمنزل وصفهم ثون لكنَّ سام وحمدَ أهنَّ

ر ووصفهم بالنقص م دناهفيام قصه ل  تأثريصفهم بام ذكرته الو ؤثِّ

لنا اله الذي فوجال عىلٰ   فيه. كالمصَّ

رفع هذا  ىلٰ تعا منه ل هلم: يصحُّ قال صاحب الكتاب: (ثّم يقا

وا لقالوا: ال، فقد جع [أم ال]، فإنْ  لسومام ورص بغري إقنال

فساد قال له: ما أبني ...)، يعاىلٰ وه هللا تا مل جيعلالقدرة م لإلمام من

إذا مل   النقصأنَّ ت ك ظننألنَّ  به، قتعلِّ صور املقبح كالم وأ الا هذ

 لهف ذلك وص ه غريه أنَّ إالَّ باإلمام ومل يقم فيه مقام رتفعي

عليه، وكيف تظنُّ ذلك مع  اىلٰ عت هللادر اما ال يق بالقدرة عىلٰ 

م اهللا يعل عندك أنْ  ري ممتنعوأنَّه غ يف اللطف،هبك املعروف ذم

ياء شاأله من مجيع عنده ال يقوم غري لَّفكلح امليص شيئاً  أنَّ  تعاىلٰ 

 وهي - اىلٰ لو قال لك قائل يف معرفة اهللا تعه، فصلحة مقاميف م

ة من مجيع األشياء عرفملا غريإنَّ قلت: ا إذ -عندك  افلطاأل أحد
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ر يف لقدوا حلظِّ عرفة من امقام امل لحة املكلَّفصيف م ال يقوم

 كان ، ماه هللا تعاىلٰ جتعلما مل  فةعرعلت للماملكلَّف، فقد ج صالح

قال قائل: هذا لك  إنْ  تظنُّ ]] ١٤١[ص ؟ وما /[بكوايكون ج

 ،تهفلب من غعجُّ التان جوابه مككون ، بل يليك جواباً ع يستحقُّ 

فظ النقص تعلَّق بلأنَّ من  ىلٰ عالتنزيه عن منزلته؟  اهللا عىلٰ  ومحد

جيوز ال  القبيح علف ة وجوازمن ارتفاع العصم ناهما فرسَّ  وأراد به

 وجوده ليس أنَّ  ه معلومنقص، ألنَّ الع اإلمام لريفيوجب  له أنْ 

  ملقتٰىض افعاً ده روجو علجي أنْ  الَّ إ مَّ هُ اللَّ  ُيدِخلهم يف العصمة،

) يرتفع النقص هبائح، ويكون قوله: (إنَّ و فعل القالنقص وه

 يف -قص رض، أو يريد بالنالكالم والغ مقتضاه فيصحُّ  ىلٰ إشارة إ

لرؤساء، ا قدمأمون مع ف قبيح الذي هو غريل الفع - صل ألا

جه ولهذا ا عىلٰ جودهم يرفعه أو ُيقلِّله فيصحُّ  وومعلوم أنَّ 

ل أشبهه  ٰى ن املعنكا ، وإنْ صنقيرفع الوده  وجبأنَّ لقول: ا األوَّ

 وأقرب.

كون اإلمام أتعلمون قال هلم: ب: (ثّم يل صاحب الكتاقا

ة باضطرار أو ح  اضطرار ونقصهم الا: بقالو إنْ ف ل؟باستدالجَّ

ز، قيل هللكذ ُيؤثِّر يف تعلموه  ين أنْ  سائر ُأمور الدِّ وا يفم: فجوِّ

م: ل، قيل هلالاستدب :اقالو يه، وإنْ ف يقدح النقصوال ضطرار اب

كونه  ستدالل عىلٰ فوه من االُكلِّ فنقصهم يمنع من قيامهم بام 

ة، فإ م فيه لكالثّم ا ،خرآ إمام ، لزمت احلاجة إىلٰ قالوا: نعم نْ حجَّ

ل هلم، مع ة إثبات أئمَّ وجب ذلك وي، هذا اإلمام كالكالم يف ال أوَّ

م ال يُ  يمكنهم   ول إنَّهالق من  دَّ لواحد، فال با رال ُيؤثِّ  ن كامروؤثِّ أهنَّ

ة، والقيام ة، قيته من غري رصبن معرفة احلجَّ زوا ل هلم: فجحجَّ وِّ

 ..). ًام.نقص قائالن كا وإنْ  ئر ما ُكلِّفتموهثل ذلك يف سام

 ني: موضع يٌّ عىلٰ هذا مبن مكالفيقال له: ك]] ١٤٢[[ص /

علم عند م لناإلما ة إىلٰ اجاحل جيابك علينا إأحدمها: تومهُّ 

ا  هذكيف قولنا يف ابيَّنَّفقده، فقد  لمه عندال نع ما هدوجو

لناه، واجب فيه، نَّ التقييد أطلقه وأن غرض من وكشفنا ع وفصَّ

مور أُ ر زوا يف سائيناه قولك: (فجوِّ ا حكأردت م كنَّ يدلُّ أ والذي 

علمنا  وليه)، وباضطرار وال يقدح النقص ف لموهتع ين أنْ الدِّ 

 نت احلاجة إىلٰ كال -زمت كام أل -ر اطرين باضدِّ المور ائر أُ س

واجب، وفعل ال بة القبيح يف جمانجه كونه لطفاً يف واإلمام ثابتة 

 ن  باضطرار، ألنَّ يالدِّ ا سائر منعل نه وإنْ صحُّ االستغناء عوليس ي

 ال نمنعا عند فقد اإلمام، ونَّع مرار متوقَّ لمنا اضطع اماإلخالل ب

وننا ل به وكمن اإلخال الفعل وببوج العلم إىلٰ  نيننا مضطرِّ كو

 ىلٰ من يقدم عنَّ أكثر دام عليه، ألاإلق علم قبحه من  ين إىلٰ مضطرِّ 

 ه.لم بقبحلعا عليه معمن القبائح يقدم جانسه  م وماالظل

ف كالي بعض الت يفلطفاً  انك ك أنَّ مااملوضع اآلخر: ظنُّو

ه فساد نوعه عنقد كشفنا  ا وهذا ممَّ ا، يعه يف مجيكون لطفاً  جيب أنْ 

ف اخلصوص لطاأنَّه ال يمتنع يف األ لنا عىلٰ م، ودلَّ فيام تقدَّ 

ر، فليس وم من وجه آخجه والعمصوص من وعموم، واخلوال

 افنصي ولزوم اإلتفاع الظلم والبغ ارلطفًا يفم ماكان اإلجيب إذا 

 فة يف معرلطفاً ون يك ٰى تكليف حتَّ  يف كلِّ  طفاً يكون ل أنْ والعدل 

 نفسه.

الوجه الذي  عقاب عىلٰ واب والمعرفة الث أليسله:  لاقثّم ي

ائر ناع من سات واالمتعل الواجبًا يف مجيع فلطف وجبا عليه

 من حيث باهللاملعرفة ا تم]] أوجب١٤٣فلذلك /[[ص  تقبّحاامل

له: ذا قال: نعم، قيل ؟ فإإالَّ هباوالعقاب ب وا معرفة الثال يتمُّ 

 ٰى حتَّ  ف يف نفسهاا لطإليه انأرشعرفة التي مل هذه اقول: إنَّ أفت

 م معرفتهتتقدَّ  أنْ  يه إالَّ بعد ا عليكون املكلَّف ال يصحُّ إجياهب

ل:  قا وإنْ  ر،اهد ذلك ظقال: نعم، ففسا نْ والعقاب؟ فإ بالثواب

رفة املعف عن هذه ض التكليبعي يستغن از أنْ ، قيل له: إذا جال

 فإنْ  ئر التكاليف؟اس ء عنها يفناستغز اال جا، فأالَّ فًا فيه وكوهنا لط

ن م - يف نفسهافًا مل تكن لط بالثواب والعقاب وإنْ  املعرفةقال: 

 هبام مقامها وهو الظنُّ  ناك ما يقومهف - فيهايصّح ذلك حيث مل 

مماثًال مل يكن  إنْ و يفه املعرفةف من لطف يف تكلكلَّ يعر امل لمف

ا به، فإنَّ  نانعتاق ل ما ا بمثعنَّ عيل له: فاقن، ق لتكاليفيف سائر ا لطفهل

ة يستحيل أنْ ة كلِّ  معرفقول لك: إنَّ ن طف فيها الل يكون  األئمَّ

ل األئ بدَّ يفألنَّه ال ة اإلمام،معرف ة من أنْ  أوَّ ة جبوامعرفته تكون  مَّ

م للمكلَّف م يتمل وإنْ  ز ك جااستحال ذله، وإذا ريغ عرفته بإمامقدَّ

 وال جيب أنْ ، ريها ف غيكليف هذا التمام عرفة باإلقام امليقوم م أنْ 

 يعمَّ  أنْ  جيب والتكاليف كام ال ئر املكلَّفنيالوجه سهذا ا عمَّ ي

 عرفة اهللا تعاىلٰ م دالله عىلٰ ف يف استل للمكلَّ لطف احلاصال

 سائر التكاليف.به بوعقابه واث ومعرفة

م ال اإلماأنَّ ا مند علال هلم: ق (ثّم يق ب:تال صاحب الكاق 

ه وسائر وجو اآللة والعقلو يف القدرة مهلريِّ حاُيغ أنْ  يصحُّ 

ة، والتمك  لِّفوهما كُ  ىلٰ فاألدلَّة ع كذلكني فال بدَّ من كوهنا خاصَّ

ة،منصوبة مع   ع من أنْ مني ام الذيفإذا صحَّ ذلك ف فقد احلجَّ
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 مع فقد ا به]] ويقومو١٤٤[[ص /ه فووا ما ُكلِّ وا هبا فيعلمدلُّ يست

وده، إنَّام وجكحاهلم مع  هقدم مع فكان حاهل ؟ وهالَّ اإلمام

 ..).  األدلَّة وذلك ممكن مع عدمه؟.النظر يفيستفيدون ب

د اإلمام  اإلمامة ووجومنك علينا إجياب  مذا توهُّ فيقال له: ه

 ه، وإنْ قدف ُيعَلم عند ه ما ال يصحُّ أنْ وجودند م ععلَ يُ زمان ل يف كلِّ 

ا ال م أنَّ دَّ قت وقد يف احلالني،املعلوم موجودة  عىلٰ ة انت األدلَّ ك

 كيف القول فيه. انَّبيَّ ده، وعتمَّ وال نذلك  هب إىلٰ نذ

ا قو ويقوموا  وا ويعلموايستدلُّ  أنْ نع من (فام الذي يملك: فأمَّ

ا القيام بجمي، فأ العلميف ما ذكرنا  ُكلِّفوه؟)، فقد امب  - وهع ما ُكلِّفمَّ

ه عقومام لطف يف واإلف - ما ذكرت  ىلٰ عرًا دوكان مق فهو وإنْ 

لنا ع ىلٰ ع حاهلم مع وجوده  ًا يكونذا كان لطفليه، وحمال إما دلَّ

أنَّ  انَّيَّ بت التي ن العبادالِّفوه مالقيام بام كُ يف  كحاهلم مع فقده

 ارتفاعها. ىلٰ إ عٍ فقده داو هايف وقوعوجود اإلمام لطف 

يع  د عرفنا أنَّ مجطف ق اللنايف  يقول لك ذاهكيقال له:  ثمّ 

ه سائر وجو درة وآلة إىلٰ يف ق ملكلَّف  حال اريُّ غاأللطاف ال ت

نَّه طف، كام أ ل مع عدم اللالفعن من ف متمكِّ ، ألنَّ املكلَّ التمكني

اف لطألاء عن االَّ جاز االستغنه، فأمع وجودن منه متمكِّ 

به هذا  يبطلما ومجيع نهم؟ كُّ متو ُقَدِرهم ر باملكلَّفني عىلٰ قتصاواال

لطاف بمثله اإل إىلٰ  اجةن احلمكُّ تلاوجب مع القدرة والقول ي

 بطل قولك.ي

مل  زعمكم إذا  عىلٰ  قال صاحب الكتاب: (ثّم يقال هلم: فيجب

ن يكو النقص به، أنْ يزول  ٰى حتَّ اإلمام  ]]١٤٥[[ص يظهر /

ة يف الزمان وال كاحلال يهف احلال  يزول ال قص، ألنَّ النحجَّ

له، وهذا م من ِقبَ لَ عيُ ام يظهر منه، و وإنَّام يزول ب ام،اإلموجود ب

يكون  من األزمنة أنْ  ويف كثري ذا الزمانهجب عليهم يف يو

 ...). يف ساقطاً ورًا، والتكلمعذ املكلَّف

ن يكو أنْ  بهع ات النف يظهر اإلمام ففمليس جيب إذا فيقال له: ل

يظهر  مل اإذ هألنَّ م عينه، عدد ه كاحلال عنال عند عدم ظهوراحل

ت نواالستتار كاالغيبة  إىلٰ م أحوجوه هنَّ وأل الظاملني له إلخافة

ة ن عني أنفسهم مملانملصلحة به عليهم، فكانوا هم ايف فوت ا احلجَّ

ه ب اعاالنتف ففات املكلَّفني ت عني اإلماما ُعِدمَ ع به، وإذاالنتفا

هتم  ة يف ذلك عىلٰ احلجَّ كانت  ، ىلٰ اعم تقديال ع به وهونفالمن فوَّ

 ن أنْ مه ال بدَّ علمنا أنَّ  ىلٰ  عليه تعانيفملكلَّ إزاحة علل اوإذا وجب 

عة لم وقوع الطااء عأمر بطاعته، واالنقياد له، سوإمام، وي يوجد

 ذاوه يبة، لغا ويلجئونه إىلٰ  م خييفونهو علم أهنَّ كلَّفني أ من امل

كليف لتا أو سقوط ن، ريلَّفني معذوه من كون املكنَّما ظف بخال

 . عنهم

إلمام ا وقد أخافوا معذورين غري ونفكان املكلَّ  إنْ  قال: فإنْ 

وال السكوت بحيث ال ينتفعون به،  وجوه إىلٰ واكم، وأحعد عىلٰ 

يف ط عنهم التكليسق ب أنْ جهته فيج صاحلهم منم يصلون إىلٰ 

مفه ه وترصُّ يوهنام به، الذي أمر اإلم د وق ما فعلوه،  لطف فيه، ألهنَّ

رجل قطع ن م ٰى الوجه جمرهذا جروا يف ف، وللطهذا ا نمنعوا م

قوطه عنه، وال زمه وجيب سئًام ال يله بالصالة قايف أنَّ تكلنفسه يف

  تعاىلٰ ه وقطع اهللالرجل نفس ليف حال قطعهالتك يفرق يف سقوط

 هلا. 

املانعني فني املكلَّ ل حاس يشبه ]] قيل له: لي١٤٦[[ص /

نفسه رجل القاطع لحال ة باإلمام ام بأمرالقيمن الظهور ولإلمام 

رجل نفسه أنَّ من قطع ب القيام عنهالصالة مع ليف تكط يف سقو

 ل إىلٰ نَّه ال وصوًام ألن من الصالة قائه عن التمكُّ د أخرج نفسق 

ال اته، وليس كذلك حفعاله ومقدورمن أ  ءلصالة بيشهذه ا

م ق فني واملخي نيملالظا لة إزانون من ادرون ومتمكِّ لإلمام ألهنَّ

من   ٰى جمرهذا الوجه ون يف ر وجيالغيبة،  ه إىلٰ ا أحوج، ومهخافتإ

ن كا قائًام ال يسقط عنه وإنْ  يفه للصالة أنَّ تكل رجل نفسه يفشدَّ 

 إزالة الشدِّ  ه قادر عىلٰ ن من الصالة، ألنَّ  متمكِّ ها غريحال شدِّ يف 

 .الصالة علف منهحُّ فيص

 ماماإلمنه فمنعوا  نلظاملوفعله اقالوا: ما هذا األمر الذي  نْ فإ

ة ما  نوه لنعلمبيِّ من الظهور،  ن إزالته، نهم من متكُّ م ادَّعيتموهصحَّ

 عنه؟واالنرصاف 

هو إعالم اهللا  ظهوره عندنا من -ة حلقيقيف ا -قيل له: املانع 

، فبطل دمه قتله وسفك موا عىلٰ ظهر أقد ٰى ني متأنَّ الظامل تعاىلٰ 

ة بمكانه، وليس إالَّ ما ر هولظن املانع من ايكو أنْ جيوز  احلجَّ

د اخلوف، ألنَّ جماهرنذك ا ال ر ممَّ الرض ٰى ا جيري جمرر وممن الرض رَّ

رأينا من  ا قدنَّ ن قانعًا، أليكو أنْ  تلف النفس ليس جيوز يبلغ إىلٰ 

ة  ن تقدَّ ـ]ـ[م األئمَّ  وز أنْ جيس ذلك وليم ظهر مع مجيع مَّ

أو  نيفبعض املكلَّ  حالن م عاىلٰ املانع من الظهور علم اهللا تعل جي

 ألنَّه إنْ ، عض األحوالظهوره يف بم يفسدون عند هنَّ أ  أكثرهم

وجب  رًا فيهوجٍه يكون ظهوره مؤثِّ  ل: إنَّه يعلم ذلك عىلٰ قي

ل سقوط ما لطفًا يف  مة من كوهنا نا عليه يف أصل اإلماعوَّ
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  لزم فيها ما نأباه من كوهنا و اتقبّحاملع فات، وارتالواجبا

ام يتبع ظهوره مؤثِّرًا فين يكمل  ل وإنْ األحوحال من ا دًا يفاستفسا

مه /[[ص يلزه كام مل جلمن الفساد أل ]] من ١٤٧م استتار من تقدَّ

ة  ن ل ألجل ما وقع مُس رُّ من ال رك بعثة كثري، وال تاألئمَّ

ة ألُولئك، ء ومة هلؤالإلما حال افني من الفساد يف بعض املكلَّ  النبوَّ

 ريه.غ وني ذكرناه دذح الجه الصحيلونَّ ا أ بنيِّ وهذا يُ 

من كان  كلِّ يف وه فيجب كان املانع هو ما ذكرمت قال: إذا فإنْ 

عليه   تعاىلٰ وجب اهللاي أنْ  و نبيٍّ ن إمام أ يف املعلوم أنَّ رعيَّته تقتله م

بيح اهللا ي أنْ جاز   فإنْ وحيظر عليه الظهور وإالَّ  ،تار والغيبةاالست

ثل م ازظهور جه الجن حجتل مم أنَّه يقلع[من] يلبعض  تعاىلٰ 

 ذكرمتوه.يكون املانع ما  بطل أنْ إمام، ف ذلك يف كلِّ 

يكون  أنْ ط ًا برشه مانعابيَّنَّيكون ما  له: إنَّام أوجبنا أنْ  قيل

ينه، ويكون يف اإلمام بع لكذ لَّفني مقصورة عىلٰ ة املكمصلح

لحة اخللق ص مم يفيقو  الحدًا من البرش أ أنَّ   تعاىلٰ معلوم اهللا

القتل من حججه  عىلٰ  التصربُّ  باحة اهللا تعاىلٰ من إوه مقامه، تمامإب

ه غريه [قام] مقامجه ذلك إالَّ مع العلم بأنَّه إذا ُقتَِل يتَّ  بيائه ملوأن

 له. فهذا واضح ملن تأمَّ  ج،جَ من احلُ 

نتموه فام هو ا بيَّ من الظهور مإذا كان املانع لإلمام  قال: فإنْ 

ام قولكم يف أوليائه صوصون به فخملا لظاملني همنَّ امعلوم أ

نع الذي ذكرمتوه، امل عدائه يفمته وهم متميِّزون من أ ومعتقدي إما

إلمام الذي انَّ التكليف تقولوا: إ فيجب عليكم أحد ُأمور: أنْ 

القول ين، أو ترتكبوا ج عن الدِّ نهم وهذا خروع لطف فيه ساقط

 أو أحد خالفه، كلُّ أنتم و مونا تعلعون ممام هلم، وتدَّ اإل بظهور

كم فيلزم املنع الذي ادَّعيتموه،كوا بينهم وبني األعداء يف ُترش

قد العداوة و واهتم بحاهلم وخروجهم من مجلة الوالية إىلٰ مسا

عونه، عداء اإلمام بأ مجيع الناس ليس متم أنَّ علمنا وعل الذي تدَّ

 ه؟وينتظر ظهور امتهمن يعتقد إم بل فيهم 

هذا السؤال،  عن اب أصحابناجيل له: قد أ ]] ق ١٤٨ [[ص/

أوليائه غري العلَّة  عن  بتهيف غي علَّة يف استتار اإلمامقالوا: إنَّ ال بأنْ 

وا  ينرشم لئالَّ من الظهور هل ه، وهو خوفهيف استتاره عن أعدائ

عليه فيؤول مع به األعداء، ويظهروا روا ذكره فيسجيخربه، و

 .قريباء، وهذا دعتار من األتة لالسجبوية املالغا ر إىلٰ األم

 أنَّ لمنا يقال: قد ع السؤال، أنْ  جياب به عن هذا وممَّا يمكن أنْ 

قه يف  يس ُيعَلم صدمام إذا ظهر جلميع رعيَّته أو لبعضهم ولاإل

 عىلٰ من آية ُيظِهرها تدلُّ  ، بل ال بدَّ اهه اإلمام بنفس دعوئه أنَّ ادِّعا

آية  ونهكم رضورة علَ ليس يُ ت ُيظِهره من اآلياوما صدقه، 

قها رُ لتي يدخل يف طُ وب االستدالل ابل ُيعَلم ذلك برضاللة، ود

من   وإذا صحَّ هذا فمن مل ُيظِهر له اإلمام ات،هبُ الشُّ وك والشك

مام من ا ُيظِهره اإلم علوم من حاله أنَّ كون املي  يمتنع أنْ أوليائه ال

العلم  إىلٰ  يصل هات فالبُ الشُّ  قهيه يف طرياملعجزات دخل عل

املظِهر له ما ذكرناه واعتُِقَد يف  صل إىلٰ ًة، وإذا مل يجزنه آيًة معوبك

فني مل يمنع أنْ  لني ملحتايف اما ُيعتَقد   منه أنْ  يكون يف املعلوم املخرَّ

ذلك  ي إىلٰ ؤدِّ ما يُ  علسفك معه، أو ف عىلٰ عتقاد م مع هذا االُيقدِ 

 ىلٰ إيؤول احلال ف - ءعدااألبعض أعني  - هليمن تنبيه بعضهم ع

عداء كان بني األ ظهوره ألعدائه، وإنْ  منعنا هلا من ة التيالعلَّ 

 األعداء قبل ظهوره معتقدون ألنَّ آخر، وجه واألولياء فرق من 

فهم عند   ب،اإلمامة مبطل كاذ ٰى ادَّع، وأنَّ من إمام يف العاملأنَّه ال 

عي اإلمامة عىلٰ ظهو ينظرون  ليه الهب إي نذالوجه الذ ر من يدَّ

م اعتقادهم أنَّ كلَّ عي أنَّه آيا يدَّ ره ممَّ ُيظهِ  فيام عيه من م ة لتَقدُّ ا يدَّ

نفسه من اآليات باطل  إىلٰ صة ملخصومة انسب اإلما

املكروه  قاد عىلٰ االعت يُقدمون هلذاداللة فيه، ف ]] ال١٤٩ [[ص/

م ين، وليس كذلك يهف ام اإلمظرون ظهور تحال األولياء ألهنَّ

من آيٍة  يام ُيظِهروهم، فهم فخصوصسب املنعي هذا الالذي يدَّ 

م لدخول الشبإنَّام يستحلُّ بعضهم ف ُيظِهره  يامليه فهة عيه املحرَّ

 وال معجزٍة.يعتقد أنَّه ليس بآيٍة  ٰى حتَّ 

يظهر لبعض   اإلمام الأنَّ  ًا لسنا نقطع عىلٰ  مجيعاجلوابني عىلٰ و

 هراً كون ظايال  ضًا أنْ ، وجيوز أيذلك ه، بل جيوزتأوليائه وشيع

ا حال ا إالَّ حال نفسمنَّ  واحدٍ ف كلُّ نهم، وليس يعرألحٍد م ه، فأمَّ

ال يظهر لبعضهم أو  وألجل جتويزنا أنْ  له،لومة  معغريه فغري

 من الظهور.انعة ا العلَّة املميعهم ما ذكرنجل

يلزمهم كون ه من قبل أنَّ  ابيَّنَّد الكتاب: (وق  حبوقال صا

ة يف كلِّ ام واحلاإلم ليصحَّ منه   مجعوعند كلِّ  بلدٍ  كلِّ  ويف  وقٍت جَّ

زج ٰى فني مع النقص، ومتتكليف املكلَّ  تعاىلٰ  ذلك فقد ف وا خالوَّ

 نقضوا قوهلم...). 

واجب مع قيام  فهو  وقٍت  يف كلِّ  ا كون اإلمامفيقال له: أمَّ 

ا يف يفالتكل فيام  - ابيَّنَّا نَّ ري الزم، ألفغ عٍ مج وكلِّ  بلدٍ  كلِّ ، وأمَّ

م ت تعلَّقت املصلحة بوجود  ٰى متمجلته: أنَّه ول يف هذا، وقال -قدَّ

ما يعلم أنَّ فيه   تعاىلٰ اهللا ر فعلقطاة يف البلدان وسائر األأئمَّ 
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ام كَّ مراء واحلُ ون األُ يعلم ذلك فيكال  د جيوز أنْ املصلحة، وق 

ر مصاواأل ]]١٥٠ص دان /[[ل اإلمام يف البللفاء من ِقبَ خلوا

ؤساء يكون الر ب أنْ يقول: فيج أنْ  دٍ . وليس ألحهيقومون مقام

ة بجميعهم عىلٰ   ا: إنَّ قلن صفة األُمراء من حيث للناس واألئمَّ

ة، ألوجود األُمراء يف البلدان يقوم مقام وجو نَّ هذا د األئمَّ

 جوب وجوده.و صفات الرئيس ال يف الم يفالك

، سم صفة الرئيعلَ ة ال يُ اجلملرئاسة يف من حيث وجبت الو

يكون عليه باستئناف نظر  نْ له، وما جيب أ م صفته وأحواُيعلَ وإنَّام 

 ل.واستدال

ام يف البلدان إنَّام قامت يف اللطف كَّ حلُ اء وامرأنَّ رئاسة األُ  عىلٰ 

من  اماملواضع ألنَّ اإلم تلك كون اإلمام يفاملصلحة مقام و

م مسوورائهم،  هون ندبريه، ومبتن متدبِّرو، وسون بسياستهوألهنَّ

 كن يف العامل إمام.فقود إذا مل ي ذلك موكلُّ  مورهم،إليه أُ 

باإلمام وكونه من   تتمُّ نَّامصلحة يف رئاسة هؤالء إوإذا كانت امل

 ام؟هبم عن اإلم نُّ االستغناءوراء مراعاهتم فكيف يظ

تفصيل،  ذكروه من ال ما  نعود إىلٰ  ل صاحب الكتاب: (ثمّ قا

ة، فنقو بدَّ منجلميع فال اهو يعمُّ لسا م: إنَّ قوهلوهو  ل هلم: حجَّ

ة قياجواز ا   ىلٰ مهم بام كلَّفوه...)، إلسهو عليهم ال يمنع من صحَّ

ة، إىلٰ يمنع من التكليف يف وقت ال يمكن الوصول (و قوله:  احلجَّ

لَِّف إالَّ لقيام بام كُ ا ة أنَّه ال يمكنهس احلجَّ ويوجب يف نف

ة...).   بحجَّ

  مبنيٌّ عىلٰ الفصل  مك يف هذاالول له : كنقف ]]١٥١[ص [/

ة ألجل جواز السهو  ك عليناتومهُّ  اخللق يف  عىلٰ إجياب احلجَّ

أنَّ  ابيَّنَّاملعارف، وقد  ل إىلٰ ل، والتوصُّ دالاالستظر وطريق الن

اجة و يف وجوب احلسهق بالبنا التعلُّ ه، ورتَّ خالف ما ظننتاألمر ب

 إلمام.ا إىلٰ 

  إىلٰ ه من الوصول نون فيٍت ال يتمكَّ ق فني يف ولَّ كتكليف املا فأمَّ 

ة   ء يرجع إىلٰ م إليه ليشفإنَّام كان يقبح لو امتنع وصوهلاحلجَّ

 ال يصلون إليه أو كانوا يف األحوال التي ) لَّت عظمتهج(كلِّف امل

ننيفيها غري مت ليها ال منهم وصلوا إت  من أفعال إذا وقعمكِّ

م  انَّبيَّ ، وقد حمالة م تقيَّة اإلماه زالت ا إذا فعلونون ممَّ مكِّ متأهنَّ

 عليه الظهور. وخوفه، ووجب

ا قولك: (وجي ة أنْ فأمَّ بام  يامكن القيم ال ب يف نفس احلجَّ

ة)، فطريف، أل ة عنُكلَِّف إالَّ بحجَّ وز د خصومك ال جينَّ احلجَّ

ة من ا احتاجت اممَّ يه السهو، وال يشء عل ف كيأجله إليه، فألُمَّ

اإلمام ألجل  اخللق إىلٰ  بوا حاجةمك إذا أوجويلزم خص هنَّ أ  تظنُّ 

إمام وهو  ام نفسه إىلٰ واز السهو عليهم لزمهم حاجة اإلمج

 ز عليه السهو؟جيوهم ال عند

لواله نا ما ة ُيبنيِّ لكان احلجَّ  فإنْ  قال صاحب الكتاب: (وبعد،

 أنْ  ز جاوهالَّ  ؟زمان كلِّ  ال بدَّ منه يفأين أنَّه كلَّف، فمن اململ يتبيَّنه 

يتواتر عن األعصار بام  ن يف كثري مني املكلَّفويستغن

ة واإل  الرسول قص اع النرتفامتنعوا من ا مام؟ فإنْ واحلجَّ

يوجب العلم  ]] بالتواتر مع أنَّه١٥٢[والسهو] /[[ص 

ة الال  أنْ وري لزمهم رضال يه هو غاية ما يأت ذييرتفعا باحلجَّ

النظر  معه إىلٰ  جتا، وحينفسه بتقلُّ يس البيان الذي ال

 الل...). واالستد

ما  وري عىلٰ  التواتر يوجب العلم الرضال له: هب أنَّ فيق

وري عندنا [بام] ينقل م الرضلعلام جيب ااقرتحت؟ أليس إنَّ 

لناقل ا له: فإذا جاز عىلٰ  ، قيلإذا قال: بىلٰ به من األخبار؟ ف ويتواتر

مل  -م فيام تقدَّ  هايَّنَّبما  عىلٰ  -ه نقل لسهو أو غريعن ال العدول

ال نكون  ام نقل، ووجب أنْ وري لنا بالرضحصول العلم  ينفعنا

نه النتضع قد بأنَّ مجيع الرشواثقني   ولزمت احلاجة إىلٰ قل مَّ

 اإلمام.

ا لويعد لني ال جيوز أنْ الناق  ك أيضًا أنَّ ال له: لو سلَّمنا لثّم يق

هم يوجب ا أنَّ نقلنسليمأنَّ ت إىلٰ ضافًا خيِلُّوا به م والعن النقل، 

ته  وري مل جيبرضالعلم ال ا من االستغناء عن اإلمام، ألنَّ ما تومهَّ

د اإلمام لطف يف كثري من وجوأنَّ  -م دَّ فيام تق - ابيَّنَّد ق 

حاله يلزم ا هذه ، وم قبّحاتملت، وارتفاع كثري من االواجبا

، هحعيه وتقرتما تدَّ  ىلٰ مر يف النقل عكان األ ه وإنْ لياحلاجة إ

ي ورالعلم الرض اتر إذا أوجب إطالقك أنَّ التوفكيف يصحُّ 

ة يف ارتفعت احلاجة إىلٰ   ؟زمانٍ  كلِّ  احلجَّ

م ما  ٰى كالمًا يف السهو جيري جمراب صاحب الكتورد ثّم أ  تقدَّ

إلمام ا م علينا إجياب وجودلتوهُّ ا بيانه عىلٰ ]] ١٥٣يف /[[ص 

ا نقول: إنَّ د، فإنَّ وبع(قال:  أنْ  ملعارف إىلٰ السهو يف طرق ابجواز 

ر من ذ َف فال بدَّ إنْ ف فيام ُكلِّ ذا حلق املكلَّ السهو إ ي قبل مل يتذكَّ

ه السهو بباله ما يزول مع ر اهللا تعاىلٰ طِ ُخي  ه أنْ منبِّ  وال حصل هناك

ة م ىلٰ تاج إليفه، فكيف حيوإالَّ قبح تك  ). ذلك ؟...ع وجود احلجَّ

  طِر اهللا تعاىلٰ مل ُخي ها وس نتكليف م نَّ أ  عمل عىلٰ يقال له: اف
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قبح تكليفه فكيف يكون ما ذكرته  السهو وإالَّ  ما يزول معه بباله

نحن نعلم أنَّ تكليف النقل ؟ وضًا علينامعرتقادحًا يف كالمنا و

وجوب معرفة   يسقطما ادَّعيت ملن سها عنه لو سقط حسب عمَّ 

ال و، وسه  يلحقهم ن ملفني الذيه من املكلَّ غري نقول عناملء اليش

نه النقل معرفة ما تضمَّ  ن النقل إىلٰ ريق هلم مع وقوع السهو عط

عاء وجوب من ادِّ  فتهما تكلَّ  أنَّ  انه، وهذا ُيبنيِّ إالَّ قول اإلمام وبي

سقوط تكليفه   عنه أولَّف ما سها باب املك عىلٰ   تعاىلٰ ُخيطِر اهللا أنْ 

 ام.اإلم حلاجة إىلٰ  لزوم ايئًا يفعنك ش نيال يغ

عي أيضًا أنَّ ال  أنْ  إالَّ مَّ هُ لَّ ال ضوا الناقلني فأعرسهو إذا حلق يدَّ

فة ف معرقد سقط أيضًا تكليعن النقل وسقط عنهم تكليفه ف

 نقول عن غريهم.املاليشء 

ة عىلٰ الفساد، ويف إمجاع اُأل وهذا قول ظاهر   اهللا تعاىلٰ فرضه  ما مَّ

 زمانه يف ان ه ملن ك ن يَّ د به وب وتعبَّ  ه نبيِّ  لسان  عىلٰ ]] ١٥٤[[ص / 

 لعمل به داللة عىلٰ معرفته وا ىلٰ ل إ ا التوصُّ الزم لنا وواجب علين 

ة عن عي ف الرش لتكلي سقوط ا ٰى من ادَّع  ٰى بطالن دعو  بعض اُألمَّ

  ه. وجب عليه في  ا عن النقل، ومل يقم بام من حيث سها بعضه 

ا هو أبعد ممَّ ه فبَ الشُّ جواز قهم بعلُّ ا تصاحب الكتاب: (فأمَّ  قال

و قها عليهم أ ام يصحُّ تطرُّ ال تعرتهيم، ك ه قد يصحُّ أنْ نَّ قلناه، أل

ةبعضهم، فكيف يقال: إنَّه  عىلٰ   حُّ أمر قد يصألجل  ال بدَّ من حجَّ

 زواله والتكليف ثابت؟...). 

 ه يفبَ ق بجواز الشُّ لُّ ه التعوج - يام سلفف - ابيَّنَّيقال له: قد ف

ا مل نوجب ألنَّ نا، ه عليتظنُّ ف ماخال وهو عىلٰ اإلمام  احلاجة إىلٰ 

ثابتة التي ال يمنع دخول ق األدلَّة الرُ ه يف طُ بَ الشُّ  اإلمامة جلواز

دخلت فيام هذا  ه وإنْ بَ الشُّ  فيها، ألنَّ  حلقِّ يها من استدراك اه فبَ الشُّ 

ن من إ حكمه ه يعدل عن إصابت اموإنَّ  ،صابة احلقِّ فاملكلَّف متمكِّ

هذا الوجه  م يفاإلما إىلٰ  احلاجة ام أوجبنا، وإنَّ ن جهتهقصري مبت

يعدلوا عن النقل فال  ٰى ناقلني حتَّ ال ه عىلٰ بَ لشُّ ألجل جواز دخول ا

 ول.نقاليشء امل معرفة ل مع عدوهلم إىلٰ يمكن الوصو

ا قولك: (إنَّ الشُّ   نَّ كذلك، غري أ  تعرتهيم)، فهو يصحُّ أنْ  هبَ فأمَّ

لناه وضع الذي ال  قر إىلٰ اإلمام ال يفت اجة إىلٰ حلاوجبنا فيه أ وحصَّ

كاٍف من  جويز لدخوهلاوجوب دخول الشبه، بل الت ىلٰ طع عالق

عرفته قد فنا ماج إليه وقد ُكلِّ مل حيصل الثقة بأنَّ مجيع ما حيتحيث 

ب، ]] حيصل مع الوجو١٥٥[[ص َل إلينا مع اجلواز كام ال /ُنقِ 

 صحيح. ألمرين غريفرق بني امن ال هفام ظنُّ

لهم قد يصحُّ بَ ن ِق ه مبَ الشُّ  : (وبعد، فإنَّ حب الكتاباصقال 

 ه. آخر كالم إىلٰ بالنظر...)،  ها منهم حلُّ 

لدفع   ووجودهنا إجياب اإلمام م منك عليفيقال له: هذا توهُّ 

م من ظنِّه، واملنع من وقوعها، وهو شببَ الشُّ  علينا يف ك يه بام تقدَّ

 ف قولنا يفيك وقد مٰىض  ،قاخلل عىلٰ از دخوله و وجوهالس

 رتيب االستدالل هبام.يف توجه الصحيح األمرين، وال

ه قد جتوز يف العلم بنفس  بَ أنَّ الشُّ  عىلٰ حب الكتاب: (قال صا

مناه...). ن ذ، ويلزم مآخر ىلٰ ة فتجب احلاجة إاحلجَّ   لك ما قدَّ

ةس االعلم بنفجازت يف  ه وإنْ بَ ه: الشُّ فيقال ل غري فهي  حلجَّ

ة، احلجَّ  داللة عىلٰ وال دافعة لل حلقِّ ا ىلٰ صول إوكان الإممن مانعة 

ملتواترين، أو الناقلني ا إذا دخلت عىلٰ  هبَ وليس كذلك حكم الشُّ 

إذا دخلت  ارًا، ألهنَّ ن متواتيكو اخلرب من أنْ بعضهم، فخرج  عىلٰ 

إذا لنقل ونه اام تضمَّ املعرفة ب فع الطريق إىلٰ يف هذا املوضع ارت

إدراك  وال رفعت الطريق إىلٰ رفة ن املعابإمك لمل ختدخلت هناك 

 وإصابته. قِّ احل

ة وإنَّام  ىلٰ ه جتوز عبَ شُّ أنَّ ال عىلٰ قال صاحب الكتاب: ( احلجَّ

 من الداللة، اهللا بام آتاه يزيلها خيتار خالفها أو]] ١٥٦[[ص /

وال  ة؟احلجَّ  إىلٰ  احلاجة  فامكان قد يقرص اله، وإنْ وحال غريه كح

ة اعلوجي م أنْ يمكنه  عىلٰ من اإلقدام املنع  ىٰ عصومًا، بمعنم احلجَّ

يه ثبت ف يف، فإنْ ب زوال التكلهذه األُمور، ألنَّ ذلك يوج

ه غري ك ممكن يفذلك وذل أنَّه ال خيتارالعصمة فمعناها أنَّ املعلوم 

مناه...).  عىلٰ   ما قدَّ

ة، نفس احل وز عىلٰ الشبهة جتنَّ أردت بقولك: إ يقال له: إنْ ف جَّ

ة قادر عىلٰ القدرة، ف ٰى عنبم  ه قادر عىلٰ أنَّ  الشبهة، كام نعم، احلجَّ

قد  افال، ألنَّ  شكِّ ال ٰى واز معنأردت باجل وإنْ رضوب األفعال، 

عصمته، فكيف  عىلٰ  ةلة الدالَّ لك بالداله ال خيتار ذأنَّ  قطعنا عىلٰ 

 ك كحاله؟لغريه ممَّن ال يؤمن منه ذ يكون حال

 أنَّه ممكن أنْ  أردت ه)، إنْ ريغلك ممكن يف ولك: (ذا ق مَّ فأ

، فذلك جيوز هذا الوجه ه ال خيتار عىلٰ أنَّ  ٰى ومًا، بمعنيكون معص

الوجه.  إمام من هذا ، وإذًا مل حيتج هذا املعصوم إىلٰ يكون ممكناً  أنْ 

ال  خيتار وأنْ  ه جيوز أنْ لك: إنَّه ممكن يف غريه أنَّ بقوأردت  وإنْ 

 نئٍذ إىلٰ احتيج حي ثقةالمان وواز وعدم األهذا اجلجل تار، فألخي

 اإلمام.

   تعاىلٰ ينصب اهللا  أنْ  جيب إذا قرصَّ (وال احب الكتاب:قال ص



 ٢٦٣  ..........................................................................................  اإلمام  اإلمامة / احلاجة إىلٰ ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ة ال يزيل التقصري إذ املعلومة، ألنَّ احلحجَّ  ه قد أنَّ مع وجود جَّ

لُّ ام يدفعل ما ُكلِّفه، وإنَّ   إىلٰ رُّ ألنَّه ال ُيضطَ  ف املكلَّ ُيقرصِّ 

 ...). بِّهوُين

ك تومهُّ  مبنيٌّ عىلٰ هذا أيضًا و ه:يقال لف]] ١٥٧[[ص /

ل، وقد ماأل ألجل : إنَّه ليس ما فيه كفاية. ومجلة ما نقول ٰىض وَّ

م اإلما إىلٰ  جبنا احلاجةكلَّف الذي دخلت عليه الشبهة أوتقصري امل

من  غريه  إىلٰ  ىٰ ه إذا وقع وتعدَّ تقصريه، ولكن تقصري عىلٰ هه ليُنبِّ 

إمام ليُبنيِّ ما  احتيج إىلٰ  لنقجهة ال ناب العلم مبعليه  سدَّ حيث 

 ال بيانه.ف لولمه املكلَّ ال يع

ا الشهقال صاحب الكتاب:  ق هبام لتعلُّ وا ٰى وة واهلو(فأمَّ

ة فبعيد، ألنَّ مع وج يصحَّ التكليف،  ٰى تَّ ثباهتام حال بدَّ من ود احلجَّ

ل واإلمام يز دد وجوان عندة لو كذلك فائق بام يكون يف التعلُّ وإنَّ 

، ومتغيتذلك و ا وإنْ  ٰى ريَّ اإلمام جود حاصلة مع و كانت قالوا: إهنَّ

 ع شهوته.باف عن اتِّ ه يصدف املكلَّ فإنَّه ببيانه وحتذير

ك وذلالضطرار، تحذير دون االتنبيه والقيل هلم: إنَّام يصدف ب

ة، ويم نْ ممكن من غريه ومنه، وإ ذي  ف منكن املكلَّ مل يكن حجَّ

 . ).اإلمام.. نع ٰى الغنجب في قبل

اإلمام  حلاجة إىلٰ يف اق ه التعلُّ وج فيام مٰىض  ابيَّنَّقد فيقال له: 

من أنَّ وجوده يزيل  خالف ما ظننتهوهو ب ٰى اهلوبالشهوة و

ها،الشهوات أو  ر يف اإلنَّ وجود وكشفنا عن أ  ُيغريِّ مام إنَّام ُيؤثِّ

ف لمن اخل لوقعه وال وجودما للِّل وقوع الشهوات فيُق مقتٰىض 

 هتم.واملكان شه

ا  كام  -كن و ممغريهم)، فه قولك: (إنَّ ذلك ممكن منفأمَّ

ر تأث غري أنَّه ال - قلت  ة املطاعني الذين قامت ري فعل األئمَّ ُيؤثِّ

ورة أنَّ زجر رض  ا نعلمنَّ ]] أل١٥٨/[[ص   النفوس،هيبتهم يف

ة تفاع ر يف التأثرياهم له من هنيني وأمرهم وطاملهيبني املتسلِّ  األئمَّ

ال  نزجر غريهم ممَّ شهوات رعاياهم ما ليس ل ا متيل إليهممَّ كثري 

 مكابرًا.دفع هذا كان  فوذ أمر، ومنطاعة له وال سلطان وال ن

ا قولك: (ويمكن امل   يمكنه غري ذي قبل)، فهو كلَّف منوأمَّ

ن والبسط لطاة وذي السوجود الرؤساء واألئمَّ نَّه معلوم أنَّه عند أ 

م مواقعته، وما تقدَّ  ب إىلٰ ند عدمهم أقروع به،جتنُّ قرب إىلٰ كون أي

 ُيبطِل كلَّ  -فيام ذكرناه  -من أنَّ وجود الرؤساء لطف لة من الدال

 هذا الذي ذكره.

 كونه ر يفم يف النظفإنَّ ذلك قائ: (وبعد، قال صاحب الكتاب

ة ألنَّ مق ا  ، وملةمن الراح فيهعن ذلك ملا الشهوة العدول  تٰىض حجَّ

ة قبل ب احلاجة إىلٰ من الشبه فتجف رتي املكلَّ عقد ي  حجَّ

 . اإلمام...)

 يف ن اإلمام لطفاً ه من يوجب كوقال له: إنَّام يلزم ما ذكرتفي

 ٰى فوس، حتَّ ومتيل إليه النلشهوات، ما تدعو إليه ا ارتفاع كلِّ 

ا، وقد مهستدالل وغريما يلزم من النظر واالجيعله لطفًا يف مجيع 

ضت العادات بكون ، وليس إذا ق لكذ لصحيح خالفاأنَّ  انَّبيَّ 

ن  واالمتناع م  يف وقوع كثري من الواجبات،لطفاً ة والرؤساء األئمَّ 

 لِّ فًا يف ككوهنم لط ُيقَطع عىلٰ  وجب أنْ  حاتقبّ رضوب امل

 واجب. 

ة يُ  اب:صاحب الكتقال  ر يف الشهوة لك(ولو كان احلجَّ ان ؤثِّ

الشهوة أو  ىلٰ تعا يفعل اهللا ال نْ عنه بأ ٰى ]] الغن١٥٩جيب /[[ص 

 ذلك أقدر...).  عىلٰ  ه تعاىلٰ نَّ كليف قائم أليزيلها عن املكلَّف والت

البتداء أزال الشهوة ومل يفعلها با عاىلٰ و أنَّ اهللا تفيقال له: ل

التكليف مل حيتج  طه، ولو سقطلٌّ برشا خمنَّ فقدهلقبح التكليف أل

أنَّ يف  ىلٰ ع اره،به وباستمر ونةيه مقرإل احلاجة اإلمام ألنَّ  ىلٰ إ

يف قائم مناقضة لتكلي الشهوة واقولك: (يزيلها) وأنت تعن

ال بدَّ  ٰى  الشهوة واهلوفصل قلت: (إنَّ ك قبل هذا الظاهرة، ألنَّ 

سيت هذا هاهنا، ف نليف)، فكييصحَّ التك ٰى اهتا حتَّ من إثب

 يف؟بوت التكلثمع  هللا تعاىلٰ ال يفعلها ا مت أنْ وألز

يلها اإلمام، قلنا لك: زيلها كام يزي ردت أنْ : إنَّام أ تلق  فإنْ 

 مقتضاها. ا وإنَّام هو لطف يف ارتفاع زيلهإلمام ليس يا

 رفع مقتضاها بغري إمام. قلت: فأالَّ  فإنْ 

لطف،  أنَّ اإلمام لة عىلٰ دالفساده بال ابيَّنَّا قد هذا ممَّ  قلنا لك:

 .مًا هلكان لطف من امه يفريه ال يقوم مقوأنَّ غ

ه  لِّ قهم بكوتعلُّ ( ب الكتاب:قال صاح ذلك يبطل، ألنَّ

ة واحدة يلزمهم أ  ا عىلٰ وترصال يق جب أنْ يو  يكون كلُّ  نْ حجَّ

نم   وقت...). ًا منه يف كلِّ كلَّف متمكِّ

ة واحدة، فقد ىلٰ  عُيقتَرص ال  ا إلزامك أنْ ه: أمَّ فيقال ل  حجَّ

رًا.ما في مٰىض   ه مكرَّ

ا الغيبف]] ١٦٠[ص [/ زها مع نُ  ا ملفإنَّ  ةأمَّ ختيار، بل االجوِّ

ة عىلٰ ع اإلجلاء واالضطرار، وام املني الذين أخافوا اإلمام الظ حلجَّ

ة فيه عىلٰ االستتار والغ أحوجوه إىلٰ و وال  اىلٰ اهللا تع يبة، وال حجَّ

 .اإلمام  عىلٰ 
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ا  م الوصول إل من واحدٍ  ن كلِّ متكُّ فأمَّ من  أنَّه ممكنيه فقد تقدَّ

 ستتار.اال مام إىلٰ إلارقة ما أحوج ان مفنوا محيث متكَّ 

: وربَّام سلكوا ما  ٰى ُأخر(شبهة هلم  قال صاحب الكتاب:

يقولوا: إذا كان السهو  بأنْ وجه آخر  عىلٰ هذه الطريقة يقارب 

فني املكلَّ  جائزة عىلٰ هة هوة والشبباع الشلغلط التِّ لة واوالغف

ال زو ذلك أو لقرب يف زواري وكان األك النقص والتقصوكذل

ب يكونون أقر -ال شكَّ  -ألنَّ عنده  ة يف الزمانجَّ تأثري وجود ح

 املكلَّف إذا كان وه فال بدَّ يفم بام ُكلِّفالقيا العدول عن ذلك إىلٰ  إىلٰ 

ة من رسول أو حجَّ  يف الزمانيقيم هلم  فني أنْ لمكلَّ أحسن النظر ل

 يلطف هلم).  بدَّ من أنْ ام كام الإم

مناهط بوجويسق ل: (وهذاقا وجه  من أنَّه ال ه : منها ما قدَّ

 ابيَّنَّ ا قدامهم بام ُكلِّفوه، ألنَّ قي لك أقرب إىلٰ أنَّ ذ نقطع به عىلٰ 

أنَّ لطف  انَّبيَّ و حاٍل، كلِّ  عرفة لطفًا هلم عىلٰ رقته لكون املمفا

عند فقد يكون  نفسه وَكل إىلٰ ويُ رسبه  ُخيىلٰ  بأنْ  كونلَّف قد ياملك

 ريه...). غ باعيلزم اتِّ  من أنْ عة لطاا إىلٰ  بأقر ذلك

م [ما] ذفيق أنَّ  الذي ُيقَطع به عىلٰ وجه كرناه يف الال له: قد تقدَّ

ة وا]١٦١ود /[[ص وج لنا] األئمَّ  لرؤساء لطف للمكلَّفني، ودلَّ

لصالح وأبعد ا وجودهم أقرب إىلٰ ند يكونوا ع أنَّه ال بدَّ أنْ  عىلٰ 

 يقة وأحلت يف كالمكالطر هه يفسد هذنَّ ما ظننت أ الفساد، و من

لنا عىلٰ ذا عليه فقد ه  الصواب. ه منطالنه، وبعدب أفسدناه ودلَّ

ا مفارقة اإلم ا   يف عموم اللطفامة للمعرفة فأمَّ هبا فقد قلنا: إهنَّ

مل جيب القطع  إنْ ، وفة يف ذلكوال ومساوية للمعراألح ة يفعامَّ 

ا لطف ىلٰ ع  ٰى كلَّف حتَّ  مكلِّ ة، وال يف فركليف كاملع تيف كلِّ  أهنَّ

م ذكر اخلاملعصو إىلٰ  ٰى يتعدّ  يف  صوص والعموممني. وقد تقدَّ

ا قد تتَّفق   إعادته.  إىلٰ  ف ما ال حيتاجيف ذلك وختتلاأللطاف، وأهنَّ

مهال اإليكون يف  ه بأنَّ الصالح قدحيترصومن عجيب األُمور 

ٰ  ن بأنْ يكو يف أنْ لطف املكلَّف  بقوله: (إنَّ   َكل إىلٰ ُيورسبه و ُخيىلَّ

اد عقالء بام تثمره من الفس اليعلم كلُّ ة نفسه)، وهذه حال

م إذا بلإ ٰى قوع يشء من الصالح، حتَّ من ووييأسون  غوا الغاية هنَّ

 يكلهم إىلٰ ال  يف أنْ   تعاىلٰ اهللا ذ من املكاره رغبوا إىلٰ التعوُّ  يف

 فوسهم.ن

ها  ل فيُيستَعم ما هلا وأكثر ٰى ات ال معنورييف الرض ظرةواملنا

 استعامله. وتناهينا يف ه،نبيه الذي استقصيناالت

يكون ذلك  ه ال خيلو من أنْ أنَّ  تاب: (ومنهاقال صاحب الك

] فاً جعلوه [لط ، أو بعض دون بعض، فإنْ أمر ُكلِّفوه طفًا يف كلِّ ل

ة العلم بأنَّ  ي إىلٰ دِّ املؤة يف النظر جَّ ح جة إىلٰ ه لزم احلايف كلِّ   احلجَّ

ة يف م حضور احلجَّ لزرناه من الفساد، ويما ذك ي إىلٰ ؤدِّ ويُ ة، جَّ ح

هم  ج ليصحَّ ذلك فيجَ لزم إثبات حُ أو ي،  مكلٍَّف عند كلِّ  وقٍت  كلِّ 

مناه. سائر إىلٰ   ما قدَّ

 قالوا: هو لطف يف بعض ذلك. وإنْ 

ين واء فمن أ س كلِّ ال ا كان حال]] قيل هلم: إذ١٦٢ص [[/

 عض؟...). بالبعض دون  ه لطف يفأنَّ 

ام لطفًا فيه، يكون اإلم  أنْ ت  العاداما يقتيض  ا بيَّنَّ يقال له: قد ف 

لنا  ا: يف لك فيه، وقلن مثل ذ  بام ال جيب القطع عىلٰ ريه بينه وبني غ وفصَّ

 لنظر وغريه أنَّه ليسكا أفعال القلوب  دات وما يرجع إىلٰ االعتقا 

هللا م ا يعل  نع أنْ تنَّه غري مم  وقوعه أل يفاإلمام لطفاً ون يك  بواجب أنْ 

م ن حال م  تعاىلٰ  دناه مع ون الواجبدُّ يؤاملكلَّفني أهنَّ  عليهم فيام عدَّ

  و غري خاطر.ه من خاطر أ وم مقام تنبيهه هلم تنبيه غري ويق  فقد اإلمام 

ا قولك: (إنَّ حال الكلِّ ف   كلَّ ألنَّ )، فليس كذلك، اء سوأمَّ

ةحال الرؤسا رضورة ما بني لميع عاقل د، سدايف لزوم ال ء واألئمَّ

ثري من م والبغي، وكظلإلنصاف، ومفارقة العدل واوطريقة ال

 الواجبات. ك يف كلِّ ل ذلس بمعلوم مثرضوب الفساد، ولي

ا ح ة فأمَّ ما  ج فقد مٰىض جَ وإثبات حُ  وقٍت  يف كلِّ ضور احلجَّ

 رًا.فيه مكرَّ 

لطف يف مام ليس بأنَّ اإل عىلٰ ن وم ال تقطعقال: إذا كنت فإنْ 

نعتم من متمجيعها، وإنَّام ا فًا يفزون كونه لطبل ُجتوِّ الواجبات،  كلِّ 

جلميع فقد جاز يف اكونه لطفًا ]] وجوب ١٦٣/[[ص  ع عىلٰ القط

ح عىلٰ  ، فكيف اجلواب مع هذا كلِّ ن لطفًا يف اليكو تم به أنْ ما رصَّ

 عامَّ ألزمناكموه؟ زالتجوي

وضع  ب يف هذا املم الوجوحك واز خيالفاجل مل له: حكقي

واز اجلج، وجَ اية له من احلُ ال هن  إثبات ماتيضالوجوب يقألنَّ 

 ك.ليس كذل

لوجوب الفرق الذي ز وا بني اجلواقال: ال شكَّ أنَّ  فإنْ 

 نَّ كون اإلمامة لطفًا يف كلِّ كان جائزًا أ ري أنَّه إذاذكرمتوه، غ

  تعاىلٰ لم اهللافلو ع وجهٍ  كلِّ  ىلٰ ه، وعاجب، ومعرفة بإمام وغريو

 م؟قولك ب عىلٰ ا الذي كان جيا اجلائز مذه

ما ال قه بوجود تكليفنا لتعلُّ رته مل حيسن ذكُعلَِم ما  له: إنْ  قيل

 له.  هناية
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اجبات، فنا بفعل الوإذا كلَّ  اىلٰ وبيان هذه اجلملة: أنَّه تع

فعل يف ة لطف ماما عاملني بأنَّ اإلفكنَّ ، قبّحاتواالمتناع عن امل

و علم ا، فلكره منَّمن كثري ممَّا واالمتناع  يوجب علينا،ا ثري ممَّ ك

  ىٰ ج يف معنيف إمامته لطف لنا حيتا باإلمام الذيا أنَّ معرفتن تعاىلٰ 

يكون  ٰى ذكرناها حتَّ ألفعال التي مثل ما احتاجت إليه ا ف إىلٰ اللط

ان ها، وكغريكام كانت هي لطفًا يف  وجود إمام آخر لطفًا فيها

، ال هناية له تَّصل لطفًا باميف هذا ال لإلمام كالقوا ل يف ذلكالقو

رناه يفولو  لطف تكليفنا ما وجود اإلمام ملعلوم لقبح ا كان ما قدَّ

ذي  التقدير الأنَّ  اللة عىلٰ منا بأنَّنا مكلَّفون بذلك د علفيه، ويف 

رناه ليس يف املعلوم، وال  وبعمدة هي الفصل بني الوجقدَّ

جود ما ال  ويف يقتيضلع ثبوت التكم  الوجوبألنَّ ز، واجلوا

نًا ت التكليف مؤبو ذلك، بل يكون ثتيضال يق له، واجلواز هناية مِّ

منه ، وما كان ٰى فعل ما ال يتناه تيضعلوم ما يقيكون يف امل من أنْ 

ز، ألنَّ ثبوت التكليف الحدٍّ فهو جم ينتهي إىلٰ  افيه وإنَّام ينايف ما ين وِّ

 . ٰى  يتناهال

م ه يوجب أنَّ اإلماما ذكرمتو ةقال: مجل نْ ] فإ]١٦٤ص [[/

 الناس عند هذا يوجب أنَّ و يه من أدبه وعقابه،اف فلطف فيام ُخي 

قبيح فال فعل الواجب واالمتناع من ال إىلٰ كامللجئني  وجود اإلمام

 .ون ثواباً حقُّ يست

 أدب اإلمام ورهبتهم له من قيل له: ليس يبلغ خوف الناس

القبيح مع وجود  م قد يواقعهبعض ٰى ا نرنَّ جلاء، ألإل احدِّ  إىلٰ 

ة وانبساأل ة سلطاهناط أيدئمَّ من يمتنع منه ا نجد وألنَّ  م،هيم، وقوَّ

ة يف حال وجو حقَّ املدح يست قُّ املدح، وليس جيوز أنْ يستحد األئمَّ

يكون  ضع أنْ ملولجأ إليه، ولو لزمنا يف هذا ايها اإلنسان مف

م ف من اإلماوب ألجل اخلجفعل الوا ملجئني إىلٰ فون املكلَّ 

العقاب لطف يف تحقاق املعرفة باس للزمك إذا قلت: إنَّ 

 رفة أقرب إىلٰ املعوا عند هذه يكون كلَّفني ال بدَّ أنْ ف، وأنَّ املليالتك

 ني للثواب.تحقِّ لجئني وغري مسيكونوا م أنْ  اجتناب القبيح

ة عرفامل عند -كلَّفون يرتك امل نع أنْ يمتقلت: ليس  فإنْ 

اعية هلم لقبحه وتكون هذه املعرفة د الفعل -اب قق العاستحقاب

 ذلك. إىلٰ 

الناس القبائح عند  يرتك متنع أنْ ي قيل لك: وكذلك ليس

ة و وجود يهم تركها اط أيدهيم للوجه الذي وجب علانبساألئمَّ

الً.  ه، ويكون وجودمن ة داعيًا ومسهِّ  األئمَّ

 ال جواز أنْ ب يوجذلك  إنَّ : (وبعد، فصاحب الكتاب قال

عن ك االستغناء يف البعض الذي ذكروه، ويف ذل يكون لطفاً 

ة يف بعض املكلَّ احل ألعصار، [وما أوجب ذلك ني ويف بعض افجَّ

  زمان]...). ناء عنه يف كلِّ ستغوجب جواز االأ 

مناه من   يقال له: الذي]] ف١٦٥[[ص / ُيبطِل قولك ما قدَّ

ُيقَطع ه ال وجه وأنَّ ألمرين، احد  يف أ طفاً ون اإلمام لك اللة عىلٰ الد

ال  نْ أ  يكن لطفًا يف يشءإذا مل خر، وليس جيبمنه كونه لطفًا يف اآل

راج كثري من ك إخلو وجب للزمفًا يف غريه، ألنَّ هذا يكون لط

أنَّ الصالة  : أتقطع عىلٰ ه لو قيل لكا لطفًا، ألنَّ األلطاف عن كوهن

ته إن ادَّعي كفيها، ألنَّ لك عاء ذادِّ ف؟ مل يمكنك تكلي كلِّ  يف لطف

م كوهنا لطفًا يف  عمو ُيقَطع به عىلٰ طولبت بالربهان، وال برهان 

زت اختصاصها قيع التكاليف، يمج  نْ ر أكِ نل لك: ما تُ وإذا جوَّ

يف يف كجواز ذلك  بعض التكاليكون لطفًا يف يكون جواز أنْ 

ته لزم ذا إنْ ، وهكون لطفًا مجلةً ت نْ ن أ ُختِرجها م ؟ فوجب أنْ الكلِّ 

له!ابك عكن جويمل   نه إالَّ مثل جوابنا لك، فتأمَّ

 ك ال جيوز أنْ ذلها: أنَّ اللطف يف : (ومنصاحب الكتاب قال

ه وما يكون من ِقبَله فيجب بيانوإنَّام هو يكون وجود عني اإلمام، 

 بيهه...). تن نه، وتنبيه العلامء يقوم مقامغريه مقام بيايقوم بيان  نْ أ 

العلامء وتنبيهه يقوم مقام  منان غريه ي بأردت أنَّ  ل له: إنْ فيقا

لناتنبيه فيام دبيان اإلمام و ن ام لطف فيه ممأنَّ وجود اإل عىلٰ  لَّ

ة الن أنَّ عقالء يعلمواألفعال فال، ألنَّ ال   غري الرؤساء واألئمَّ

أردت به غري ذلك من  هم، وإنْ ذا الوجه مقاميقومون يف ه

كرته جائز، إالَّ ذالل فيام دستلنظر واالا بيه عىلٰ تقادات والتنعالا

 نا.أنَّه ليس بقادح يف طريقت

ة إذا س ب: (ومنها: أنَّ نفالكتا قال صاحب يف  ٰى استغناحلجَّ

ه يف  فام الذي يمنع من مثل ٰى ُأخرة لَِّف عن حجَّ قيامة بام كُ 

 ...). ]] املكلَّفني١٦٦ [[ص/

ة االس يففيقال له: إنَّام وجب  ة األُ تغناء عن ااحلجَّ  ٰى رخحلجَّ

جب لعصمته طفًا له يف االمتناع من القبيح، وأداء الواليكون 

كانت حال غريه من  ك ألنَّه لو ذلوما وجدنا يف غريه امله، وك

 .هو ٰى عن إمام كام استغن ٰى غنالستفني كحاله املكلَّ 

ة يف باجَ م يف احلُ ذا جاز أن يقوقال: إ فإنْ  ب ج واألئمَّ

مام فلَِم ال إلمقام ا مامح غري اإلبائناع من القطف واالمتالل

ة؟ وأَال ج واألجَ جيوز مثل ذلك يف غري احلُ  يعلم اهللا  أنْ  جاز ئمَّ
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ة كام ألئمَّ ستغنوا عن ااملكلَّفني أو أكثرهم فيذلك يف سائر  تعاىلٰ 

ة؟   استغنت األئمَّ

  فنياملكلَّ من حال بعض  هللا تعاىلٰ يعلم ا تنع أنْ ل له: ليس يمقي

لقبيح عند بعض األلطاف  من ايئاً ر شخيتا ه الام أنَّ ن ليس بإمممَّ 

مام إ ومًا ال حيتاج إىلٰ ون معصيفعل ذلك ويكالتي ليست بإمامٍة، ف

زه هولوجه، غري أنَّ الذي ال من هذا ا يكون يف املعلوم أنَّ  أنْ  ُنجوِّ

ة غري وج ن  يف لطف من جاز عليه م والرؤساء يقومود األئمَّ

تان مقام واالفت ادلفسمنه ا َمنومل ُيؤ عل القبيح،ني ففاملكلَّ 

عد من ب، وأبفعل الواج يكونوا عنده أقرب إىلٰ  ٰى وجودهم حتَّ 

ة، وا يكونوا كذلكامفعل القبيح،  لذي يمنع ك عند وجود األئمَّ

دون ويفتنون قة واحدة يفسطري علمنا بأنَّ الناس عىلٰ  هذا من

ة، ويصلع ن ، ولو كاعند وجودهممون تقيحون ويسند فقد األئمَّ

الذي  احلدِّ   يكن العلم الذي ذكرناه حاصالً عىلٰ ائزًا ملج ناهألزم ام

ز كون الجت ]] بل كان جيب١٦٧ص ه، /[[هو علي ناس مع فقد وُّ

ة عىلٰ  حال  لصالح، ومع وجودهم عىلٰ د واحال السدا األئمَّ

ه أنَّ  لة عىلٰ بطالن هذا دال طع عىلٰ طراب، ويف القالفساد واالض

ة فيامئاألمقام  مقوي ائز أنْ ليس يف اجل   ذكرناه غريهم. مَّ

علمنا من   وا: قدهلم، قال ٰى رقال صاحب الكتاب: (شبهة ُأخ

م لَّ حال املك من  علمه ُكلِّفوا جيوز عليهم االختالف فيامفني أهنَّ

ف يف عليهم االختالم ذلك فجائز املذاهب، فكام جيوز عليه

ة، واالخ ذا إ[ور فيها، ظل هبا، والنة االستداليَّ كيفتالف يف األدلَّ

 . ذلك جائزًا] فال بدَّ من قاطع للخالف...) كان كلُّ 

وبعضه   ضه صحيح مثمربع ذلك بكالم طويل يف ردِّ  ثّم تكلَّم

ها غري معتمدة عندنا وال  حكا  لطريقة التي غري صحيح، وهذه ا

مني وال املتأخِّ أصحابنا املتق مدها أحد من اعت ي  رين، والذدِّ

خالف هذا   ىلٰ ذاهب هو عامل تالف يف خ يف باب اال علَّقون به ت ي

م يذكرون ذلك يف  ات ممَّا  عيَّ والرش  اتبعض السمعيَّ الوجه، ألهنَّ

  ة القاطعة ]] واألدلَّ ١٦٨افئة، /[[ص ج كاملتك جَ احلُ ه يكون في

د ذكرها صاحب  الطريقة، فق  ودة، وسنتكلَّم يف تصحيح هذهمفق

ية  احلكا يف    يوردال ب عليه أنْ ان جيقد ك و هلذا الفصل، الكتاب تاليةً 

  مَّ هُ متكلِّم، اللَّ  بطالهنا عىلٰ  ٰى الشبهة الضعيفة التي ال خيف  ا هذهعنَّ

م من  مشهور أو سمعها من متكلِّ يف كتاب لنا ا يكون أصاهب  الَّ أنْ إ

  م نفسه إالَّ فقد أقااملتكلِّم، و الكتاب أو  اذق فيضيفها إىلٰ نا حأصحاب

 دفعه.  ضه، ويمكنهق سهل عليه ن ما  بإيراد مقام املتَّهم

: وربَّام تعلَّقوا ٰى ب: (شبهة هلم ُأخرحب الكتاصا قال

ة باختال ة  : ال بدَّ منواقه واالجتهاد، وقاليف الفف األئمَّ حجَّ

ة قاطعة يف الكتيمك ، ألنَّه الليقطع هذا اخلالف اب ن إثبات حجَّ

نَّ  . إلمام...)ا يفستودعًا يكون علم ذلك م ن أنْ ة، وال بدَّ موالسُّ

 ه من إثبات االجتهاد...). لنا عليدلَّ يبطل بام ا قال: (وهذ

يف   هاه الطريقة، واعتمدونا هبذق أكثر أصحابفيقال له: قد تعلَّ 

ة قاطعة يف  نفي ما حكيته من، وإمام بعد النبيِّ  ىلٰ احلاجة إ حجَّ

 الطريقة.ستدلِّون هبذه م املال يطلقه القونَّة باطل الكتاب والسُّ 

ما  ه ليس كلُّ علمنا أنَّ قد يقال:  أنْ ا ستدالل هباله ترتيب اوجو

ةيعمتسُّ احلاجة إليه من الرش من كتاب أو تواتر  قاطعة ة عليه حجَّ

ذلك من  ة يف كثريجيري جمرامها، بل األدلَّ  إمجاع أو ما أو

ه ما  كرنا]] ذ١٦٩/[[ص  ئة، ولوال ماكاملتكافئة، أو هي متكاف

ونه مُّ َس يُ ا ممَّا ريمهستحسان وغالوا لظنِّ ة البغ ا إىلٰ فزع خصومن

  مل هبا يعة والعالرشا مكلَّفني للعلم بجتهادًا، وإذا ثبت ذلك وكنَّ ا

ما اختلفت أقوال  ه إىلٰ ع نصل من جهتفزيكون لنا م وجب أنْ 

ة في  ه.األُمَّ

ا قولك: (وهذا يبطل بام ف لنا عليهأمَّ ة اال دلَّ جتهاد)،  من صحَّ

 هادًا،اجتيه سمِّ ا تُ إبطال م ندنا عىلٰ عضحة ة الوات األدلَّ فقد دلَّ 

و طلب يعة عندكم هذلك، أنَّ االجتهاد يف الرش وأحد ما يدلُّ عىلٰ 

يعة، وال رش ال جمال له يف الالظنُّ دليل عليه، و فيام ال غلبة الظنِّ 

يعة الرش ليله، ألنَّ ء منها أو حت حتريم يشيغلب يف الظنِّ   أنْ يصحُّ 

فيها وال  لنا هد التي ال عن مصاحلنا م  تعاىلٰ هللاا يعلمه ام يَّة عىلٰ مبن

 عادة وال جتربة.

م شي أنَّه تعاىلٰ  ٰى أَال تر نسه،  ج باح مثله وما هو منئًا وأ قد حرَّ

 يمكن أنْ كيف ه كصفاته؟ فيئًا وحظر مثله وما صفاتوأباح ش

 ، وما يوجبيعةن هذه الرشل واحلرام ماحلال يستدرك بالظنِّ 

 فيها؟ تضيه مفقودقوي الظنَّ 

الكالم عليهم من قوهلم:   ذاد ها عند ورويذكره خصومنوما 

طريق معلوم مقطوع كن له مل ي يعة وإنْ (إنَّ الظنَّ يغلب يف الرش

و ربح، وإذا  أ رسد التجارة خأحدنا أنَّه إذا أرا نُّ ه كام يغلب ظليع

ا يغلب رناه ممَّ ما ذكغري  ىلٰ عطب أو سلم إسلك بعض الطريق 

بعينه  الظنُّ  ٰىض اقتما  إىلٰ  يمكن اإلشارة مل ه، وإنْ ي العقالء فظنُّ 

جب احلاق بام يويعة يف الرش العلامء يغلب ظنُّ  ر أنْ نكَ فكذلك ال يُ 

م  م واملبااملحرَّ كالمنا   دفع  غني عنهم يفحلَّل باملحلَّل)، ال يُ ملحرَّ



 ٢٦٧  ..........................................................................................  اإلمام  اإلمامة / احلاجة إىلٰ ) ٧٤(/  فلاألرف ح

]] ١٧٠ص /[[ يغلب ظنُّ  اما يذكرونه إنَّ شيئًا، ألنَّ سائر م

سامع خرب من له  أو أو جتربة  هلم يف أمثاهلمم عادةٍ قدُّ تالء فيه لعقال

ظنوهنم يغلب  لك مل جيز أنْ فيه عادة وجتربة، ولو عروا من مجيع ذ

من قًا مل يسلك طري، ونَّ من مل يسافر قطُّ تبنيَّ هذا أ ي يف يشء منه،

 سلوكة، فالامل قرُ ل الطُّ حوااملسافرين وأ ق وال سمع بأخبار رُ الطُّ 

سلوك  يفألسفار، وأو النجاة يف بعض اعطب نَّ الظي وز أنْ جي

صل به خرب وال اتَّ  ق، وكذلك من مل يتَّجر قطُّ رُ بعض الطُّ 

يف يشء منها ربحًا  يظنَّ  وز أنْ جي وأحوال التجارة ال تجاراتال

 خرسانًا.وال 

ام إ هبا خمالفونا التي تعلَّق حَّ ما ذكرناه، وكانت الظنونذا صوإ نَّ

رنا ق رُ طُ  ىلٰ إنادها الست غلبت صل تلك حت زواهلا ملمعلومة ولو قدَّ

يف  لظنون مفقودةق التي تغلب فيها ارُ الظنون، وكانت مجيع الطُّ 

 فيها.  نِّ يعة بطل دخول الظرشال

حني لالجتهاد من الفقهاء صحِّ  مجيع امل أنَّ  ي إىلٰ ؤدِّ قال: هذا يُ  فإنْ 

ثل م يعة، و لرش ام يف ظنوهن  به من غلبة يام ُخيِربون فهم كاذبون وغري 

  نهم بمذاهبهم. ديُّ وت   م مع كثرهت ذلك ال جيوز عليهم  

فسهم هنم أنذبني يف وجداقيل له: ليس القوم الذين ذكرهتم كا

لعلم وا ه غلبة ظنِّ مبطلون يف إخبارهم بأنَّ  ، وإنَّام هممااعتقاٍد  عىلٰ 

وال وري، س برضوالعلم لي نُّ ظملبتدأ، والبالفرق بني االعتقاد وا

 من نفسه. أحدٍ  ه كلُّ يعرف ب أنْ ممَّا جي

ليس ما نقوله من أنَّ الفقهاء وغريهم من  ه: ل ّم يقالث

عونه الالوجه  يعة عىلٰ لرش يف انياد غري ظانِّ أصحاب االجته ذي تدَّ

أنَّ احلقَّ يف  ٰى ن يرممَّ ع من خالفك بأعجب من قولك: إنَّ مجي

ة بام قاحلقي مل يف] غري عا]١٧١هاد /[[ص جتمن أهل االواحد 

م عاملون.كا عاً م مجيي أنَّه عامل به، وأهنَّ عيدَّ   ذبون يف قوهلم بأهنَّ

يانات التي ل الدِّ  ُأصويع خمالفيك يفوقوهلم أيضًا: إنَّ مج

بمذاهبهم  لعلمعونه من اة والعلم كاذبون فيام يدَّ يقها األدلَّ طر

 ا.التي خيالفونك فيه

من ه أنفسهم علي جيدونفيام  يكذبوا مل إنَّ هؤالءلت: ق  فإنْ 

عاء كونه علًام، وليس كون العلم علًام دِّ  الطوا يفاالعتقاد، وإنَّام غ

 ورًة.ان من نفسه رضبام جيده االنس

م جيدون أنفسهضًا مل يكذبوأيقيل لك: والفقهاء  م يف ا يف أهنَّ

قة قيوهو يف احل ،نٍّ ه غلبة ظنَّام غلطوا يف تسميته بأنَّ ، وإأمر ما

 تأثري له. دأ الاد مبتاعتق

 يف واحد لكان حلقُّ ن افلو كال صاحب الكتاب: (وبعد، قا

دل، فكام د والعهب يف التوحييكون عليه دليل كاملذا بدَّ من أنْ  ال

مناه من قبل فاإلمام فيهام عن ٰى ُيستغن ب كذلك كان جي ملا قدَّ

إنَّام  حلقَّ الف انَّ من خقال: إي وأنْ  ستغناء عنه يف هذه املسائل،اال

 ي يمكنه أنْ الذالل الستد يف النظر وابأن قرصَّ  نفسهمن ِقبَل  ُأيت

أيضًا يمكن  الوجه الذي لزما ووجبا ويف ذلك يفعله عىلٰ 

 ناء عن اإلمام...). االستغ

يعة من الرش حقٍّ  لو كان كلُّ  ام كان ما ذكرته سائغاً يقال له: إنَّ ف

 وقد والعدل،حيد ة التوكأدلَّ  يل قائميه دل]] عل١٧٢[[ص /

ه الصفة ملا هبذيعة الرش رضورًة، ألنَّه لو كانتذلك  علمنا خالف

كام مل تحسان جتهاد واالسق االرُ ل إليها طُ تكلَّف الناس يف التوسُّ 

 ذكرنا أوضح حيد والعدل، واألمر فيامهذا يف التو ثليتكلَّفوا م

 مل  الفرعفينا يفاهب خمالض مذأحد، ومن اعرت عىلٰ  ٰى خيف أنْ من 

 وجددل، بل لعطعة كأدلَّة التوحيد واة قاها أدلَّ ُعرش عىلٰ ُيِصب 

ل يف مجيعها أو أكثرها عىلٰ   ممَّا وما أشبههام االجتهاد والظنِّ  املعوَّ

 علم.الهو خارج عن طريقة 

أنَّ الناس قد ُكلِّفوا  إىلٰ احلرية، و ي إىلٰ ؤدِّ : ما ذكرمتوه يُ قال فإنْ 

 ته.هن جن إليه مودليل يصل غري من احلقِّ  بةإصا

ن ما إالَّ م ف اهللا تعاىلٰ : ما كلَّ قيل له لوصول إليه من ن امكَّ

قطع قالً ين ن الرسول يعة عرشيعة وغريها، فام ُنِقَل من الرش

وم ا يقه نقل وال م النقل، وما مل يكن في يه الرجوع إىلٰ ف العذر ُكلِّفنا

ا ألنَّ إ ج السمعيةجَ مقامه من احلُ  أو  ن نقله،عاس عدلوا الن مَّ

م مل أل ئم مقام لقااإلمام ا قول ل هبم عىلٰ به وعوَّ خياطبوا هنَّ

ة املستخأقوال األ ُكلِّفنا فيه الرجوع إىلٰ   الرسول عد لفني بئمَّ

وادث يع ما ُحيتاج إليه يف احلاحلكم يف مج جدالرسول، وهلذا ن

لَّف فيه ا تك م، وكلُّ م تهيام ينقله الشيعة عن أئمَّ ًا فموجود

ا صٌّ إمَّ نعند الشيعة فيه  الظنِّ ق رُ وطُ  واالجتهاد سلقياصومنا اخ

ل. جم  مل أو مفصَّ

  اإلماملعلَّة وجود هذه ا قال صاحب الكتاب: (ويلزمهم عىلٰ 

هم الة هذا االختالف، ويلزممالقاته إلز منن وظهوره والتمكُّ 

ة يف كلِّ ١٧٣ص وجود /[[ ، ٍق فري د كلِّ عن، وبلدٍ  ]] احلجَّ

 الغلط عليهم، أو عىلٰ ء جلواز من العلام ٰى تاوطال الفبويلزمهم إ

و، ال ُيفتي إالَّ اإلمام، وال حيكم إالَّ ه يوجبوا أنْ  نْ وأ  ري منهم،ثك

 دين املسلمني...).  روج عنويف ذلك خ
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 مٰىض  فقد بلدٍ   كلِّ ا وجود اإلمام وظهوره يفيقال له: أمَّ ف

 .ٰى ُأخرالكالم فيه دفعًة بعد 

ها من  ، بل يتو-  ام ادَّعيتك - ال تبطلف ٰى الفتاو افأمَّ  الَّ

بام نقلوه عن  -الشيعة  وهم -حلوادث استودع حكم ا

 ه مل يكن له أنْ ايَّنَّبملعدن الذي ، ومن عدل عن هذا ا تهمأئمَّ 

 والرتجيم. بالظنِّ فيه ام هو عامل ُيفتي يف األكثر إالَّ ب، ألنَّه ال تيُيف

  علمته عنامبلشيعة اء اكم باستغننيح مهذا ترصل: قا فإنْ 

ا إذا كانت قد  إمام الزمان، ن م استفادت علاألهنَّ حلوادث عمَّ

ة  م ظهوره من األئمَّ  ام؟ا اإلمهذ هبا إىلٰ  ، فأيُّ حاجةتقدَّ

ه العلوم لو كان ما استفدته من هذب ما ظننته جي قيل له: إنَّام

ف  خال وقد علمنا من ورائهم، مامكون اإل به ال يفتقر إىلٰ ثقت وو

الشيعة  مع جواز ترك النقل عىلٰ وجود اإلمام  نَّه لوالأل ذلك،

، وه إلينا بعض ما سمعوهيكون ما أدُّ  دول عنه مل نأمن أنْ العو

 إالَّ بالقطع عىلٰ  ا أرشنا إليها هو جائز عليهم ممَّ وقوع موليس نأمن 

 م.رائهمعصوم من و وجود

عرتف   من يأنَّ  فقد علمنابعد، قال صاحب الكتاب: (و

ةاباإلم إمام  ىلٰ إمذاهب فيلزمهم احلاجة قد اختلفوا يف  م واحلجَّ

عن  ٰى ]] يقطع اختالفهم، وما يوجب الغن١٧٤/[[ص  آخر

 ). ..ذكروه من علَّتهم. نقض ما اختالفهم يذلك يف

مذاهب،   ة يف رتف باحلجَّ ليس ُينَكر اختالف من اعيقال له: 

م مل ض ن طريقه بععذهب  ه دليليام علي فلفوا إالَّ  خيتإالَّ أهنَّ

 دليل  اللفيهم فياما، وليس كذلك اختالف خمووصل إليه بعض

  املحنة بيننا ات، ومن شكَّ فيام ذكرناه كانت عيَّ عليه من الرش

 .وبينه

م أنَّ ما عىلٰ ( قال صاحب الكتاب: من   نعرفه من حال من تقدَّ

 االختالفن من يمنعونوا ال م كانع من هذا القول، ألهنَّ ة يماألئمَّ 

يمنع من  ال] أنَّه كان ؤمنني [لثابت عن أمري املجتهاد، واالوا

يه ولِّ ويُ  حيكم وُيفتي ، بل كان ُجييز ملن خيالفه يف املذاهب أنْ ذلك

 ، وختتلف مذاهبه عىلٰ اجتهاد إىلٰ  ادوكان ينتقل من اجتهمور، األُ 

جلنس من ذا ا فساد هذلك ُيبنيِّ  ه، وكلُّ ية بظهرت الروا ما

 تعليل...). ال

ه  جتهاد فلالستقصاء بة االذا الكالم يف نرصله: ه يقالف

  ملا  ا ال ُنخيل هذا املوضع من كالم فيه وردٍّ غري أنَّ  ذا، وضع غري هم

 اعتمدته.

ة عندك  وغريه من ا  لك عن أمري املؤمننيا قوأمَّ  ألئمَّ

م اهلملعلوم من حاد واالختالف، فاجتهمنعون من االكانوا ال ي

 ني عنهم وعن أمري املؤمن الثابتنَّ ادَّعيته، أل خالف ما

ة مناظرة  ، وليس  احلقِّ  بتهم بالرجوع إىلٰ طالخالفني وماملخاصَّ

 ]] ذكرناه، ألنَّ ١٧٥ ا /[[صنع أكثر ممَّ يستعمل من امل جيب أنْ 

سن استعامله مع  حيكان ممَّا الإذا  ب والسبِّ ر أو الرضاملنع بالقه

تَعمل مع املخالف  ُيسال نْ أ صول فأوىلٰ ثري من األُ ك املخالفني يف

غواهنَّ أ  ٰى روع، فمن ادَّعيف الف جتهاد من حيث مل يظهر اال م سوَّ

ة وناظرة واملحامنهم يف املنع عنه أكثر من امل الدعاء والرتغيب جَّ

غوا اخلالف يف األُ أهنَّ  ٰى ادَّعن كم وا يف  يتعدُّ م ملصول ألهنَّ م سوَّ

 ه من إنكار القوم عىلٰ ذكرناما د ا ُيؤيِّ ممَّ الطريقة، و كثري منها هذه

اس من قوله: (من بن عبَّ ن االرواية عبه  ن خالفهم ما تظاهرتم

هللا زيد بن ثابت قي اله: (أَال يتَّ شاء باهلته يف باب العول)، وقو

خبار أمثال ه األأبًا)، وهلذبنًا وال جيعل أبا األب ابن االبن ا علجي

 ثرية معروفة. ك

ا توليف عرف  الفني له يف املذهب فام ناملخ  ننيمأمري املؤة أمَّ

 له، ولو ثبت ذلك مل يمتنع أنْ فه خال عىلٰ  قَطعمن والته من يُ 

هر من  فالظا الح والتآلف،وجه االستص عىلٰ  يفعله 

نيف حال والي هأنَّ   أحواله ًا من مجيع ته األمر مل يكن متمكِّ

ت] [ـلو ثني هللا«أَما وا :ح بذلك بقوله اته وقد رصَّ مراد

نجيل أهل اإلبتوراهتم، وبني يل حلكمت بني أهل التوراة  وسادةال

م م، وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل الفرقان بفرقاهنيلهبإنج

يقول: يا  ب فتُ كُ ]] ال١٧٦ كتاب من هذه /[[ص هر كلُّ يز ٰى حتَّ 

، إنَّ علي�  ه قضاتوقد سأله  له ائك»، وقوبقض قد قٰىض  اربِّ

س يكون النا ٰى كنتم تقضون حتَّ  كام قضوا«ا ن به: يقضوعامَّ 

م موته حلال » يات أصحايبوت كام ممجاعة، أو أم عني من تقدَّ

حالة  فهم عىلٰ  ىلٰ  تعاذين قبضهم اهللاواليته من أوليائه وشيعته ال

 ة.ك بالثقتمسُّ ال

ا الرجوع من اجت ، وأكثر منه  غري معلومه فغري هاد إىلٰ فأمَّ

عيهما ي  وي من قول عبيدة السلامين وقدا رمذلك من لفون املخا دَّ

هات سأله عن بيع أُ  ال  : «كان رأيي ورأي عمر أنْ قالاألوالد فمَّ

رب. وهذا خرب واحد  خر اخلآ ...»، إىلٰ يبعن يبعن، ورأيي اآلن أنْ 

كن مل ي، ولو صحَّ الناس، وطعنوا يف طريقه د ردَّه أكثروق 

عالذي ي حًا لالجتهاد مصحِّ   عىلٰ  -مكن ي نَّهن، أللفويه املخادَّ
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 أنْ  -ال بعض األحووهبا يف وج ة بل عىلٰ مذهبنا يف حسن التقيَّ 

تصالح، أظهر موافقة عمر ملا علمه يف ذلك من االس يكون 

 الفة.قة أظهر املخافما أوجب إظهار املو زال امَّ ـول

 ال خيالف عمر يف أنْ جيب ل: فقد كان يقو أنْ  وليس ألحدٍ 

خالفه يف كثري منها، ألنَّه ال ] هأينا [أنَّ رذاهبه، وقد يشء من م

يثمر من العداوة  اهببعض املذ اخلالف يفيكون  متنع أنْ ي

ر الظاه كان يف ]]١٧٧/[[ص  والفساد ما ال يثمره غريه وإنْ 

ها مزيَّة ليها األحوال فيكون لبعضمور تدلُّ عأُ  كحاله حاله، وهذه

مل  ه ممَّنغري كانت عند  نْ احلال، وإ عض عند من شاهد ب ىلٰ ع

 هدها متساوية. يش

ة، الصكان ظاهر  وإنْ  -اب ا عن هذا اجلوا لو عدلنأنَّ  عىلٰ  حَّ

عي من اخلرب -وبنيِّ االستمرار  ة  داللة عىلٰ مل يكن فيام يدَّ  صحَّ

يل قاطع، قول بدل رجع من قول إىلٰ ي ُينَكر أنْ  الاالجتهاد، ألنَّه 

ن قول م رجعي أنْ مكن ه ال يت أنَّ لو ثب رب متعّلق كان يف اخلامنَّ وإ

ا إذا ك قول إالَّ باالجتهاد، إىلٰ   ق به. التعلُّ ة يففال فائد ان ممكناً فأمَّ

نَّ أمري كان غري صحيح عندنا أل وهذا اجلواب وإنْ 

املعلوم بالدليل يف وقت  عليه احلقُّ  ٰى خيف ال جيوز أنْ   ؤمننيامل

 قمن تعلَّ  لألنَّ ُأصوه ام ذكرناآخر، فإنَّ  ه يف وقتإلي جعير ٰى حتَّ 

ة االجتهاد ال هب  هلم تقتيضكانت ُأصوتنافيه، وإذا ذا اخلرب يف صحَّ

وا بام يستدلُّ  قهم به، ومل يكن هلم أنْ از ما ذكرناه بطل تعلُّ جو

 ه.ال داللة في تيض أنْ هلم تقُأصو

 يف ال بدَّ  لوا: قاوربَّام هلم: ٰى كتاب: (شبهة ُأخرقال صاحب ال

يعرفوا ما  ] أنْ [إىلٰ  زمانٍ  كلِّ  يفكلَّفني امل ليف عىلٰ ة ثبات التكصحَّ 

ة فيهعن األ ٰى نيصحُّ هلم غ ال ا يتَّصل بمصالح أبداهنم ، ممَّ ئمَّ

آخر  ظر...)، إىلٰ احل ها عىلٰ ور كلِّ ومعائشهم ومكاسبهم واألُم

 مه. الك

غري ه الطريقة  هذأنَّ  كالمنام من فيام تقدَّ  ابيَّنَّ: قد فيقال له

  وجوب اإلمامة يف كلِّ  عىلٰ  داللة وال ] معتمدة، ]١٧٨[[ص /

لنا: إنَّه لو قد صحَّ وق  لَّق هبا،ابنا قد تعكان بعض أصح ، وإنْ زمانٍ 

 وجبت احلاجة إىلٰ  مع ملاالس ورة إىلٰ االفتقار يف هذه الطريقة املذك

م يُ امل مامنه اإل بيَّ ، بل كان التواتر باممانٍ  زام يف كلِّ إم غني عن تقدِّ

لنا ، و عرص كلِّ  يف إمام  ا حيتاجون إليه من األغذية وما الني مبفصَّ

ل ال جيوز أنْ عباه وبني الهنم إالَّ بتقوم أبدا يعدل  دات يف أنَّ األوَّ

هة، وأنَّ شبترك نقله لعناد أو عليهم الثاين جائز الناس عن نقله و

ل وال ين دون األثا الدخوهلا يف اعي العدول عن النقل يصحُّ دو وَّ

 . ة ما مٰىض إعاد نا إىلٰ جة بحا

:  ألوا فقالوا: وربَّام سهلم ٰى ل صاحب الكتاب: (شبهة ُأخرقا

 إىلٰ ائع والدعاء  من بيان الرشالرسول والنبيِّ  حلاجة إىلٰ ب اما يوج

م مقامه يف حفظ  من يقو إىلٰ  جةغري ذلك، يوجب احلا إىلٰ  الطاعة،

ته من أُ   أحدمنا أنَّه الا قد علنَّ أله، مسدَّ  دُّ ويسرشيعته،  د إالَّ وق مَّ

  لِّ يعهم كحال ك، وحال مجال حيفظ البعض أو الكلَّ  ز عليه أنْ جيو

يكون معصومًا  هم، فال بدَّ ممَّن يقوم بحفظ ذلك، وأنْ من واحدٍ 

يه ينقض جتويز ذلك عل سهو والكتامن، ألنَّ لط واليؤمن منه الغ

 بات ذلك إثحمفوظة، ويف تكون أنْ  ن ميعة ال بدَّ القول بأنَّ الرش

ة يعب الرش، إذ ال فرق ما بني وجوزمانٍ  لِّ يف ك مإما ىلٰ احلاجة إ

الً، فإذا مل يتّم حفظ ذلك ب مؤدِّ وجودرس وبني ال تن ٰى حتَّ  هيا أوَّ

 ).دَّ من القول به...فال ب إمام معصوم، إالَّ بوجود

ة مأنَّه ال بدَّ  ق بذلك يفأنَّ التعلُّ  قال: (واعلم    يف كلِّ  ن حجَّ

خيلو التكليف العقيل من  أنْ  عندناز قد جيو، ألنَّه حُّ ال يص انٍ زم

فإذا مل يكن  -ن قبل ه مابيَّنَّا ]] م١٧٩/[[ص  عىلٰ  -عي الرش

ة يف رشع مل جتب احلاجة إىلٰ  ق بذلك مكن التعلُّ ام يالزمان، وإنَّ  حجَّ

ة بعد وجوأنَّه ال بدَّ  يف   يصحُّ ألنَّ ال يضاً ذا أ ل، وهُس رُّ د ال من حجَّ

من يشاهده وال  يعة إىلٰ الرشأداء ف ُيكلَّ  من جيوز أنْ  لُس يف الرُّ 

  مانه وقومه...)، إىلٰ بز ون خمصوصةه مؤبَّدة، بل تكرشيعت تكون

 آخر كالمه.

تنا عن رُ ه من طُ رج فيام حتكييقال له: ما نراك خت راد ما إيقنا وأدلَّ

 يتعلَّق به وإيراد ما ،قةً ًة وطريداللال نرتضيه تمده مجلًة، وال نع

قون منَّواملحنا، أكثرفال يرتضيه  بعضنا   د، ا، أو حتريف املعتمِّ قِّ

أو حكاية لفٍظ ربَّام عربَّ به ه، مه وترتيبته وإزالته عن نظوتنحي

 الغرض. ضدِّ راد وخالف امل عىلٰ بعض أصحابنا، وتفسريه 

ا  عىلٰ ا هبالستدالل ا آنفًا فرتتيبلتي حكيتها ذه الطريقة اه فأمَّ

 نا نبيِّ  ةرشيع أنَّ منا يقال: قد عل ه وهو أنْ ف ما رتَّبتخال

د الزم تعبُّ فإنَّ ال ة غري منقطعة،رَّ ومستم مؤبَّدة غري منسوخة،

 تركها ، ألنَّ هلا من حافظ أوان قيام الساعة، وال بدَّ  للمكلَّفني إىلٰ 

ال يطاق،   ا تعبَّد هبا م وتكليف ملن ال ألمرها، إمهبغري حافظ 

ن  مل يك فإنْ وم،  أو غري معصافظ معصوماً يكون احل نْ خيلو أ  وليس

وهو  -ه ويف جواز ذلك عليديله، معصومًا مل يؤمن من تغيريه وتب

ا غري حمفوظة يف احلقيقة، أل رجوع إىلٰ  -فظ هلا حلاا نَّه ال فرق أهنَّ
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 وبنيوالزلل واخلطأ بديل التغيري والته ظ بمن جائز عليفَ ُحت  بني أنْ 

ا حفظهترك لقول بتجويز ي إليه اؤدِّ ما يُ  ًة إذا كانلمج ظفَ  ُحت ال أنْ 

بدَّ  ت أنَّ احلافظ الإذا ثبي إليه حفظها بمن ليس بمعصوم، وؤدِّ يُ 

تكون حمفوظة  يكون معصومًا استحال أنْ  ]] أنْ ١٨٠ص [[/

،  تهادها ومجاعحاآ واخلطأ جائز عىلٰ صومة، ة وهي غري معباألُمَّ 

بدَّ من إمام معصوم  فال ة مَّ فظ هو األُ حلايكون ا أنْ وإذا بطل 

 ظ هلا. حاف

ن ظنَّه صاحب الكتاب، ألنَّ من أحسف ما خال عىلٰ وهذا 

م عليهم االستدالل هبذه الطريقة وهَّ يت وز أنْ  بأصحابنا ال جيالظنَّ 

 يعتنا هذه عىلٰ اص برشاالختصا بام يوجب حيهم يف إثباهتمع ترص

 ع.الرش بل ورود، وق عرص وأوان ة يف كلِّ إلماموجوب ا

عد امة بب اإلمجوو تدالل عىلٰ فائدة يف االس قال: وأيُّ  فإنْ 

 هبا بعده؟وجو ونحن متَّفقون عىلٰ  نا نبيِّ 

ق بيننا وبينك يوجب دفع اخلالف من فاليس االتِّ قيل له: 

ة من خياأنَّ  ة، وقد علمنامجيع فَِرق األُمَّ  جوب يف و لفيف األُمَّ

 ه بام ذكرناه.حاجَّ ن ع أنْ يمتن فليس  د النبيِّ مامة بعاإل

ةيع األُ مجن الوفاق مع وبعد، فلو كا ثابتًا يف وجوب اإلمامة  مَّ

ا نوجب اإلمامة هبذه ألنَّ ا، تي ذكرناهطريقتنا ال نا عىلٰ وفاق مل يكن 

 . الكلُّ ا فيه وهذا خيالفن يعة،الطريقة من جهة حفظ الرش

  رشيعةال هلم: إنَّ لك يق: (فعند ذتابلكقال صاحب ا

ظة فمن أين تكون حمفو كان ال بدَّ من أنْ  وإنْ   نبيِّ ال

ملعصوم؟ وهل م اا ال حتصل حمفوظة إالَّ باإلما] أهنَّ ]١٨١ [ص[/

لتم  فيها ختاَلفون؟ ٰى دعو  عىلٰ الَّ يف ذلك إ عوَّ

زت بالتواتر كام صارت فوظًة تصري حم م أنْ ويقال هلم: هالَّ جوَّ

منعوا  نْ ر فإطريق التواتل يف زمنه بب عن الرسوغامن  صلة إىلٰ وا

ة وهو من ذلك لزمهم إثبات  ون بإثباته يقول كام يٌّ ح حجَّ

 أنَّه يصل إىلٰ ته  حال حياقالوا يف ٰى احدة، ومتة وبعد وفاته، إذ العلَّ 

 ..). من غاب [عنه] بالتواتر فكذلك من بعده.

ل: أمَّ يقال له فيها  ٰى عود إالَّ عىلٰ  متا قولك: (وهل عوَّ

ة أ يكو  احلافظ ليس خيلو من أنْ أنَّ  ابيَّنَّفقد  ُختاَلفون)،  ون األُمَّ

ة هي احلافظ طلنا أنْ ، وأباإلمام ال بدَّ من ثبوت ة فتكون األُمَّ

 يعة مهملة.تكون الرش الَّ وجب أنْ وإ فظ لإلماماحل

ا إلزامك جتويز ل  تص حدِّ ما كانت اتر عىلٰ حفظها بالتو فأمَّ

بذلك،  ضينافقد رب عنه من غا إىلٰ  سول ياة الر حاألخبار يف

 ة الرسول د وفاإلينا بع يعةصول الرشنوجب يف و وقنعنا بأنْ 

ا  نعلا ه، ألنَّ من غاب عنه حال حيات ما نوجبه يف وصوله إىلٰ  م أهنَّ

بنقل  )آلهصلوات اهللا عليه و(من بعد عنه  كانت تصل إىلٰ 

ط م فيه من غلثل اليف ماه، وتاتم بمراعورائه، وقائمن   وهو

لينا بعد يكون من وراء ما ينقل إ ب أنْ فيج ك الواجب،تروزلل، و

ة من زلل يعما جيري يف الرش معصوم يتالىفٰ يعته ته من رش اوف

]] حياته وإالَّ فقد ١٨٢ /[[ص ك يفام كان ذلوترك الواجب ك

 .ٰى خراألُ  ك أحدمها عىلٰ اختلف احلال، وبطل محل

،  ب)، فعجييٌّ ح ة وهو حجَّ م إثبات لزمه( ا قولك:فأمَّ 

 الوحيالئكة واملاملؤيَّد باملعصوم  هو أكرب من النبيِّ ة حجَّ  وأيُّ 

 ؟! )صلوات اهللا عليه [وآله](

ة أنْ ن ويكو نا أنْ ا إذا أوجبأنَّ  يف تظنُّ وك ال  راء املتواترين حجَّ

 ؟!ذلكج يف جَ د احلُ وهو سيِّ   نكتفي بالنبيِّ 

ة وناخربِّ م:  يقال هلمّ ثاحب الكتاب: (قال ص   عن احلجَّ

عض؟ وال الب أو إىلٰ  الكلِّ  ؤّديه إىلٰ ع، أيُ الرشفظ مام الذي حيواإل

 البعض. ي إىلٰ ؤدِّ يُ  فال بدَّ من أنْ  يلقاه الكلُّ  أنْ يمكن 

زتم  ع يصل إىلٰ الرشيس هلم: أفل قيل الباقني بالتواتر، فهالَّ جوَّ

ة احلجَّ  عن  ٰى نتغسهذه الطريقة ويُ ل نا بمثإلي ل رشعه وصو

ة...).  ع عنينقلون الرشج جَ عن حُ  ٰى  ُيستغنكام  احلجَّ

 فبعضه مشافهًة،  الكلِّ  إىلٰ  ع للرشا مؤدٍّ ام عندنيقال له: اإلم

دِّ ووقع تفريط فيه ؤيُ  مل ٰى فمت لنقل الذي هو من ورائه،ه باوبعض

يف نقل  متألز ل سواهم، فإنْ من الناقلني تالفاه بنفسه أو بناق 

 ونحدو عىلٰ  ي ندعو إليه، بل هو الذها فام نأباهذل يعة مثالرش

هلا، حافظ لناقلني ة، ويف انقوليعة متكون الرش قاده، وهو أنْ اعت

ط فيه النومتال ومراع ملا يعرض فيها، ن دلواقلون ويعٍف ملا ُيفرِّ

 عن الواجب عليهم يف أدائه.

ة  هذه العلَّ  عىلٰ  مكمقال هلم: يلزقال صاحب الكتاب: (ثّم ي

م شيئًا من  ال يعل ام أنْ  يعرف اإلم]] فيمن ال١٨٣ص [[/

ة ع كالصالأركان الرشتر يعرف بالتوا ع، فإذا صحَّ أنْ الرش

م فهالَّ جاز مثله يف  عن اإلمايف ذلك  ىٰ ريها، وُيستغنوغ

 ). ائرها؟...س

ا من ال يعرف اإلمام يف احلقيقة بعد الر  سول يقال له: أمَّ

 مل يرجع يفو الراشدين  ةه األئمَّ من أبنائ بعده نومن كا

ريًا من ثذ من جهتهم فإنَّه ال يعرف كوأخ ا نقل عنهم،م ع إىلٰ الرش
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 الظنِّ  خصومنا إىلٰ ذلك إالَّ فزع   عىلٰ  يدّل ائع، وملالرش

أنَّ ما فزعوا  ابيَّنَّع واحلوادث، وقد ائأكثر الرش واالستحسان يف

 ًام.ثمر علمعرفة، وال يإليه ال يوجب 

 ليس يمتنع أنْ وغريها فة ع كالصالرشالا أركان فأمَّ 

ف ه لتُعرَ ام حيتاج إلياإلمالتواتر، ومل نقل: إنَّ وم بها] اخلصـ[ـرفيع

ن ب ة داللة التواتر،صحَّ  ر ء من ُأموا يشأنَّه مل ينكتم عنَّبل لنتيقَّ

 ين.لدِّ ا

 يامنيعة اإلقال صاحب الكتاب: (ثّم يقال هلم: من مجلة الرش

ظم أمر نعم، وألنَّه من أع  منفال بدَّ واله أحه وبواملعرفة بام، باإلم

 مام؟ن جهة اإلالتواتر أم مذلك بدهم. قيل هلم: أُيعَلم ن عنالدي

ته كونه هلم: فكيف ُيعَلم من جههة اإلمام. قيل قالوا: من ج فإنْ 

وع الرج بدَّ منًا؟ وإنَّام ُيعَلم صدقه بعد العلم بأنَّه إمام، فال مامإ

]] فيقال هلم: فإذا ١٨٤ تر. /[[صلتواباعَلم نَّ ذلك يُ أ  إىلٰ 

ه ب ٰى ستغنيُ   جاز أنْ ة فهالَّ يعمام يف هذا عن الرشن اإلاستغني به ع

 سائرها؟...). يف 

ا امليق ه  فاتجلملة، وصعرفة بوجود اإلمام يف اال له: أمَّ

 ال إىلٰ اتر، والتو املخصوصة فطريقه العقل، وليس ُيفتَقر فيه إىلٰ 

 هذا. عىلٰ ة من الداللرف ط د مٰىض اإلمام، وق ل القو

ا العل ر، التواتفالن دون غريه فيحصل بمام م بأنَّ اإلوأمَّ

، هصدق  عىلٰ املعجز إذا دلَّ املعجز، ألنَّ  ، معمام أيضاً وبقول اإل

 به عىلٰ  ئه أنَّه اإلمام الذي احتجَّ اهللا تعاىلٰ عاكذبه وادِّ وُأِمَن من 

  عىلٰ دلَّ عجز إذا امل كام أنَّ يم لقوله، سله والتتصديق لق وجباخل

عيه ويُ  لكلِّ جب التسليم و صدق النبيِّ  يهما يدَّ  طع عىلٰ ، والقؤدِّ

  ال يصحُّ أنْ أنَّ كونه إماماً  الف ما ظننته منذا بخفيه، وه صدقه

ت أنَّ صدقه ال يصحُّ أنْ حي ن جهته منُيعَلم م يكون  ث تومهَّ

 ه. امتمعلومًا قبل إم

ا  - تعني التواتر  توأن -إلمام ا غني به عنفإذا است :قولك فأمَّ

 يف تغني قطُّ فام اس يعة؟به يف سائر الرش ٰى غنُيست جاز أنْ فهالَّ 

أنَّ  ابيَّنَّا قد اهر، ألنَّ احلاجة فيه إليه ظإلمام، بل وجه عن ا التواتر

ل، قال ينقلوا ذلك فال نعلمه من جهة الن رين كان جيوز أنْ واتاملت

فإذًا تسقط ن نقله لوا ععدي نْ أ - أيضًا  -وز قلوه جين وبعد أنْ 

ة به يف ت االستغناء فكي  املستقبل،احلجَّ ام فيام عن اإلمف تومهَّ

ة من ك استظهارًا وإجياه لو ُسلَِّم لأنَّ  َل؟ عىلٰ ُنقِ    كلِّ بًا إلقامة احلجَّ

]] ١٨٥ عنه /[[ص ٰى اإلمام ُيستغن  عىلٰ  التواتر بالنصِّ أنَّ  وجهٍ 

يعة التي الرشليه من  عصِّ لنكم اكان حكمه ح ما ا كلُّ ذفيه، وك

ريقة التي  يف الطيكن ما ذكرته قادحاً  ر ملالنقل وتظاهتواتر هبا 

حلفظ   اإلمام بعد النبيِّ وجوب وجود  ا عىلٰ تدللنا هباس

ليس   -التي كالمنا فيها  -يعة الرشنَّ مجيع رشيعته، وذلك أ 

صاحب  عن لتواترامفقود فيه  رهابمتواتر به، بل أكث

يث  قائمة من ح يعة إذاً اإلمام يف الرش جة إىلٰ فاحلا،  عةيالرش

 اإلمام. فيه عن  ٰى مستغنتر منها ورد به التواَم أنَّ ما ُسلِّ  وإنْ  ايَّنَّب

لعلَّة يف  ه اهذ ب عىلٰ تاب: (ثّم يقال هلم: جيقال صاحب الك

 ثّم العة، يرف الرشال نع هذا الزمان واإلمام مفقود أو غائب أنْ 

ا أنْ : نيمن وجه خيلو حالنا ني كون معذورين وغري مكلَّفن إمَّ

 سول  بعد الرعرص زنَّ يف كلِّ ز ذلك فينا ليجوجا نْ لذلك، فإ

قالوا: بل نعرف  مام وتبطل علَّتهم. وإنْ ني عن اإللك يغوذ

عرفها، ن أنْ  يصحُّ  وجهٍ  ل اإلمام. قيل هلم: فبأيِّ بَ ة ال من قِ يعالرش

ام يف عن اإلم ٰى غنالر، ويف ذلك األعصا سائر ز مثله يفجوا جيب

 عرص...).  كلِّ 

ة القا أنَّ الفرقة انَّبيَّ ل له: قد يقا ام حافظ ئلة بوجود إماملحقَّ

نَقل وما مل يُ   عن النبيِّ يعة عارفة بام نقل من الرشعة هي يللرش

ة القائمني باألمر بعدفبامعنه   بأنَّ وواثقة  ه  ُنِقَل عن األئمَّ

 ُخيِّل به من معرفته ملن ملب يعة جين الرشيئًا م]] ش١٨٦[[ص /

ن  وضلَّ عقَّ أنَّ من خالف احل ابيَّنَّا، ورائهاإلمام من وأجل كون 

يعة لعدوله عن لرشالذي ارتضاه ال يعرف أكثر ا اىلٰ  تعدين اهللا

ا يلزمه  العلم هبا، وال يثق بأنَّ شيئًا ممَّ  إىلٰ صل ق الذي يوالطري

يكون  نْ ه، وال جيب أفسن نظهر الثقة مأ  إنْ عنه و ه مل ينطوِ فتمعر

 .احلقِّ  ىلٰ الرجوع إ ه مننرًا لتمكُّ من هذا حكمه معذو

ا  ال من ِقبَل اإلمام)، فإنْ ها نعرف الوا: بلق  قولك: (إنْ  فأمَّ

م يعة ببيان من تقدَّ عرفنا أكثر الرشقد ا نَّ أ  انَّبيَّ ت إمام زماننا فقد أرد

جه الذي لويعة من ايف الرش ٰى ن الغال نقيضأنَّه غري ، من آبائه 

 د يف كالمنا مرارًا.تردَّ 

اجلملة بعد  ة ال من ِقبَل إمام يفيعالرشعرف ت أردت أنْ  نْ وإ

لنا عىلٰ فقد  الرسول   بطالن ذلك. دلَّ

م أكثر ما اختل إنْ وبعده و يعة لوال ما ُنِقَل الرشف فيه من تقدَّ

، وإنَّ َف احلقُّ ُعرِ ا البيان ملمن فيه   ة من آل الرسولعن األئمَّ 

ل يف الرشن م   ا بيَّنَّد، والقصط وضلَّ عن فقد خب الظنِّ  يعة عىلٰ عوَّ

ومل    عن النبيِّ قوالً منلو كان  يعةمجيع الرشأنَّ  - أيضاً  -
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ة ب ء عىلٰ يقف منها يش احلاجة إليهم نت لكا عده بيان األئمَّ

ال  نْ أ فعلمناها  هامن نقل ث كان جيوز عىلٰ فيها قائمة من حي

 ستقبل. نقلها فال ُيعَلم يف امل يعدل عن ا أنْ لهنق ا، وبعد أنْ ينقله

ا  م فيه لنا ، والعذرٰى خردفعة بعد أُ  ٰى هذا املعن رتكرَّ  وقد

ء الواحد ق باليشعلُّ ستعمله صاحب الكتاب من ترداد التا

 كراره.وت

 كلُّ قالوا: ليس  نْ ]] وقال صاحب الكتاب: فإ١٨٧[ص [/

م به؟ قيل  ما تعلَّقتحُّ التواتر، فكيف يصب ثابتاً   ع النبيُّ ما رشَّ 

وأنَّ ذلك  حفظ ذلك ممكن بالتواتر، نَّ  أُنبنيِّ  نا أنْ ا أردهلم: إنَّ 

ثبت  ٰى إنَّام يمكن متاإلمام  نَّ قوهلم باحلاجة إىلٰ م، ألهقط علَّتيس

غريه كن بم أنَّه يمه، فإذا أريناهيعة ال يمكن إالَّ بالرشفظ م أنَّ حهل

ا أنْ ت العلَّ د بطلفق يعة إنَّه حمفوظ يف مجيع الرشل نقو ة. فأمَّ

تهها ما ُنِقَل بالتواتر، وفيهل فير، فبعيد، ببالتوات ة األُمَّ  ا ما تلقَّ

م ال جيتمعونقبول وأمجعت عليه، وقد علمنا بالبال  عىلٰ  دليل أهنَّ

ت ا يثبر، وفيها مملنقول بالتواتفيها ما يثبت بالكتاب ا، وخطأ

مناه من ا م ته باستدالل عىلٰ م صحَّ ُيعلَ  بخرب قبل، وفيها ما يثبت قدَّ

فيه  ٰى ستغنذلك يُ  قياس وخرب واحد، وكلُّ من  قة االجتهادبطري

 . م...)اعن اإلم

يعة إذا اتر بجميع الرشيقال له: ليس ينفعك إمكان التو

ون ذلك تر فيه، وال يكأكثرها أو بعضها ال توا أقررت بأنَّ 

ضها، وال نقهتا، وأنت يف  نرص يفنحن  ة التيللطريقضًا معرت

ذه الطريقة أوجبنا هب ليف االستدال احًا يف استمرارها، ألنَّ قاد

ها، وألحوال هي عليها، ر خيصُّ ة ألميع الرشاإلمام يف ىلٰ احلاجة إ

ا متواترًا مجيع ما حيتاج فيه منهكن وإذا مل ي احلاجة إليه فيها، تيضتق

 بإمكان التواتر يف اراعتبة، وال حجَّ  ة إليهثبت احلاج فقد

 ر ال جيوز أنْ تواتأنَّ ال انَّبيَّ ا قد أنَّ  يعها، عىلٰ ]] مج١٨٨ [[ص/

 ناه.وأحكم اهيعة واستقصينُحتَفظ به الرش

ة فيه إذ ا اإلمجاع فال حجَّ معني  ملجيف مجلة اأنَّ  ا مل ُيقَطع عىلٰ فأمَّ

ة آحاد األُمَّ  جيوز عىلٰ  نَّ اخلطأغلطه وزلزله، ألمعصومًا يؤمن 

نًا عها عاصًام هلا، وال مؤميكون اجتام نْ أ  اعاهتا، وليس جيوزومج

 به  تعاىلٰ هللاحيفظ ا وز أنْ طأ منها، ومن هذه حاله ال جياخل عمن وقو

 رشعًا.

ا الكتاب فليس جيوز  نَّ ع، ألالرشاالقتصار عليه يف حفظ  فأمَّ

حديد، وهو لتفصيل والتا هنا عىلٰ س يف رصحيه بياائع ليأكثر الرش

ناه وتفصيله نبئ عن معيُ  ال يرتجم عن نفسه، وذلك ال عم

. ن مرته م بدَّ لوتأويله، وال  جم ومبنيِّ

 أنَّه ال بدَّ ملن مل ك إالَّ ندفع ذل مل الرسول  قيل: إنَّه فإنْ 

 ون له طريق إىلٰ ويكذلك به،  يتَّصل من الرسول من أنْ يشاهد ز

ا فيهام، م مٰىض فقد اإلمجاع ر وق هو التواتكان الطري معرفته، فإنْ 

ة مأ  لرجوع إىلٰ ا وهذا يوجب ن بيان قع ما يبلِّغ ملنَّه ال بدَّ من حجَّ

 للكتاب. الرسول 

لنا عىلٰ فقد  والقياس دا االجتهاوأمَّ  ة يعبطالهنام يف الرش دلَّ

ام ال ينتجان ع يعة حيفظا الرش أنْ  دًة، فضالً عنفائلًام وال وأهنَّ

ا هبا أظهر من كثري ممَّ يعة رشفظ الفساد ح د يفأخبار اآلحاوحال 

م، أل ا ال توجب علًام، وتقدَّ كافئة متقابلة، مت -أيضًا  -هي هنَّ

ا ضادِّ ام واملتألحكتلف من اوواردة باملخ ، وما يعتمد يف قرائنها إمَّ

القياس،  أو ا اإلمجاعطريقة خصومن يكون عىلٰ  أنْ 

ب بموج من ذلك هلا مطابقة يشء]] وليس ١٨٩ [ص[/

 عليها. القطع تها ولصحَّ 

نوا كا نْ وا: إنَّ أهل التواتر وإقال اب: (فإنْ كتقال صاحب ال

 ل، أوض األحوا بعينقلون يفقد يصحُّ عليهم السهو عامَّ ة فحجَّ 

، هنمكتام عىلٰ يزيل سهوهم، وُينبِّه  حاٍل، فال بدَّ من حافظ يف كلِّ 

به ر علمهم تواتأهل ال ل هلم: إنَّ عليهم. قي ز عليه ما جيوزوال جيو

يفعله فيهم، وكامل   ىلٰ ل القديم تعاب ري ال يزول بفعلهم، رضو

، حلَّ ا املحلَّ هذال ينسوا ما   أنْ لعظيم يقتيضمع ايف اجل لعقلا

سهو يف علمهم السهو يف ذلك مل نأمن من حصول الجاز  ولو

يبطل]  ك، وفساد [البلدان وامللورفتنا بمع ت فتختلُّ باملشاهدا

ال  نْ ن ال يعرف اإلمام أ من فيمال يؤ ب أنْ جيا قالوه وذلك م

، بل كان يعةة يف الرشاهرة والصيام واألُمور الظيعرف الصال

يف الدنيا،  لرسولقل كون اآن، ونل القرجيوز اإلخالل يف نق

 وثبوت إعالمه...). 

عنه،  ٰى ُيسه حُّ أنْ ال يصًة لَِم رضور ما عُ قال له: ليس كلُّ ي

م التي هي من مجلة العلو والعقالء يف لد سهو العاق ام ُيستَبعوإنَّ 

 الشرب ال وأنَّ من واحد، ر العلم بأنَّ االثنني أكثل عقوهلم، ككام

ما   يًام أو حمَدثًا، إىلٰ ون قديك لو أنْ ال خي ملوجوديطابق الذراع، وا

ر في أو ]] كثرية،١٩٠ذه العلوم وهي /[[ص شاكل ه ام تكرَّ

هو ات كامتناع سهدمجلة املشا هدهتم له منم به، ومشاعلمه

ر علمه بهتكاقل عن اسمه، وما يالع ، وإدراكه له من لباسه رَّ
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 ة وإنْ خمصوص يسهو العاقل يف أشياء نكر أنْ س بمضائه، وليأعو

ا نعلم أنَّ اإلنسان نَّ إذا كانت خارجة عامَّ ذكرناه، ألورًة علمها رض

كان علمه  عمره، وإنْ  ، وصنعه يف أكله يف أمسهامَّ قد يسهو ع

تواتر الأهل  كيف أحلت عىلٰ ، فاي� د حصوله رضورذلك عنب

عنيت بام ذكرته  فإنْ  ه رضورًة،ب من حيث علموا ما تواترواالسهو 

ع العظيم منهم فهو ممَّا ال اجلم أو عىلٰ  مجيعهم عىلٰ  إحالة السهو

متناع ت قاضية باأنَّ العادانا م يف كالمه، وال ينفعك وقد تقدَّ نأبا

يف الوقت الواحد، لواحد ء اة يف اليشم العظيماألُم عىلٰ  السهو

 لزومه، ألنَّه وإنْ  انَّبيَّ نك ما عكان باطالً مل ُيسِقط  نْ أنَّ ذلك وإ ريغ

 يف حالة واحدة عامَّ نقلوه فغري يعاً واترين مجاملت هو عىلٰ امتنع الس

 ، إىلٰ ٰى حاٍل ُأخر وبعض يف، حالٍ  نه يفيسهو بعضهم ع ممتنع أنْ 

مذا أيضمتواترًا، وهيكون   من أنْ خيرج اخلرب أنْ   .ًا ممَّا قد تقدَّ

وال يف   اهتمين يف مجاعراملتوات هو ال جيوز عىلٰ وهب أنَّ الس

دًا م عن النقل تعمُّ عدوهلانع من ، ما امل-عيت حيثام ادَّ  -آحادهم 

ابنا جواز ن كتف مفيام سل ابيَّنَّض والدواعي؟ وقد لبعض األغرا

ة، وصحَّ  ازه بطالن كوهنموأنَّ يف جوذلك عليهم،  ة ما  حجَّ

 يعة. ام حافظ للرشإمنذهب إليه من وجود 

ا املعرفة بال لنا  مخالفة ملا ذكرناه، وإلزامك وك فلدان وامللبفأمَّ

 زمنا.ال يل أمرها يف لشكَّ ا

ا السهو عن البلدان وا  ال انَّ لوك فإامللظاهر الشائع من أخبار أمَّ

مناه يف ]] ملا١٩١ص نجيزه /[[ سهو ن استحالة ال كالمنا آنفًا مقدَّ

لقسم اوإدراكهم له، وحلق هذا  ر علمهم به،رَّ العقالء فيام تك عىلٰ 

 ه.عقالء عنسهو ال أحلنار العلم فيه بالقسم الذي رُّ ث تكمن حي

ا تعمُّ وأ  كتامن  زجوا لبلدان قياسًا عىلٰ د العقالء كتامن أمر امَّ

 للعقالء إىلٰ  ، ألنَّه ال داعية فيستحيلاألُمَّ  عىلٰ  ائعت والرشادالعبا

  عٍ دا  غرض، بل كلُّ بهها يعرف والأشن أمر البلدان وما كتام

الناس يف ف  خربها، ألنَّ ترصُّ لها ونرشنق ول يدعو إىلٰ معق

ويوجب أنَّ   ذلك،رهم وكثري من معائشهم يقتيضوأسفااراهتم جت

لَِم يه قائمة وعُ ي اإلذاعة فكانت دواع وماة، ّس احلاجمهبم إليه أ 

َطع إالَّ كتامن ال ُيقالوز كتامنه، ألنَّ ال جي زمانٍ  يف كلِّ استمرارها 

ع ما م ذلك مفقود يف أمر البلدان وكلُّ وغرض ظاهر، ، بداٍع قويٍّ 

 نقل خربها وإشاعته.  دواعي إىلٰ وت اله من ثبابيَّنَّ

ا ما نقل من كون الف م ما تق ٰى جمرفهو جاٍر  يالدنرسول يف اأمَّ دَّ

اقل يف كتامن دعاء غرض لع، ألنَّه ال ال البلدان من وجهمن أحو

 وجيوز أنْ  اق� يكون حم أنْ  وزجه الظهور، وجيو عىلٰ  نفسه إىلٰ  عٍ دا

عه هذا االعتقاد من  يمنتكذيبه ال من اعتقد يكون مبطالً، وألنَّ 

ب، ادق والكاذالصن عن حال ونَّ العقالء قد ُخيِرب نقل خربه، أل

 واملبطل.  واملحقِّ 

ا نقل القرآن، وف ال  االقرآن فهو ممَّ  ٰى وعالم سنقل وجود األأمَّ

يق اإلمكان ن طروقد جيوز م نه،كتام ول الدواعي إىلٰ يمتنع حص

قني نَّ ايقدر أ  نْ أ  وليس عىلٰ  وقوع اإلخالل به، حلال يف املصدِّ

ر  بأنْ رة والظهور هذه، بل يف الكث  به ق للدعوة  املصدِّ نَّ أ ُيقدِّ

باً ن من عداه مكواحدًا أو اثنني، وكا ان يف األصلك معاديًا فال  ذِّ

 بأنْ عالم قل األبن ]] التقدير اإلخالل١٩٢ع هذا /[[ص م يمتنع

بني دواعي الكتام لضعف  قونفر املصدِّ ن إليه، وينيدعو املكذِّ

هللا  أنَّ  عىلٰ  لة عندناالدال يؤمن وقوعه لقيام أمرهم، غري أنَّ هذا ممَّا

ة يف ك تعاىلٰ  فيًا ملا جيري فيه  ه متالل ، مبيِّناً حافظًا لدينه زمانٍ  لِّ حجَّ

 ه.يستدركه غري يمكن أنْ  زلل وغلط ال من

ا الصال يلزم   يعة فليسلرشاالصيام واألُمور الظاهرة يف ة وفأمَّ

ب زام صاحعرف اإلمام وإل ال يعرفها إالَّ من ه الطريقة أنْ هذ عىلٰ 

 ة لنا توجبه.ه ال علَّ أو سهو، ألنَّ ظلم  ذاكب الكتا

وما أشبهها  اميعرف الصالة والصي تنع أنْ أنَّه ال يم ابيَّنَّوقد 

عرف ذلك ال يكون واثقًا  إنْ ه ومام غري أنَّ اإل بالتواتر من ال يعرف

نطِو عنه، هذه العبادة من العبادات مل ي ٰى ي جمرا جيرأنَّ شيئًا ممَّ ب

ن.اثق يف احلقك فهو غري ولبذ الثقة ظهرأ  نَّه وإنْ وأ   يقة وال متيقِّ

ا ما ال ع من ضواخلصوم يف هذا املونا به  يزال يعارضفأمَّ

زوا أنْ قوهلم:  هي أبلغ منه  ارضةقد عورض بمعرآن يكون الق جوِّ

هتلبتهم وق املسلمون لغ وأفصح فكتم ذلك م، وخوف املخالفني وَّ

ل منهم فهو ساقط ي نَّ ما دواعأ ابيَّنَّ قدا ألنَّ  ا،ناه يف كالمنبام أصَّ

 من نا أنَّ لكلِّ قد علميز كتامنه، والنقل فيه ثابتة ال يلزمنا جتو

ت ممَّا ال كان ة القرآن لوعارضنقل م الدواعي إىلٰ  ف امللَّة منالخ

، وألنَّ فيهم من ال لغريهخلوف أو عه عن نقلها يقعدوا م جيوز أنْ 

ه حلصوله خياف مجلًة   ٰى م ومن جرلرومملكته كاويف بالد عزِّ

عهم مل يمنن النقل كام ال يمنع م -أيضًا  -وألنَّ اخلوف جمراهم، 

  النبيِّ  سبِّ سلمني وُيغِضبهم من ا ُيسِخط املمن نقل كثري ممَّ 

اهر التظ من -منع  إنْ  - يمنع وهجائه، وألنَّ اخلوف إنَّام قذفهو

جهة  ىلٰ به، ويف نقله عار رسبالنقل، وال يمنعهم من االست

طاله له بنا، ويف إفساد هذه املعارضة وإبيوجب اتِّصاار ما ترسساال
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يام يأيت من ]] ف١٩٣[[ص /ا نستقصيه لعلَّنا أنْ رية، ووجوه كث

 . أمري املؤمنني   عىلٰ لنصِّ الكالم يف اب عند الكتا

 إىلٰ  يشء كانت الدواعي باب أنَّ كلَّ ذا الد عليه هلة ما ُيعقَ ومج

يشء  امنه، ويف كلِّ ة مل جيز كتمعلومتة ثاببعضهم أو لنقله للعقالء 

زدواعي واعي النقل ويدخل فيه د جاز أنْ  فيه  ناالكتامن معًا جوَّ

سائل هذا االعتبار، امل يك من أعيانيرد عل ما ، فاعترب كلُّ الكتامن

 ن أجزته، وما مل يسغ أحلته. لكتامدواعي ا بام يسوغ فيهق فام حل

 اعي إليه عىلٰ لدول اوحصو تامنيه الكأنَّ ما يسوغ ف إالَّ 

ظِهره لتقوم مان ويُ نه إمام الزُيبيِّ  رضبني: منه ما جيب إذا كتم أنْ 

 عىلٰ جيب فرائض، وما ات والان من قبيل العبادبه وهو ما ك ةاحلجَّ 

كأكثر  - ُكتَِم  إنْ و -ك ب فيه ذلمنه ما ال جيو املكلَّفني العلم به، 

ا ق هل تعلُّ التي اهتم الفيف مترصَّ جتري من الناس احلوادث التي 

 برشع وال دين.

باإلمجاع فقد فوظًا ا ما يصري حمقال صاحب الكتاب: (فأمَّ 

ة األُ  ال جيوز عىلٰ  الدليل أنَّهب علمنا جيوز عليهم وال فيه اخلطأ، مَّ

ال  ٰى حمفوظًا فيهم حتَّ  قِّ ن كون احل، وال بدَّ مقِّ الذهاب عن احل

واحدًا بعينه أو يكون  ا أنْ إمَّ ، فقَّ احلع والرش مان ممَّن حيفظخيلو الز

ا أنْ  ع يف مجيع الرش حٍد أوذلك يف وا يكون كلُّ  مجاعة، وإمَّ

ُينبِّهه  ظه وه ممَّن حيفنهم معرفتبعضهم عنه أمك عة، وإذا ذهباماجل

ة، فمن  سائر القول يفظ له، وكذلك و حافذلك من ه عىلٰ  األدلَّ

 م؟...). اإلما إىلٰ  من احلاجة دَّ أين أنَّه ال ب

ة حافظة للرش جيوز أنْ ل له: ليس ايقف لغلط ع ألنَّ اتكون األُمَّ

م، وليس ه فيام انَّبيَّ دها ومجاعاهتا كام آحا جائز عىلٰ  يرجع تقدَّ

م ال جيمعون عىلٰ الل ا يف االستدخصومن  كان خطأ، وإنْ  عىلٰ  أهنَّ

زالعقل جم د خرب واح ه إىلٰ ]] اجتامعهم علي١٩٤ًا /[[ص وِّ

 راويه دليالً عىلٰ  كري عىلٰ عن الن كهماعهم وإمس مجاجيعلون إ

ته، ومل يثبت  م أمجعوصحَّ دَّعوه، ا يف احلقيقة حسب ما ا عليهأهنَّ

نَّه ته بأمر ال ُيعَلم أوصحَّ  اإلمجاع ىلٰ الستدالل عثبت مل يصّح اولو 

ة ليل إالَّ بعد ز يقول: اع، ألنَّ خلصمهم أنْ اإلمجد صحَّ  وا أنْ جوِّ

رواته من  ، وترك النكري عىلٰ اخلربذا ق هتصدي م عىلٰ كون إمجاعهي

ة ص فكأنَّ الذاهب إىلٰ عليه، وز اجتامعهم مجلة اخلطأ الذي جي حَّ

ة  ليل عىلٰ الد طريقة يقول:يه هبذه الواملستدّل عل اإلمجاع صحَّ

ر آيات ال داللة يف ظاه جعون إىلٰ اإلمجاع، ويرع نفس اإلمجا

ن  ، بل ةمَّ اع األُ ة إمجصحَّ  ا عىلٰ  فحواها وال يفظاهره أكثرها يتضمَّ

ة  ستجيز عاقل وال ي ه،ال تستحقُّ أوصافًا من املدح أكثر األُمَّ

 ه. وصفهم ب

 َ لها يف غري  تأويوالصحيح يف ه اآليات، الكالم يف هذ وقد ُبنيِّ

 موضع.

ة اإلمجاع  عاهفيام ادِّ  صاحب الكتاب يستعملومل  من صحَّ

أحال و ٰى ولدعا  عىلٰ رصل اقتضه عليه، باج فننقمن احلجشيئًا 

الكالم  نستقصِ  وضع فلهذا مل أنَّه ذكره يف غري هذا امل ٰى ما ادِّع عىلٰ 

 وهي كافية.  هذه اجلملة ىلٰ نا عواقترص

ة ال جتته (أ و سلَّمنا لا لأنَّ  عىلٰ  ذلك  خطأ) مل يغنِ  مع عىلٰ نَّ اُألمَّ

المه يف ك اعرتف  ألنَّه قد  ع، لرش ا حافظة ل  فيام ادِّعاه من كوهن شيئاً  عنه 

 حلقُّ ا  ٰى يبق  ٰى ع حتَّ يف الرش  بعضها الذهاب عن احلقِّ  قد جيوز عىلٰ  هبأنَّ 

ع  اف بذلك، ألنَّ من االعرتوال بدَّ له ، يف مجاعة من مجلتها   يف ٰى ما ُيدَّ

ة إمجا  ا  عىلٰ  داال�  صحَّ لكان  عها لوصحَّ ا تمع عىلٰ ال جت أهنَّ  اخلطأ، فأمَّ

فال بدَّ من اجتامعها  قٍّ  ح كلَّ أنَّ  ]] ١٩٥[ص /[  عىلٰ  داال� يكون  أنْ 

عيُ  عليه فليس ممَّا يمكن أنْ  ن ع  أنَّ بعضها إذا ذهب علمنا ، وقد ٰى دَّ

س  فيه لي ثبت احلقُّ لذي نَّ البعض ايف بعض آخر فإ  قي احلقُّ ، وب احلقِّ 

ة وال يكون قوهل بإمجاع،  نَّه ليس ، أل من ذهب عن احلقِّ  عىلٰ  م حجَّ

ة   كلِّ ب    طأ ال جيوز عليها إذا اجتمعت. خل  اأنَّ  ٰى ع الذي ُيدَّ  اُألمَّ

ة بدقيل: يكون قول ال فإنْ  ا  اإلمجاع إمَّ  ٰى ليل سوبعض حجَّ

 اتر أو غريه.توبال

ع الرشأنَّ  كالمنا عىلٰ نَّ نحن فيه، ألس هذا هو الذي قلنا: لي

قول دليل ثابت ال وإذا كان عىلٰ  م ال؟إلمجاع أ صحُّ حفظه باهل ي

اع فيه أو اخلالف، وقد مجإلاعتبار ا إليه من غري وجب الرجوع

 .ع به ما مٰىض ظ الرشال يصحُّ حف يف التواتر وأنَّه ممَّا مٰىض 

يف ق بمثل ذلك  هلم من التعلُّ وال بدَّ حب الكتاب: (صاقال 

كونه  عىلٰ  ه، والنّص اإلمام وصفت ه ُيعَلم كونقل اخلرب الذي بن

وقيل ، معن اإلما ك ذليف كلِّ  ٰى ذا استغنغري ذلك، فإ إمامًا، إىلٰ 

من  ول فيام عداهفيه: إنَّ السهو والكتامن ال يقع فيه، فكذلك الق

ا قد ألنَّ  م إمامًا باملعجز،ُيعلَ  قولوا: إنَّهي ع، وال يمكنهم أنْ رشال

، وألنَّ يصحُّ بياء ال غري األن ىلٰ أنَّ ظهوره ع نا من قبل عىلٰ لَّلد

وا فيه منعوالتواتر  بعلوه حمفوظاً ، فإذا جلهال بدَّ من نق املعجز

 ).السهو والكتامن لزم مثله يف سائر ما ذكرناه...

ا فيقال له: ج س حيتااملخصوصة فليه وجود اإلمام وصفات أمَّ

 ه.ابيَّنَّما  ذلك عىلٰ  نا عىلٰ ل يدلُّ العقخرب، بل  يف العلم هبا إىلٰ 
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ا النفأ رب،  طريق اخلمن واسمه فنعلمه  عني اإلمام ىلٰ  عصُّ مَّ

لكتامن، ولو وقع لظهر اإلمام، ودلَّ ه افي]] ١٩٦ [[ص/وجيوز 

 عىلٰ  نصِّ الن، وكان الناظر يف الكتام عن ز وبنيَّ نفسه باملعج عىلٰ 

 عذره  تعاىلٰ قطع اهللا بعد أنْ  ا ذكرناه إالَّ عينه مل ُيكلَّف م مام باإل

 ىلٰ  عنصَّ م ال، وأنَّه لو كت زمانيف كلِّ  معصومود إمام بعقله يف وج

ة فيه، وليس البيه وجب علينه لاسمه بع يان عنه، وإقامة احلجَّ

 إنْ ه، ألنَّه وانَّبيَّ ح يف ثقته بام ه يقدفالن دون غري جهله بأنَّ اإلمام

ة حافظاً  يف أرضه  عاىلٰ  تيعلم أنَّ هللاكونه فالنًا فهو  جهل حجَّ

لكتاب ام غلط صاحب اويسكن، وإنَّ يثق  ذا الوجهلدينه، فمن ه 

ون اإلمام وصفته، ولو فطن ملا  م كُيعلَ اتر  بالتويث ظنَّ أنَّ من ح

 ل. هبنا من اخللاعتمدناه لعلم سالمة مذ

 ىلٰ اعتمد فيه إالَّ عم فام اإلما ز عىلٰ عجا نفيه إظهار املفأمَّ 

مه يف عىلٰ  احلوالة نا  وأحل مثل فعله نا عىلٰ قترصكتابه، ولو ا ما قدَّ

ز جوايف  )يهماهللا عل رضوان(ابنا صحا سطره أ بنا، ومتُ يف كُ ما  عىلٰ 

 يف  ما يميض كلِّ  عادتنا يف عقد ا نجري عىلٰ ما أحاله لكفانا، غري أنَّ 

 منه. احلقِّ يمكن إصابة  يلبدل ٰى المنا من دعوك

، نبيٍّ يد من ليس ب ىلٰ ر املعجزات عإظهاجواز  عىلٰ  والذي يدلُّ 

عيه، فياميده  صدق من يظهر عىلٰ  عىلٰ  الُّ و الداملعجز هأنَّ  أو  يدَّ

عكامليكون  قول اهللا  ٰى ه ألنَّه يقع موقع التصديق وجيري جمرل ٰى دَّ

، وإذافيام تله: صدقت  تعاىلٰ  عيه عيلَّ م و حكان هذا هو، هك دَّ

عي اإل عىلٰ  تعاىلٰ هللا ُيظِهره ا نْ املعجز مل يمتنع أ   مامة ليدلَّ يد من يدَّ

 نْ ال يمتنع أ اماد له، كطاعته، واالنقيه، ووجوب عصمت به عىلٰ 

ته.يدَّ  يد من ىلٰ يظهره ع  عي نبوَّ

ا امتناع خصومنا من إظهار املعجزا بياء  األنيد غري ت عىلٰ فأمَّ

ة من جهة النبوَّ  تدلُّ عىلٰ  اوا أهنَّ يث ظنُّ ح ]]١٩٧من /[[ص 

ا ، وأهنَّ الدالالتالفة لسائر وأنَّ داللتها خمة والتخصيص، باناإل

ليس  يد من عىلٰ حال ظهورها تإلبانة اسدخلت من جهة ا إذا

تحيل كام أنَّ ما أبان السواد واجلوهر من سائر األجناس يس ،بنبيٍّ 

يف اعتقادهم تهم ل، ألنَّ شبهاطبجوهر وال سواد فب ا ليسثبوته مل

ا ختالفجهة اإلبانة  منعجزات تدلُّ أنَّ امل ه من هذا الوج ، وأهنَّ

وليس  ا وحصوهلا، هجيب ظهور م وجدوها ممَّاة أهنَّ ألدلَّ سائر ا

ة، ألنَّه غري منكر أنْ يف مثل ذلك  بواجب يثبت كون  سائر األدلَّ

أنَّه كذلك،  يقوم داللة عىلٰ  أنْ  من غريدرين قادرًا بعض القا

من ظهورها  نَّه ال بدَّ ت أللة املعجزايسوغ مثل هذا يف دال وليس

ة الأوا سام رأو ألهنَّ  ،يد النبيِّ  عىلٰ  ثرهتا من كُخيِرجها  ئر األدلَّ

ر  ا ألنَّ ما دلَّ عىلٰ الهتمدلو عىلٰ  ةوهنا دالَّ ك أنَّ الفاعل قادر لو تكرَّ

ألنَّ  جزاتهذا حكم املعس ، ولييكون داال�  نْ ج من أ مل خير واىلٰ وت

ة، وليس يفال ة عىلٰ لَّ ا داجها من كوهنكثرهتا ُخيرِ  كروه يشء ممَّا ذ نبوَّ

 تخصيص.بانة والاإلجهة  عىلٰ  ةملعجزات دالَّ كون ايوجب ما 

وخمالفتها يف ذلك   يد النبيِّ  وظهورها عىلٰ ا وجوب حصوهلا أمَّ 

ة فليس بملسائر األد ها  وجب ذلك فيناما ذكروه، ألنَّه إمل قتضٍ لَّ

  بيِّناً يًا إلينا، وم، وكان مؤدِّ لنبيِّ قة بامتعلِّ ن حيث كانت مصاحلنا م

ذا جهته، وإمن ليه إالَّ نقف ع صحُّ أنْ ال ي نا مامن مصاحللنا 

نعرفها من   تعريفنا مصاحلنا، ومل يمكن أنْ  قديم تعاىلٰ ال وجب عىلٰ 

 يد النبيِّ  ُيظِهر املعجز عىلٰ  نْ وجب أ صدقه طع عىلٰ جهة من ال نق

 ليس جيب أنْ ة، ألنَّه ألدلَّ ا يف سائر االوجه، وليس جيب هذ هلذا

من  ءة بيشهذه املعرف، وال تتعلَّق العاملقادر يف  أحوال كلِّ  يعرف

ة ما جيب قيام الداللة عليه، وال العقليَّ ور يف األُم أنَّ  صاحلنا، عىلٰ م

 ه داال� وناألدلَّة، ووجوب ك ائرلس حاله خمالفته ذلك من يقتيض

 ة اإلبانة.جهمن 

ا ما  عجزات يح، ألنَّ كثرة امله غري صحفإنَّ  حكاه ثانياً فأمَّ

 عىلٰ ة تكون واقع ها من أنْ وقوعها ُخيِرج ]]١٩٨ر /[[ص وتوات

وط يف داللتها كوهنا ناقضة  أحد الرشنَّ  عليه، ألالذي يدلُّ الوجه 

ها في حصلت معتادة، وبطل وكثر  وجودها  واىلٰ ت ٰى للعادة، ومت 

حكم سائر ذلك وجه، وليس ك ادة فلم تدّل من هذا ال ع انتقاض ال 

 أنَّ  ٰى تر  لتها، أَال ر يف وجه دالؤثِّ وجودها يُ ترها وتوايل األدلَّة ألنَّ توا

در ال تتغريَّ داللته بكثرته وتواليه من حيث مل قا   امنَّ  يَّ أنَّ احل  ما دلَّ عىلٰ 

ر تكن ا  يدلَّ قدر من  أنْ  ه غري ممتنع نَّ جه الداللة، وكام أ ة يف و لكثرة مؤثِّ

نه،  ما هو أنقص م  عاملًا وال يدلُّ  كون فاعله ىلٰ ل املحكمة ع األفعا 

ه ريه وكثرييف أنَّ يس  قادر  احليَّ أنَّ  عىلٰ  ه ما يدلُّ ن هذا الوج لف م ا وخي 

ة يف د  ة، بل اإلبان  ٰى معن الٌّ ومل يوجب مع ذلك خمالفته له ولسائر األدلَّ

ف الذي كان بينهام االختال  وإنْ  حدٍّ واحدٍ  عىلٰ كانت داللة اجلميع 

 احد� مل تبلغ إذا  ة النبوَّ  عجزات عىلٰ يدلَّ امل  ممتنع أنْ  فكذلك غري ناه ذكر 

  جيب أنْ وال ة،ا دالَّ ت خلرجت من كوهن ت لو كثر كان  لكثرة وإنْ من ا

ة يف معن   ة.اإلبان   ٰى تكون خمالفة لسائر األدلَّ

ا ما يد غري  ىلٰ عزات لو ظهرت عجبعضهم من أنَّ امل يقوله فأمَّ

لنظر فيها غريهم التنفري عن ا رها عىلٰ ظهو جتويز قتٰىض األنبياء ال

 . يدهيمأ  ىلٰ رت عا ظهإذ
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ن تكو ف ألنْ وجب من جهة اخلو إنَّامفيها إنَّ النظر وقوهلم: 

زنا ل ظهورها نا مصالح ال نقف عليها إالَّ من جهتهم، وإذا جوَّ

 اان هذا سببًا قوي� هة اخلوف، وكج ارتفعت ليس بنبيٍّ  يدي من عىلٰ 

 بام ه يف البطالنفه، فشبياب عن تكلُّ ، واالرضلنظرالنفور عن ايف 

النظر  النظر فيه يلزمه  إىلٰ وُدِعَي علم املعجز  من له الألنَّ م، تقدَّ 

زًا أنْ ك نْ وإ ز  وإنْ ، ألنَّه يكون من ظهر عليه ليس بنبيٍّ  ان جموِّ جوَّ

قف عليها إالَّ من  ه مصالح ال يل يكون غري آمن من أنْ ك فهو ذل

صدق  ]] ١٩٩جز ليعلم /[[صيف املع لنظرفيجب عليه اجهته 

ع  وال ليس بنبيٍّ  وإمامًا، أ  أو اه نبي� وله يف كونق  ىلٰ ويرجع إ ياملدَّ

يكون من  فور عن النظر ألجل جتويز الناظر أنْ النولو لزم  إمام،

لناظر ور إذا كان انفللزم من مثله ال س بنبيٍّ يده العلم لي ظهر عىلٰ 

زًا قبل نظره يف املعج  ة عىلٰ ة وخمرفة، وغري دالَّ كون شعبذي أنْ ز جموِّ

زًا ملا ذكرناه، يكون جموِّ  نْ ل نظره من أ بدَّ قب الظر ق، والنالصدا

رًا له وال مسقطًا مع مه النظر فإن لز هذا التجويز ومل يكن منفِّ

 العلم أنْ ه أيضًا فيمن ظهر عليتجويز نظر عليه فاللوجوب ال

ر، ن غري نبيٍّ يكو أنَّ من  ، عىلٰ وب النظرلوج وال مسقطاً  غري منفِّ

به نا تعلَّق مصاحلكون ممَّن تي أنْ  و منلده ال خيي ىلٰ العلم عظهر 

يكون كذلك كالصاحلني الذي  ال اإلمام أوو وبمعرفته كالنبيِّ 

ل فال با عىلٰ كان  ات، فإنْ يظهر عليهم املعجز جيوز أنْ    دَّ لوجه األوَّ

فنا مالنظر يف علمه و  نا إىلٰ يدعو من أنْ  فيه بفوت ك النظر ن ترُخيوِّ

زن فإنْ مع اخلوف،  رالنظ زمنايل نْ بدَّ من أ ال مصاحلنا، و ا قبل جوَّ

تجويز عند اجلميع غري ال  كان هذاظر يف معجزه كونه كاذباً الن

 مل يدعنا إىلٰ لثاين الوجه ا عىلٰ كان  مؤثِّر يف وجوب النظر، وإنْ 

تعلَّق  الذيل االلتباس يلزمنا النظر فيه فقد زايف علمه ومل ر النظ

فنا ر يف علمه ظالن ا إىلٰ ونألنَّ من يدعبه القوم والتنفري،  وُخيوِّ

حة لنا معه بل مصلقًا، وال يكون صاد نا ال جيوز أنْ بفوت مصاحل

ًال ًا متحفًا، أو صادق يكون كاذبًا خمرِّ  ال خيلو عندنا من أنْ  مِّ

 عىلٰ باه د زال االشت حاٍل، وق كلِّ  أمره عىلٰ زم النظر يف يلملصاحلنا، ف

الً ملوز كونه متحجي ذكرناه بني حال من ما  حال  نا وبني احلص مِّ

قوم عن ال لوال ذهاب عن النظر يف اإلعالم فأين التنفري الصالح،

 الصواب؟

ياء األنب غري زات عىلٰ والستقصاء الكالم يف جواز إظهار املعج

ة بمشيئة ُنفِرد له مسأل لَّنا أنْ غري هذا، ولع] ]٢٠٠موضع /[[ص 

 .عاىلٰ  تاهللا

ع  ثر الرشال أكبَّعنا حتتا عد، فإنَّ (وبال صاحب الكتاب: ق 

مام، بل من اإل  عىلٰ صِّ دلَّة عليه أظهر من النالنقل فيه واألفوجدنا 

[يف بعض]  كون [اإلمام يف بعض االعتبار] وسائر صفاته

اإلمام  ذلك فرعًا عىلٰ  العلم بكلِّ ل جيع فكيف يصحُّ أنْ  عصار،األ

 ..). مامًا؟.نه إاملعرفة بكوو

افيقال له:  قل، فطريقه الع عرص  كلِّ يفووجوده ام كون اإلم أمَّ

ع الذي يعتمد فيه الرشثر العلم بأكه، وال نسبة بينه وبني ابيَّنَّوقد 

 ظنون.ق الرُ االجتهاد وطُ  اخلصوم عىلٰ 

ا  أظهر من أكثر يضاً سمه وهو أ واعني اإلمام  عىلٰ  النصُّ  فأمَّ

ا ع عليهر قد أمجأخبا تصحيحه إىلٰ يف  نرجعا ثبت، ألنَّ ع وأ الرش

 النصِّ أو إىلٰ  لة عىلٰ  من فحواها الدالة، وُنبنيِّ مَّ ن األُ ن مختلفوامل

اترت هبا فرقة كثرية العدد، مشهورة املكان تو أخبار قد

ر األم ال أنَّ لوع أخبار متواترة، ور الرشوليس يف أكث واالعتقاد،

تحسان، الظنون واالس إىلٰ ره أكث ع خصومنا يفما ذكرناه مل يفز عىلٰ 

غريها  ر يف تصحيحه إىلٰ ترة ال يفتقتوابار مأخ د فيها يوجألنَّ م

 واجتهاد.  من ظنٍّ 

  عىلٰ إلينا منه فرعاً  ٰى ع والثقة بام أدَّ  نجعل العلم بالرشا ملأنَّ  عىلٰ 

ُيعَلم بالعقول من ما  دًا إىلٰ سنبعينه، بل جعلناه مإمام  معرفة

يعة، رشفظ الاجلملة حيطريق   عىلٰ  عرصلِّ يف كإمام معصوم وجود 

 عىلٰ  النصِّ  ع أظهر منبأكثر الرش]] ٢٠١[[ص / العلمكان  فلو

 هذا الوجه. يقدح يف طريقنا عىلٰ  مل -ام ظننت ك -اإلمام 

من حال أمري  تعاملَ أنَّ امل ىلٰ قال صاحب الكتاب: (ع

ل وهو اإل -  ننياملؤم رفة ع من قد يرجع يفأنَّه كا -مام األوَّ

 ن رأي إىلٰ رجع مكان ي قدصحابة، ون الغريه م ىلٰ ائع إبعض الرش

 تصرييعة ال رشاء ما ذكروه من أنَّ الرأي، فكيف يمكن ادِّع

ز لغحمفوظة إالَّ باإلمام، واملتعاَمل من حاله أنَّه كا الفته ريه خمن ُجيوِّ

ر كِ نيُ  بع قوله كاممن ال يتَّ  ر عىلٰ نكِ ال يُ  حكام، وكانألوا ٰى يف الفتاو

 . ...)رسول يتَّبع قول ال من ال عىلٰ 

ء رجوع أمري ادِّعا جب من إقدامك عىلٰ أينا أعما ر يقال له:

ائع مع ظهور بطالن هذه  معرفة الرشه يفغري إىلٰ  املؤمنني 

هنا أنَّك طالب ثر ما يدلُّ عىلٰ ر، وأكل سمع األخباعاق  لكلِّ  ٰى الدعو

القول به  حكام، وأرسلتن األمغريه  إىلٰ يشء رجع فيه   إىلٰ  ترشمل

ع يف قوله، وكيف يستجيز وال نزايه، ل خالف عال الً فعل منإرسا

ت به الرواية وأطبق اهرما قد تظ مع ٰى نصف مثل هذه الدعوم
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 العلم وعيلٌّ  مدينة : «أنا بيِّ  من قول النوالعدوُّ  عليه الويلُّ 

 . »اباهب

 ».: «أقضاكم عيلٌّ وقوله  ]]٢٠٢[[ص /

 ام دار».يثيدور ح مع عيلٍّ  واحلقُّ  مع احلقِّ  «عيلٌّ  :وقوله 

اليمن،  هللا إىلٰ : «بعثني رسول املؤمنني أمري ا وقول

ب ال علم يل بكثري من األحكام؟ فرض شابٌّ  أناأتبعثني وفقلت: 

 نه، فام شككتساهِد قلبه، وثبِّت لا مَّ هُ ي وقال: اللَّ صدر بيده عىلٰ 

 يف قضاء بني اثنني».

ة، ومن اا أقٰىض  يكون نْ يس جيوز أ ول  يف كلِّ معه  حلقِّ ألُمَّ

ه يف األحكام، غري اب العلم واحلكمة يرجع إىلٰ ب من هو، وحالٍ 

غريه إالَّ من ذهب   ] يف األحكام إىلٰ ]٢٠٣جع /[[ص وليس ير

ال جيوز ه مفيها، ومن هذا حك  ة غريهمعرف قر إىلٰ عنه بعضها، وافت

ة، ألنَّ  كون أقٰىض ي أنْ  يغرب عنه علم  وز أنْ  جيها ال أقضااألُمَّ

 م.كاايا واألحلقضء من ايش

كتاب أنَّه ال املعلوم خالف ما ادِّعاه صاحب الظاهر وال

ٰ  نقلني أهل الاختالف ب   األمر بعد النبيِّ  يف رجوع من توىلَّ

انوا ك ممور إليه، وأهنَّ ات األُ حكام ومشتبهيف معضالت األ

 علمه. ون من ن برأيه، ويستمدُّ يستضيئو

 بو حسن).أ  يكون هلاعشت ملعضلة ال (ال  عمر:قول و

 هللك عمر)، معروف. يلٌّ عوال وله: (لق و

ه، قلباألمر وي يعكس غ لصاحب الكتاب أنْ فكيف يسو

والرجوع  )يهصلوات اهللا عل(وجيعل ما هو ظاهر من االفتقار إليه 

 ٰى ه؟ وهذه مكابرة ال ختفغري منه إىلٰ  اً وعتاويه وأحكامه رجف إىلٰ 

 أحد. عىلٰ 

ا الر٢٠٤ص [[/ ه أنَّ  ابيَّنَّقد آخر ف إىلٰ  يجوع من رأ ]] فأمَّ

ا عندنا ا م وقد قلنق به خرب عبيدة السلامينباطل، وأنَّ أكثر ما ُيتعلَّ 

 فيه.

شبهة يف   يكون ولو ذكر صاحب الكتاب شيئًا يمكن أنْ 

 كيف القول فيه. انَّبيَّ اآلراء ل يفل املذهب، والتنقُّ  جوع عنالر

كري لنأنَّ ا انَّبيَّ فقد له يتَّبع قو من ال كار عىلٰ اإلن ه ا تركوأمَّ 

ا ع خمالفيه يف األحكام مكان يستعمل م رضوب، وأنَّه  ىلٰ ع

 له يف مثلها من املناظرة والدعاء.عامجيب است

 ولباع قالف يف اتِّ اخل ٰى  خالف جمرلُّ جيري ك وليس جيب أنْ 

يق طر عىلٰ  الواقع -أيضًا  -ُأريد باخلالف  ، إنْ لرسول ا

ته،يف الشكِّ  طريق دخول  ف عىلٰ اخلالمن ما يقع  ريدأُ  وإنْ   نبوَّ

 د جيوز أنْ فق هنيه عنه ء أويف ثبوت أمره باليشالشبهة يف مراده أو 

ة املناظر -ين يعني الثا -ب من اخلالف يستعمل يف هذا الرض

 ه.غري عاء اجلميل دونوالد

ه يف صورت م هذهألحكايف ا  من خالفه  كلَّ بل عندنا أنَّ 

 يعلم. المن حيث   ول النبيِّ ه رادٌّ لقأنَّ 

قالوا: قد ثبت أنَّه هلم:  ٰى صاحب الكتاب: (شبهة ُأخرقال 

م يقوم بإقامة احلدود، وتنفيذ األحكام، وقسمة إمابدَّ من  ال

 منه، بذلك ال بدَّ  مهقيا غري ذلك، وأنَّ  إىلٰ  وحفظ البيضة،الفيء، 

ا هذه األُموعلوم من ، ومعالرش حيفظ مل نقل إنَّه وإنْ  جيوز  الر أهنَّ

ا ممن  ل إىلٰ وكَ ت أنْ  ين، ن باب الدِّ جيوز عليه فيها الغلط، ألهنَّ

ائع، وذلك ال تجويز الغلط يف سائر الرشا كالغلط فيهفتجويز 

عض ب ، وليسن سهوه وغلطهًا يؤميكون معصوم نْ يصحُّ إالَّ بأ

ة  ]] ٢٠٥ ، /[[صاحدةة ولعلَّ  امن بعض، ألنَّ  بذلك أوىلٰ األئمَّ

 ما نقوله...).  عىلٰ  مانٍ ز  كلِّ يفإمام معصوم ذلك إثبات  ويف

ق أنَّ التعلُّ  ابيَّنَّقد ، وال نعتمدهه الطريقة أيضًا ممَّا يقال له: وهذ

زنَّ العقل ُجي ، ألرٍّ امة غري مستمبإقامة احلدود يف وجوب اإلم  نْ أ وِّ

ألزمنا د به، وبُّ تعد الا بععنَّ نسخي بذلك أصالً، وجيوز أنْ  ال يتعبَّد

أنَّ اإلمامة واجبة  لداللة عىلٰ يف ا ة احلدودإقام ق بوجوبعلَّ من ت

هًا إىلٰ  امةخلطاب بإق يكون ا من طرق السمع أنْ   احلدود متوجِّ

ة يف حال إمامتهم، فال هنم كو ل إىلٰ صُّ والتو جتب إقامتهم األئمَّ

التي  ريقةهذه الط دسارضنا بالزكاة وغريها، وفة بذلك، وعامَّ أئ

كان أكثر  ، وإنْ ٰى فخي أنْ أظهر من بته لذي رتَّ تيب االرت ا عىلٰ حكيته

 . أيضًا غري مستمرٍّ ًا ها فاسدعلينا واستعملته يف ردِّ  ما تكلَّمت به

 يقة عىلٰ ه الطرهذ ٰى ق بمعنيتعلَّ  ونحن ُنبنيِّ عنه، ويمكن أنْ 

 م.اوجوب عصمة اإلم لة عىلٰ تيب يف الدالرتمن ال رضب

إمام يف  بدَّ من  ال نا أنَّهوعند خمالفيت عندنا ثبد فيقال: ق 

اختلفنا يف علَّة  وإنْ  عة يقوم باحلدود وتنفيذ األحكام،يالرش

 طريقة، واعتمدوا عىلٰ  ، واعتمدنا يف وجوهبا عىلٰ امةوجوب اإلم

ماً  مل يكن معصو لوألنَّه جبت عصمته، ذلك و ، وإذا ثبتٰى ُأخر

احلدود لته إقامة من مج الذي ينمن الدِّ ه ب وهو إمام فيام قام

ه من حيث قال وفعل جلاز وقوع داء بنا االقتها وواجب عليوغري

باعه فيه، منه ذلك مأمورين باتِّ قع ا إذا ونَّين، ولكطأ منه يف الدِّ اخل

بيح لقورين بانكون مأم أنْ  إىلٰ  يؤدِّ ، وهذا يُ واالقتداء به يف فعله
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القبيح وجب ين بمأمور كونن ا فسد أنْ من الوجوه، وإذ وجه عىلٰ 

 ين.تداء به يف الدِّ واالق باعه، من أمرنا باتِّ عصمة ]] ٢٠٦[[ص /

مام واالقتداء به فيام اإل باعباتِّ  يقول: إنَّام ُأمرنا أنْ  وليس ألحدٍ 

مه صوابًا، ذي نعلنتبعه يف ال علمنا صوابه من جهة غريه فنحن 

 حاً كان صحيو ل ألنَّ هذا ين مل نتبعه،يف بعض الدِّ  طأوإذا أخ

االقتداء  ىٰ نيف معمزيَّة  وبني رعيَّتهاإلمام  يكون بني ال لوجب أنْ 

عيَّة اإلمام قد  ردقة، ألنَّ والزنا ٰى ليهود والنصاربه واالئتامم، بل ا

 يه ذلكن حيث ذهب إلُيوافق بعضهم بعضًا يف املذاهب، ال م

 قدته، وكذلك بالدليل صحَّ  ن حيث ُعلِمَ م افق، بلالبعض املو

ة مويف القو ٰى والنصار ون اليهودلمسيوافق امل  ٰى سل بنبوَّ

ذهبت اليهود وتعظيمهام وتفضيلهام ال من حيث  ، ٰى وعيس

حن نعلم أنَّه ال إمامة لكل هؤالء من ون ذلك، إىلٰ  ٰى والنصار

م ولزمت هلعت أقوامة لو اتَّبم إقانَّام تكون هلحيث املوافقة وإ

ة لإلمام مزيَّ  ثبت أنَّ  ذاوإإليها،  ابوقالوها، وذهقتها من حيث مواف

نَّ من ليس بإمام ثبت أ كلِّ  م عىلٰ الئتاماء به وااالقتد ٰى معنيف 

يكون قوله أو فعله  ٰى عل، حتَّ وف ن حيث قالاالقتداء به واجب م

ة يف صواب ذلك الفع  ل.حجَّ

حكام  ه احلدود واألهذ: إنَّ : (يقال هلمالكتابقال صاحب 

ذلك، بل إقامة  يكن فال جتبفإذا مل  م،ماذا كان إإا جتب إقامته إنَّام

عدول يف حلدود كام تسقط بالشبهات، ومن القوط ادَّ من سال ب

 وغري ذلك، فمن أين أنَّه ال بدَّ راضٍ صلح وت باب األحكام إىلٰ 

. ونام تقولول يف ذلك كوا: نققال ذلك؟ فإنْ من إمام مع إمكان 

ولسنا   واجبة، مامإقامة اإل ا نقول: إنَّ نَّ قيل هلم: إ ]]٢٠٧[[ص /

ال بدَّ منه، وطريقتنا يف  ٍب واج  زمانٍ ن إمام يف كلِّ : إنَّ كونقول

هنخمالفة لطريقتكم، وإنَّ ذلك  علَّتكم، ونحن  إللزام عىلٰ ا لام وجَّ

 خمالفون لكم فيها...). 

 ت اعتمدته يفكننقض ما هذا الفصل يته يف ل له: ما ذكريقا

قت نَّك تعلَّ لسمع، أليق اامة من طرموجوب اإل عىلٰ  االستدالل

ا إذا كانت من فروض   دود،إقامة احلب هللا تعاىلٰ بأمر ا وقلت: إهنَّ

ء أمر بام ال يتمُّ إالَّ به، مر باليشاأله، ألنَّ اإلمام وجب علينا إقامت

زم لك، الا ما هو التي حكيتهطريقة ال لزمت عىلٰ وأنت اآلن قد أ 

عند امتها ب إق األحكام جيوتكون احلدود  ك ألزمت أنْ ألنَّ 

ا بعينه الزم لك، ، وهذيقوم هباجيب إقامته لمام، وال حصول اإل

 امةيوجبون إق مران من حيث كان خصومك وليس يفرتق األ

 أنْ ألنَّ لقائل العباد،  ، وتوجبها أنت عىلٰ اهللا تعاىلٰ  اإلمام عىلٰ 

 ،ماحلدود واألحكابإقامة  قد أمر عاىلٰ ت كان اهللال لك: إذا يقو

نَّ ما ته، ألإقام ىلٰ وجب عليه تعا اإلمام، وم هبام إالَّ ال يقه أنَّ وعلمنا 

ته، ألنَّ جه اإلمام منال يتمُّ إالَّ بإقامة أمر به من إقامة احلدود 

بته يف الطر اختياره وهو معصوم عىلٰ   ضتها اليقة التي ناق ما رتَّ

ة بإقام يأمر جاز أيضًا أنْ حلدود أمر بإقامة اي جاز أنْ  نْ يمكن، فإ

هًا إىلٰ كون األمر مويدود احل ة مت توجِّ جيب  ، والأقامهم ٰى األئمَّ

 نْ ز أ بذلك جاة احلدود ال تتمُّ إالَّ كانت إقام عليه إقامتهم وإنْ 

ة يف حال إمامتهم وال يك ون اخلطاب يأمر بإقامة احلدود األئمَّ

 ىلٰ إل توصُّ هم مع غريهم الزمة فيلا أئمَّ نويكو ل أنْ إليهم قب هاً وجِّ مت

يمكن   مة احلدود الكانت إقا مام، وإنْ ]] اإل٢٠٨ ص[[/إقامة 

 إقامته وال فصل بني األمرين. بإالَّ 

ونا عن هذه احلدود  ل هلم: خربِّ صاحب الكتاب: (ثّم يقا قال

م ظاهرًا يقومامًا ولسنا نجد إ واألحكام يف هذا الزمان ما حاهلام؟

َجع ُيرو  يسقطان، اموا: إهنَّ قال إليه. فإنْ  يمكن الرجوع أوبذلك، 

زما ذكرنا. قي  إىلٰ فيهام  ئر األزمان...). يف ساوا مثله ل هلم: جوِّ

ن اإلمام كَّ ذي ال يتمقط احلدود يف الزمان اليقال له: ليس تس

يهافيه من الظهور وإقامتها، بل هي ثابتة يف جنو  ، فإنْ ب مستحقِّ

 ناهم ظهوره كمل يدرك وإنْ  ،قامها عليهمأ  ر اإلمامأدركهم ظهو

يف إلثم عنها، واا أو العفو  يف القيامة اجلزاء هبملتويلِّ ا ىلٰ اهللا تعا

ن أخاف امل الواجب فيها الزم ملتأخري إقامتها واملنع من استع

 الغيبة واالستتار. ام وأجلأه إىلٰ إلما

إذا ألنَّه  ،إماماً  اهللا تعاىلٰ   يقيمال هذا أنْ  ىلٰ وليس يلزم قياسًا ع

هو  كان تعاىلٰ لحة املصها ي تقتضيتال قطت احلدودمل يقمه وس

 املصلحة. عباد ما فيه املانع لل

نا عن احلدود يف هثّم  ذه األحوال التي ال يقال له: خربِّ

نون فييتم من االختيار، ما القول  - أهل االختيار معرش -ها كَّ

  يها قِّ مستح عىلٰ هي ثابتة قال:  فإنْ ابتة؟ تسقط أم هي ثفيها؟ أ 

االختيار من إقامة  هلنع أ من م ا عىلٰ قامتهيف تأخري إواإلثم 

]] عنده ٢٠٩ه وقامت /[[ص إقامتنوا من متكَّ  ٰى ، فمتاإلمام

م ممَّا يسة بيشالبيِّن يها مستحقِّ  حلدود أقامها عىلٰ ه اتحقُّ عليء تقدَّ

 .أجبنا ارهذا االختيه: بمثل قيل ل .اهللا تعاىلٰ  وإالَّ كان أمرها إىلٰ 

قيمها كام تسقط  يمام يكن إ  ذا ملإتسقط  احلدود قال: إنَّ  وإنْ 

حال ومع  وطها يف كلِّ لك سقذ م عىلٰ يل له: أفيلزهات. ق بُ بالشُّ 
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ا إ فإنْ ن؟ التمكُّ   األحوال التي ال ت يفنَّام سقطقال: ال، ألهنَّ

ن العاقدون فيهام من العقد.  جوابك لنا من  املانعقيل له: فام يتمكَّ

سقط إلمام كام تاط يف غيبة احلدود تسق نقول: إنَّ  نْ أ و هذا؟

ط يف تسق نْ ال جيب أحال رضورة، وهات، ألنَّ حال الغيبة بُ بالشُّ 

ود مجلًة  حلدام يقيم االزمان من إم ويز خلوِّ يلزمنا جت ٰى حتَّ   حالٍ كلِّ 

ل فيه ُيفصِّ ء يش ، فكلُّ ما فات من إقامتها يف حال غيبته قياسًا عىلٰ 

اإلمام ر ياإلمامة واختمن عقد ان ال التمكُّ حوأ  صومنا بنيخ

لناه ما فصَّ  د وثبوهتا هوسقوط احلدو ٰى ر يف معنلتعذُّ ال اوأحو

 فقده. بعينه بني حال غيبة اإلمام وحال 

وجه  ء عىلٰ م: إنَّ وقوع اليشل هل(ثّم يقا قال صاحب الكتاب:

 ثر منليس بأكين الدِّ لَّق بدًا فيام يتعيكون خطًأ وفاس جيوز أنْ 

ويف غريه من مان هذا الز يف دودم احلال تقا أنْ  زتمذا جوَّ دمه، فإع

معلومًا وال يوجب كان  إلمام لويظهر فيها ا األزمنة التي مل

إمام غري  ات نع من إثبين، فام الذي يم الدِّ [ذلك] فسادًا يف

مه ]] يقي٢١٠[ص معصوم مجيل الظاهر، جيوز عليه اخلطأ فيام /[

  يف]...). ساداً ذلك ف  يوجبوالكام؟ [واألح احلدودمن 

فيه لزمان اللوم  عدم إقامة احلدود يف هذا اأنَّ  ابيَّنَّ قد له:يقال 

عدمها من  قياسًا عىلٰ  ملني املخيفني لإلمام، وليس يلزمالظا عىلٰ 

من  ين وجٍه يوجب فسادًا يف الدِّ  ُتعَدم أو تقع عىلٰ  أنْ  لمةِقبَل الظ

ة يف اهر، ألنَّ ين ظمربني األ لفصل، وا تعاىلٰ ِقبَل اهللا  أحدمها احلجَّ

 اعلو� عن ذلك  اىلٰ ه، ويف اآلخر عليه ال له، تععلي ال تعاىلٰ  هللا

 .برياً ك

ونا عن احلدود  قال صاحب الكتاب: (ثّم يقال: خ ربِّ

ٰ حكام أيتوواأل ٰ  ىلَّ بعض ذلك، وما  اإلمام مجيعها يف العامل؟ أو يتوىلَّ

[وال بدَّ وان له؟ ] ع [له من أ بدَّ مراؤه، فال امه وأُ كَّ ه ُح عداه يتوالَّ 

 أنْ   بعض ذلك منه الثاين]، ألنَّه ال بدَّ يفالوجيقولوا ب أنْ ن م

يكونوا معصومني  جب أنْ ام. قيل هلم: فيكَّ األُمراء واحلُ ه يتوالَّ 

ا موجودة يف كلِّ تي لعلَّة الل  من يقوم باحلدود ذكرمتوها ألهنَّ

 حكام...). واأل

 يقةالطرا من ه عنَّا حكيتبت مام رتَّ نَّ إلمنا أنَّك د ع: ق قال لهي

ام، ذا اإللزبته لنلزم هالوجه الذي رتَّ  ن عليها عىلٰ اآل التي كالمك

يسغ  الوجه الذي ذكرناه مل نورد هذا النقض، ولو أوردهتا عىلٰ و

وسائر  امكَّ د هذا اإللزام، ألنَّ من ذكرته من األُمراء واحلُ يرالك إ

ٰ من يت ن حيث قتداء هبم ماالال يلزم مام إلل ال من ِقبَ األعام وىلَّ

ق، يف مجلة اخللالقتداء باإلمام واجب عليهم بل اوا وفعلوا، قال

عصمة  ]]٢١١عصمتهم وما أوجبنا به /[[ص يلزم فكيف 

الوجه الذي  االقتداء به عىلٰ وب وجه من وجاإلمام يف هذا ال

 ذكرناه غري ثابت فيهم؟

  ٰى مت: (و -  فيه ال طائل عد فصلب -اب ال صاحب الكتق 

يده، كان هذا  م يأخذ عىلٰ إلماأ يف ذلك فاأخط إذا إنَّ األمري وا:قال

مة ا إنَّام ألزمناهم عصعلَّة، ألنَّ ود ال مع وجقول منهم فصالً ال

أنَّ من  لذي قالوه ال ينجيهم، عىلٰ ل اهم، فالفصعلَّت األُمراء عىلٰ 

ز نُ ا ال ألنَّ ه، يد عىلٰ ة تأخذ ألُمَّ الامء إذا أخطأ فع قولنا إنَّ اإلمام جوِّ

 طأ...). اخلمجيعهم  عىلٰ 

ل يف الق القوذكرته مع إط : ال شكَّ يف أنَّ الفصل بامل لهيقا

 من كيته نقض ظاهر، غري أنَّ الوجه الذي ح أصل االستدالل عىلٰ 

  ما أطلقته يف أصحابنا وبني اإلمام وخلفائه ال يرتيضبني يفصل

ه األحكام ل هذوكَ تُ  أنْ ز ال جيواألصل  ل: يفقوبل ياالستدالل، 

ءه من ين، وليس ورافسادًا يف الدِّ ثمر فيها خطًأ يطئ من خي ىلٰ إ

 ام.كَّ واحلُ ك غلطه، فال يلزم عصمة األُمراء يستدرخطأه و يتالىفٰ 

ا قولك ة)،  ام إذا أخطأ أخذ عىلٰ إلم: (إنَّ اوأمَّ يده علامء األُمَّ

ةيح بأفترص ه، يض طاعتها علفروإجياب لمام، ة لإلئمَّ أ نَّ األُمَّ

ة تناقض ظاهر، ألنَّه ال اروج عن أقومن اخلما فيه  وهذا مع ألُمَّ

يام له عمرو طاعة وإمرة ف دَّ لزيد عىلٰ ال ب ول قائل:يق يستحيل أنْ 

يكون ذلك صحيحًا، واإلمام إمام يف ة فطاعة وإمرفيه بعينه عليه 

ض عليه يف بعيته رعَّ لبعض  يكون جيوز أنْ ين فليس مجيع الدِّ 

 مة. ال إمااعة وين طالدِّ 

يقولوا: إنَّ اإلمام  أنْ  كنهماب: (وال يمالكت قال صاحب

د الرسول، فإذا كان ق  ال يزيد عىلٰ مام ألنَّ اإلذلك،  م كلَّ يعل

وإنَّام كان يعرف ما ينتهي خربه إليه ئه له وُأمراامَّ عليه خطأ عُ  ٰى خيف

 لكيف ذنَّ األمر وأل إلمام،]] ا٢١٢[[ص /فكذلك القول يف 

م اإلمام اخلطأ من يعل له، وإذا ملامَّ عُ  املؤمنني مع أمري يف حال ظاهر

 .ذلك؟...)فكيف يستدرك األُمراء 

امه يف  كَّ مام وحُ ل له: من فصل من أصحابنا بني اإليقا

يقع من  أنَّه ال جيوز أنْ  ذكرناه يذهب إىلٰ  لذيبالفصل ا العصمة

  فساداً قتيضيأ خط -رهم من دا دارهبعدت  وإنْ  -ه خلفائُأمرائه و

 ٰى يتَّصل به ذلك حتَّ  أنْ   من، بل ال بدَّ عليه ٰى ين فيخفيف الدِّ 

 اه. تدركه ويتالفيس
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لرسول وقد خفي عليه ا لك: (إنَّ اإلمام ال يزيد عىلٰ ا قووأمَّ 

 مرائه)، فال إشكال يف أنَّ اإلمام ال يزيد عىلٰ وأُ له امَّ عُ  خطأ

له امَّ رسول خطأ عُ لا خفي عىلٰ  ه قدأنَّ ك ين لولكن من أ  ل،الرسو

لت عىلٰ ة فنحلُّ شبه ق بذلك يف يتعلَّ وُأمرائه؟ ومل  ها، بل عوَّ

لقول يف أنَّه ال خمالف فيام حكمت به، واك ٰى اهلا حتَّ وإرس ٰى الدعو

 يف أنَّه ال جيوز أنْ  الرسول يف كالقول  أمري املؤمنني 

،  ينفساد يف الدِّ ال يضا يقتمله وخلفائه امَّ عليه من خطأ عُ  ٰى خيف

  وذوي زمة امللوك ن نجد حيستبعد ذلك ونح نْ جيب أ وليس 

هلم يف  امَّ عُ لفائهم ون من أحوال خالقدرة والسلطان منهم يراعو

ء يش معهعليهم  ٰى حدٍّ ال خيف ن فيه إىلٰ بعدت ما ينتهو البالد وإنْ 

 تاجون إىلٰ ا حيقة بسلطاهنم وتدبريهم وممن أحواهلم املتعلِّ 

مني،  امللوك املتقدِّ كثري من وال أحا من قد عرفنا هذو عرفته،م

مناها،ن عارصناه، وكان بالصفة التممَّ  هدناه أيضاً وشا وإذا  ي قدَّ

ة هللا  مثتمَّ  حافظ خلقه، وال  عىلٰ  تعاىلٰ ل ما ذكرناه ملن ليس بحجَّ

 ، وال]] تعاىلٰ ٢١٣ة بينه وبينه /[[ص ودينه، وال مادَّ  عتهيلرش

مجيع هذه  ن كان عىلٰ مل مهوانتظا ر إمتامهنكِ نُ لة مل وصسبب وال 

 ء.هؤالنفيناها عن فات التي الص

ه نقضه بنا إىلٰ الً ال حاجة ثّم أورد صاحب الكتاب فصو ا، ألنَّ

مذاهب  بعضها عىلٰ  ٰى  ال نسأله عنه، وبنسأل نفسه يف بعضها عامَّ 

م إفسادها...، إىلٰ   يكون م أنْ ه يلزمهأنَّ  قال: (عىلٰ  أنْ  قد تقدَّ

 إىلٰ  ٰى الَّ أدَّ قة معصومًا وإالزنا والرس ي يشهد عىلٰ لشاهد الذا

يف غلط  ه [إذامن ال يستحقُّ  عىلٰ  يقيم احلدَّ  ين بأنْ الدِّ  د يفالفسا

ر فيها، وهذا   يوجب عصمة الشهود]...). الشهادة أو زوَّ

ا الفصل بني الشاهد واإلمام عىلٰ : أ فيقال له يقة التي الطر مَّ

ه، من حيث غري إىلٰ  ٰى عدَّ يتالشاهد ال   غلط، ألنَّ ناها فواضحبرتَّ 

به،  ٰى داع لقوله وفعله، واإلمام مقتبتِّ اء به، واالجيب االقتدال 

ا خيالف جوازه أحدمه وأفعاله، فجواز الغلط عىلٰ واله بع يف أقمتَّ 

 خر.اآل عىلٰ 

 هللامارة نصبها اأ أنَّ لإلمام   يف أصحابنا من يذهب إىلٰ أنَّ  عىلٰ 

الشهود  ني الصادق منب قفرِّ يُ  سوله ان رسل ىلٰ ع تعاىلٰ 

 ردَّ شهادته ومل يمضها وإنْ  كاذبشهد عنده ال ٰى ذب، فمتوالكا

مته سلك هذه الطريقة مل يلزمه ما ألزومن  ر عدالً،كان يف الظاه

 .أيضًا من هذا الوجه

 من إمام هلم: قالوا: ال بدَّ  ٰى لكتاب: (شبهة ُأخرب اقال صاح

فيه من  ه ال بدَّ نَّ ه، ألع ويقوم برشال ظم حيفصو]] مع٢١٤ص [[/

ة  -ما نقول  عىلٰ  -  اإلمام ، وليس إالَّ حافظٍ  ما  عىلٰ  -أو األُمَّ

ة ال جيوز ذلك عليه علمنا، وقد - تقولون  ألنَّ كلَّ ا، أنَّ األُمَّ

واحٍد   الغلط والسهو، ومجيعها ليس إالَّ كلُّ  ليهها جيوز عمن واحدٍ 

ز ض القول بجواتق انميع، وإالَّ اجل ط عىلٰ غلجب جواز المنها في

ة رشن المل يصّح كو حادها، وإذاآ ذلك عىلٰ  يعة حمفوظة باألُمَّ

 حيفظها...).   زمانٍ يف كلِّ ت معصوم بدَّ من إثبا فال

يف باب   ا نَّبيَّ ا قد أنَّ  ًا صاحب الكتاب: (واعلم[و]قال أيض

واحد  لِّ ك عىلٰ  از اخلطأجونَّه ال يمتنع اإلمجاع من هذا الكتاب أ 

واحٍد من  انفراد كلِّ عهم، ألنَّ ن ذلك يف مجيؤمامعة ويمن اجل

ال  هم، وكاميؤمن يف مجيعة بقول [ال يؤمن ذلك فيه]، وامعاجل

ل، ء بحسب الدليء دون يشيشزيد اخلطأ يف  يؤمن عىلٰ  متنع أنْ ي

 ابيَّنَّذكرناه و دون حال، وال يتناقض ذلك فكذلك ما حال أو يف 

منهم    واحدٍ لَّ فني: إنَّ كلَّ ة من املكال يف عرشق  لو  لنبيَّ نَّ اأ 

أنَّ  ابيَّنَّع، وذلك، مل يمتن اجتامعهم عىلٰ  جيوزيرتدَّ وال  جيوز أنْ 

ة، وال جيوجويز الت  من كلِّ  يصحَّ  ز أنْ مفارق لإلثبات والصحَّ

 من سائرهم ألنَّ  القدرة، وال يصحُّ  ٰى أ يف معنخلطمنهم ا دٍ واح

  منهم صفة  حدٍ وا يثبت لكلِّ  وز أنْ فال جي قض، [وكذلكناذلك يت

 ض]. ذلك يتناق ت جلميعهم، ألنَّ وال نثب

ا التجويز فهو بمعن  فيام يأتيه يشكَّ  ممتنع أنْ ، وغري لشكِّ ا ٰى وأمَّ

 ُيَشكُّ وال د الدليل،حٍد منهم إذا انفرد لفق]] وا٢١٥ /[[ص كلُّ 

: قوله إىلٰ  ،الدليل...) ابًا بحصول، بل ُيعَلم صوفيام اجتمعوا عليه

من اع قدح يف اإلمجال ل إىلٰ لتوصُّ إبطال ا بام أوردناه رض(وإنَّام الغ

ثباته فموقوف يف إ ا الكالمالقوم، فأمَّ ما يسلكه  جهة العقل عىلٰ 

نَّه ال معدل وأ  ة اإلمجاعصحَّ  لنا من قبل عىلٰ السمع، وقد دلَّ  عىلٰ 

ة فم عنه، فإذا صحَّ  إمام  نه ال بدَّ من أين أنَّ كونه حجَّ

 م؟...). معصو

مجاع من ال ك تناقض يف اإلمور أنَّ من عجيب األُ  ه:يقال ل

ا  ع منَّإلمجافني يف اخمال  عىلٰ مذهبه فيه، ألنَّ كالمك يدلُّ  تعرف

العقول، يق طأ من طراخل جتتمع عىلٰ  ة جيب أنْ أنَّ األُمَّ  يذهبون إىلٰ 

م ال ىلٰ لة سمعية عهم أن تقوم دالوأنَّه يستحيل عند ن خيتارو أهنَّ

م علياع، وليس يتومجاخلطأ يف حال اإل نعم النظر نا مثل هذا من أ هَّ

 مجاع،ه يف اإللذي حكيت بعضهبنا، وإنَّام نورد احلجاج ا مذيف

د جيب اآلحا هم فام جيوز عىلٰ مثل قولنا: إنَّ مجيعهم هم آحاد
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ة ال ا أنَّ  إىلٰ  من يذهب ك عىلٰ نظائر ذل اجلميع إىلٰ  عىلٰ زه جوا ألُمَّ

فيه السمع  ال يعتربريق العقول وط خطأ من جتتمع عىلٰ  وز أنْ جي

 ٰى ليها جمراخلطأ بالشبهة يف امتناعه ع عىلٰ ي اجتامعها وجير

وال نعرف السهو عن يشء واحد يف وقت واحد،  عىلٰ جتامعها ا

الً من أ  لسمع يستحيل أنَّ ا ن غريهم يذهب إىلٰ  مصحابنا والحمصِّ

ة أو مجاعة مننَّ األُ أل التقدير بسبي يرد عىلٰ  أنْ  طأ يف ال ختتار اخل هامَّ

نتشاغل به  والذي جيب أنْ جه، وجه دون و ال دون حال وعىلٰ ح

ة هذا الكالم يفبعد  عما يُ  صحَّ ة ال من السمع الوارد بأنَّ األُ  ٰى دَّ مَّ

االستدالل ده ذكر هاهنا شيئًا من نج خلطأ، وملا جتتمع عىلٰ 

 عىلٰ ك، وُنبنيِّ فساده اره هنكما ذ ل عىلٰ  أحامع، وإنَّامبالس

 اهللا تعاىلٰ يئة الختصار بمشا يف اإلجياز وا] طريقتن]٢١٦ [[ص/

 وتوفيقه.

*   *   * 

أنَّه لو صحَّ ما  كتاب: (عىلٰ حب القال صا] ]٢٧٥[[ص 

يعة تكون الرش أنْ از معصوم جلولوه، كان ال جيب إثبات قا

فوظ هبذه حمرآن ق]] ال٢٧٦[ص نَّ /[اتر، كام أة بالنقل املتوحمفوظ

 أنْ  رشع يف كلِّ ال يمتنع  ، فكأنْ ننَن السُّ غري ذلك م إىلٰ الطريقة، 

ريقة االجتهاد بت بطما يث التواتر، وإىلٰ ما يثبت ب يكون منقسًام إىلٰ 

 والقياس...). 

تواتر ال أنَّ ال ا بيَّنَّيث هذا ح ىلٰ الكالم ع ل له: قد مٰىض فيقا

ة باحل كانت وإنْ يعة، به الرش ُحتَفظ أنْ جيوز  ه تثبت عند وروده،  جَّ

 اقلني.عصوم يكون وراء النمن م نَّه ال بدَّ وأ 

ام ال ، وأهنَّ يعةالرش بطالهنام يف ابيَّنَّالجتهاد والقياس فقد ا افأمَّ 

ون تك الً عن أنْ ، فضاان علًام وال ظن�ئدة، وال ينتجيثمران فا

 حمفوظة هبام.الرشيعة 

يف الطريق  ذكرناه اممَّ للقوم كتاب: (فال بدَّ ال صاحب الق 

 فيه إىلٰ عوا يرج  من أنْ عصوم، ألنَّه ال بدَّ امل ف به اإلمامعرَ الذي يُ 

يعة مل يمتنع رشصل الوهو من أ ذلك حمفوظًا التواتر، فإذا صار 

 هلم...). ال هناية ة ثبات أئمَّ إ ذلك إىلٰ  ٰى إالَّ أدَّ مثله فيام عداه و

أنَّ املعرفة  انَّبيَّ د ق ا نَّ أل ليه،الكالم ع ا قد مٰىض أيضًا ممَّ وهذا 

ة يف كلِّ م ود إمام معصووجب تواتر ال  يفتقر إىلٰ ال زمانٍ  حجَّ

 ول.بأدلَّة العقوالنقل، بل هو مستفاد 

كان   دون فالن، فهو وإنْ عرفة بعني اإلمام، وأنَّه فالن ا املفأمَّ 

ضياعه بعلمهم  لَّفني من مان حاصل للمكقل فاألالنمعلومًا ب

الناقلون  قممل ي  ٰى الزمان، فمتوم يف ص]] مع٢٧٧ص [بوجود /[

إلمام ظهر اإلمام، ودلَّ ني اع عىلٰ  نصِّ جيب عليهم من النقل لل بام

 ف ما ظنَّه صاحب الكتاب. بخال جز، وهذانفسه باملع عىلٰ 

خر،  وجٍه آمن م يف ذلك ب الكتاب: (وال بدَّ هلقال صاح

 كلَّ  ٰى قال يل ع،رشل اإلمام الذي حيفظ ام زعموا أنَّ وذلك أهنَّ 

ج حتاُيبلِّغه امل ال بدَّ فيام حيفظه أنْ وقاه مجيعهم، يلاملكلَّفني، وال 

 نتهي إىلٰ ي أنْ  ام حيفظهفإذا صحَّ فيإليه منهم بطريق التواتر، 

 ٰى نستغويُ  الرسول  مل يمنع مثله يف رشيعة املكلَّفني هبذا الوجه

 . ملعصوم...)عن إثبات ا

  صالً إىلٰ واكان  ع وإنْ نَّ الرشأ  انَّبيَّ ه، وا علينوهذا ممَّا قد تكلَّم

يف اإلمام، لكونه مراعيًا  فوظر، فإنَّه حمعن اإلمام بالتوات ٰى نأ من

 فيه من خطأ وإخالل بواجب، فإنْ  يعرض تاليف ماه ومراقبًا لل

هذا  ىلٰ إلينا ع رسول لة اوصول رشيعلزمنا خمالفونا القول بأ 

واصلة إلينا بنقل  يعةلرشان تكون أ ٰى  نأبا الوجه التزمناه، ألنَّ ال

يه بل رض فما يع الىفٰ ورائه معصوم يراعيه ويت نواتر يكون ممت

يعة منقولة إلينا ن الرشزامنا كوأرادوا إل إنْ  مذهبنا، وهذا هو نصُّ 

ام ينقل عن  يف ملا نقولهءها مل يكن هذا مشبهًا وال معصوم ورا

م ار قوهلصالبالد، وف  أطراعنه يف ٰى من نأ  إىلٰ يٌّ مام وهو حاإل

 له. ٰى  ذلك ال معنيف ما قلتموه ذالنا: قولوا يف ه

آخر، ال بدَّ هلم من ذلك من وجٍه : (وصاحب الكتابقال 

وال بدَّ مع  د يكون مغلوبًا باخلوارج وغريهم،دهم ق إلمام عنألنَّ ا

 إذا صحَّ أنْ ائع، فالرشليف من معرفة كلت]] ا٢٧٨ص إثبات /[[

ر م فال يمتنع يف سائاإلما ةه ال من جهذاحلال هيعرفوها و

 من ذلك من بدَّ  ملعصوم، والعن اإلمام ا ٰى ، وُيستغنثلهاألحوال م

كان له عني  م عينه، وإنْ معلو زمان غرياإلمام منذ  وجٍه آخر، ألنَّ 

َصد، وقد ُيق  أنْ يصحُّ  وجه عىلٰ ز وم مكانه، وغري متميِّ فغري معل

ثله يف تنع مممهبا، فغري  ائع ونقومرشنعرف ال حَّ مع ذلك أنْ ص

 ..). ة.سائر األزمن

ا غلبة اخلوارج فغل لهيقا ا  ظ الرشن حفري مانعٍة م: أمَّ ع، وأمَّ

فيكون بالنقل  - لبتهموال غيعني أح - ذه األحوالمعرفته يف ه

م إرشعن صاحب ال ن تقدَّ ة، ويكون ن األئمَّ ن مزمامام الع، أو عمَّ

غلبة تنتهي  ليس جيوز أنْ و م الزمان،ذلك النقل حمفوظًا بإما

 ع، وأخلَّ رشام من بيان ما ضاع من الع اإلم يمنحدٍّ  اخلوارج إىلٰ 

ع،  العمل بالرش تعاىلٰ نا اهللا َم ملا كلَّفالناقلون، ألنَّ ذلك لو ُعلِ به 
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فون بام ا مكلَّ بأنَّ علم يف الوصوله إلينا، و طع عىلٰ والثقة به، والق

 اخلوارج إىلٰ  ه غلبةبينتهي  ز أنْ جيو اإلمام الأنَّ  ذكرناه دليل عىلٰ 

 ما يضيع من الرشع.  من بيان منعهي حدٍّ 

، ومن حفظه عغري مانعة من املعرفة بالرشبة فا حال الغيفأمَّ 

 لِّ كاإلمام يف  نحتاج إىلٰ  اه، ومل نقل: إنَّ ابيَّنَّجه الذي الو يضًا عىلٰ أ 

ك يف حن نثق بذللنثق بوصوله إلينا، ون ع، بلالرش عرفلن حالٍ 

يلزمنا معرفته  ن منه بيشءلواق أنَّه لو أخلَّ النلمنا بعال الغيبة لح

 سه عنه.بنف مام، وبنيَّ لظهر اإل

كان  : إنْ أبو عيلٍّ د قال شيخنا قال صاحب الكتاب: (ق 

 بلِّغ وململ يُ  م يف الزمان، وإنْ ]] إثبات إما٢٧٩الغرض /[[ص 

أو بعض  ائيل،من أنَّه جرب وصحَّ ذلك، فام األمان باألُمور، ميق

 الذي ٰى رض؟ ألنَّ املعنإمام يف األن ع ٰى  السامء وُيستغنئكة يفالامل

ان ذا مل يظهر ك ظهوره، فإإلمام عندكم يقتيضب األجله ُيطلَ 

 ئيل يف السامء).ه، وكان كونه يف الزمان ككون جربكعدم وجوده

قط، وجود اإلمام ف ض ليس هوأنَّ الغر  يفه: ال شكَّ ليقال 

 ملكلَّفون منا ذه األُمور ما يكوننَّ هبفه، ألوترصُّ وهنيه  بل أمره

ا ري أنَّ الظاملني منعوه ممَّ ب، غالواجب أقر فعل القبيح أبعد، وإىلٰ 

كان ما امَّ ـيهم، واهللا املطالب هلم، وليه علواللوم فهو الغرض، 

ث لو ، وجعله بحياهللا تعاىلٰ وده أوجده بوج إالَّ تمُّ هو الغرض ال ي

 فعوا، بأنْ تنتفعوا به لوصلوا وايه وينليصلوا إ أنْ  ملكلَّفونشاء ا

ه الظهور الذي أوجبه اهللا ع منقيَّته، فيقدلوا عامَّ أوجب خوفه وتيع

ه وهنيه فه وأمرامَّ كان املانع من ترصُّ ـن، ولالتمكُّ  عليه مع اىلٰ تع

ل ف بفعترصُّ متنع عليه الن حيث اب موده مل جيمن وجغري مانع 

فعل و وليوجده يف األصل، أالَّ  ، أوتعاىلٰ  يعدمه اهللا نْ الظلمة أ 

كانوا إنَّام ُأوتوا يف ، ولفني لطفهمهو املانع حينئٍذ للمكلَّ  ذلك لكان

نني مع  ن جهتصالحهم م هم، وارتفاع فساد م غري متمكِّ ه، ألهنَّ

لطفهم  ما فيه ىلٰ الوصول إام من ]] اإلم٢٨٠/[[ص  عدم

ق بني ما ذكرناه  هم، فجميعومصلحت مع  وجود اإلمامُيفرِّ

 ستتار وبني عدمه.اال

م ُيعبامو لسامء، ألنَّ يف اني جربائيل َلم أيضًا الفرق بينه وب تقدَّ

ة هللا تعاىلٰ ت احلرتًا كانموجودًا مست اإلمام إذا كان  املكلَّفني عىلٰ  جَّ

وهلم من  ظهوره، ووصيضال تقتأفع رون عىلٰ م قادبه ثابتة، ألهنَّ 

حاصل يف  ا غري ذه هم، وكلُّ نافعهم ومصاحلم هته إىلٰ ج

 ر الغلط.عارض به ظاهاملف  جربئيل

لكون  : بأنَّ اإلمجاع حقٌّ الواق  ٰى ب: (ومتقال صاحب الكتا

ة هي ال فائدة حتت هذا القول، ألنَّ انَّه ريناهم أ إلمام فيه، أ ا حلجَّ

يقال:   أنْ   ال جيوزال وجه له، كامإليه  رهمئسا فضمُّ مام، قول اإل

إذا  حقٌّ  ودليهفيهم، وقول ا ٰى ان عيسكإذا  حقٌّ  ٰى إمجاع النصار

 إذا ار حقٌّ فَّ  إمجاع الكُ : إنَّ يقال وز أنْ فيهم، وكام ال جي ٰى ن موسكا

 ني يفن حمقِّ من قبل أنَّه ال بدَّ م ابيَّنَّ ، فقدفيهم  كان رسول اهللا

ة   إنْ ، فا أبو عيلٍّ شيخن ما يقوله هم عىلٰ غريء ولشهدامن ااألُمَّ

عيِّنهم ا ال نُ ، ألنَّ اً زملشهداء مل يكن الا يف انالكالم علي رجعوا هبذا

ة ُجي  نْ  أ التعنيُّ  وال يمتنع لفقد إمجاع َعل اإلمجاع الذي هو حجَّ

ة، ول يَّزني ولو متاملؤمن ا يس كذلك موجلعلنا إمجاعهم هو احلجَّ

، وهو هي ألزمناه متوجِّ لذزًا، فاعندهم مميَّ  مماأنَّ اإلبقاله القوم 

 ئل...). ا زاعنَّ

 ، وال تأثري لضمِّ انفراده حق� باان ك ل اإلمام وإنْ وله: ق  ليقا

من سأل يكون جواب  ، فال بدَّ من أنْ إليه]] ٢٨١[[ص /غريه 

ل ذلك كون مث، كام يمام يف مجلته أنَّه حقٌّ ذي اإلمجاع العن اإل

 .يف مجلتهم نبيٌّ  ةرشعسأل عن  ناجلواب مل

ا الفائدة يف ذف وله بعينه،  ة يف ق معه، واحلجَّ كر غري اإلمام أمَّ

ل ز قوًا مع متيُّ استعمل هذه اللفظة مبتدئسأل عنها من ي امفإنَّ 

نَّام نجيب ل، وإهذه احلا ملها يف مثل اإلمام، ونحن ال نكاد نستع

نع يمت كان ال نْ وإاملخالف عنه،  د سؤالبالصحيح عندنا فيه عن

يف  زغري متميِّ إلمام قد يكون دة، وهي أنَّ قول افائيكون لذلك  أنْ 

تي ال نعرف قول اإلمام بة واخلوف الغيل الاألحوال كأحوا بعض

 ُيعتَرب ه األحوال أنْ لتفصيل، فال يمتنع يف مثل هذيل اسب يها عىلٰ ف

اء الشهدقول خصومنا يف  ياع لعلمنا بدخول اإلمام فيه، كاماإلمج

ة، ؤالء، ألنَّ إمجاع هننيملؤموا  وال تأثري بضمِّ  عندهم هو احلجَّ

ة من حيث  ون إمجاع األُ ربيعت ذلك فنحن نراهم، ومع هغريه إلي مَّ

هلا يف مجلة شهداء واملؤمنني، وعلموا دخول العندهم أقوا مل يتميَّز

م جييب من سلَّ  أنْ  ة، وهبذا اجلواب الذي ذكرناه جيبمَّ أقوال األُ 

 تي عىلٰ له: «ال جتتمع ُأمَّ هو قواالجتامع الذي يف روي  املاخلرب

املعصوم،  ملكان اإلمام حقٌّ  أنَّ اجتامعهم ه عىلٰ ل، إذا تأوَّ ضالل»

هو قيل له: إذا كان قول اإلمام أل فس ٰى لتهم متودخوهلم يف مج

ة ب ه يف الوج ابيَّنَّ دا ق لضمِّ غريه إليه، ألنَّ  ٰى معن فأيُّ انفراده احلجَّ

يه يف  وجه الفائدة ف عىلٰ بَّهنا ابتداًء، ون ذلكستعامل ا حسن

فرق بني ما أيضًا ال انَّبيَّ و ل اإلمام فيها،ز قويَّ التي ال يتماألحوال 
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ا ئدته، وبني م الكالم فيلزمه املطالبة لفا ه من مل باستعامل يبتدئ املستع 

يب جي  يمتنع أنْ  س سؤال خصمه وخيرج له الوجوه، ولي ه من يتناول 

  ٰى ا كان عيس إذ ٰى نصار ن إمجاع ال ل ع ]] سأ ٢٨٢ من /[[ص 

ل قو كان اع اليهود إذا يف إمج  وكذلك القول ، بأنَّه حقٌّ  فيهم 

يكون  بدَّ أنْ  فال  قٌّ ه حمل نقل إنَّ  ا إنْ مجلة أقواهلم، ألنَّ  يف  ٰى موس 

 مَّ هُ ، اللَّ صدقه  مقطوع عىلٰ   لتهم نبيٌّ يف مج باطالً و ، وكيف يكون  باطًال 

فائدة  إنَّه ال  : فقد قلنا  تداء هبذا القول، الب  ا الفائدة يف سأل عن ي  الَّ أنْ إ 

زه يف بعض متيُّ  مَ دِ عُ  لو ًا وزنفردًا متميِّ م   ٰى س كان قول عي  فيه إذا

 عىلٰ  سن ذلك يف اإلمام عند الغيبة ام ح استعامله ك  األحوال حلسن 

  خصومنا.  مذاهب   واملؤمنني عىلٰ   شهداء ، ويف ال مذهبنا 

اء، ألنَّ ام وقوله يف الشهدماإل قولنا يف لفرق بنيا تعاطيه اأمَّ ف

اإلمام قد ل  قوأنَّ  ابيَّنَّقد زين، فء غري متميِّ ز والشهداتميِّ اإلمام م

يسوغ لنا فيه ما  أنْ  ألحوال فيجبز يف بعض اون غري متميِّ يك

 لشهداء.ساغ له يف ا

ئِْلَت عن ُس ومتيَّزوا و عنيَّ الشهداء عندكملو ت يقال له:ثّم 

ة هل هإمجاع األُ  جيب جتيب؟ فإذا قال: أُ يشء كنَت  بأيِّ  قٌّ و حمَّ

لنا عن  ذلك إذا ُسئِ  ثلب بمنجي  علينا أنْ َم عبَت ، قلنا: فلِ بأنَّه حقٌّ 

ة؟ الشهداء أو  زمتيُّ  ن اجلواب بأنَّه حقٌّ َك موأالَّ منع إمجاع األُمَّ

هذا ال  كلُّ قال:  فإنْ  غريهم إليهم، ه ال تأثري لضمِّ ؟ وأنَّ نهمتعيُّ 

 أنْ نَّه ال بدَّ ك، ألُسئِْلُت عن ذلإذا  اب بأنَّه حقٌّ وجليمنع من ا

  إىلٰ  ذا ضمَّ مبتدئاً ام العيب إإنَّ ض، و فرضنا هذا الفرإذا  ايكون حق� 

، م احلقُّ بأنَّ يف قوهل زهم غريهم ثّم قٰىض م ومتيُّ نههداء مع تعيُّ الش

 أجبنا.ه التفصيل وبمثل نا: أصبت يف هذاقل

كان ال بدَّ : قالوا: إذا ٰى ُأخرم هل: (شبهة ال صاحب الكتابق 

حافظ اء من يخاتم األنب وهو يعة حمّمد يف رش 

اتر، فال يقع ذلك بالتو يصحُّ أنْ  غ، وكان البلِّ ]] وم٢٨٣ [[ص/

 سول نزلة الربم حالٍ  كلِّ ن إثبات إمام معصوم يكون يف  مبدَّ 

ين، وكام الدِّ ه ؤَخذ عنه يف املشكل ويُ َجع إليُيرغ وُيعلِّم ويف أنَّه ُيبلِّ 

معرفة  احلاجة إىلٰ مع  حالٍ   كلِّ ال يكون الرسول يف ال جيوز أنْ 

احلاجة مع   حالٍ اإلمام يف كلِّ ال يكون  أنْ  وزال جي ع، فكذلكالرش

منا ذك، وقدحوا يف التواتر بوجوه ق ذلك إىلٰ  اب رها يف بد قدَّ

ل نقيكتم ال إذا جاز أنْ  نهمواحٍد مدها أنَّ كلَّ خبار، وأحاأل

 ال يصّح  أنْ مجيعهم، و ك عىلٰ غريِّ فيجب جواز ذلويُ  ويكذب

ة عىلٰ  القطع  ..). خربهم. صحَّ

لنا عليه  معتمدة وُيؤيِّدها ما دلَّ طريقة صحيحة ال: هذه يقال له

، وأدائه الرشعيف حفظ   عليهُيقتَرص بل أنَّ التواتر ال جيوز أنْ من ق 

 معصوم وراءه. من كون وأنَّه ال بدَّ 

ا ال  ، فإنْ اه أو نذهب إليهنر تر فمعاذ اهللا أنْ تواقدح يف الفأمَّ

فقد  د قدحنا فيه،فقع به رشُحيَفظ ال نْ ا من أنا إذا منعنَّ أ  كان يظنُّ 

ًة وطري يكونفيه إنَّام أبعد، ألنَّ القدح   قًا إىلٰ بالطعن يف كونه حجَّ

 فال.ناه ا ملا ذكررشائطه، فأمَّ  عىلٰ روده لم عند والع

يكتم   جاز أنْ  كلَّ واحٍد منهم إذا ا: (إنَّ عنَّاية وقوله يف احلك

 قطع عىلٰ ال يصّح ال ، وأنْ ممجيعه عىلٰ  يكذب فيجب جواز ذلكو

ة خربهم) ص عتهم مجا الكذب عىلٰ  ا ال نجيزغلط طريف، ألنَّ حَّ

نا جيز ذلك للحقن انَّم، ولو كآحاده ه عىلٰ احلدِّ الذي أجزنا عىلٰ 

ا  والذاهبني إىلٰ األخبار، بمنكري  ، واملعلوم من لامً ال توجب عأهنَّ

 نا خالف هذا. مذهب

ا ا٢٨٤[[ص / آحادهم   جاز عىلٰ  لكتامن فإذا]] وأمَّ

ة  يكون مانعًا من القطع عىلٰ  فليس جيب أنْ م ومجاعاهت صحَّ

ن  معاً يكون مانصة، وإنَّام ائط املخصوالرش إذا ورد عىلٰ هم خرب

قع  يبأنَّه مل يهم مل نثقا جاز ذلك علألنَّه إذ ع،ظني للرشكوهنم حاف

وقع  ٰى م متجود معصوم يكون وراءهو قَطع عىلٰ يُ  منهم إالَّ بأنْ 

خيلط  عنه، فليس جيب أنْ  الفاه وبنيَّ ت ائز عليهمكتامن اجلنهم الم

 جهم من أنْ ز الكتامن بجواز الكذب وإخراجوا صاحب الكتاب

ة فيام يكونوا حجَّ  نْ راجهم من أ ع بإخلرشظني لفونوا حايك

 ه. معرفة عندتلط إالَّ عند من ال خينَّ ذلك التواترون به، فإي

هة ال جيوز ذه الشبمثال ه أ واعلم أنَّ قال صاحب الكتاب: (

ت هنَّ ين، أليف الدِّ ا إالَّ من ملحٍد طاعٍن يكون مبتداه أنْ  ا إذا صحَّ

ة واإلماموجب بطالن النب اتر كون نعلم بالتوام إنَّ  األنَّ ة، وَّ

ه مل يقع من  أنَّ ي به، ودِّ القرآن ووقوع التح وكون  النبيِّ 

نها، مسخ املنسوخ ائع وننعلم ثبوت الرش معارضة، وبهجهتهم 

 ه ال نبيَّ وأنَّ رشيعته ثابتة، وأنَّ ني، النبيِّ  تمخا م أنَّه به نعلو

تشكيك اليريد لتواتر افالطاعن يف  غري ذلك]، ه وال بعده، [إىلٰ مع

مناه ممَّ يف مج ين، فكيف  الدِّ عضه يبطل بإبطاله أو بإبطال با يع ما قدَّ

ة يكون ٰى ن غريه حتَّ زه مواتر القرآن ومتيُّ ع فساد التُيعَلم م ؟ حجَّ

ا قد واز الزيادة يف القرآن وج اهم إىلٰ دَّ أ  وهذا القول أهنَّ

 ْت...). تِمَ كُ 

ا التو]] يقال له ٢٨٥[[ص /  نطعن عليه ا الأنَّ  ابيَّنَّاتر فقد : أمَّ
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 عباده، وأحد عىلٰ  عاىلٰ ج اهللا تجَ يه، بل هو عندنا من حُ وال نقدح ف

بإبطاله،  رمانا ا، أو ذلينا خالف هالعلم، فمن ظنَّ ع إىلٰ ق رُ الطُّ 

ف، وم فهو  عدولالكتامن والالذي نذهب إليه من جواز بطل َرسِ

 لعمل عليهاترك تواتر، وال إبطال تيضعن النقل عن الناقلني ال يق

لرواة بأدائه م اة إذا قاألنَّه إنَّام يكون حجَّ رشائطه،  إذا ورد عىلٰ 

ا إ ونقله، ة ذا مل يفعلوا ذلك فقد سقفأمَّ  يع ماه، ومجبطت احلجَّ

والقرآن  ليه من العلم بكون النبيِّ اتر طريقًا إتوذكره وجعل ال

ةع التحدِّ ووقو عن من ط ىلٰ ل ععلينا، ب ي صحيح، وليس بحجَّ

 العلم. بطريق إىلٰ  سأنَّه لي تر، وذهب إىلٰ التوا عىلٰ 

فقدها هو التواتر  ىلٰ الطريق إ ارضة وادِّعاؤه أنَّ ملعا عدم افأمَّ 

م فطريف، ألما تقمجلة  دخاله ذلك يفوإ  ُيعَلم  مثل هذا النَّ دَّ

ة من حيث  وإنَّام ُيعَلم فقد املعارض فيه،صحُّ النقل بالتواتر وال ي

ذكرها   عىلٰ م نقلها، وحرصه  لفني إىلٰ ي املخاواعد رنا توفُّ علم

ة لرواية هلوجودة، فإذا فقدنا ات ما، لو كانواإلشارة هب ا مع قوَّ

 فيها.ن ىلٰ طعنا عق ة البواعث الدواعي وشدَّ 

ا  ،  جمرامها ٰى روالناسخ واملنسوخ، وما جائع، وت الرشثبوأمَّ

 لم أنَّ ونع، ملتواترةية ابه الرواعلم من جهة التواتر ما وردت فن

ء ه يشا منم عنَّن جهته، وأنَّه مل ينكتم صل إلينااع ومجيع الرش

ًا يف دذا كان موجووهو أنَّ اإلمام املعصوم إمناه، بالطريق الذي قدَّ 

رناه وجب عليه الظهوريعة ما ق الرش يف ٰى وجر زمانٍ  كلِّ   دَّ

]] ٢٨٦[[ص طواه / العلم بام ل املكلَّفني إىلٰ إيصا والبيان، و

الواقع يف الرشيعة عدم لل اخل م بفقد تنبيهه عىلٰ ، فنعلقلوناالن

 ذلك.

 يتعدَّ  دة ُكتَِمْت ومل ُتنَقل فلمآن زياالقول بأنَّ يف القرا فأمَّ 

عليه الرواة من نقل وايات وأمجع لره ما تنارصت به اليهبون إاالذ

ا كا شهد ألفاظ كثريةآي و مجلة  أ يفنت ُتقرَ مجاعة من الصحابة أهنَّ

نه وهي غريرآن قال فنا واحلال فيام روي مصح موجودة فيام تضمَّ

من   النقل عىلٰ  ٰى رجم ٰى روليس املعقول فيام جة، ذلك ظاهر من

خالف قادًا له أو عتما ثلم ا اح كلِّ رتفع باق دهله ممَّن يليس من أ 

هذا التجويز ما ال يزال جل وليس يلزم ألمذهبًا يذهب إليه، 

  ما مل يكون يف مجلة  يز، ألنْ التجو امهمزنا من إلالفوه لنا خميقول

ا ، ألنَّ ن وأحكامنَفرائض وُس آن ا من القر]] يتَّصل بن٢٨٧[[ص /

لننأمن ذلك بالوجه الذي ذكر لثقة بوصول مجيع باعليه  اناه وعوَّ

ة مل جيين من الدِّ ليس امللحد املشكِّك يف ع إلينا، ورشال عل األُمَّ

ة يف حفظ أ وااخلط اوز عليهالتي جياربة املختلفة املتض لضالل حجَّ

يه يشء ممَّا عل ل ال جيوزمعصوم كام  حفظه عىلٰ رصع وق الرش

دن ه ئأعدا نالناطق بلسابل امللحد املشكِّك يف الذين  اه،عدَّ

، ع حمفوظ بمن وصفنا حالهأنَّ الرش ىلٰ إ وخصومه هو من ذهب

ر فيمن جعلاملتأمِّ اظر ألنَّ الن يف ة م حجَّ الء القوه هؤل إذا فكَّ

اض من جواز اخلطأ، واإلعر م عليهما ه ٰى حافظًا له، ورأ  عرشال

  إىلٰ وأسبابه كان هذا له طريقًا مهيعاً  ٰى اهلو وامليل إىلٰ  قل،عن الن

 ىلٰ مل ُيوفِّقه اهللا تعا إنْ يعة، ة بالرشثقين، وارتفاع اللدِّ  ايف الشكِّ 

ة واحلجَّ ع ظ للرشنَّ احلافن أ ، وُيلهمه ما ذهبنا إليه ماحلقِّ إلصابة 

ة.ج عن صففيه هو املعصوم اخلار  ات األُمَّ

ف ُيعَلم اإلمام يمل يثبت التواتر ك فإنْ الكتاب: (قال صاحب 

و أ  ا النصُّ إمَّ إالَّ أحد طريقني: باته ثإال يمكن يف املعصوم، ألنَّه 

تهام من املعجز، وال بدَّ يف ص اتر، وكيف ُيعَلم من جهة التوحَّ

 ند كلِّ ع النصِّ [ألنَّه ال يمكن إثبات  ع،لرشمن اله م ما يتحمَّ مااإل

جز إذا كان به يتبنيَّ عوكذلك القول يف امله، هبذا الوجإالَّ  مكلٍَّف 

 مٰىض ه ممَّا قد لُّ مامته]...)، وهذا كعَرف إغريه، وبه تُ اإلمام من 

ر  ًا.الكالم عليه مكرَّ

ا  ألنَّ البهت،  ٰى رأنَّ ذلك جيري جم كتاب: (عىلٰ ب القال صاح

ائع بالتواتر كان الرش ا نعرف إنْ ]] نجد من أنفسنا أنَّ ٢٨٨[ص [/

ته]، وال يمكنهم وال إلمام املعصوم [ف امل نعر إنْ و ُتعَرف صحَّ

، بل أنفسنا خالفهن عتقاد ونحن نعلم مهذا اال اعوا علينيدَّ  أنْ 

 ا...). يعلمون ذلك من حالن

 ر الت التوانَّ أ  يذهب إىلٰ من هذا الكالم إنَّام يلزم  له: يقال

ة يش ة معرفة ت به فال بدَّ من تقدمُعِرفَ  ء، وإنْ ُيعَرف به صحَّ

ن من نذهب إليه وال نراه، بل قد يتمكَّ ا ام، وليس هذا ممَّ إلما

ا نجد من قوله: (إنَّ أراد ب ، فإنْ امتواتر من جيهل اإلمل بالالداالست

ه، رب بواتر اخلا قد تع ما ذكرناه ممَّ الرش كان نا معرفة إنْ أنفس

ه أراد أنَّ  غري ممتنع، وإنْ د قلنا: إنَّ ذلك ته بالنقل)، فقحجَّ  امتوق 

َف  ع مل ينطِو عنه، ومل خيئًا من الرش شينفسه الثقة بأنَّ من يعرف 

دناه من أنَّ هذه بذلك ما اعتمل عرف اإلمام، ليُبطِ مل ي نْ إ، وعليه

 اه منعه ما ادَّ م لفغري مسلَّ  اإلمام، ستندة إىلٰ  مال حتصل إالَّ الثقة 

م غري عرفة، وعندنا املع وكون ارف، ومعتقد غري عامل، أنَّه متوهِّ

رًة، ا من نفسه رضوال يعلمه الواحد منَّقيقة عارفًا يف احل ساناإلن

ة من املجربِّ  ائر املبطلنيس ٰى بأكثر من دعو ٰى وه الدعذس هولي
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أنَّ  كامملون هبا، فة مذاهبهم، وعا بصحَّ  م عارفونوغريهم، أهنَّ 

 ذلك ما ادَّعاه.يه منهم فكفت إلغري ملت ذلك

*   *   * 

 /ثة)الثال اتل الطرابلسيَّ سائوابات امل)/ (ج١رسائل (ج ال

 :)هـ٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض 

 اإلمام]: احلاجة إىلٰ  التاسعة: [الوجه يف ملسألةا ]]٣٩٥[[ص 

احلكم  وهي التي جيب  حكم،ة موجبة للإذا كانت العلَّ 

التي هلا احتاج العلَّة كانت فاعها، وتويرتفع بار بوجودها

يهم واز] السهو عل: جبجواز [ظ اإلمام املعصوم ون إىلٰ املكلَّف

ن ذلك م  املعصوم مكان وقوع اخلطأ منهم. ثّم أحوجناوإ

اها العلَّة، أفليس قد أخرجنام لغري هذه ماإل ]] إىلٰ ٣٩٦[[ص /

 اعها؟ فملعلول مع ارتة إلجيابنا اا علَّ عن كوهن

وم ل من قال: ال فرق بني لز، وعن قون ذلكاجلواب ع فام

 العلة يف كون ل: إنَّ لزومها ملن قا ني ال به، وباملناقضة بذلك ملن ق 

ك ك متحرِّ ض املحال بعك ، ثّم أوجب حترُّ كة فيهراحلًا حلول املتحرِّ

  حلول احلركة فيه؟ لغري

د أنْ لصحيإنَّ ا واب:اجل  ىلٰ  احلاجة إنقول: الوجه يف ح املجرَّ

، أو تعليله هو فقد  [ظ: لطفًا] الرتفاع اخلطألفظًا  يكون اإلمام

حتاج مع وفوره وعصمته ومن] اطأ، ملن [ظ: اخل صمة وجوازالع

 ارتفاع خطبه يفلفظًا [ظ: لطفًا]  ليكون هإليلم حيتج إمام ف إىلٰ 

 [ظ: خطأه]. 

ليمه  هذا الباب كتع ُأخر خارجة عناٍن اج إليه ملع وإنَّام احت

يكون هلا  أنْ  اإلمام خمتلفة، فال يمتنع  ة إىلٰ احلاج، ألنَّ مهوتفهي

 ضة وسقطت الشبهة.املناق قدير قد زالت التة، وهبذا علل خمتلف

ا  جهغري و عىلٰ  ٰى م جرمن كال ةسألا يف املم ثّم نعود إىلٰ  ه، أمَّ

احلركة،  ها حاالً جيبلغريذات أوجب  ة يف احلقيقة فهي كلُّ لَّ الع

ك متحتحت لكون املاوهي ذ كاً رِّ حال له، فإجياب العلم  وهي رِّ

 نا.  ني، وهي حال لاملت كوننا عيوجد يف قلوبنا وهو ذا الذي

 وإنَّام جب حاالً و ية، أو الإذا قلنا فيام ليس بذات إنَّه علَّ و

 [ظ: اسم للعلَّةطريق التنبيه و ]] فعىلٰ ٣٩٧، /[[ص كامً  حيقتيض

ة اه وكون الرعيَّ ذكرنملا  مستعاراً كان  إنَّام ة،عيَّ العلل الرش العلَّة] يف

[ظ: بجائز] از ، ليس بجو، أو جواز اخلطأ عليهمغري معصومني

ام من اإلم يج إىلٰ جه احتاحلقيقة، وإنَّام هو و علَّة عىلٰ أن يكون 

كم احل زم فيه أنَّ العلَّة فيه، فكيف يل ٰى استعارة جمر اهأجله، فأجرين

لعلل ب ل وجيام يصحُّ ذا إنَّ اعه، وهرتفجوده ويرتفع بايوجد بو

 احلقيقية. 

 قبحه، ًام علَّة يفظل كون الظلمنا نقول: إنَّ ا كلُّ نَّ أ  ٰى أَال تر

، ألنَّ ظلامً  لالفع اع كونيرتفع القبح عند ارتف وليس جيب أنْ 

 يطاق. ًام، وكذلك تكليف ما ال مل يكن ظل إنْ و الكذب قبيح

جيب  به، وليسة يف وجوعلَّ هلا  ايعة كونه راد� الود ك ردُّ وكذل

 ك ردَّ الوجوب، ألنَّه قد شار يرتفع ذا ارتفعت هذه العلَّة أنْ إ

ة، عة] يف الوجوب ما ليس له هذه الصفالودي عة [كونه ردَّ وديال

 ر النعمة. ين وشكدَّ اء الكقض

 وملمة، ارتفاع العصاإلمام ب نا احلاجة إىلٰ ا لو علَّلنَّ أ فقد بان

ن ننفي ينفي [ظ:  يلزمنا أنْ ي ذكرناه ملنورد عزيز الذ ] احلاجة عمَّ

 ا ذكرناه.م بعضًا عىلٰ  العلل قد خيلف بعضها ليس بمعصوم، ألنَّ 

ها،  اذكرن ة التيهذه اجلمل هل التوحيد والعدل عىلٰ قد زاد أ و

احلقيقة يف موضع وجيب  ب احلكم عىلٰ جي الوا: ليس يمتنع أنْ فق

جود يف  العلم املونَّ لوا ذلك بأرتفاعها. ومثَّ امع  يف مكان آخر

. وقد وقع حسب للقديم يوجب كوننا [عاملني] باملعلومات لوبناق 

]] له. إالَّ ٣٩٨وال علم /[[ص أعياهنا ه األحوال بهذ مثل عاىلٰ ت

مل  علمه وإنْ عاملًا بام نه وجب كون وإنْ  تعاىلٰ لقديم الوا: م قاأهنَّ 

  تّج إىلٰ مل حيبام يعلمه ه عاملًا [ظ: ين فجود علم يكوو حيتج إىلٰ 

لَّة توجب كونه ه عاملًا]، فهو عامل لنفسه ال لعكون بي ود علموج

   عاملًا.

احلكم الواجب من علَّة ال جيب مثل  س يمتنع أنْ وليقالوا: 

ثّم جيب عن  ة،ة احلقيقيَّ لَّ جيب احلكم عن الع نْ متنع أ ام املوإنَّ  لعلَّة،

 ا. خمالفة هل ٰى علَّة ُأخر

لم، مل  د العند وجوع أحدنا عاملاً وجب كون ا ذلك ملَّ قالوا: ول

ة فة عن علَّ ملًا من جيب له هذه الصيشاركه يف كونه عا جيز أنْ 

بنا تُ من كُ . وقد بسطنا هذا الكالم يف مواضع غري العلمهي  ٰى ُأخر

 نه كفاية. م ناه، ويف هذا القدراستوفيو

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩(ت لكراجكي تح الف)/ أبو ا١كنز الفوائد (ج 

جيب وأنا أُ  ،سلتذي أرسؤال اللوقد فهمت ا] ]٣٢٢[[ص 

 .أستعني وبه ،تعاىلٰ  شاء اهللا حسبام طلبت إنْ ين عنه بام حيرض

  ذا كانإ : قالالفنيأحد املخ أنَّ  -أيَّدك اهللا  -رت السؤال: ذك

طْ مَ  :لقد قا اهللا تعاىلٰ  ر�
َ
 ا ف

َ
ِكتَ ن

ْ
ءٍ اِب ِمْن ا ِ� ال ْ َ

� 
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قد بلغ   النبيَّ  أنَّ  ]عىلٰ [عة ة جمتممَّ األُ وكانت ]، ٣٨ م:نعا[األ

فام  ،ةمَّ األُ يع  جلمبنيَّ و ،فيها األمانة ٰى أدَّ و ،ةالكافَّ  الرسالة إىلٰ 

 إمام.  ة بعد ذلك إىلٰ احلاج

 تاب وإنْ لكا : إنَّ -ق للصواب ملوفِّ اواهللا  - ول اجلواب: فأق

به عن   تستغنِ ة ملمَّ األُ  فإنَّ  ،ءمن يشفيه ط فرِّ مل يُ  اهللا تعاىلٰ كان 

، وال فيه وتنبيهه ملراد اهللا تعاىلٰ  ،عانيهمل هللا سول اتفسري ر

بل  ،رشائعه يف  تعاىلٰ حكام اهللاع أ مجي -وته بسامع تال -علمت 

  معتمدة عليه يف  ،انوالبي ح اإليضايف  النبيِّ  مفتقرة إىلٰ 

 ،ل العلومامك  ،مد معصومؤيَّ ها وهو نبيُّ  ،ين القرآنلسؤال عن معاا

  ، ه غافلهانبِّ ويُ  ،سائلها جييب و ،اهلهام جعلِّ ويُ  ،تهاد ضالَّ رِش يُ 

]] ٣٢٣[[ص / معامل  ىلٰ هها عفقِّ ويُ  ،االختالف من بينهاويزيل 

ته بعده مَّ  من أُ اآلتني أنَّ علم  وقد ،سقفق وأمر متَّ بقول متَّ  ،دينها

  وقته.ن يفه من كاكأنَّ  ،عه نظرينافون من رش لَّ مك

يقوم  ملن  انٍ زم أهل كلِّ  حلكمة إزاحة علل العدل وايف فوجب

عند  ل عليه عوَّ ويُ  ،نازالتيفزع إليه يف ال ،فيه ذلك املقام

 واثقةً  ،طهارته وعصمته إىلٰ  لنفس ساكنةً تكون ا ،التاملشك

 . تهدلمه ووفال عبكام

 قد )عليه وآله السالم( بيَّ الن من أنَّ  النه السؤيس ما تضمَّ ول

 بنيَّ  ه ألنَّ  ،اللالستد هذا اة بقادح يفمَّ ألُ  لة وبنيَّ لكافَّ غ ابلَّ 

  ، ةباملشافهضه بع م عىلٰ  هلفعنيَّ  ،به رَ مِ ي أُ الذ احلدِّ  هلم رشعه عىلٰ 

  ،  بعلمهاه اهللا من خصَّ  إىلٰ  اجلملة الباقية باإلشارة منه عىلٰ م ودهلَّ 

حسبام  يغهاده يف تبلبعة مَّ األُ  اخلليفة عىلٰ  وجعله ،اهايَّ إ واستحفظه

 منها ،ألسنتها ىلٰ ترت عتوا بارٍ يف أخ ،ليفهايه مصاحلها يف تكتقتض

من تفصيل  ه به صَّ ا خفكان م، »باهبا ينة العلم وعيلٌّ «أنا مد: قوله

 . غ دوهنم بليفه من التبحسب ما كلَّ  ،أمجل هلم ما

ة ان يلزم اشرتاكهم يف اإلبيع التكليف ملمجه لو ماثلهم يف نَّ أ  عىلٰ 

ة ألدلَّ ليك من ابالتم فنيلَّ الواجب عموم املكام وإنَّ  ،لتفصيال عىلٰ 

 ة.ك املحجَّ درَ وتُ  ،ةالتي هبا تثبت احلجَّ 

فإذا أودعه  ،يعةن الرشم احلقِّ  ليلني عىلٰ الدندنا أحد واإلمام ع

 ،هعين عىلٰ  صَّ ون ،ا أمجل هلم ممَّ يل كثريصعليهم تف فهالذي استخل

هم غه بلَّ قول بأنَّ ذلك عن ال جخير ومل ،للهمع فقد أزاح ،ن منهومكَّ 

مام يرجعون إ مناه من وجوب احلاجة إىلٰ قدَّ  فع ماوال د ،م هلوبنيَّ 

 فهم. لَّ إليه فيام ك

 :آخر وجهو

 إلبانة عىلٰ باة مَّ قد شمل مجيع األُ   النبيَّ  و فرضنا أنَّ ل

 شيئاً  ٰى وال أخف ،منهم أحداً   خيّص ومل ،التفصيل واجلملة سبيل

 ،ةمن حجَّ  زمان وال جاز خلوُّ  ،مةذلك اإلما عقط ممل تس ،همعن

ملن كان يف ]] ٣٢٤[[ص / وبنيَّ  ،هم أهل عرصعلَّ   بيَّ الن ألنَّ 

وأسباب اختالفها معهودة  ،ةأحواهلم خمتلفوكانت  ،هوقته ودهر

 . معروفة

م مع  للعل واملحبُّ  ،والبطيء البليد ،يدي الرشكفمنهم الذ

ر واملتوفِّ  ،ن ما سواهوالزهد دو عملال قطع إىلٰ واملن ،شغله بدنياه

املجتهد يف  و ،ر منه الزاهد فيهواملتضجِّ  ،هب عليم املواظالعل عىلٰ 

 .إيامنه  ]سعهي[د يعترب ما املعتمو ،رة نسيانهاحلفظ مع كث

ولذلك  ،نهملغلط ماوجواز  ،همنهذا مع عدم العصمة ع

يف احلرية  ووقع ،ت رواياهتمتضادَّ و ،الف بينهمختحصل اال

 ل يف دينه عليهم.من عوَّ  ٰى ظملعا

ظة  غري حف  إىلٰ  ه عباده بعد نبيِّ  ليلجئسبحانه  يكن اهللا ومل

 .قلوهووه ون رنفقني فياموال م ،ملا استودعوه

هم  أمانت به عىلٰ  لُّ دستَ يُ  ،يد بعضهم  عىلٰ  َامً لَ جد عَ ولسنا ن

 . ا من حتريفهم أو غلطهم هلم يؤمن معهة وال عصم ،وصدقهم

 ،م حكاأكثر النصوص يف األ  من عدمهم م عل هذا مع ما ن 

 ين بالظنِّ الدِّ واألخذ يف  ، االجتهاد والقياس  ها إىلٰ ئهم بعدم والتجا

  .فاق واالئتالف من االتِّ واملانع    ، الف االخت   نهم املوقع بي   ، والرأي 

 بعد رسول اهللا نيفأزاح علل املكلَّ  انه قدحاهللا سب نَّ فعلمنا أ 

) ٰ اهلداة  ،ة الراشدينئمَّ باأل ،)الطاهرين وآله اهللا عليه صىلَّ

  ، هموالتعويل علي ،إليهم  بالردِّ  ىلٰ  تعاأمر اهللا الذين ،صومنيعامل

ْو  :)من قائل عزَّ (فقال 
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 إنْ  م ما خملف فيك«إينِّ ]] ٣٢٥ [ص: /[ بيُّ ل النوقا

 .ا كتاب اهللا وعرتيت أهل بيتي»وضلُّ به لن ت كتممتسَّ 

 :ووجه آخر

فوعت  ،يعةالرش معت مجيع علومة قد سمَّ األُ  أنَّ رنا ولو قدَّ 

فقت فيام روت واتَّ  توحفظ ،كامهاوأحاطت بتفاصيل أح

مل   ،امنه فاقالتِّ ا واستقرَّ  ،االختالف عنها ةوسقطت معرَّ  ،ونقلت

تضيه العدل ما يق عىلٰ  ،موال جاز عدمه ،ةيغن ذلك عن األئمَّ 

 ،لنسيانوا لشكُّ ز عليها اجيو حالٍ  كلِّ  ة عىلٰ مَّ األُ  ألنَّ  ،واحلكمة

 منها اجلحد والكتامن.ويمكن 
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يف  رضلوال الغ ،الستداللأنعم ا ج جيدها منجَ ذلك حُ  وعىلٰ 

 .بوايف هذا اجل منها طرفاً  ألوردنا ،الةترك اإلط

 ،قوله ه عىلٰ عند قرِّ أصله املست وابه عىلٰ يبني ج ول أنْ ؤوللمس

 .فتكون املنازعة فيه ،هينقل الكالم إلي أنْ  إىلٰ 

  فاقها الذيمل يكن حفظها واتَّ  ،اهة ما ذكرنمَّ األُ  عىلٰ  وإذا جاز

ل ما هو وحصو ،عليها ئزمن وقوع ما هو جا نٍ مؤمِّ ب ،رناهقدَّ 

 . م منهاوهَّ مت

ة عن سقوط احلجَّ ة جواز عدم األئمَّ مع  يف جواز ذلكو

ع للرش فظاً حا ]يكون[ ،ك منه الصوابدرَ قل يُ ال معإذ  ،ةمَّ األُ 

  .والكتاب

 اإلمام يف كلِّ  ة إىلٰ ن عن وجوب احلاجلبياح ا هذا أوضويف

 زمان.

 :آخر وجه

سامع  من ،ناها وجوده وتومهَّ رنوقدَّ  ،ما فرضناه نا إىلٰ فولو أض

في ن ،فاق ونظاماتِّ  عىلٰ وإيرادها  ،األحكامصيل ة جلميع تفامَّ األُ 

لة اجلحد وإحا ،والنسيان عنها]] ٣٢٦/[[ص  كِّ الشجواز 

حسبام يشهد به  ،انزم إمام يف كلِّ عن  ذلكمل يغن  ،والكتامن منها

 .والربهان الدليل العقيل

اين  وتب ،هتمالناس وشهوا ئعا وجدنا اختالف طبالك أنَّ ذو

تهم حمبَّ و ،الرئاسة م يف اجلملة إىلٰ يعهمج وميل ،هتمرادمهمهم وإ

 ،لورغبتهم يف حرز األموا ،ب الطاعةووجو وذ األمرلنف

  ، تحاأكثرهم للمقبّ كاب ارتو ،اآلمال نيل  عهم إىلٰ وتطلُّ 

  ، يد حتاسدهممع وك ،من الشهوات يهما يقدرون عل عهم إىلٰ وترسُّ 

كر وأن ،وراترضفع ال من ده إالَّ رنكِ  يُ املهم الذي التظوشديد 

 أنَّ ب ،تحصيلل عند ذوي الذلك يف العقو يقيض .ملشاهداتا

ال  ،وحراسة أنفسهم وأمواهلم ،مورهموانتظام أُ  ،صالح أحواهلم

فيام  داً يكون مسدَّ  ،م عليهمومتقدِّ  ، بوجود رئيس هلمالَّ إ يتمُّ 

يقيم  ،ليهمهلم وعب فيام يراه واللص قاً موفَّ  ،ريهممن تدب مضيهيُ 

 ويقهر ،تهمتِّ مع برأيه متشوجي ،بيده أودهم دُّ وير ،عوجهم يبتههب

ويسوسهم  ،من الضعيف ويمنع القويَّ  ،ندهم ه معانبتمكُّ 

 بالسوط والسيف.

  ،فساد أحواهلم -كرناه ما ذ وهم عىلٰ  -يس ئالرويف عدم 

الفتنة و ووجود احلرية ،منهم اهلرج  وحصول ،امهم ع نظوانقطا

 . نفسهمهالك أ و ،فهمي هي سبب تالالت ،بينهم

قال  ،جحدهع وبالرش ن أقرَّ ممَّ ته لعقالء صحَّ ذا أمر يعلم اوه

 : ااألفوه األودي وكان جاهلي� 

 ال رساة  ال يصلح الناس فوٰىض 

  جهاهلم سادواوال رساة إذا  

وأحياهم   ،ه لنفعهملق خلقخام إنَّ  ىلٰ  تعاوإذا كان اهللا

مل  ،تهورمحأفته ور ،تهه وحكمه يف عدلإنَّ ف ،همالحهم ومراشدلص

ين والدنيا الدِّ  ام يفوإم ،هلمن رئيس يكون زمان م يف كلِّ خيلهم 

 عليهم. 

 :ووجه آخر ]]٣٢٧[[ص /

ع تسليم ما ذكرناه م ،قيل الذي أوردناهالعا الدليل ولو رفعن

 جاز معه أنْ  وال ،اإلمام جة إىلٰ ب احلاويدفع ذلك وجمل  ،مناهوقدَّ 

تقر تف يعة أحكاماً يف الرش أنَّ  عىلٰ جممعة ة مَّ األُ  ألنَّ  ،األنام عدمهت

 . هايتوالَّ  من اجلناة حتتاج إىلٰ  عىلٰ  دوداً وح  ،اذهنفِّ يُ من  إىلٰ 

ه ال يسع وال وأنَّ  ،اما جعل ذلك هل تعاىلٰ  اهللا بأنَّ  ةوهي مقرَّ 

 ،زمان كلِّ  يكون للناس إمام يف وجب أنْ ف ،ا وتركهاإمهاهل جيوز

للبيضة من  حافظاً  ،مإلسالرشيعة ادود ويقيم ح ،ذ األحكامنفِّ يُ 

  يسري فيهم  ،واملضارِّ  ٰى باب األذني أسن املسلمع دافعاً  ،ارفَّ الكُ 

 .جبه العقل والكتابوي ما ٰى تعدَّ ال ي ،والصواب ٰى باهلد

 دام اهللاأ (خ الفاضل ا األواحلمد هللا قد أوردت لك أهيُّ 

ويف  ،سؤالبة عن هذا الومن وجوه األج ينما حرض )توفيقك

 ه عىلٰ د هللا وصلواتواحلم ،د االستداللن ملن أراوبياضه كفاية بع

 ي اهللا ونعم الوكيل.حسبو ،د رسوله وآله وسالمها حممّ دنيِّ س

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩الفتح الكراجكي (ت )/ أبو ٢الفوائد (ج ز نك

ة  صحَّ  الل هبذه اآلية عىلٰ االستد من :فصل ]]٢١٥[[ص 

 :والعصمة ةاإلمام
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 نْ أ به هنضة  من أوجب عىلٰ و ،فيه برغَّ لب العلم وط عىلٰ  وتعاىلٰ 

. عدهوب هللا  وقت رسول اوهذا الزم يف ،سارع إليهسه وييلتم

قائم التكليف  ألنَّ  ،ن غريهص به زمان دويتخصَّ  نْ أ وال يصحُّ 

 .الرشع شامل دائمو ،الزم

ام أيَّ  ينالدِّ  ه يفللتفقُّ  لنافرينا نَّ أ  د علمنا ومن خالفناوق 
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 داهموه ،بعينه احلقِّ  أرشدهم إىلٰ  عليه ا وردواوا إذانك  النبيِّ 

 وعىلٰ  ،فقنيهم متَّ قوم إىلٰ فرجعوا  ،ينهمن رشعه ود واحدٍ  قولٍ  إىلٰ 

حكم   يفوال  ،آية ال خيتلفون يف تأويل ، جمتمعني واحدٍ  ءيش

فثبتت   ،واحد ودينهم ،وحرامهم واحد  ،احد حالهلم و ،فريضة

 ،لطالب بغيتهنال اوي ،ةاملحجَّ  نضح للمسرتشديتَّ تو ،ةجَّ حلهبم ا

 . هائدتاملستفيد ف ويدرك

ه من  فكلَّ  عه بامفون من رش كلَّ م والناس بعد رسول اهللا 

 نْ أه هللا وحكمته وفضله ورمحتفوجب يف عدل ا ،كان يف وقته

 ،اً مأمون افظاً ح ، يناً أم عاملاً  زمانٍ  يف كلِّ  مويقيم هل  ،تهل بريَّ عل يزيح

امله ثق النفوس بكوت ،أفعاله ضادُّ تتوال  ،ختتلف أقوالهال 

 ،ري إليهليكون النف ،طهارته وعصمته إىلٰ  وتسكن، رفتهومع

قد أمر  عاىلٰ ت ولوال ذلك لكان اهللا .اية عليهاهلد تعويل يفوال

 والتعويل عىلٰ  ،ين ملتضادِّ  وسؤل املتباينني افنيلاملخت ىلٰ بالنفري إ

  ، سرتشدامل ويضلُّ  ،جريستحيار بينهم امل ذينال ،نيحني الظانِّ املرجِّ 

اهللا عن ذلك  تعاىلٰ  ،لتكليفايف وهذا عنت  ،الضعيف ويشكُّ 

 .كبرياً  اعلو� 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ (ت )/ الشيخ الطويس١تلخيص الشايف (ج 

اج ألجله من  نوا الوجه الذي حيتيِّ بقيل:  فإنْ ]] ٧٩[[ص 

 متوه.ما ذكر رئيس ليتمَّ  ة إىلٰ حصلت له العصم

  حيتاج إىلٰ فمنهم من مام خمتلفة: إلا اجة إىلٰ حلا قيل له: وجوه

ألحكام من ا شذُّ عنهم ما يوتعلُّ ين عنه، ام ألخذ معامل الدِّ ماإل

األحكام  ميزال يتعلَّ ل لإلمامة، ألنَّه ال عية. وهذا حكم املؤهَّ الرش

مه مومعامل الدِّ  نه تكمل مسي ٰى ة حتَّ ن األئمَّ ين من جهة من تقدَّ

ل مخروج اإلمام د رعيَّته عنه ليمجيع ما حتتاج إ  ا،ن دار الدنياألوَّ

 ملن بنيِّ  ل. وهذاله حدِّ الكاميستغني بذلك عن غريه، وحيصل و

 تدبَّره.

اختالف نع ه ال يمتل قائل: فإذا قلتم: إنَّ قا ]] فإنْ ٨٠[[ص /

ام ماإل ًا إىلٰ نه حمتاجفيكون من ارتفعت العصمة عوجوه احلاجة 

حيتاج يها وجه آخر لمة ينضمُّ إصلعلها، ومن حصلت له األج

إمام  ضًا حيتاج إىلٰ يكون اإلمام أي املانع من أنْ ام فإمام،  إىلٰ معه 

 كانت العصمة حاصلة له؟ وإنْ آخر، 

إمام  ة حيتاج إىلٰ عصمصلت له اله: إذا قلنا: إنَّ من حقيل ل

أمر جمهول،  إىلٰ  للوجه ومل نحذلك ا ابيَّنَّخر لوجه من الوجوه، آ

مام وجه إ إىلٰ  ه حيتاجر اإلمام، وأنَّ يلزمنا أمما ُيبنيِّ  أنْ فينبغي 

 االلزام ومتمنٍّ فيام رتح يفا وهو مقم آخر. فأمَّ إما احلاجة فيه إىلٰ 

 اله. ن االعرتاض فال وجه ملقه ميظنُّ

ها لِّ ذلك، ألنَّ وجوه احلاجة كمر يف اإلمام بخالف األثّم 

ة بعض األُمَّ اج جلها احتأل يأنَّ العصمة الت ٰى  ترَال تفعة عنه. أ مر

نَّ ين عن غريه؟ ألأخذ معامل الدِّ  كذلك، وحاصلة لهإمام  إىلٰ 

إليه رعيَّته، إالَّ وهو عامل بجميع ما حتتاج  يكون عندنا الاإلمام 

منه، بام سندلُّ عليه من  رعيَّته من هو أعلم يف يكون  أنْ  وال جيوز

ه، ضل منأفن هو يف رعيَّته م يكون نْ أ لك ال جيوز بعد. وكذ

ما  ان األمر عىلٰ ذا كمام. وإاإل وجهًا للحاجة إىلٰ  ذلك فجعل

  ذكروه.االعرتاض بام ذكرناه سقط

 حيتاج معه إىلٰ  قال قائل: أليس أحد ما ]] فإنْ ٨١ [[ص/

إمام يكون من ورائه  ىلٰ يظلم فيحتاج إ وز أنْ جي هو أنَّه اإلمام

 مل يمكنكمجة ا يف احلان هذا وجهاً وإذا ك ممَّن ظلمه؟نتصف له ي

م لوجود األمر بخالف ذلك يظل ال جيوز أنْ  تقولوا: إنَّ اإلمام أنْ 

 إمام؟  ىلٰ قلتم: إنَّ اإلمام أيضًا حيتاج إالَّ هبكم، فهمذ ة عىلٰ صَّ وخا

إمام لئالَّ   تاج إىلٰ يظلم حي من جيوز أنْ  نَّ مل نقل: إقيل له: نحن 

وجود  لظامل، ألنَّ ا راجعة إىلٰ احلقيقة اك يف نام احلاجة هم، وإنَّ يظل

ن الظلم، ووقوع اخلطأ من اع ماالمتن إىلٰ  الرئيس يكون أقرب

يكن هناك أيضًا مظلوم. فألجل  لم ملقع منه ظه، وإذا مل يجهت

زين: إنَّ ذل ن يف  مل يك وم أيضًا، وإنْ مظله لطف للك قالوا متجوِّ

ه ليس علم أنَّ ه لو ف عن ذلك أنَّ الذي يكشاحلقيقة لطفًا له. و

 ة أنْ صحَّ كان  م، وإنْ ماإ لظلم ملا احتاج إىلٰ ان جيوز فيه م هناك

 . كلِّ حالٍ  ىلٰ يظلم املكلَّف حاصالً ع

إمام، إذا   يضًا إىلٰ يكون اإلمام حيتاج أ  ا أنكرتم أنْ يل: مق  فإنْ 

 وإنْ الصالح وأبعد من الفساد؟  ه عنده أقرب إىلٰ أنَّ  م من حالهعل

 اللطف. لوجوبه ذا وجعله، ألنَّ هفي  أنْ أنَّه ال بدَّ علم 

للطف يف من ال يفعل  وب اا وجهًا لوجيكون هذ قيل له: إنَّام

ا من علم ل له يح، فيفعأو يفعل القبالواجب،  ب. فأمَّ اللطف املقرِّ

عل هذا الواجبات فال وجه لفيع ن يفعل مجن حاله أنَّه ال بدَّ أ م

 عيب.اللطف به، ألنَّه 

*   *   * 

  :)هـ٦٧٦  (تيلِّ ق احلقِّ املح /ينصول الدِّ أُ ك يف لاملس

الغرض بنصب (ثانية: ة اليف املعارض قوله]] ١٩٤[[ص 
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م، بل الغرض به سلِّ قلنا: ال نُ  )،ةعيَّ الرش نفيذ األحكامالرئيس ت

 يعمُّ وترك املعصية، وذلك عة االط إىلٰ فني قوية دواعي املكلَّ ت

فإذا وجبت  ة،ليَّ قة كانت أو عات رشعيَّ الواجبات واملقبّح

 َض رِ ات، ولو فُ ويف العقليَّ فيها  ة لطفاً نت اإلمامكا اتعيَّ لرشا

  يف  اً مامة لطفات لكانت اإلعيَّ ]] الرش١٩٥[[ص / ارتفاع

 ات.العقليَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت  ابن ميثم البحراين /رامقواعد امل

 ه:ة وجودعلَّ يف الث: البحث الث]] ١٧٧[[ص 

 أمران: يوه

عات الطا ىلٰ إرب ق أ ون مع وجوده فكلَّ كون املي نْ أ  :حدمهاأ 

م، وذلك بردعه هلم عنها منه واز وقوعها، جلد عن املعايصبعأ و

 ا. ضدادهأ  اهم عىلٰ يَّ إه ومحل

جوب  من وبنيِّ وده، ملا سنُبوج ع حمفوظاً يكون الرش أنْ  :ثاينال

 التوفيق.باهللا و ،صمتهع

*   *   * 

 ):هـ٧(ق  ييد الراوندحمّمد بن سع /عجالة املعرفة

 ل إالَّ ل والتامم ال حيصالكام الوصول إىلٰ  نَّ أ  اعلم] ]٣٨ص [[

 اإلمام. بوجود إالَّ  ، وذلك ال يتمُّ نظامبال

 الكامل. الطريق املفيض إىلٰ  ب إىلٰ وده مقرِّ فوج

من   نكر، فال بدَّ واملشاء الفح عن ٰى يأمر بالعدل، وينهو

 .باقياً  جوده، ما دام التكليفو

*   *   * 

  ):هـ٧٢٦(ت  مة احليلِّ عالَّ ني/ الفلاأل

 ياء:س أشوب من الرئياملطل :وجه الرابع ال]] ٢٧[[ص 

ط تكليف ي مناعية التمور االجتاماألُ  مجع اآلراء عىلٰ  - ١

د بل تبعاملسه من حلروب واجلامعات، فإنَّ الشارع فيها االجتامع كا

حة لمص د، وعىلٰ أمر واح عىلٰ ع آراء اخللق الكثري جيتم املحال أنْ 

 فقوا عليها، وأنْ ويتَّ تلك املصلحة  الكلُّ يعرف  ، وأنْ دةواح

رب احل يهم عىلٰ تتَّفق دواع املتباعدة، وأنْ  بالدتمعوا من الجت

األوقات، فإنَّ هته واملهانات واملصلحة يف مجيع ته وجومدَّ 

يف ذلك  وال يقوم غري الرئيس ،ادائًام وال أكثري� ون  يكاقي الاالتِّف

 ر.ظاه وئيس، وهالر مقام

ال إنَّ الناس االجتامع، ف اج فيه إىلٰ م فيام ُحيتدِّ يب املتقالتقر - ٢

م، فيُ  تَّفقون عىلٰ ي لغرض، نقض لف، وهو االختال إىلٰ  يؤدِّ مقدَّ

كلِّ عيب، من هًا منزَّ ، ويكون من اهللا تعاىلٰ يتميَّز بآية  فال بدَّ أنْ 

 طباع عنه.ومًا، لئالَّ تنفر الويكون معص

، ألنَّ لع عن االختالام النوفظ نظح - ٣]] ٢٨ص [[/

ه بُأمور معاشه، وحد يستقلَّ  أنْ  سان مدين بالطبع ال يمكنإلنا

اته وريَّ من رض   ذلكن وغري س واملسكغذاء وامللبوالحتياجه لل

ناعة ال يمكن ي صا، وهفيه ويشاركه غريه من أتباعهه التي ختصُّ 

ة بصنيعي أنْ  ل حيصبحيث  عاممن االجت دَّ عها، فال بش اإلنسان مدَّ

هلم عمالً  ، فيكون كلُّ واحد يفعل ل الفعللتسهيب املعاون املوج

نع وقد يمت إالَّ بذلك. ض منه أجرًا، ال يمكن النظامستفيي

 اهر يكون التخصيص منوطاً جتمعون من بعضها، فال بدَّ من ق امل

ح، وألنَّه يُ تحالة الرتجيح من غريالسظره، بن  ي إىلٰ ؤدِّ  مرجِّ

 تنازع.ال

ب والتحاسد شهوة والغضال ة جمبولة عىلٰ يَّ برشاللطباع ا - ٤

رج ذلك، فيقع بسبب االجتامع اهلة الجتامع مظنَّوالتنازع، وا

  مل وينرص ظام، فال بدَّ من رئيس يقهر الظار النتلُّ أمواملرج وخي

ه امليل واحليف، والقهر، ويستحيل عليي ن التعدِّ ع املظلوم ويمنع

كثر أ  وبته العاجلة، فإنَّ قمن ع فوُخيا نصاف.صده اإلإنَّام ق و

التقدير بحيث  هذا ا نبحث عىلٰ طوع هلا من اآلجلة، ألنَّ الناس أ 

ئيس ال يقوم مقامه  الرسده، وغريوته وغضبه وحيقاوم خوفه شه

م، وأيضًا فإنَّه معيف ذلك ملا تق  .ورةم بالرضلودَّ

وغري  يم، ا من مق بدَّ هل ر الشارع هبا، فالاحلدود لطف أم - ٥

ح، فال يقوم ج، والرتجيح راهلرج وامل ي إىلٰ دِّ ؤيُ ئيس رال بال مرجِّ

 .ذلك ه مقامه يفغري

مضبوطة، احلوادث غري الوقائع غري حمصورة، و - ٦

نَّة ال يفيان هبا، فالوالكت  بَل اهللاِق  بدَّ من إمام منصوب من اب والسُّ

ع،  ظ الرشفاألحكام وحيفنا زلل واخلطأ، ُيعرِّ ، معصوم من التعاىلٰ 

هليزيد فيها عمو يرتك بعض األحكام أ  ئالَّ ل ا، دًا أو سهوًا أو ُيبدِّ

  ذلك.غري املعصوم ال يقوم مقامه يفنَّ وظاهر أ 

  لذين جيب العمل بحكمهم يف الدماءضاة اولية القت - ٧

 عىلٰ ة الزكوات األُمناء سعالفروج، وا]]  و٢٩واألموال /[[ص 

يف احلروب وبذل  طاعةال الواجبي وشمراء اجلياء، وأُ أموال الفقر

 أنْ  بدَّ النوع، وال لوالة، أمر رضوري لنظام س والقتل، وانفال

ح، غري مجيح من الستحالة الرتيكون منوطًا بنظر واحد،  رجِّ
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لشهوات، ااألهواء، وغلبة  تضادُّ والواقع اختالف اآلراء، و

واحد يف  بتداًء عىلٰ سهم افاق اخللق من أنفاير املرادات، واتِّ وتغ

شخص واحد  زمان عىلٰ ر، ويف كلِّ ذِّ  بل متعصب متعرسِّ املنا ههذ

 حيل أنْ تِّفاقي يست معها ذلك ممتنع، فإنَّ االستحقُّ ائط التي يبالرش

 الذي يناط تولية هؤالء. فذلك الواحد اكثريًا أو دائمي� كون أ ي

 يل، ويستحعاىلٰ  تعة من ِقبَل اهللايكون واجب الطا  أنْ بدَّ بنظره ال 

ة ور الكّليَّ ثل هذه األُمم م يفاعة غري املعصوجياب طإ من احلكيم

يقوم مقامه  اختالله. وظاهر أنَّ غريه العدم ظام النوع والتي هبا ن

 التي ُيبَحث عنها. قاديرالت عىلٰ 

م غريه يقور لطف ال كملعروف والنهي عن املناألمر با - ٨

 يقوم غريه المر لطف واجب فاأله من غري بدل، مقامه، لوجوب

 نْ ق املضافني، وال بدَّ أ فة بدون حتقُّ ضااإل قالمتناع حتقُّ قامه، م

ال من الوجوه و صوم ال جيوز عليه اخلطأ بوجهمع ينتهي إىلٰ 

 قاملعروف، فلم يبَق وثو جلاز أمره باملنكر وهنيه عن ، وإالَّ السهو

 دٍ واح يكون كلُّ  نْ ا أ. وألنَّه إمَّ فت فائدة التكليف بهانتبقوله، ف

ن هناك رئيس يكو ن غري أنْ م وهنيه  بأمر اآلخرمأموراً  لقمن اخل

ل باطل، وإالَّ  و معوينهاهم، أ  يأمر الكلَّ   لوقع رئيس. واألوَّ

ملنكر، إذ األمر باملعروف والنهي عن ا ٰى تفوالن واملرج، اهلرج

ا ك تأليمه، ألنَّ رتك تأليم غريه ليرتد بالواح ٰىض ري الغالب أنْ 

ة العقليَّ لقا ة عىلٰ ضبيَّ ة والغيَّ الشهو ةالقوَّ غلبة تقدير  نبحث عىلٰ   ةوَّ

ة قواهم الشهويَّ  عىلٰ  يتهمصل بسبب ختليف أكثر الناس الذين حي

 ائع اختالل نظام النوع،الرش إىلٰ اهتم عدم التفة املفتضية لوالغضبيَّ 

  أنْ بدَّ يف ذلك مقامه. وال  ئيسم غري الريقوفتعني الثاين، فال 

جتب طاعته وجوبًا ث بحي اهللا تعاىلٰ  ِقبَل لك الرئيس منذ يكون

 يكون معصومًا.  أنْ ، وال بدَّ اام� ع

 ألنَّ املصيبباالجتهاد،  ايقينًا ال ظن�كام العلم باألح - ٩

ة ة، وبنا األُصوليَّ تُ ه يف كُ ابيَّنَّ ما واحد عىلٰ  قد تتعارض األدلَّ

ال يح ب]] الرتج٣٠ص ات، ويستحيل /[[ماراأل ٰى ساووتت

 فال بدَّ من  ن،املقلِّدي  سبة إىلٰ ء بالنامأحوال العل ٰى ح، وتتساو مرجِّ 

 رة لريجع إليه من يطلب العلمألمابا اال ظن�عامل باألحكام يقينًا 

 .ب يقيناً ويطلب الصوا

 فس،حيصل إالَّ بحفظ النأنَّ نظام النوع ال  :جه اخلامسالو

ل ع ل. فُرشِّ واملالين، والنسب، دِّ والوالعقل،  القصاص، ألوَّ

  :عاىلٰ تله إليه بقووأشار 
ْ
ْم ِ� ال

ُ
�

َ
 اِص َحيَ َص قِ َول

ٌ
  اة

عليه، وللثالث قتل  احلدُّ كر وحتريم املس ]، وللثاين١٧٩ [البقرة:

س قطع عليه، وللخام  ريم الزنا واحلدُّ ابع حتاد، وللررتدِّ واجلهامل

ة جيُأمال. وهذه امل السارق وضامن كلِّ يف  ب حكمهاور مهمَّ

ة بكيفيَّ   لذلك يكون عارفاً بمتولٍّ  إالَّ  يتمُّ   كلِّ زمان، واليعة يفرش 

قوم غريه مقامه يف ال يورشائطه، و هة الواجب وحملِّ ا وكّميَّ إجياهب 

بنصٍّ إهلي ومعجز ظاهر،   نوعه ز عن بنييمتا بدَّ أنْ ذلك. وال 

مجيع اآلراء تامع اج ح، وجلوازرجِّ ة الرتجيح من غري مالستحال

اهلرج  ىلٰ إ َىٰ دّ لوال ذلك أل تالف األهواء، وألنَّهخغريه ال عىلٰ 

 واملرج.

*   *   * 

 ):هـ١٠ق ئي ()/األحسا ٢ج الباب احلادي عرش ( عىلٰ رشح 

ة ويَّ النب اخلالفة هل احلكمة يف ومذاهب أ  ]]٥٨٣ص [[

 صول؛ألُ من هذه ا ة يَّ ما ذهب إليه اإلمامة عاضدة والوالية اإلهليَّ 

ة اآلخر ردا الة إىلٰ سلوحي بانتقال أهل الرا إذ انقطع وا:م قالفإهنَّ 

اإلهلام؛  به باب الوحي وال ينسدُّ باب  انسدَّ  وةبعد إظهارهم الدع

  رص ع  كلِّ ديد واحلفظ يفاج اخللق إليه للتذكري والتجحتيال

  الشهواتكهم يفة وإهناالدنيويَّ  موراستغراقهم يف األُ  وان؛ ألنَّ وأ 

رمحًة هلم،  وياء عنايًة منه بخلقه لاألو عىلٰ ام تح باب اإلهلجب فمو

 لطفه بعباده. ليتمَّ  اب؛ب األسبوسبَّ ب ب املراتلباب ورتَّ َفتح اف

 له كاماألسباب وهتيئة  ةيف العناية اإلهليَّ  ب الويلِّ ن نصم فال بدَّ 

 امةاخللق وإق دبري اخلالفة عنه يف ت من أها لألنبياء، فال بدَّ هيَّ 

 الح.املص

 كلكون ذلسد؛ يشء من املفا فائه عىلٰ اشتامل خل وال يصحُّ 

ة التكليف؛ لوجوب عموم يف سائر أزمن ا يف حكمته مستمر� ماضياً 

شتامل فيها. وجيب اته والتبديل نَّلتغيري يف ُس از اطفه وعدم جول

ة يَّ ة العملذيب القوَّ العدالة املطلقة التي هي هت عىلٰ فائه خل

فراط والتفريط وهو طرَيف اإل نيط بة للتوسُّ ملوجبة اوالعلميَّ 

وخلفاؤه ؤه وأولياؤه يااهللا الذي عليه أنبرصاط  ،اط املستقيمالرص

بل  اط قليل،هذا الرص معهم عىلٰ  واقفعليهم. وال الذين أنعم اهللا

أنحاء  عنه عىلٰ  ]]٥٨٤ص [[/قون ويتفرَّ قون اس يتمزَّ أكثر الن

خلة اضائل الدالفد من اهللا بمؤيَّ خص من وجود ش  بدَّ . فالٰى شتَّ 

 ة،اإلهلامات اإلهليَّ اطنة وبالظاهرة وال واخلارجة واملعجزات

ائع لرشضع اة، يقيقيَّ والعدالة احل ٰى امة الوسطصاحب االستق

م الرعايا قوِّ هلا ويُ صوأُ  ة عىلٰ واميس النبويَّ  النبنيِّ مواضعها ويُ 
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م اإلمارهيم متأخِّ ات بارادل ويف علِك الع عباراهتم املَ يف ٰى سمَّ ويُ 

يه إنسان سمِّ يُ  سطاليسرالعامل وأُ  ريه مدبِّ سمِّ وأفالطون يُ  لالعاد

 ام اإلنسان به.قو نة؛ ألنَّ ديامل

 نود والعساكر والبنود واخليلاجل د بذلك صاحبراوال يُ 

 قُّ راد به من يستححكم البالد، بل يُ جال وال والروالسالح وامل

ة وكذا] شمل يكن [ذلك، بل لو من يده يشء   يكن يفمل ذلك، وإنْ 

 انلبة أهل الدول بل كلق لغخلوال سياسة ايده  ومل يكن التدبري يف

ر الظلم فيكثاب البالد، قع بذلك ظلمة الزمان وخريف غريه، في

م الراحات. عدَ تُ ات وللذَّ دوان وتنقض اوالفسوق واجلور والع

مان أرشق الزالسياسة بيده  ]]٥٨٥ص [[/وإذا وقعت 

 العدل وكثرت ترشوان رت القلوباألرض وزه تارستناو

َود ألائع واستقام ابالرش َل مِ عُ ت الربكات وت وظهراخلريا

ِت وَ ، بُل وقام باجلهادسُّ وأمنت ال
َ
ق َ ْ
�

َ
  أ

َ ْ
 بِنُوِر َر��هَ األ

 ارضُ

يكون   به، فوجب أنْ إالَّ  تتمُّ  ود الئرة الوج. فدا]٦٩مر: [الز

ف ارلعلوم واملعيستفيض اه فسه؛ ألنَّ قومهم يف نكمل اخللق وأأ 

 ه.ن نبيِّ حلقائق مم والدقائق واكَ احلِ و

الشمس،   القمر إىلٰ  العقل ونسبه ليه كنسبة النفس إىلٰ سبته إنف

يت اا ُس وهلذ : ذا قال ة، وهلشمسيَّ ة بالة والنبوَّ مة بالقمريَّ إلمامِّ

ديتم م اقتأهيِّ ي كالنجوم، بكالقمر وأهل بيت ا كالشمس وعيلٌّ أن«

 ؛ ألنَّ قة للشمسوكان املدح يف احلقي الَّ قمر إ ِدَح . فام مُ »يتماهتد

ة بعد ة التامَّ معيَّ مام صاحب اجلإلامهلا، فلهذا كان اه من كلكام

مظهر ه ؛ ألنَّ لِّ وأهل القدوة يف الك ر الكلِّ مظه . فهو بيِّ الن

الباب ة، فهو يَّ خلالفة النبوأرسار الوالية وا ة وحمّل إلهليَّ ثار ااآل

 معرفة بل وإىلٰ  ، ة النبيِّ عرفم  الداخل إىلٰ دخل منه ي يالذ

 الكلِّ  عىلٰ  ]]٥٨٦ص [[/ هر بأرسارمها. فوجبه الظااهللا؛ ألنَّ 

ه ب ة طاعة اهللا وخدمته؛ ألنَّ قيقوذلك يف احل طاعته وخدمته،

صول التي ألُ رته وجدته مطابقًا جلميع اتدبَّ  ا إذاليه. وهذل إتوصَّ يُ 

 جتد بينهام املطابقةني ول، فاملح القاإلمامة يف ةإلماميَّ لوها اأصَّ 

 علم.أ ة، واهللا احلقيقيَّ 

*   *   * 

ب او  :ا  

 ): ـه٣٨١دوق (ت ين/ الشيخ الصكامل الدِّ 

 :الَّ اهللا خيتار اخلليفة إ ليس ألحد أنْ 

  :ل اهللا وقو] ]٣٩[ص [
َ
 ق

ْ
 َو�ِذ

َ
 َر��ك

َ
 ال

َ
َمال

ْ
  ئِ�َ �ِل

�
ِة إِ�

 جَ 
ٌ

  ا ِ� اِعل
َ ْ
 أل

ً
ة

َ
ن صفة ا(جاع ،رِض َخِليف  هللا التي وصفل) منوَّ

 خَ قوله:  ميزانهوهبا نفسه، 
�

 مِ  �ََ� ٌق الِ إِ�
ً
 � ْن ِط�ٍ ا

نه ووص ]، ٧١ [ص: تار اإلمام أنَّه خي ٰى نفسه، فمن ادَّع ف بهفنوَّ

خر إذ بطل اآل ٰى نًا من طني، فلامَّ بطل هذا املعلق برشخي جب أنْ و

 . احديِّز و حمها يف

م وعصمتهم مل ملالئكة يف فضله اأنَّ  ووجه آخر: وهو

ٰ  ٰى ام حتَّ ر اإلماصلحوا الختيي دوهنم، واحتجَّ  ذلك بنفسه هللا توىلَّ

 للمالئكةملا مل يكن  اختياره ه ال سبيل هلم إىلٰ أنَّ  ة خلقهعامَّ  به عىلٰ 

اهم يف  إيَّ  ومدح اهللا إليه مع صفائهم ووفائهم وعصمتهم سبيل

 بَ ه: ثل قوله سبحان، مات كثريةيآ
ْ

رَ ِعبَ ل
ْ
 ُمك

ٌ
 اد

َ
  �ُ�ون

َ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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  :وكقوله 
َ

 اَهللا مَ ال
َ
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َ
َ�رَ  �

َ
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ْ
 مَ ُهْم َو�َف

َ
ون

ُ
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ْ
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َ
 ].٦[التحريم:  � َ�ُرون

هل كيف لسفه واجلن ام بام فيهسان نَّ اإلن]] ثّم إ٤٠[[ص /

الصالة ة مثل مم دون اإلماله ذلك، فهذا واألحكا يستتبُّ  ٰى وأنَّ 

قه، خل ذلك إىلٰ شيئًا من  مل يكل اهللا وغري ذلك  جِّ والزكاة واحل

 ئق بأرسها؟احلقاها وكلِّ امع لألحكام ل إليهم األهّم اجلفكيف وكَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت ملفيد (شيخ اة/ التقاديَّ النكت االع

 أنَّ اإلمامة واجبة يف عىلٰ ليل الدقيل: ما  فإنْ ] ]٣٩ص [[

طف واجب ا لطف واللهنَّ ذلك أ  الدليل عىلٰ  جلواب:ااحلكمة؟ ف

 مامة واجبة يف احلكمة.فاإل اهللا تعاىلٰ  يف احلكمة عىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧الصالح احللبي (ت أبو  املعارف/تقريب 

ة ما النبعن نفردة املاإلمامة يف  ]] والغرض١٧٠[[ص   ابيَّنَّوَّ

وز لَّف جيكالح لكلِّ مول اللطف هبا، وعموم االستصحص من

 .هذه الرئاسة هبذا اللطف وجيوز اختصاص، منه فعل القبيح

 وجوب تأثري ابيَّنَّلرئيس ذي الصفات التي صب اوجيب له ن

 ساد.ائها يف االستصالح لكلٍّ واالستفوانتفثبوهتا 

 ن علخلق بوجوده مؤّدياً لوف طئيس املليكون الر نْ أ  وجيوز

 نهم مثله، وُيعَلم كوعن إما ئبًا يف ذلكعه أو ناذًا لرشومنفِّ  نبيٍّ 

كلَّف كذبه ن املعصمته يؤم ألنَّ قيام الربهان عىلٰ  كذلك بقوله،

 فيام خيرب به.

*   *   * 
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  ): هـ ٦٧٢يس (ت  ين الطو نصري الدِّ   / الة اإلمامة) ل (رس املحصَّ   نقد 

 مام؟ هل اإل :انيةثال املسألة] ]٤٢٦[[ص 

 : إثبات املطلوب فيها مسلكانيف نال

 :ةكاليف الواجبلتمام لطف يف اصب اإلل: ن وَّ املسلك األ

 فني إىلٰ ب املكلَّ قرِّ يُ  ،ناً ممكَّ  صوباً إذا كان من دناهمام الذي حدَّ اإل

الل خدهم عن اإلبعِّ ويُ  قبّحاتواالنتهاء من امل اجباتيام بالوالق

ذلك كان األمر ك كنوإذا مل ي .قبّحاتملب اات وارتكابالواجب

وصار  ،ةعاقل بالتجرب لكلِّ د ظهر ق ا حلكم ممَّ بالعكس. وهذا ا

  فني إىلٰ ب املكلَّ قرِّ يُ  ما يدفعه. وكلُّ  ا له بحيث ال يمكنه أنْ رضوري� 

.  اصطالحاً  لطفاً  ٰى سمَّ فقد يُ  يصاملعادهم عن بعِّ طاعات ويُ ال

كاليف تللطف يف ا ناً ممكَّ  اً وبمام منصإلا كون لك أنَّ ذفظهر من 

 الواجبة.

 لَّ خي بحيث جيوز منه أنْ يكون  نْ ا أ كور إمَّ مام املذثّم اإل

 نْ إمنه. فذلك يث ال جيوز و يكون بحأ ، يفعل قبيحاً و أ بواجب 

أو  باً مقرِّ  أي، فاً يكون لط منه يمتنع أنْ كان بحيث جيوز ذلك 

يكون من  أي ،نهج عخارام هو في خالً يكون دا أنْ لزم  وإالَّ  ،داً مبعِّ 

جني املحتا يه، ومن غرينفسه جلواز املعصية عل اجني إىلٰ تملحا

ملحتاج. واملحتاج إليه غري ا ،يهإل حمتاجاً ] ]٤٢٧/[[ص  لكونه

جب ل وقسم األوَّ يكون من ال نْ ذا امتنع أ إيانه فيام بعد. فيد بونز

ري عل غنصبه من فيمكن ال  ذٍ نئ. وحييكون من القسم الثاين أنْ 

فال  ،ائرالرس ىلٰ ع لعاً ائر ال يكون مطَّ الرس عىلٰ  لعطَّ غري امل ألنَّ  ،اهللا

 ٰى حتَّ  قوع املعصية عنه عن غريهوف بامتناع ووصز املميِّ يُ  قدر أنْ ي

. تعاىلٰ  اهللاغري ليس من فعل  مامنصب اإل . فظهر أنَّ مامًا به إينص

فني،  كلَّ املأفعال من ه وأنَّ  ،ل العدثبت يف ما ا متكينه فظاهر عىلٰ وأمَّ 

 يهم.ه راجعان إلضدِّ  عىلٰ  ليه والذمُّ عملدح إذ ا

سمني: أحدمها ما للطف ينقسم ق ا من باب العدل أنَّ  نيِّ بُ  اوممَّ 

قسم  كلُّ يهام ما يكون من فعل غريه. ووثان، اهللافعل  يكون من

واجب، يف  اً قسمني: أحدمها ما يكون لطف إىلٰ  أيضاً ا ينقسم منه

، اهللالطف من فعل  كلَّ  أنَّ  نيِّ وبُ  .يف مندوب فاً كون لطا يوثانيهام م

وأفعال  ه من أفعالهغريوجه ال يقوم  عىلٰ  عبد بهلف الِّ جب كُ يف وا

لتكليف  لقبح اوإالَّ  اهللا، جب عىلٰ ، واهو لطف فيه غريه مقامه فيام

ه يمام فيام نحن فقض غرضه. ونصب اإلوانت ،طوف فيهباملل

 ب عىلٰ جوا ٍق ام التكليف باا دمام ماإل نصب ت أنَّ فثب ،ككذل

ال  نهه سبحاب العدل أنَّ من با تراا املقرَّ امت هاهن. ومن املسلَّ اهللا

، م التكليف باقياً ا دام م منصوباً ما جيب عليه، فيكون اإلبام خيلُّ 

 طلوب.وهو امل ،مام موجوداً فيكون اإل

  اهللا عىلٰ  غري ما أوجبتمقوم ي أنْ  زال جيو مَ ـ: لِ الً قيل: أوَّ  نْ إف

مام إلال يكون نصب ا ريه مقامه؟ وحينئذٍ غ و أفعالأ ن أفعاله م

عن مجيع  خالياً  نصب، إذا كانالجيب هذا  ٰى : متياً . وثانواجباً 

ال  مَ ـنوع، ولكن لِ مم م والثاينل مسلَّ ؟ األوَّ لقاً و مطأ فاسد وجوه امل

 ؟هها ال جيب عليسببا وبعرفهة ال نيكون فيه مفسدة خفيَّ  وز أنْ جي

لوجب  داً مبعِّ  باً م لكونه مقرِّ عصومام مإد وجب وجو لو :وثالثاً 

ام بأرسهم كَّ احي بل احلُ نووال ٰى ورؤساء القر ابهنوَّ  يكون مجيع نْ أ 

 ماماإل أنَّ  هب :. ورابعاً وتبعيداً  ريباً تق ذلك أشدُّ  معصومني، ألنَّ 

ند فع ؟لطف ناً ممكَّ  منصوباً مام قلتم: كون اإل مَ ـلِ  ،ليكممنصوب إ

ذلك كان  تعاىلٰ اهللا  علم اللطف. وإذاصل  حيمتكينه ال عدم

 ليه. ع ، فال جيبلطف عبثاً  بالإالَّ  ال يتمُّ النصب الذي 

 يف حال ر إالَّ تصوَّ  يُ بدل مقامه القيام ال ل: أنَّ وَّ ن األأجبنا ع

 ورةً ا نعلم رضإنَّ  :املسألة  صدريف]] ٤٢٨ /[[ص قد قلناو ،عدمه

كس  ع ىلٰ و متكينه عأ ام مإلعدم نصب ايد عند لتقريب والتبعا أنَّ 

 بدل.يكون له  نْ أ ويستحيل  ي،ما ينبغ

ني من الطاعة فقرب املكلَّ  أنَّ  :لجهني: األوَّ بو اينثوعن ال

طابق غرض احلكيم من التكليف ا ياملعصية ممَّ وبعدهم عن 

ان ك حصوله. فلود بعِّ ا يناقضه ويُ هام ممَّ له، وعكسب حصوقرِّ ويُ 

رضه صول غمفسدة لكان حه صولب حقرِّ يُ ق غرضه وفيام يطاب

ه ال يريد نَّ لعدل أ ا يف باب ما تبنيَّ  مفسدة. وذلك باطل عىلٰ 

 .ئحالقبا

إذ هو واجب   كيم،احل إىلٰ  ةً املفسدة ال يكون راجع : أنَّ الثاين

جذب نفع وال دفع  عليه ال يصلح عن غريه، يٌّ الوجود لذاته غن

ه من ناثبت. والذي أ غريه ىلٰ إ انت راجعةً كلفلو كانت  ،رضر

ت نفلو كا ،فنية للمكلَّ مام فيه املصلحة العامَّ ب اإلوجوب نص

مصلحة هلم مفسدة هلم،   ان عني ما هولكمفسدة راجعة إليهم فيه 

 ذا خلف. ه

ا ال م التبعيد،يد التقريب وا أوجبنا عليه ما يفالث: أنَّ الث وعن

 فلَّ املك أنَّ  :. بيانهوارد علينا ريعيد، وذلك غيزيد التقريب والتب

ب  ال يريده، جيما  ما يريد احلكيم منه وإىلٰ  ىلٰ بته إإذا استوت نس

ل حيص ٰى يده، حتَّ  ال يرده عامَّ بعِّ ه ويُ ما يريد إىلٰ ه بقرِّ يُ  احلكيم أنْ  عىلٰ 

ا  به. أمَّ وع إالَّ الوق  ال يتمُّ اآلخر الذي  ترجيح أحد املتساويني عىلٰ 
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وب وهو لوج. وموجب ارتجيح حاصلد أقرب فالرييإذا كان ما 

 نع عن الوقوع زائل، فال جيب عليه.املا يالتساو

  جيوز أنْ ه سبحانه، والالالتمكني ليس من أفع أنَّ  :وعن الرابع

ا كان إذ ريه بام جيب عليه، خصوصاً ل غخالعليه، إل بام جيب خيلَّ 

إزاحة  به، ألنَّ ق علِّ الواجب املت عىلٰ  غري موقوفاً ق بالاملتعلِّ  الواجب

 بالواجب.  خيلُّ سبحانه، وهو ال ليهل واجبة عالعل

العامل بمصالح  هللا ابيد  ممار نصب اإل: اختيااملسلك الثاين

 :ناس ال

ق به حكم من  يتعلَّ  حاكم كلَّ  أنَّ  ورةعاقل بالرض يعلم كلُّ ا ممَّ 

ف وقُّ والت ،هلم  مصلحةً حلكم اء ذلك ااعة يكون إمضأحكام مج

يقبح   مصلحتهم، فقتيضي ما الَّ يريد احلاكم إ م. والهلفسدة فيه م

بنفسه.  هيتولّ  حلكم إذا ملفيه ذلك ا يميض نْ ال يقيم مَ  ه أنْ من

 ب عنهم، غريناحية أو راعي قطيعة يغي وايل ن كلَّ وولذلك يذمُّ 

 يوالبار خونه.وبِّ ويُ  عدم املوانع،من يقوم فيهم مقامه مع  ٍف خملَّ 

 به ققد تعلَّ و ،طالقاإل]] ٤٢٩/[[ص  عىلٰ  ه هو احلاكمسبحان

طالق، اإل ف فيهم عىلٰ بل ليس لغريه الترصُّ فني، لَّ أحكام املك

ر الزاجر العادل فيهم القاهر اآلم يس ما يقوم به الرئفاذ كلِّ نوإ

نفسه م وال يقوم ب مصاحله ما يقتيضيريد إالَّ  و اللحة هلم، وهمص

جيب   أيهبا، يقوم  من  فيهمال يقيم  نْ فيقبح منه أ  ،كيع ذلبجم

مام موجود فاإل ،ببواج خيلُّ م وهو ال هل مامنصب إ عليه

 لوب.وهو املط ،منصوب

 إليهم؟تيار يف ذلك خجيعل اال ال جيوز أنْ  مَ ـلِ  :قيل إنْ 

م  ته منهحاكم يكون أعلم برعيَّ  لَّ ك أنَّ  ورةً قد نعلم رض قلنا:

 اراختيجيعل  يقبح منه أنْ مصلحتهم،  إالَّ ال يريد و ،بأنفسهم

يام وجب از وقوعهم فذ فيه جو، إم إليهمهالنائب القائم بمصاحل

  جيعل ذلك إليهم.ك إذ مللوليس كذ ،يهالنصب فيه خمافة الوقوع ف

 مام؟اإل مَ ـلِ  :ةسألة الثالثامل

 خالل بالواجباتجواز وقوع اإل نَّ ا سلف أممَّ قد الح 

ذلك  ني منفملكلَّ إمام يمنع انصب  ىلٰ وج إحم قبّحاتوارتكاب امل

ليصري أضدادها،  ملهم عىلٰ وحيملرتكبني ني واويزجر املخلِّ 

. فذلك هو املعايص دين عنلطاعات مبعَّ ا بني إىلٰ فون مقرَّ املكلَّ 

 عاىلٰ تاهللا  عىلٰ مام ووجوب نصبه وجود اإل سبب املقتيضال

 اخللق. ومتكينه عىلٰ 

*   *   * 

 ):ـه٦٧٦(ت  احليلِّ  املحقِّق /)ةاتعيَّ ة املالرسال( الرسائل

، ألنَّ يف كلِّ زمان تعاىلٰ  اهللا ة عىلٰ اجبوهي و]] ٣٠٦[[ص 

أبعد من املعصية،  طاعة ولا أقرب إىلٰ املكلَّف مع وجود اإلمام 

ب كلُّ و  اجب. واهللا عله عىلٰ من الطاعة كان لطفًا، فف ما قرَّ

*   *   * 

مة ا /معارج الفهم  ):ـه٧٢٦  (تحليلِّ العالَّ

 :س: يف اإلمامةلسادب االبا قال: ]]٤٠٣[[ص /

 إلمامة:ا ىٰ معن

 الناس مع رئيس أقرب إىلٰ  فإنَّ  ،لكوهنا لطفًا  واجبةهي و

 .مرَّ  امبواللطف واجب  .سادمن الف لصالح وأبعدا

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦  (تمة احليلِّ العالَّ  /مناهج اليقني 

هور مج إليه فذهب، الناس يف وجوهبواختلف ا]] ٣٧٣[[ص 

عض طي وبوهشام الفو ألصمُّ ذلك ا ني، ونازع يفاملسلم

مام غري نصب اإل نَّ أ  اخلوارج ذهبوا إىلٰ و األصمَّ  نَّ أ إالَّ  ،جاخلوار

 ه غريه قال: إنَّ م فإنَّ ا هشا، وأمَّ واتناصف الناس وتعادلذا إب جوا

 ناصفوا. يتواجب إذا مل

هب  مذ وهو  ،ا عقالً نهم من أوجبهوالقائلون بالوجوب م

اعة من ي ومجوأيب احلسني البرص لكعبيواواجلاحظ  ةاإلماميَّ 

وهم مجهور  نهم من أوجبها سمعاً وم]] ٣٧٤[[ص /، تزلةملعا

 ة.الزيديَّ و اعرةشعتزلة واألامل

هم  و تعاىلٰ  اهللا منهم من أوجبها عىلٰ  وجوهبا عقالً ب والقائلون

و احلسني ظ وأبهم اجلاحاخللق و عىلٰ  ها ، ومنهم من أوجبإلماميَّةا

 ي.ي والكعببرصال

لطف   وكلُّ  ،لطفمة اإلما نَّ أ  طلقاً وجوهبا م ل عىلٰ والدلي

رئيس ن هلم اك ٰى لناس متا ة، فإنَّ وريَّ فرض ٰى ا الصغرأمَّ  .واجب

ح أقرب الصال الظامل كانوا إىلٰ الناس ويردع ف قاهر اليد ينص

كام هو ا وهذ .سلف امفي نتيِّ بُ  فقد ٰى ا الكربوأمَّ  .اد أبعدالفسومن 

 .ىلٰ تعا اهللا ىلٰ العقيل ع الوجوب ل عىلٰ ب فهو دليوالوج يل عىلٰ دل

لطف سمعي، مامة لطف عقيل، بل اإل م أنَّ سلِّ قيل: ال نُ  نْ إف

و لطف ال أ ه مقامه لطف يقوم غري كنول ،مناسلَّ  .عقالً  جيب الف

ة  اإلمامعنيَّ ذلك التقدير ال يت وعىلٰ  وع،ممن غريه مقامه يقوم

فيه وجه ة ال يكفي ن وجوب اإلماملك ،مناسلَّ  .للوجوب

ال جيوز  مَ رسها، فلِ فاء جهات القبح بأنته ام فيعلَ يُ لحة ما مل املص
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فال  ه؟نوع مفسدة ال نعلم ت عىلٰ لامة قد اشتمتكون اإلم أنْ 

 حلكم بالوجوب.ا يصحُّ 

  هذا آٍت  وألنَّ  .ه وجه قبح فيجب نفيهم فينعل ال اإنَّ ال يقال: 

 م وجوهبا.عدفيلزم احلكم ب ،اىلٰ تع معرفة اهللايف 

 العدم. بعدم العلم عىلٰ  لتدالضعف االس ابيَّنَّل: قد ا نقوألنَّ 

ي  وهو يكف ،هبا علينام بوجوكام نحا إنَّ نَّ أ ا املعرفة فالفرق وأمَّ 

ا فسدة، أمَّ امل اشتامله عىلٰ زنا فيه جوَّ  الوجوب وإنْ يف بيان وجه 

 بعد أنْ  الَّ إذلك  مل يصّح  تعاىلٰ  اهللا ىلٰ أوجبتموها ع اإلمامة فلامَّ 

 د.دم املفاسع اشتامهلا عىلٰ ا يَّنوتتب

 ملفسدة، وذلك من وجوه: ا نذكر وجه اإنَّ  ثمّ 

تن وقيام  لفنصب اإلمام إثارة ايف  نَّ ل: أ األوَّ  ]]٣٧٥[[ص /

 . سنيواحلسن واحل  كام يف زمن عيلٍّ  ،روباحل

الطاعة  فيفعل ،فلَّ كمام خياف املمع وجود اإل الثاين: أنَّ 

ف املكلَّ ال يرتك  ك يوجب أنْ وذل للخوف منه،القبيح  ويرتك

وذلك من  ،الطاعة حلسنها بل للخوفح لقبحه وال يفعل بيالق

 . دأعظم املفاس

فقدان اإلمام أشّد املعصية عند ك لث: فعل الطاعة وترالثا

ده أكثر منه الثواب عليهام يف حالة فق ونفيك عند وجوده، منهام

 م.ذلك فساد عظيوده، الة وجوح

ه كذلك، فإنَّ  ئامً دا ام أهنَّ سلِّ لكن ال نُ  ،ة لطفماماإل ا أنَّ منسلَّ 

يكون ريه، فغباع من اتِّ د يكون يف بعض األزمنة من يستنكف ق 

 .حاً لك الوقت قبيذ نصب اإلمام يف

 . اإلمامة للوجوبنيَّ يتع لطف آخر فالمنا لكن هاهنا سلَّ 

تسلسل، مام آخر ته إن كانت إلمفعص معصوم، ماإلما أنَّ  :وبيانه

ام من امتناع اإلم ألنَّ ، لوبثبت املط انت ال إلمام آخر فقدك وإنْ 

 بل له لطف آخر. ،مامإلا ف عىلٰ قَّ املعصية وترك الواجب ال يتو

نون لذين ال يكوالقوم ا ورة أنَّ م بالرضا نعلال: إنَّ يقال 

 .د اإلماموعند وج أتمّ معصومني ينزجرون عن القبائح 

زمنة القوم بأرسهم يف بعض األ يكون جاز أنْ ا نقول: ألنَّ 

كم وألنَّ  .اك واجباً يكون نصب اإلمام هن فالمني فيه، معصو

فجاز  ،توق م اإلمام يف ذلك المة مقائن العصمة قاجتعلو حينئذٍ 

جوب نصب اإلمام ت لوت من األوقا وق فال يتعنيَّ  ،وقت لِّ يف ك

متناع يف اال سبباً  العصمة ن غريويك ز أنْ جا هوألنَّ  .التعيني عىلٰ 

 املعايص. قدام عىلٰ اإلعن 

ا  ، وذلك ألهنَّ ا ليست لطفاً أهنَّ  عىلٰ  هنا ما يدلُّ ا ن هلك ،مناسلَّ 

لقلوب، و يف أفعال اأ  يف أفعال اجلوارح ن لطفاً ويك ا أنْ إمَّ 

ا ائح منهالقب قسمني، وذلك أنَّ  فعىلٰ ل وَّ ا األمَّ أ  والقسامن باطالن.

جعلتم  ا، فإنْ ليهالسمع ع ومنها ما يدلُّ  ،ليهاعقل عال يدلُّ ما 

ع ال الرش ، ألنَّ مطلقاً ات مل يلزم وجوبه يَّ عرشيف ال فاً اإلمام لط

 ووجوب اللطف تابع ،زمان جيب يف كلِّ ] ]٣٧٦[[ص /

نقول: ت، فايف العقليَّ  جعلتموه لطفاً  نْ إو .فيه وجوب امللطوفل

ذلك مصلحة  انك اجوب تركهو ت لوجهكَ رِ تُ  ة إنْ القبائح العقليَّ 

ترك  يف ة، ألنَّ  لذلك كان مصلحة دنيويَّ ت الكَ رِ تُ  نْ وإدينية، 

صلحة م ة، رضورة اشتامله عىلٰ لحة دنيويَّ الظلم والكذب مص

ترك  داعي إىلٰ ال ه هو أنَّ بحترك القبيح لق ٰى عنلكن م ،النظام

 جعلنا فإنْ  ك من صفات القلوب.وذل ،كونه ظلامً الظلم هو 

ه قبحه و ال لوجأ بحه جه ق يح سواء كان لوالقب تركيف  مام لطفاً اإل

يف املصالح  فيكون اإلمام لطفاً  ،ةيَّ صلحة دنيوكان ذلك الرتك م

علناه ج وإنْ  .تعاىلٰ  اهللا اق عىلٰ فاجب باالتِّ الدنيوية، وذلك غري و

يف صفات  فاً م لطجعلنا اإلماالقبيح لوجه قبحه، فقد  يف ترك

الع ال اطِّ  اإلمام نَّ طل، ألذلك باو ال اجلوارح،عب ال يف أفالقلو

 البواطن. له عىلٰ 

فعل   س عىلٰ القاهر مواظبة النا ممابسبب اإل ال يقال: حيصل

  ا م� تا يفيد استعداداً  ، وذلكحفعال اجلوارة من أ الواجبات العقليَّ 

ك رتَ ه ويُ وجوبل لوجه فعَ ذلك الفعل يُ  اعي يف أنَّ خللوص الد

 .ةصلحة دينيَّ موذلك  ،قبحهلوجه 

 ة عىلٰ ح الدنيويَّ للطف يف املصال  وجوب ا يض هذا يقت نقول: ا ألنَّ 

ة واملواظبة كون املصالح الدنيويَّ ذلك التقدير ت  عىلٰ  نَّ ، ألعاىلٰ ت  اهللا 

  . فاقاً تِّ ك غري واجب ا ذلو   ، ة ينيَّ املصالح الدِّ رعاية  ل  ليها سبباً ع 

 نة إذا كاينيَّ صالح الدِّ من امل ماميكون اإل ٰى تمنا لكن مسلَّ 

ام نَّ إام االم نَّ ذلك ألوممنوع،  ؟مل يكن ذا إ واحلكم أ  نافذ ظاهراً 

عات إذا كان قاهر الطا واإلقدام عىلٰ  حيار عن القبيفيد االنزجا

  هو لطف غرييامكم ال توجبون ذلك فلكنَّ ،مل يكن فال ا إذااليد، أمَّ 

 لطف. وجبونه فغريتواجب، وما 

ذا إم فإهنَّ مراء، واألُ  ةكرمتوه بالقضاينتقض ما ذ كننا لمسلَّ 

صية،  الطاعة وأبعد من املع الناس أقرب إىلٰ انوا معصومني كان ك

وجبت لزم خالف  ، فإنْ لطفاً  كون عصمة هؤالء تيضيق وذلك

 .مدليلك ض انتقوإالَّ مذهبكم 
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قد اللطف واجب، و نَّ أ م لِّ سلكن ال نُ ا من]] سلَّ ٣٧٧[[ص /

 م.تقدَّ 

 نَّ أ  : بيانه .لطف س كلُّ ليطف واجب، لكن الل نَّ أ نا مسلَّ 

 ثة أحوال:اعل اللطف له ثالف

 لطوف فيه.املله يفعل  امللطوف يعلم أنَّ  : أنْ أحدها

 ه ال يفعله.ال يعلم أنَّ  أنْ وثانيها: 

ه  م أنَّ سلِّ ل والثاين نُ ال يفعله، ففي األوَّ ه أنَّ  يعلم ها: أنْ وثالث

ه فعل ب فيه جيم أنَّ سلِّ لث فال نُ ثاالا طف، وأمَّ جيب فعل الل

بالفعل فيجب   ا، إمَّ ن عاملاً يكو نْ أ و ال بدَّ  عاىلٰ ت واهللا اللطف،

 ال جيب. ه فا بعدممَّ إاللطف، و

إذا   اإلمام إالَّ نصب  تعاىلٰ  اهللا لك فال جيب عىلٰ ذا كان كذإو

  اهللا يعلم  معلوم، الحتامل أنْ ه، وذلك غري ب ف لم انتفاع املكلَّ ع

 وإنْ  ،الً حمصَّ  طفاً هم ليف حقِّ  مام ليساإل زمنة أنَّ بعض األيف  تعاىلٰ 

 ب فيه نصب اإلمام.فال جي باً مقرِّ  كان لطفاً 

 اهللا حلكم بالوجوب عىلٰ ا تمل ذلك فال يصحُّ حي زمان كلُّ  ثمّ 

 منة.زء من األيش يف تعاىلٰ 

  ؟أو إذا مل يكن ن ممكناً اللطف إذا كاب جي ٰى منا لكن متلَّ س

ض عاإلمام يف ب يكون نصب لك فيحتمل أنْ كان كذإذا و ممنوعًا.

 .اً فال يكون واجب  مقدور له تعاىلٰ نة غرياألزم

 عض األزمنة أنَّ قد يعلم يف ب تعاىلٰ  هللا أنَّ  :وبيان هذا االحتامل

الزمان ك سق، فال يكون يف ذلأو يف ره يكففإنَّ  من خلقه فيه كلَّ 

 زمان. كلِّ  يف حيتمل له، وهذا ملعصوم مقدوراً خلق ا

ن لبطل الزماذلك  يف  خلق املعصوم مل يمكنال يقال: لو 

 امَّ فل ، ل واملآله ال لطف له يف احلانَّ بخالف الكافر فإ التكليف،

لطف لا ايف، أمَّ ف عليه التكلال جرم مل يتوقَّ  قاً استحال ذلك مطل

مكن ه ييف احلال لكنَّ دوراً مل يكن مق إنْ و اصل من اإلمام فهواحل

 ام.مملآل بدون اإلليف يف اجرم يقبح التكفال  ،تقبلسيف امل

 أصالً  كن لطفه مقدوراً  مل يامَّ ـلكافر لا قول: كام أنَّ ا ننَّ أل

يقال:  ال جيوز أنْ ]] ٣٧٨[[ص / مَ ـ، فكذلك لِ ليفتكوحسن ال

عليه ف مل يتوقَّ  رمال ج  يكن مقدوراً  ملامَّ ـلهذا اليوم  املعصوم يف

 التكليف؟

 .عقيلاإلمامة لطف  أنَّ  انَّبيَّ قد واجلواب: 

فاق العقالء يف مجيع قلنا: التِّ  مها؟ريها مقاقوم غي ال مَ ـقوله: لِ 

نصب  عىلٰ  فاقاالتِّ  زمنة عىلٰ األم يف قاهتاختالف طب املواطن عىلٰ 

يق آخر أو بدل ناك طرهم، ولو كان فع فسادهدالرؤساء ألجل 

 وا إليه.جئتالل

 ا: ألنَّ ملفسدة؟ قلنا مننوع  عىلٰ ا ال جيوز اشتامهل مَ ـه: لِ قول

وتلك  ، باجتناهبا فنيا مكلَّ لكونن ،معلومةة لنا ورحمص املفاسد

من   ذا السؤال غري مسموعوه .م هذادَّ وقد تق ،ة عن اإلمامةمنفيَّ 

 ليهم.لوروده ع ،يب احلسني وأصحابهأ 

 الفساد فمندفع:  روه منكوما ذ

إمامة  وال ليكون  ز أنْ ال جيو مَ ـنقول: لِ  األنَّ ل، فا األوَّ مَّ أ 

من  و أشدّ فتن ما هلظهر من ال  واحلسن واحلسني  عيلٍّ 

 كلِّ  يفجيب مع ارتفاع املفاسد منا لكن اللطف ال سلَّ  ذلك؟

 بل يف األكثر. ،مانز

واء  ، سقاً لاإلمامة مط  قبحذلك يقتيض ا الثاين، فألنَّ وأمَّ 

 .فاقاً باطل اتِّ  ، وذلكن اهللام وأ وجبت بالعقل 

  وجه اللطف يفو ،ا عاصٍ ا مطيع وإمَّ ف إمَّ كلَّ امل ا نقول:إنّ  ثمّ 

 كتر م أنَّ سلِّ ين فال نُ ا الثافعل الطاعة، وأمَّ  ته عىلٰ تقوي لاألوَّ 

 ،بيح، بل القبح هو ذلك االعتقاده ال لكوهنا معصية ق من املعصية

 حصول طف فيهللوهنا معصية، ووجه اال لك كهو كون الرتو

وجب لفعل الطاعة  املتذكريوال التكريرسبب االستعداد الشديد ب

 ا معصية.لكوهناملعصية طاعة ولرتك  الكوهن

وجوبه فيام  انَّبيَّ ا قد نَّ أ لطف مع  وارد يف كلِّ  ها الثالث، فألنَّ وأمَّ 

سواء  فاز ترك اللطم جوسلِّ فال نُ  وأيضاً ]] ٣٧٩[[ص / .سلف

من   لزمه ينَّ إ ثمّ  .هب أبو عيلٍّ يزد، وهذا مذ و ملأ زاد الثواب به 

 اهللا وجوب عىلٰ تقدير ال ىلٰ نه عم يلزم وأيضاً  .لطف لِّ كقبح ذلك 

 . تعاىلٰ 

عة كف عن طانيف بعض األزمنة من يست فقه قد يتَّ قوله: إنَّ 

ن ما افاق أهل زمم اتِّ سلِّ قلنا: ال نُ  .حينئذٍ  فاً فال يكون لط ،اإلمام

د يكون نعم ق  ذلك. عىلٰ لتكليف فيها ا ن األزمنة التي وقعم

ء األنبيا ه لكانت بعثةإلي رَ ظِ ة، لكن البعض لو نُ بملثاض هبذه البعا

 كاف البعض منها.حة الستنقبي

مطلق ا ، أمَّ شخص معنيَّ  ىلٰ النسبة إبام يكون هذا إنَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 لرئيس.ذلك ا ض لتعينيعرَّ الرئيس فال، ونحن اآلن مل نت

د  عن غلب منهااصلة عند عدمه أ املفسدة احل فألنَّ  وأيضاً 

 .اىلٰ ه تعمتحك إىلٰ  وجوده نظراً  بفيج وجوده،

لنا:  اإلمامة للوجوب، ق عنيَّ ر فال يتطف آخالعصمة لقوله: 
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عصومني مع بقاء غري امل بالنسبة إىلٰ  اً كونه لطف يف اإلمام ال شكَّ 

طني وهو رشأحد ال دَ قِ إذا فُ  اأمَّ  ،واجباً  نئذٍ التكليف فيكون حي

، ل بالوجوب حينئذٍ قمل نالتكليف أو فني كلَّ امل اخلطأ عىلٰ  جواز

 نا.يرضُّ ال  لكوذ

 . مامة مع التكليف مطلقاً وجوب اإلهبكم يقال: مذال 

 .اءوهو جواز اخلط ،آخر رشطم، بل مع سلِّ ا نقول: ال نُ ألنَّ 

أفعال  أو يف حفعال اجلوارا لطف يف أ مامة إمَّ قوله: اإل

ه قطاعم جواز انسلَّ ع ال يُ والرش ،ة فيهاممصلح اإهنَّ  ا:القلوب، قلن

نفكاك جواز ابعد  ن القائلم ٰى نع يتأتَّ ا املهذمع بقاء التكليف، و

 لسمعي.التكليف العقيل عن ا

بل هو   ة ال غري،صلحة دنيويَّ س مالظلم لي كمنا لكن ترسلَّ 

تكليف العقيل من ال هاإلخالل ب ة، ألنَّ ة ودنيويَّ مصلحة دينيَّ 

 .عيوالسم

ترك القبيح  إنَّ ، فل القلوبأفعا يف ون لطفاً يك هنَّمنا لكسلَّ 

لرتكه  الستعداد التامَّ ر اثِّ ؤيُ ] ]٣٨٠[[ص /ا ممَّ  داءً ل اإلمام ابتجأل

 حه.لقب

ه  نا: ممنوع، فإنَّ ، قلإذا كان ظاهراً  فاً  يكون لطامقوله: اإلمام إنَّ 

 اإلقدام عىلٰ  منفيمتنع  ،حلظة كلَّ ظهوره  فز املكلَّ وِّ مع غيبته ُجي 

 .فاً كون لطوذلك ي ،ايصاملع

 وجب عىلٰ   كونه لطفاً يف كان رشطاً  نْ إ ف اإلمامرصُّ ل: تيقا ال

 . قطعاً  ال لطففعله ومتكينه، وإالَّ ف ىلٰ تعا اهللا

ه م أنَّ سلِّ ، وال نُ كونه لطفاً  منه يف فه ال بدَّ ترصُّ  ول: إنَّ نقا ألنَّ 

ف، التكلي ناِف مل يام جيب إذا نَّ اللطف إ ينه، ألنَّ متك ىلٰ ب عليه تعاجي

ام لطف وإنَّ ينايف التكليف، م عوان لإلمااأل تعاىلٰ  اهللاوخلق 

 مور:بأُ  ويتمُّ حيصل مامة اإل

ليه ع وم والنصُّ لعلوا ةومتكينه بالقدر منها: خلق اإلمام

 ، وقد فعله. ذا جيب عليه تعاىلٰ باسمه ونسبه، وه

  وقد ، اإلمام عىلٰ ب مة وقبوله، وهذا جيلإلما ه لنها: حتمُّ وم

 فعله. 

ل أوامره وقبول ثاعنه وامت لذبُّ مام واة لإلا: النرصومنه

 .ةالرعيَّ  ب عىلٰ قوله، وهذا جي

.  نوع: مممعصومني لطف، قلنا مراءقوله: كون القضاة واألُ 

للطف كون ا ، بل يرد عىلٰ اإلمام لطفاً  كون هذا ال يرد عىلٰ  وألنَّ 

 املعتزلة. ارد عىلٰ فهو و ،واجباً 

ا مام بكوهناإل ت عصمةثبِ نُ ا مل نَّ رد علينا، ألال ي، فهذا أيضاً و

 يت.يأ ما تسلسل عىلٰ اها بلزوم الأثبتن ، بللطفاً 

م  عد تعاىلٰ  لم اهللاون بعض األزمنة يعيك ال جيوز أنْ  مَ ـقوله: لِ 

اللطف قد  ، قلنا:فال يكون نصبه واجباً  ،فيهاالنتفاع باإلمام 

 لكوكذ ،ا مرَّ م واجب عىلٰ  ل، األوَّ باً وقد يكون مقرِّ  الً ون حمصِّ كي

 أنَّ يف  شكَّ ف، وال كلَّ زاحة عذر املإة فيه ئدوالفا أيضاً  .الثاين

 .دائامً  فيكون نصبه واجباً  ،وقت ب يف كلِّ مام لطف مقرِّ اإل

 اإلمام يكون لطفاً  يف أنَّ  شكَّ منا، لكن ال سلَّ ]] ٣٨١[[ص /

عدم  اجلميع عىلٰ  قفا، واتِّ عاً قطفني بعض املكلَّ  سبة إىلٰ نبال الً صِّ حم

 .لهتنع حصوا يمع به ممَّ فااالنت

خلق املعصوم  زمنة بعض األيكون يف وز أنْ ال جي مَ ـقوله: لِ 

 نَّ ، ألط التكليفسقللك لو كان األمر كذ ز مقدور؟ قلنا:متيّ 

 ف قبيح،كلَّ اللطف إذا كان الفوات من غري امل التكليف مع فوت

 .حبيال يفعل الق تعاىلٰ  واهللا

   *   ** 

مة احلاأللفني/   ):ـه٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

 :لِّ الوجوبالنظر الرابع: يف حم]] ٤١[[ص 

ق عىلٰ يهنا  الوجوب ، ويدلُّ عليه اهللا سبحانه وتعاىلٰ  تحقَّ

 جوه:و

قسم قسمني: أحدمها ما يكون أنَّ اللطف ين: ل ألوَّ ] االوجه[

قسم  غريه. وكلُّ ل يهام ما يكون من فع، وثاناهللا تعاىلٰ  من فعل

 واجب، وثانيهام ما  يف طفاً ون لحدمها ما يكأ قسمني:  إىلٰ  ينقسم

ا هو نيَّ يف علم الكالم أنَّ كلَّ مبوقد تمندوب.  كون لطفًا يفي

وجه ال يقوم  ف العبيد به عىلٰ كلَّ  يف واجب تعاىلٰ  لطف من اهللا

ب هو لطف فيه فهو واجفيام  هل غريه مقامغريه من أفعاله وأفعا

قض نت، وافيه يف بامللطوفل لقبح التك، وإالَّ اىلٰ تعاهللا  عىلٰ 

لك، فثبت ذفيه كيام جيب نصب اإلمام ف]] و٤٢/[[ص  غرضه.

 .اىلٰ تع اهللا عىلٰ واجب  م التكليف باقياً أنَّ نصب اإلمام ما دا

 مقّدمات: بنيٌّ عىلٰ فهذا الدليل م

، وقد  بنيِّ يف الواجبات، وهذا م لطف ا نصب اإلم: أنَّ األُوىلٰ 

 . مٰىض رناه فيامرَّ ق 

يكون  جيب أنْ ، ألنَّ اإلمام تعاىلٰ  اهللا فعل ة: أنَّه منيالثان

، ألنَّ غري يكون نصبه من فعل غري اهللا مكن أنْ يفال  معصومًا،

ز ُيميِّ  ائر، فال يقدر أنْ الرس عىلٰ ر ال يكون مطَّلعًا ائالرس عىلٰ  طَّلعامل
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به ُين ٰى حتَّ  عن غريهو وقوع املعصية عنه أ متناع ااملوصوف ب صِّ

 إمامًا. 

رقويال  الثة: أنَّهالث  .ذلك فيام مٰىض  م غريه مقامه، وقد تقرَّ

،  ىلٰ اهللا تعا عىلٰ  أنَّ كلَّ لطف شأنه ذلك فهو واجب بعة:الرا

 ه يف علم الكالم.انَّيَّ بما قد  عىلٰ 

ر وُبنيِّ يف هذا قدوبالواجبات، ال خيلُّ  اخلامسة: أنَّه تعاىلٰ   تقرَّ

 دل.اب العب

، فنصب  عليه تعاىلٰ  اجباً ن التكليف وما كاكلُّ : لثاين وجه اال

م حقٌّ فالتايل مثله. بيان ن امل، لكاىلٰ واجب عليه تعاإلمام  قدَّ

 ه:ملالزمة من وجوا

  ه إالَّ بنصب اإلمام، فيكون أوىلٰ يتمُّ فائدته وغايت ال ل: أنَّهاألوَّ 

 بالوجوب.

 كاليفلطفًا يف الت لكونهلسمعي كليف التأنَّه إنَّام جيب اثاين: لا

ف يف للطف يف اللطة، واف يف التكاليف السمعيَّ لطهذا العقلية، و

 ء أيضًا، فيجب.ف يف ذلك اليشلطء اليش

ة الشهويَّ  ٰى فيهم القو خلقف ألنَّه وجب التكليالث: إنَّام الث

ليف، ة التكممن حيث احلكوالغضبية وخلق هلم قدرًا، فوجب 

 اإلمام، وال ٍت يف نصبوهذا بعينه آ .ل والفسادتالخوإالَّ لزم اال

فهو واجب، به  اجب إالَّ ال يتمُّ الومُّ إالَّ بنصب اإلمام، وما يت

 تكليف.ير وجوب التقد بًا عىلٰ اإلمام واج فيكون نصب

م فقمَّ وأ   . ]] علم الكالم٤٣د ُبنيِّ يف /[[ص ا حقيقة املقدَّ

ا  ، وكلُّ ماىلٰ عيف اهللا ت ققَّ نَّ وجوه وجوبه تتحأ : لث االوجه الث

جب عليه يه، ينتج أنَّ نصب اإلمام واعل ك كان واجباً كان كذل

ق هنا معفألنَّ وجه وجوب التكليف يت ٰى غرالصا . أمَّ تعاىلٰ   حقَّ

ا الكرب فكونه لطفاً زيادة هي   ]] فظاهرة.٤٤[[ص / ٰى يه، وأمَّ

م زال سمني: منه ما وجوبهق  عىلٰ  أنَّ احلسن :الوجه الرابع 

اإلمامة و ك.ما ليس كذل وجب، ومنهث كلَّام حسن يحلسنه بح

ل إمجاعًا. ا ترصُّ  من األوَّ ال واألنفس والفروج يف ألمواف يف وألهنَّ

 وجوهبا كأكل  تقتيضام ة ملزمة بور عند رض ال حتسن إالَّ العامل، ف

 حسن من ونصب اإلمامعام العني يف املخمصة ورشب مائه. ط

 ون واجبًا.يكف ولطف، اهللا تعاىلٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ايض (ت بيال)/ ١(ج قيم اط املستالرص

 :وصفاته الويصِّ  تيف إثبا :باب الرابع ال ]]٦٣[[ص /

 : وفيه فصول

 :هيف طريق إثبات :لاألوَّ الفصل 

اهللا   عىلٰ  مطلقاً  جبها عقالً فأو ، ناس يف اإلمامةال اختلف

وأوجبها   ،علينا  الً عقة وجبها أكثر املعتزلوأ  ،عةيوالش اميَّةاإلم

ا ي علينكعبي وأبو احلسن البرصوال حظاة واجلريَّ ة واألشعيَّ الزيد

 وبعضهم واألصمُّ  ،خلوارج أصالً بعض اا يوجبه ومل ،سمعاً 

وعكس ذلك هشام  ، ناسيتناصف الوجبوها إذا مل أتباعه أ و

 فأوجبها إذا تناصف الناس.  ،باعهوأت

فيجب  ،مام لطفاً اإلاهللا كون  عىلٰ  قاً وب مطلجالو نا عىلٰ ل

ف ال يقرب من املكلَّ  أنَّ علم ا إذ ،الغرضالمتناع نقض  ،عليه

  به.ك إالَّ ذل

وهلذا  ،لضائعا بحقِّ  والقيام ،املطامع فيه ردُّ  أنَّ  :ةطفيَّ للبيان ا

واشتغل  ،فة قبل جتهيز النبيِّ طلب الرئيس يف السقي سارعوا إىلٰ ت

 كلِّ  نصبه يف إىلٰ  ر الناسادتبو ،خليفة النبيِّ ه أنَّ  لعلمه عيلٌّ به 

 م إالَّ وال يعرف املعصو ،فهو معصوم ،عرشظ الافه حوألنَّ  .صقع

فلو  ،اتيَّ السمع مة عىلٰ ات املتقدِّ طاف يف العقليَّ األل من وهو ،اهللا

فال  ،النبيِّ  ا عىلٰ إمَّ  معاً الوجوب س وألنَّ  .ورالدلزم  معاً وجب س

مشرتك أو  ،هبتعيين م هلاعلفال  ،ةمَّ األُ  ىلٰ أو ع ،هبه لعصمت خيلُّ 

 وإذا مل خترت ،باعهه إذا اختار وجب اتِّ فإنَّ  ،تناقضالزم ويل ،بينهام

ق فيتعلَّ  ،ال يقع اختيارهاة قد مَّ األُ  وألنَّ  ، باعهه مل جيب اتِّ ة معمَّ األُ 

 ر.يونصب اإلمام باحلا  لواجب وهو قول النبيِّ ا

 كام يف ،زمان كلِّ  تثري الفتن يف إلمامةا :قالوا]] ٦٤[[ص /

 ؟ليه أو عهللان افكيف جتب م ،ولديهعيل و

 ز أنْ ها جاوالإذ ل ،ا أكثر منهاجاز كون الفساد برتكه :قلنا

فبتلك  ،مذهب املسلمنيتبديل  عىلٰ  ،يستويل شوكة الكافرين

 كلمة. واجتمع املسلمون عىلٰ  ،عة مخدت نار الظلمةنازامل

  إىلٰ  -ة باملحارب -ا دهة برفه يف األُمَّ ن ترصُّ االوا: إذا كق  إنْ 

إلمامة مفسدة، فتخرج بذلك ون اا، لزم كرهفطاعته يستلزم ك

 وجوهبا.  عن

 جب أنْ إذا علم اهللا املصلحة فيها و :ملرتٰىض ال اق  :اقلن

ة برتك مَّ ه األُ فخالف ،وقد فعل ،هلاة مَّ عة األُ ويوجب طا ،يفرضها

 مال مل تفع م عليها إذافاللو ،ت عنهاوصدَّ بل منعت  ،هتانرص

يلجئها  أنْ  اربةله باملح  يسول ، إلمام من مصلحتها ايوجب متكني

ه عدم طاعتها  يف ظنِّيغلب  وز أنْ جيو ،ل تكليفهاإبطا ألدائه إىلٰ 
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املفروضة غري  سدةاملف نَّ وأل .د يزداد نفورهابل ق  ،بمحاربتها

فالتمكني   أيضاً و .ةال نبوَّ  مل توجد إمامة ووإالَّ  ،لإلمامة الزمة

إذ  ،زء منهج ونصب اإلمام ،ةالعلَّ  إلزاحة عاىلٰ ت واجب عليه

رك ت إىلٰ ف والصار ،أوفرفعل الطاعات  عي بوجوده إىلٰ الدا

 مامة واجبة.فاإل ،وجزء الواجب واجب ،عصيات أزجرامل

 .ونهقبيح ال تعلم ا عىلٰ هلجاز اشتام :قالوا

طيق ال نُ ف ما كلَّ فنُ ،افنا باجتناهبلتكلي ،القبائح حمصورة :قلنا

 .مل نعقلها أو

القبيح ما  :ويقول ،احلسن قسامفنا اهللا أرِّ عيُ  جيوز أنْ  :قالوا نْ إ

 . مل نعلم تفصيل جمملة  ه وإنْ ا برتكفن كلِّ ويُ  ،اهاعد

 ستلزم حرص يحد اجلهتني أ حرص ألنَّ  ،طلوبم امليلز :قلنا

غري قبيح بلا ٰى اء انتف نصب اهللا األنبياء واخللفامَّ ـول ،ٰى خراألُ 

فلو كان  ،ؤساءر ة لإلمام كان فيهماربوائف املحلطا وألنَّ  .فاءخ

 سهم رؤساء.د يف الرؤساء مل ينصبوا ألنفلفساا

 ،اإلجلاء مفسدةو ،الطاعة ف إىلٰ ام يلتجئ املكلَّ اإلم مع :الواق 

 .لثواب فيهلعدم ا

 ة.ه وارد يف النبوَّ أنَّ  عىلٰ  .نمنع اإلجلاء :لناق 

ف ملكلَّ ع اكينه يسارمتم فمع عد ،ينهبتمك تهفيَّ طرشطتم ل :واقال

 .هربِّ ة معصي إىلٰ 

ه  ومتكين ،طفبل نصبه ل ،ط ذلكمل نرش :لناق ]] ٦٥[[ص /

 .ظهوره دائامً  باً مرتقِّ  ف يكون خائفاً املكلَّ  أنَّ  عىلٰ  .آخر

ب  يكفي ترقُّ كام ،وجوده بعد عدمه بيكفي ترقُّ  :قالوا

 .هبوجود نال قاطع اآلف ،ظهوره بعد غيبته

وف اخلاخلوف مع غيبته ب واءبعدم است رةوقضت الرض :ناقل

 .بوجوده عند مصلحته مَ زِ جُ  مع عدمه وإنْ 

*   *   * 

ذا  ها سبق يف يف تكميل يشء ممَّ  :ين الثا الفصل ]] ٦٨ [[ص

 : الباب

 . متناع البدل عند ا إالَّ تتعنيَّ ال ة اإلمام لطفيَّ  :قالوا

 ]عىلٰ [دليل  ،إليهع األصقاويف األزمان التجاء اخللق  :قلنا

 بدل.عدم ال

وهو العصمة  ،مةإلماا ه يف حقِّ ه مقامغريفقد قام  :الواق 

 . عندكم

 الَّ ر إتصوَّ فبدله ال يُ  وأيضاً  .ةمَّ ألُ م عصمة اعد قد علمنا :قلنا

زم من عدم ل وأيضاً  .وقت كلِّ  يف وجوبه انَّبيَّ وقد  ،عند عدمه

  :قال تعاىلٰ  كام ،تالبيع والصلوهدم الصوامع وا ،اإلمام
َ
 وْ َو�

َ
   ال

ُع 
ْ
هُ  ْم بِبَْعٍض َ�ْعَضهُ  َس اِهللا ا��اَد�

َ
َمْت َصوَ � اِمُع َو�ِيٌَع  د�

وَ 
َ
لزم هذه تمل  ،فلو كان له بدل]، ٤٠حلّج: [اية اآل ... اٌت وََصل

األمر ]] ٦٩[[ص / ويلبطاعة أُ  عاىلٰ ه تففي أمر وأيضاً  .املفاسد

ام هل يسول ،رسولهعة اهللا وطا ىلٰ علعطفه  ،بدلعدم ال دليل عىلٰ 

 ،الزمان من خليفة لوِّ امتناع خ ل عىلٰ األوَّ  درإلمجاع الصو .بدل

 دل. عدم الب عىلٰ  فدلَّ 

  ،فال ينصبه  ،نناوون يف نصبه مفسدة يعلمها اهللا دقد يك :قالوا

 . نايف حقِّ  وجه الوجوب كاٍف  نَّ أل ،صبه عليناوجيب ن

 عنولنهانا  ،ها عليناجبا أويها مفسدة مللو علم اهللا ف :قلنا

من   لبعدن الطاعة واالقرب م نَّ أ  مع ،وطاعتهصب اإلمام ن

 ،ض احلكيمبق غرطاا يُ ممَّ  ند اإلماماملعصية املعلوم حصوله ع

رج عن ما يطابق غرضه مفسدة خ نفلو كا ،وعكسها ينقضه

به لوجو ،احلكيم اإلمام ال ترجع إىلٰ فاملفسدة ب وأيضاً  .كمةاحل

ة العامَّ  حةفيه املصل أنَّ  ا نَّيَّ ب ونحن قد ،عبيده ىلٰ إ رتجعف ،وغنائه

 ال. وهو حم ،املصلحة عني املفسدة كون فيلزم ،بيدهلع

ال  ففيفعل ويرتك للخو ،م خياف العبداإلمامع وجود  :اقالو

 .وذلك مفسدة ،للوجه

 ا العايص فلطفه تركوأمَّ  ،ه إليهااملطيع فلطفه تقريب اأمَّ  :قلنا

ام وإنَّ  ،وهنا معصيةكل املعصية البيح ترك القيس لو ،املعصية

ووجه اللطف حصول  ، معصية وهناتركها ال لكقبيح اعتقاد ال

 .عل الطاعة وترك املعصية للوجهجب لفرير املولتكستعداد بااال

 .لنبيِّ ه معارض بنصب اأنَّ  ىلٰ ع

 ،من وجوده عة عند فقد اإلمام أشدُّ الطا الثواب عىلٰ  :االوق 

 .فهو مفسدة

لم اإلمام  يعال  اً كثري فإنَّ  ، هايإل يس ملجئاً وجوده ل :ناقل

 .لطٍف  ويف كلِّ  ،يف النبيِّ  أيضاً  رٍ م ساوما ذكرت ،محاهل

 ون يف بعض األزمان من يستنكف عنيك أنْ جاز  :واقال

 .األنام فهو مفسدة لبعض ،اإلمام

ب قبول نص بل األكثر عىلٰ  ،ري عامٍّ غ ]فيه[ذلك نادر  :اقلن

 .ض بالنبيِّ معار هأنَّ  عم .اإلمام

ات يَّ عوالرش ،ارحيست يف أفعال اجلول مامة اإللطفيَّ  :واالق 

فال   ،زمانٍ   كلِّ ع يفالرش  جيبه الأنَّ  عىلٰ  .فيها ع كاٍف منها الرش
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ة كام يف ويَّ دنيا مصلحة ت لكوهن لَ عِ ات إن فُ عقليَّ وال . جيب اللطف فيه 

 ،الدنيا  الح مص  إلمام يف طف ا ل  فحينئذٍ  ، إذ فيه قيام النظام  ، م ترك الظل 

 فال ، رادة هللا ت لوجوهها امل لَ عِ فُ  وإنْ  . فاقاً ب اتِّ اج هو غري وو 

 من ذلك أنَّ  مَ ِل عُ ف  ، اهللا  ب عباد قلو الع لإلمام عىلٰ اطِّ ]] ٧٠  [[ص / 

  . لقاً مط   ته فت لطفيَّ فانت   ، عال القلوب أيضاً  أف ته ليست يف لطفيَّ 

إذ   ،ات عيَّ رشل يف ا ع غري كاٍف والرش  ، ة ته عامَّ بل لطفي  : قلنا

م  سلِّ وال نُ  .ت النبيِّ وبعد مو ،الم س كائن يف صدر اإل غري كثرها أ 

  ويف ترك  ، ل النظام خت الوإالَّ  ، ع واألحكام ياالرش  من  جواز اخللوِّ 

  . ةعقليَّ ة وال ن التكاليف السمعيَّ ه مإنَّ ف ،ة ة ودينيَّ م مصلحة دنيويَّ الظل 

ات  عيَّ الرشل فع  وده عىلٰ املالزمة بوج فإنَّ  ، ات ا لطفه يف العقليَّ مَّ وأ 
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 :طهييف رشا :ادسلباب السا ]]١١٠[[ص /

ات عصمته من  يف إثب ]مخس[منها  ،صولمة وفمقدّ وفيه 

 دِّ ر اقيها يفوب، ملنقولا من اإثباهتاب يف وها أقطويتل ،عقولامل

 ات عليها.االعرتاض

 :مةمقّد 

د األنام اوري بفسللعلم الرض، مة لطفاً إلمايف كون ا ال شكَّ 

فسقط قول بعض  .مار األيَّ يلتجاء الناس إليه يف ساوا ،مقد اإلمابف

إذا  :وأتباعه صمّ وقول بعضهم واأل ،أصالً ج بسقوطه اخلوار

 . اصف الناستنذا مل يإ :اعهبام وأتول هشوق  ،لناستناصف ا

وقد  ،حدون اإلمام ألاألبد بد ل التناصف إىلٰ ال حيص :قلنا

 ،عوالرش حب الرأيواصط ،السمعوازدوج يف وجوهبا العقل 

العرب  قال حكيم ،نظمه الشعراءو ،اخلرباء ء اعتملههذا يشو

 :ه األوديفواأل

 رساة ال  لناس فوٰىض ال تصلح ا

  ادوااهلم سهَّ ا ُج اة إذوال رس  

   هماة الناس آخررس ت ا تولَّ إذ

  ادادور الناس فازذاك أم عىلٰ  ٰى نم 

 ما  يمور بأهل الرأ هتدي األُ 

  باألرشار تنقادُ ت فتولَّ  فإنْ  

وأجبنا  ،فنيج املخالجَ حُ  باب إثبات الويصِّ  د أسلفنا يفوق 

 . يأيتفيها ملا العصمة رشط و ،الرباهني عنها بأوضح

 ،ألشاعرةومنعه ا ،كمةحل من حيث اهللا عىلٰ واجب  فواللط

اهللا  ىلٰ عوهو غري واجب  ،لطف دنياوي مامةاإل إنَّ  :اقالو ]مألهنَّ [

 . ىلٰ تعا

ترك  بالبداهة ميلها إىلٰ  مَ لِ ة عُ مَّ األُ ت العصمة عن عَ فِ ا رُ إذ :اقلن

لك ام يذهب ذومع اإلم ،فراحة والتخفيال وإىلٰ  ،التكليف اقِّ مش

 إلحجام.ا
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 عىلٰ بة املرتَّ  ول طاعة الرس ألمر عىلٰ  اويلطاعة أُ يف كتابه  تعاىلٰ 

إمام زمانه  رف «من مات ومل يع:  لنبيُّ اوقد قال . اىلٰ طاعته تع

ة مور الدنياويَّ ام باألُ اإلملطف  خيتصُّ فكيف ، ة»مات ميتة جاهليَّ 

هذا و ،ب اإلمامة والعصمةر وجوفظه ؟ديةاألهوية املر لوال

 ة.واإلسامعيليَّ  ماميَّةاإلمذهب 

حلصول  ،شايخإمامة املت هذا تثب فعىلٰ  :رةشاعقالت األ

 اي� عل فإنَّ  ،مامهاإلسالم يف أيَّ  ستظهاراب ، زماهنمللطف هبم يفا

  ، لطف يف ترك إمامتهن الواحلسن كا ،نقص اإلسالم يف خالفته

والباقون منهزمون  ،هوخروجاحلسني  لفساد يف طلباواشتهر 

 عىلٰ ف ،وال ديناً  دنياً  به مل ينتفع ،ي�امن تعتقدونه مهد خمتفيون إىلٰ 

 . ملمشايخ دوهنيركم العصمة لتقر

كم نقلتم  ألنَّ  ، زماهنم يفم عدم نقص اإلسالم سلِّ نُ  ال :قلنا

وبنو  ،وغطفان ،قوم عتبة :هم ،بكرأيب رق يف زمان ارتداد سبع ف

 .لين واو بنو بكر ب ،وبني كندة ،عض متيموب ،عبنو يربوو ،سليم

لطوالع شارح ا نقلهكام  ،قوم جبلة انت غسَّ رتدَّ ويف زمان عمر ا

ل من الفساد ما ال امن حصثعن ويف زما .ي وغريهخمرشعن الز

 ال عىلٰ  ،ةمَّ األُ يان عص عىلٰ  لُّ فاالرتداد يد وأيضاً  .انإنس عىلٰ  ٰى فخي

 ،ديم العصمةع م أن يكون النبيُّ  لزوإالَّ  ،مةام عديم العصماإل أنَّ 

 لني.د املرَس سيِّ  ني يف عهدالرتداد كثري من املسلم

عدم  عىلٰ  يدّل  مل ذارتداد إاال ألنَّ  ،كمهذا ينقلب علي :الواق  إنْ 

 .عصمة الثالثة عدم عىلٰ  دّل ي العصمة مل

النظام ل حص :حيث قلتم ،لكم إلزاماً ذلك ام ذكرنا إنَّ  :قلنا
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عصمة  ٰى أحد دعو كلِّ ه يمتنع من أنَّ  ىلٰ ع .ثةان الثاليف زم

  الثالثة.

م خروج  وعد ،احلسنيف ترك إمامة  لطفكان ال :موقوهل

كان اللطف  : قالواوهالَّ  ،ةمَّ ن األُ اصيع كان من امإنَّ  :قلنا .احلسني

ن الذي أظهر عثامإلمامة  ٰى روترك الشو ،ترك السقيفة يف

 ة عندمَّ عصيان األُ  زم منفلو ل اً وأيض ؟ألخباثا ٰى األحداث وآو

ان يان كالعص فإنَّ  ،ةبوَّ له يف النلزم مث ،ة عدم اإلمامةقيام األئمَّ 

 ذا كان سبباً كليف إتالع امتنا] ]١١٢/[[ص  زم بل يل ،د بعثهمعن

م عد عىلٰ   يدلُّ ة واختفاؤهم الام األئمَّ واهنز .اخللقن لعصيا

ذلك  أنَّ  عىلٰ  هم.الطريقني في منلتواتر النصوص  ،إمامتهم 

  هم. جدِّ وهزيمة  ، وقتلهم ، قبلهماألنبياء من معارض باختفاء 

وف كام أجلأ اخل ،ه من االشتهاريمنع املنياملهدي من الظ خوفو

 األمر استرت  اشتدَّ لامَّ ف ،ألوليائه اً وقد كان ظاهر ،تتاراالس إىلٰ ه جدَّ 

كام يف  ،تهته ولطفيَّ دلنفي وال وليس السرت سبباً  .ائهعنهم كأعد

ه والصحيح أنَّ  ،ه املهديإنَّ  :وقد قيل ،حياته املجمع عىلٰ  ٰى يسع

 ته. خاصَّ  ومنوزيره 

قد وذلك ف كي ،خال عصمة للمشاي هتقديرنا أنَّ  ىلٰ د ظهر عوق 

أحد  تنا بحمد اهللا مل ينقلوأئمَّ  ؟ألصناما منهم األنام عبادة علم

بل  ،انمرور األزم من العصيان عىلٰ  عنهم نوعاً  ضيهممن مبغ

املدائح  والعامُّ  اصُّ وأنشأ اخل .م داهتوتعبُّ  ،فضائلهمقلوا ن

 :اً بل شعرقال ابن حن ،م فيهواملحامد 

    السامء زواهريف نجوماً  قوماً 

  قراهنا  ظلٌّ رشثاين ع برج يف 

   نري عليهمازل القمر املمنو

  ا براهنهم دود وعزُّ سعد السع 

   علوا وإنْ د فت بوطئهم البالُرشِّ 

  فت عيداهناُرشِّ نابر قلل امل 

   ميل البهيم وإهنَّ عنهم الل ْل َس 

  ا حندس رهباهن لمةظ يف كلِّ  

  * *   * 

ب او:   

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١(ج  إلمامةا  يفشايفال

ا قوله: (فإ]] ٥٩ص [[ ر يف عقول العقالء قرَّ قالوا: امل نْ فأمَّ

 مع عىلٰ ُينظِّم الشمل، وجي جيمع الكلمة ورئيس  نصب إىلٰ  الفزع

عند قالء عقل الع ملوجود يفا ح، ويزيل الفساد، وهوالصال

ء العقال غري أنَّ  ىلٰ إ هورالظد بلغ حاله يف ث والنوائب، وق احلواد

 السؤال. آخر ...)، إىلٰ كهم فيهيرش

ر يف العقول: إنَّ هلم: قولكم ثّم قوله: (قيل خيلو ال   هذا مقرَّ

 : ن وجهنيم

ا أنْ  عيُ  إمَّ د نجا ال سبيل إليه، ألنَّ ر، وذلك ممَّا علم اضطرا ٰى دَّ

كن مع سالمة تالف يف ذلك ممألنَّ االخ، ونا خالفهمن أنفس

ع س بأنْ ألنَّه ليو ،والاألح من  بأوىلٰ إمامًا واحدًا يف العقل  ٰى ُيدَّ

ع أنْ  ع بأنْ اعًة، وال مج ٰى ُيدَّ  ريه.من غ معصومًا أوىلٰ  ٰى ُيدَّ

  ..).فبنيِّ طريقه. عي علم االكتسابكنت مدَّ  ]] وإنْ ٦٠[[ص /

ُيعَلم  لباب، وما الذيمن هذا ا رضورةً  ذي ُيعَلمالما  ابيَّنَّفقد 

ال  من أنَّ الناس علوم رضورةً نَّ امللته: أ نا عليه، ومجهبَّ اكتسابًا، ون

ء املطاعني وانبساط رؤساعند وجود اليكون حاهلم  جيوز أنْ 

والعقد،  نهم من احللِّ متكُّ م ونواهيهم، وأوامرهونفوذ م، أيدهي

ونوا يف ا مل يكإذ حاهلمإلساءة، كوابض والبسط، واإلحسان والق

ة طريق يه إىلٰ الذي يرجع ف تبهشوالفساد، وإنَّام امل الصالح

أمر جيوز  رئيس؟! أو هو م عند كلِّ هل هو هذه حاهلاالستدالل 

يقوم  اإلمامل غري ؟ وهصه ببعض الرؤساء دون بعضختصاا

ة اجابه فيه؟ وهل هذه احلن ال ينوب منمام يف ذلك أو ممَّ مقام اإل

ا ومتفاعها؟ فهذه الوجوه منقطعة جيوز ارأو هي  مة،ة الزمستمرَّ 

الدليل يها، وُتبنيِّ ع االختالف فيق أنْ  ي يمكنارهبا هي التق 

 الصحيح منها.

يف حيِّز   ألنَّهدالل، الستفال طريق إليه من جهة ا مناها ما قدَّ فأمَّ 

منا أنَّ من محَّ لوم بالعادات، وورات، وما هو معالرض ل قد قدَّ

دات لعااع عامَّ نعتقده يف مجي فصل ممَّن دفعهمل ين دفعه ىلٰ نفسه ع

 وغريها. 

قول، معلومًا لسائر ا يف العستقر� ما ذكرناه م  يكونوكيف ال

وصون يه، ويون علم حيضُّ يع حكامء األُمَ د مجالء ونحن نجالعق

رونب قصري يف القيام تغافل عنه، والت]] من ال٦١/[[ص  ه، وُحيذِّ

احلكمة، وما ظه ووصاياه يف وألفا ابك،بن با أردشري هذبه، و

ن ين أخوان توأمالك والدِّ ملُ له: (افة بقوباحلزم معرو خذألبايتعلَّق 

 بصاحبه). ال قوام ألحدمها إالَّ 

جلسد،  مثل الروح وا  ين والدِّ لك ُمل مثل ا مثاهلم القديمة: (إنَّ من أ و 

  وح). ر   جسد، وال بجسد من غري بالروح من غري    فال انتفاع 
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 فوهأللك معروف شايع، قال ارب فقوهلم يف ذالع حكامء اوأمَّ 

 ودي:األ

   مرساة هل ال س فوٰىض ح الناال يصل

  اهلم سادواهَّ إذا ُج  وال رساة 

 ]]٦٢[[ص /

   ا صلحتم األُمور بأهل احلزم ٰى دُهت 

  تنقادُ ت فلألرشار تولَّ  إنْ و 

   بأعمدةٍ  إالَّ  ٰى ال يبتن فالبيت

  رس أوتادُ إذا مل ت دَ وال عام 

   أوتاٌد وأعمدةٌ ع جتمَّ  فإنْ 

  دواكا ألمر الذيغ اكٌن بلساو 

به  يه هذا القول، ووصيَّتهماء فء واأللبَّ ون قول العقالفام يك

وأنَّه أمر فيه،  لعقالءختالف اهذا الوجه كيف يمكن ا ىلٰ جارية ع

 أحيانًا؟! انًا وُحيتاج إليهعنه أحي ٰى ستغنيُ 

ا ذكرمتوه غالط ن حكيتم عنه ممفلعلَّ ل: يقو أنْ  وليس ألحدٍ 

قدح فيه وجه ي ه عىلٰ  بقول نحتّج ا ملاجب، ألنَّ الوم خلالف ومتوهِّ 

موم الرؤساء وع اجة إىلٰ د احلأنَّ اعتقا ا الكالم، وإنَّام أردنامثل هذ

شهدنا تصُّ به أحد، فاسته ممَّا ال خيللعقالء، وأنَّ شامل  فع هبمالن

اسة وما يرجع معرفته بالسيت تبيَّنه، وحكمت تبقول من قد صحَّ 

 دنا.يام قصأبلغ فتدبري ليكون والذ باحلزم خاأل إىلٰ 

 مجيع ما يام ذكرناه ومل يغلطوا يفيف غلط هؤالء فوبعد فك

والسياسة،  لتدبريداب وام واآلكَ ]] من احلِ ٦٣به /[[ص  واصُّ و

الء هؤب تُ كُ  ذه األُمور إىلٰ عقالء يفزعون يف هحن نجد مجيع الون

شهم وأكثر ايما يسوسون به أمر مع ون منهاويستفيد القوم

 فرارًا دون غريه إالَّ  عليهم يف هذاالغلط عاء هتم؟! وهل ادِّ فامترصِّ 

 ة؟من لزوم احلجَّ 

ا ق  ع (وليس بأنْ  وله:وأمَّ من مجاعة،  بأوىلٰ  واحداً إمامًا  ٰى ُيدَّ

الذي  أنَّ  انَّبيَّ ما فيه، و فقد مٰىض من غريه...)،  وىلٰ ال معصومًا بأو

 الذي غري طف هبام يف اجلملةللوجوب الرئاسة وحصول ابِت ُيث

 هم.رؤساء وأعدادفات الثبِت صبه يُ 

ا قول ر ه: (ولو أنَّ قائالً قالوأمَّ  العقول فزعهم إىلٰ يف  باملتقرَّ

ُيبطِل  نْ لِم، فيجب أ رئيس جامع للكَ  نصب فسهم يفاختيار أن

وه...)،  ذكرب ممَّا أقرلكان  زةعجأو م اإلمام بنصٍّ  بذلك إثبات

ر ٰى عنالم عليه يف هذا امللكفقد سلف من ا  غني.ما يُ  املتكرِّ

مو  هلم جهلهم بأنَّ اختيار أنفسهم عند  إىلٰ إنَّام فزعوا  بعد، فإهنَّ

م من  ن ُنِصَب هل رهم عمَّ ند نفوطاعته، وعإمامًا جيب عليهم 

ا تويث فوَّ ح مننصب رئيس  عوا إىلٰ ة وعصياهنم هلم، ففزاألئمَّ 

د ما ذ، وهذا يُ مباع ملن ُنِصَب هلتِّ اال أنفسهم  اه من مثابرةكرنؤكِّ

جوهبا وحصول الرضر يف ة، واعتقادهم وأمر الرئاس ء عىلٰ العقال

 خالل هبا. اإل

ا قوله:٦٤ [[ص/ م : املعلوم أهنَّ  قال قائالً (ولو أنَّ  ]] فأمَّ

ة سالمم مع أهنَّ ، وحالٍ   يف كلِّ ئيسًا عند احلوادث الينصبون ر

عة فعلوه نازوقعوا يف حماربة وم ذاقد ال يفعلون ذلك، فإم أحواهل

 ه إىلٰ  األمر الذي ُحيتاج فيأنَّ  ابيَّنَّفقد قالوه...)،  ممَّا ن أقربلكا

 األحوال، يف امٌّ ل هو عون حال، بمما حيدث يف حال د  ليس إمام

 ذكروه؟يف يصحُّ ما فك

األمن حال  م يفمااإل وز االستغناء عنوبعد، فكيف جي

امها ونحن  جمر ٰى واملنازعة وما جر رباحل تفاع احلاجة إىلٰ روا

 مل والتغالب، وامتداد يدَدم فيها التظااألمن ال ُيع حال لم أنَّ نع

وجوه ره من عن ذك ٰى ُيستغن سائر ما لضعيف إىلٰ ا إىلٰ  القويِّ 

 لُّ ك كان يل وقوعها؟ وإذانع األمن منها وال حيلتي ال ُيمتَ الفساد ا

 أو سطوته، ٰى كانه، وُختشم ممكنًا ووجود من هياب عاً توقَّ هذا م

ُيقلِّله فقد بطل  ته يرفع ذلك أومن جماهر ٰى يوُيستحنفسه، ُيوقَّر يف 

ال  أنَّه . عىلٰ ٰى ون ُأخرحلاجة إليه بحاٍل داص اه من اختصما ظنَّ

ند ع األمنعنه يف  ٰى ستغنيُ  اإلمام قد جيوز أنْ ن قال: إنَّ فرق بني م

 ٰى ُيستغن جيوز أيضًا أنْ د حلرب وبني من قال: وق ناء من ااالستغ

ع ممَّا وغريهانه يف احلرب ع ح ه ُحيتاج إليأنَّ  ٰى ُيدَّ ه فيه، وما ُيصحِّ

ح  ب واملنازعات بمثلهاحلرجة إليه يف احلا يف إليه  احلاجةُيصحِّ

م مع سالمة األال. وقوله: (مجيع األحو علون حوال قد ال يفألهنَّ

م إذا مل يفعلو ر، غريال ُينكَ ) لكذ ر أعقبهم من الرضه أهنَّ

]]  ٦٥تجاجنا /[[ص يكن اح، ومل ما هو معروف شارواالنت

ويبادرون إليه  ذلك.م يفعلون ب، وإنَّام احتجاجنا أهنَّ بفعلهم حس

م إذا  ته. عىلٰ وا عن مرضَّ أغفلوه تبيَّن ٰى ومتوهلم، جوبه يف عقلو أهنَّ

م منفسهم أ أ منعلموا مل يفعلوا ذلك   بملون، وتاركون ملا جيههنَّ

م مس  -  ، كام يعلمونعون لهومتَّب، ٰى لون اهلوتعميف عقوهلم، وأهنَّ

القبائح يف يف  جمراه ٰى جر قالء وارتكبوا الظلم وماإذا كانوا ع

م  -ل العقو م يف ذلك الفه، وأهنَّ  عقوهلم خقتيضملا ي  فاعلونأهنَّ

لك بمعرفتهم ذ خيُل باع، واللطا لون مع، ومائٰى اهلو عاملون عىلٰ 
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وانوا امة وتلوا أمر اإلمأمهنعوه، فكذلك حكمهم إذا ص بقبح ما

 ؤساء مثل ذلك.عن إقامة الر

ا قوله: (لو أنَّ ق  كفزعهم  نصب رئيس م إىلٰ فزعهائالً قال: فأمَّ

 .نه أمرًا)ه إذا كرهوا مبدال باالست إىلٰ 

لذي ايس غري رئ إىلٰ ع فزفرقة ت الً قال: كلُّ وقوله: (ولو أنَّ قائ

أقرب   فرقة لكانلكلِّ ِفَرق فيجب إثبات رئيس التفزع إليه سائر 

ر منَّذكروه...)، فممَّا   .الكالم عليه لتكراره له اقد تكرَّ

ما نوجبها به امة، وت اإلمقتنا يف إثباأنَّ طري يظنُّ  نَّهومجلته: أ 

نه عليه ووك هبا، ام التي خيتصُّ إثبات صفات اإلم ا إىلٰ هي طريقتن

 هذا ظنٌّ منه بعيد. و ،ِقبَل اهللا تعاىلٰ ن نصٌّ م

م ينصبون ر يف العقول أهنَّ ال: املتقرِّ ئالً ق نَّ قاقوله: (ولو أا وأمَّ 

يًال ام ينصبون وكم احلاجة إليه كنِّهئيسًا عند ظ]] ر٦٦[[ص /

م أهنَّ  ابيَّنَّ)، فقد عنه مل يتكلَّفوه... ٰى وا الغن، ولذلك لو ظنُّند ذلكع

 إىلٰ ون، وأنَّ حاجتهم  ظانُّ ال اإلمام والرئيس إىلٰ  حلاجةعاملون با

الرؤساء ال   االستغناء عنألوقات، فإنَّ تالف الف باخذلك ال ختت

 ك كاٍف.وذل يَّله عاقل،يتخ جيوز أنْ 

ا  ر يفمن قالق بني قوله: (ال فروأمَّ وجوب  العقول : املتقرِّ

ر يفملامن قال:  األمن وبني [نصب اإلمام حلصول  عقول التقرِّ

قل من العما ثبت يف  ام، ورجع إىلٰ يلصوجوب] الصالة وا

وجوهبام  ىلٰ ذلك ال يدلُّ عد، وإذا كان للمعبوخلضوع وجوب ا

 يقتيض اخلضوع فقط وال إنَّام يقتيضعقل ط، ألنَّ الائهبذه الرش

ا به من الرش ني [عىلٰ ع هبذين الفعلاخلضو ئط]، فكذلك اما اختصَّ

ما قالوه،  ىلٰ ع يف العقل كام دلَّ ئيس صب رالوه من نق  لو ثبت ما

دَّ من رجوعهم كروها، فال بالتي ذالصفة  ت نصبه عىلٰ يثبألنَّه مل 

من أمر الصالة ومثَّل به  ذكرهرضينا بام  دليل سواه...)، فقد إىلٰ 

لَّ د ة، ألنَّ العقل وإنْ عيَّ الرشادات بههام من العبوما أشلصيام وا

 ىلٰ ع فهو غري دالٍّ اجلملة  لمعبود يفل وعوجوب اخلض عىلٰ 

  إىلٰ  ذلك رَجع يف، وإنَّام يُ صوصب من اخلضوع خماستعامل رض

ة   عىلٰ  لَّ الدانَّ العقل قول يف اإلمامة عندنا، ألُأخر، وكذلك الأدلَّ

إقامة وب ]] اجلملة ووج٦٧[[ص ة يف /الرئاس احلاجة إىلٰ 

 عىلٰ اجلملة  إليهم يف  جةااحل به عىلٰ ما دلَّ الرؤساء ال يدلُّ بنفس 

ك بات ذل بدَّ من إثل الة، وأحواهلم املعيَّنة، بخصوصملصفاهتم ا

 قرُ كانت من مجلة طُ  هي وإنْ ، وٰى ريقة ُأخرط لرجوع إىلٰ من ا

نا عىلٰ فليست نف تهالعقل وأدلَّ  فنسبة  رئاسة،جوب الو س ما دلَّ

اسة وجوب الرئ نا يفأنَّ طريقت -ظنِّه  عىلٰ  - اب لكتصاحب ا

 ].  صحيحةغريهم واحدة [ء وأعدادساات الرؤصفو

ا قوله: (إنَّ ال وما ليس  واجب  ما هو ء قد يفعلونعقالفأمَّ

 حيسن وما اله واجب؟ وقد يفعلون ما ب، فمن أين أنَّ بواج

ه كون يف معرفتما يشرتفعلون ن أنَّه حسن؟ وقد ين، فمن أيحيس

 ا عىلٰ فوقد وق  مجيعهم ين أنَّ سببه، وما يفرتقون فيه، فمن أ و

ة إالَّ إ أنَّ وهذا ُيبنيِّ  وب سببه؟وج كان عن ذا فعلهم ليس بحجَّ

مونه بفعلهم فقط، بل بام يعل قنا مل يكنعلُّ أنَّ ت انَّبيَّ فقد ...)، معرفة

، ويف ارسترضمن االليهم، وما يف تركه ك الفعل عب ذلمن وجو

ما  عىلٰ  نيكلَّفمع كون امل حالهلصالح، وأنَّه ممَّا ال خيتلف ا فعله من

قد فرغنا ا تمرٌّ غري منقطع، وإذا كنَّوجوده مسب بل العلم هم عليه،

م إذا كانوا قد ذا الفصل، ألهنَّ ما ذكره يف ه د سقط ذلك فقمن 

 ه ألنَّ إثبات حسن ذلك عىلٰ  فقد زاد جوبهمع العلم بوفعلوه 

ون م مشرتكأهنَّ  يكون إالَّ حسنًا، وبان أيضاً  الجب يف العقول الوا

م ف قدوجوبه، ورفة سبب ] مع]٦٨ص [[يف / صلنا بني ما تقدَّ

 عادته. ب، فال وجه إلباكتساعَلم اضطرار وما يُ ك بُيعَلم من ذل

ا ئيسًا،  ن ينصب رهم متلفون، فمنقوله: (ألنَّ العقالء خم فأمَّ

يعهم يف بذل النصفة مجيعلمه من حال ما  ل عىلٰ عوِّ ومنهم من يُ 

ة يقطر إىلٰ ه ويعود عِزلس ويُ ئيبطِل الرمنهم من يُ و من أنفسهم،

من رؤساء نصب ال إىلٰ  فزع..)، فقد عرفنا وعرف من ي.ٰى الشور

ل مهاها، واإلسة، وحيذر من التفريط فيأمر الرئا عىلٰ قالء ويثابر الع

ل يس ُيعَرف من الذي يمرها، ولأل سه،  نفذل النصفة من ب عىلٰ عوِّ

ة اءويظنُّ االستغناء عن الرؤس إذا عليه جيب ن ، وقد كاواألئمَّ

ل عىلٰ يُ  والمن ال يمكن جحد مكانه،  يشري إىلٰ  نْ أ ذلك ٰى عادَّ   عوِّ

 رئيس ويعود إىلٰ نهم من يعزل ال. وقوله: (ومٰى لدعوحمض ا

وع من نَّ رجيقدح يف مذهبنا، أل طريق يِّ م بأ)، لسنا نعلٰى الشور

 إىلٰ قد احلاجة مل خيرج به عن طريقة من يعت ٰى ورالش يرجع إىلٰ 

 هي زمان الفحص إنَّام ٰى لشورا ألنَّ قامتهم، ولزوم إ، اءالرؤس

د أمر احلؤلك يُ سة، وذألمر الرئا حقِّ عن املست م، اإلما اجة إىلٰ كِّ

ام، واالستغناء عن اإلم اإلمهال ٰى وريد بلفظ الشير إالَّ أنْ  مَّ هُ اللَّ 

صطالح االري مفهوم من هذه اللفظة مع غ يريد ذلك فهو ذا كانفإ

كان  إنْ  -فساد ذلك  ىلٰ ع مالكال ٰىض ها، وقد مانمع لواقع عىلٰ ا

 .مستقٰىص  -أراده 

ال  يفعله العقالء لم أنَّ الذي: (واعا قوله]] فأمَّ ٦٩ص [[/
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يتَّصل باجتالب  علون مام يفامة، ألهنَّ مدخل له يف باب اإلم

هذا  ل يفعانة بالغري عند احلاجة تدخت، واالسضارِّ دفع املافع، واملن

لضيعة وم بأمر الدار وايق نة بوكيل االستعابنيلباب، وال فرق ا

بني  له: (فال فرققو ىلٰ ..)، إبحفظ البلد. قومواالستعانة بأمري ي

عي عة وبني من ينصب اإلمام هبذه الطريق من يدَّ ما  ي مجيع دَّ

له أصالً يف هذا ع، وجياملضارِّ ودفع  ملنافعيتعلَّق باجتالب ا

خصوصه يف ب ماإلما احلاجة إىلٰ  ادَّعاه من أنَّ س كام فلي  الباب...)،

 كان إنْ ذكره  ة، بل الذيويَّ دني الاملنافع ودفع املضارِّ اجتالب 

يف ين، واللطف الد ا أمر ما يرجع إىلٰ فقد يتعلَّق هب حاصالً فيها

 .تقبّحاجبات، واإلقالع من املعل الواف

لنا عىلٰ  دا ق أنَّ  ٰى  ترأَال  م  وانبساط أيدهي اءود الرؤسأنَّ بوج دلَّ

ي، وخيفُّ أكثر ما جيري كثري من الظلم والبغ فعم يرتة سلطاهنوَّ وق 

للرئاسة  ُيبنيِّ أنَّ  ذلك ر؟ وكلُّ النتشاساد وافقدهم من الفند ع

ن مع ير الدِّ تأثري الرئاسة يف أم ُيدَفع وكيف، اين قوي� دخوالً يف الدِّ 

 وتكثريها لفعل ، قبّحاتاملليلها لوقوع كثري من قا ذكرناه من تم

 ت؟باالواج

سة إنَّام جتب من حيث يقول: لو كانت الرئا أنْ  حدٍ وليس أل

ساء،  ناس إقامة الرؤال جيب عىلٰ  قول ملات العطفًا يف واجبت لكان

فعل الواجبات عليه، هم يف لغري يلطفوا م أنْ ألنَّه ال جيب عليه

ة يف نصي]] ٧٠من /[[ص ن غرض إذا كاف بهم دفع نصب األئمَّ

ا ادَّعيتم فقد صار م ىلٰ ع نم والعدواظلين من القع من املفسدي ما

وفساد ذلك  ينلدِّ ق باهم فيام يتعلَّ غرييلطفوا ل واجبًا عليهم أنْ 

 ء مقصوررؤسام يف نصب المل يبَق إالَّ أنَّ غرضهاهر، وإذا فسد ظ

فع واجتالب املنا ،العاجلة ضارِّ دفع املة، وويَّ املصالح الدنيا عىلٰ 

 .احلارضة

قصور ء ليس بماؤسصب الرن ض العقالء يفأنَّ غر وذلك

من   ال يقع أنْ  عىلٰ  من غريهم فعل القبيح، بل ال يقع أنْ  عىلٰ 

ء قوهلم ممَّا وجود الرؤسال ما يقبح يف عنهم أيضًا فعهم ومغري

وجيب   ،علَّق بالدنياال يت  ذلكأنَّ  قد عاد األمر إىلٰ له، فُيقلِّ يرفعه أو 

  عليه يف  جيبء عقالاله ال أحد من أنَّ  ىلٰ ين، عدِّ تعلَّق بالألمر ي

 عىلٰ  ام نوجب ذلكإنَّ ا الرؤساء وإقامتهم، ألنَّ احلقيقة عندنا نصب 

ن منه يكون نصب ا أنْ  ، ونحيلعاىلٰ اهللا ت العقالء إلمام ممَّا متكَّ

يه ل ذلك واجب عالء أنَّ ض العقرهم، وإنَّام ظنَّ بعواختيا ائهمبآر

رناه ذك مارؤساء من حيث جهل ال نصب إىلٰ  د هذا الظنِّ ففزع عن

، وليس جيب إذا ون البرشد ذلك باهللا تعاىلٰ  ن اختصاصم

قنا  علُّ قيقة، وموضع تواجبًا يف احليكون  يهم أنْ دوا وجوبه علعتقا

الرؤساء، والفساد بوجود الح مونه من الصبفعلهم، وما يعل

ن فروضهم،  إقامته مقادهم أنَّ يقدح فيه اعت ، والهم باٍق بفقد

والفرق  قاد الفاسد وكشفناه،ذا االعتلهم يف ه خدأ ما  ابيَّنَّنا قد نَّ أل

لنا فيام ا قد د، ألنَّ واإلمام واضحري بني الوكيل واألم م عىلٰ لَّ  أنَّ  تقدَّ

ة ائلة، وليس كذلك احلاجغري ز ابتةواألُمراء ثالرؤساء  احلاجة إىلٰ 

ري جمرامها له، وال ما جي ه وال عقارضيعة ل ل فإنَّ من الالوكي إىلٰ 

ه العقالء ل، وال يعدُّ الوكي حاجة به إىلٰ  وكالء الف فيه الممَّا يترصَّ 

طًا، وهمالً وكيل ماالستعانة ب تركيف  ليس نجد أحدًا ومفرِّ

ئيس يأخذ له ر يكون تغني عن أنْ ]] من العقالء يس٧١[[ص /

 يه من القبائح،ه وهواه إلبطباعع ا يترسَّ كثري ممَّ عه عن يده ويمن عىلٰ 

كلَّفني حكم  ح من املفعل القبيه ليحكم سائر من جيوز عو

وكام هبا،  القيامع لتدبريها وسضياع واألموال التي ال يتَّ صاحب ال

 طاً مفرِّ  عانة به كانترك إقامة الوكيل واالستهذه حاله إذا  أنَّ من

كلَّفني  ال املك حر فكذلالرضغاية  به ذلكمذمومًا موبَّخًا وأعق

 ساء واألُمراء.رؤخلوا من ال ٰى تم

عي نصب إمام هبذهبني من ي(فال فرق : لهوقو الطريقة...)،   دَّ

م أنَّ لتي يذكرها فصفات ا بالإلمام املختصِّ ب اأراد نص إنْ   اقد تقدَّ

نصب رئيس يف اجلملة اد أر نْ ُنثبِته، وإهبذه الطريقة وحدها ال 

 ضحناه.وقد أولصحيح فهو ا

فع الب املناجتًا اليق ما يكون طرأنَّ  انَّبيَّ ا قد أنَّ  وله: (عىلٰ ق  افأمَّ 

وأنَّ ذلك  ب،قد جي ريقًا لدفع املضارِّ وال جيب، وما يكون طحيسن 

م آنفًا ما آخر كالم إىلٰ  ...)، الظنِّ  بغالب قتعلِّ م ُيبطِل ما  ه. فقد تقدَّ

 ة،الدنياويَّ  ضارِّ فع املمن اختصاص نصب الرؤساء بداه دَّعا

نا  نافع العاجلة،جتالب املوا ًا قًا وكيدلُّ ئاسة تعلرأنَّ ل عىلٰ ودلَّ

 ن بام ال يمكن دفعه.بالدي

ا قوله: (وربَّام ا ام اجتمعوا ، وربَّ س كافررئي عوا عىلٰ جتمفأمَّ

ضهم فهم يف أغرااختال ، وحيلُّ ذلك حملَّ رئيس مؤمن عىلٰ 

  ات...)، يانيف باب الدأصالً َعل واهتم، وما هذا حاله ال ُجي وشه

 الناس عىلٰ ع از اجتامجو]] من ٧٢ص ا ذكره /[[ر منكِ فليس نُ 

بعض  ستهرئا تستقيم أحواهلم عىلٰ  افر، وال نمنع من أنْ رئيس ك

ينصب  ع من أنْ ا نمنلنا، ألنَّ بقادح يف قو يس ذلكمة، ولاالستقا

جيوز فر ال ة الكاحكمته ال أنَّ رئاس إىلٰ  رجعمر ي كافرًا ألاهللا إمامًا 
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 - ا فيه [و]هذادهمون عن قومًا يستقييف املعلوم أنَّ  إذ ون،تك أنْ 

عض ن بم يعلم اهللا تعاىلٰ  نع أنْ ال يمت -نتم مجيعًا ه نحن وأ كام نقول

لقبائح. فنقول: إنَّ بعض ا ل تعاىلٰ يفع الَّ بأنْ يؤمن إه ال عباده أنَّ 

سة يف رئابل ال حيسن، فكذلك القول له يفع ال جيوز أنْ  ذلك

ة ما ذكرناه يفا ال يمنع من صهذ ، وكلُّ افرالك الرئاسة  وبوج حَّ

ده.ملة بل يُ جلا عىلٰ   ؤكِّ

ال   ر املكلَّفنيسائأنَّ  لو علم اهللا تعاىلٰ قيل: ما تقولون  فإنْ 

ة رئاسة كافر، أو عند رئاسهلم إالَّ عند ال يستقيم حالحون ويص

 ؟ةلألئمَّ عوهنا لصفات املخصوصة التي تدَّ ه اه هذمن ليست ل

ما اإلمامة لطف   فنيلك أسقط عن املكلَّ ذا علم اهللا ذإ: قيل له

يعلم  ء، وجيري جمراه أنْ  خيلقهم يف االبتدايف، أو ملمن التكل يهف

يفه، وال يف يشء من تكالفني ال يصلح ملكلَّ بعض ا سبحانه أنَّ  هللا

له، بل يعلم أنَّ صالحه  فاً ة لطفعال احلسنيكون يشء من األ

ا نوجب إسقاط  أنَّ بحانه، فكام س هقبيح يفعل يف فعل ولطفه 

م.نوجبه ف لق فكذلكخي ال يف عن هذا أو أنْ كلالت  يمن تقدَّ

ا  له من اخلاطر والتفأمَّ المه يف آخر ك ، إىلٰ النظر ه عىلٰ نبيما طوَّ

  وجه  د أوضحنا عنعلَّق به وال نعتمده، وق فليس ممَّا نت ذلك،

ا ا قلنكنَّ وقد عن غريه،  يغنيُ  ام باماإلم ]] احلاجة إىلٰ ٧٣[ص [/

وم يق وز أنْ م ألمر جيمايوجب إقامة إ جيوز أنْ س فيام قبل: إنَّه لي

 فيه ٰى ُيستغن وز عندنا أنْ جي النظر فيام والتنبيه عىلٰ غريه فيه مقامه، 

 .ابنا تعلَّق بذلك تقريباً كان بعض أصح إنْ عن اإلمام و

ا م ساد ه إفوتعاطيلنعمة وأطنب فيه أيضًا من شكر اره ا ذكفأمَّ

،  تعاىلٰ هللا يه لبيان كيفية الشكرج إلتاعي: أنَّ اإلمام ُحي ن يدَّ ل مقو

 ده.ال نرتضيه وال نعتم فمامَّ 

 هلم] ملا كانصحَّ [يل لو  هذا التعل(إنَّ وقوله يف آخر كالمه: 

ة ال حمالة، ألنَّ عرص يوجب يف كلِّ  واحد إذا السول  بيان الر حجَّ

[بعده]...)، باطل  ةعن حجَّ  ٰى أغنر ة الشك كيفيَّ  بالتواتر يفانترش

ة لرسول عن كيفيَّ بيَّنه األنَّ ما ، ثله املذهب الذي حكاهفسد بمي ال

 عىلٰ  جيب نقله مل لة، ولو وجب حمار ليس ممَّا جيب نقله ال الشك

ة، ألنَّه ال يمتنع واتر املوجب للوجه الت أو  ناقلويعرض الن أنْ حجَّ

م يف كام  اإلعراض، إىلٰ  دعوهمي أكثرهم عن النقل لداعٍ  أهنَّ

كان ذلك ل، وإذا النق إىلٰ م دعاه لوه إالَّ لداعٍ لوا ما نقنقاألصل مل ي

 إىلٰ  احلاجةالنقل وثبتت ة ب وغري ممتنع سقطت احلجَّ عليهم جائزاً 

ما  األمر بخالفالرسول، ألنَّه لو كان  ا وقع من بيانإمام مؤدٍّ مل

من مل يشاهد   عىلٰ   تعاىلٰ يكن هللا، مل اما ظنَّه خصومن كرناه وعىلٰ ذ

ة  بيِّ زمن الن ا ُيبطِل اها، وهذالتي ذكرنة إذا كان النقل بالصورحجَّ

مراد بيان  ام اإلمام يفمق قوله: (إنَّ التواتر يقوم]] ٧٤[[ص /

 لرسول).ا

امَّ ال مة، فة املتبقيَّ السموم القاتلة، واألغذيا ما ذكره يف فأمَّ 

 ولو كان ذلك ممَّا الة، األئمَّ  ىلٰ اجة إب احلونعتمده أيضًا يف وج

  مام يف كلِّ اإل إىلٰ ب احلاجة وجتجربة واالختبار ملا ستفاد بالي

د ام واحداء إمليه يف االبته عُينبِّ  ل كان ال يمتنع أنْ زمان، ب

نقل، وليس عن بيان اإلمام لذلك باليأيت من بعده  ويستغني من

يف باب  صلالف بل هذاما ذكرناه ق  ٰى ذا الوجه جمرهري جي

ه ا ما نبَّ مويكت اخللق أنْ  نع عىلٰ ه غري ممتنَّ دات وشكر املنعم، وأ االعب

ح،  واضوغرٍض، وبني األمرين فرق  عليه من ذلك لداعٍ  الرسول

ة املصلحة، وما  قاتلة، واألغذيمن السموم الالناس يعلمه ألنَّ ما 

م إعاله ونقل ىلٰ ام أبداهنم هم كامللجئني إوبه قامها ممَّا جمر ٰى جر

 ليجتنبوا منه املرضَّ  تههم، مرضَّ عدخالفهم  ومن يأيت بوأ هم أوالد

 إىلٰ  يكون لعاقل داعٍ  ويبعد بل يستحيل أنْ  املصلح، ويتناولوا

رض يع ال ممتنع أنْ يس بمستحيل و، ولٰى املجر هذا ٰى ما جر امنكت

ليفات ألغراض معقولة، كالتت وكثري من الناس عن نقل العبادا

حوال السموم ألوقت   يف كلِّ ملبنيِّ ا عن ٰى نُيستغ جاز أنْ ذا فله

 .ين والعباداتب الدِّ نه يف باع ٰى ستغنيُ  مل جيز أنْ  ألغذية وإنْ وا

ا قوله: (ويقال هل  ليس بواجب، مِّ لسُّ قتل باإنَّ وقوع الم: وأمَّ

جتري العادة  وأنْ صري غذاًء، تتعلَّق الشهوة به في أنْ وقد كان جيوز 

اهللا  خييل منع أنْ الذي ي ام فن قاتالً يكو الف ذلك ففيه بخال

ة /[[ص املكلَّفني من    ، إىلٰ هذه...) نت احلالةكا]] إذا ٧٥حجَّ

مور، ذه األُ هل  ناً اإلمام مبيِّ عل إنَّه ال يقدح يف طريقة جآخر كالمه. ف

ة إليه من هذا ام إنَّام أوجبوألهنَّ  نسان، اإل لوجه بطبائعا احلجَّ

ره صاحب ما قدَّ ، وليه ا هي عم  ىلٰ عوعاداهتم وسائر الناس 

الناس عن  ج انتقاض العادات، وخرواب ال يصحُّ إالَّ بكتال

رتفعت ع القولوا: إنَّ تقديرك لو وق ي املعروفة، وهلم أنْ طبائعهم 

ا ع من وجه آخر، كام أنَّ مل يرتف جه وإنْ م يف هذا الواإلما ة إىلٰ احلاج

رنا  ن مل يك منهم، القبيحع امتناع وقوه مجيع اخللق، وتعصملو قدَّ

اء قض، ومل يمنع ذلك من البعض الوجوه اإلمام عىلٰ  اجة إىلٰ هلم ح

 . ذا مل يكن هذه حاهلمم إليه إبحاجته

ا قوله: (وبعد، فإ سول إذا ء بالرستغناذلك يوجب اال نَّ فأمَّ
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ا، كام هكرومور التي ذبطريقة التواتر هذه األُ   بيانًا يشتهربنيَّ 

 نْ أ  الفرضت، فإنَّ الصلواوجوب  مام يفإلاآلن عن ا ٰى ُيستغن

ما يصحُّ   ابيَّنَّ..)، فقد ك.غري ذل  بطهارة إىلٰ يستقبل القبلة وُيصيلِّ 

فيه، بذلك  ٰى ُيستغن أنْ  حُّ فيه بالتواتر وما ال يص ٰى ُيستغن أنْ 

لنا بني و  األمرين. فصَّ

سائر  لوات إىلٰ صال عنه يف وجوب ٰى ا اإلمام فليس ُيستغنفأمَّ 

كروا وجوه احلاجة إليه يف ذ قدصحابنا نَّ أ ه، ألما ظنَّ ره عىلٰ ما ذك

 ك:ذل

 هات.بُ شُّ وإزالة الم فمنها تأكيد العلو

له وُينبِّه عىلٰ  ُيبنيِّ ذلك منها أنْ و  كله وغامضه. مش وُيفصِّ

ليأمن املكلَّفون وراء الناقلني نها كونه من ]] وم٧٦[[ص /

 . يصل إليهم ع ملرشال يكون يشء من من أنْ 

ام يف هذه األُمور من  ماإلعن  تغناءق االسُيطلَ  ولو وجب أنْ 

 وجب عىلٰ ري جهة لهبا من غ لمالع ا طريق يوصل إىلٰ حيث كان لن

لرسول ستغناء عن ااال ُيطلِقوا ب وأهل مذهبه أنْ صاحب الكتا

ك من أطلق بذلناه قبل أدائه بالعقل. ولينا ممَّا علماه إع ما أدَّ يف مجي

يه إالَّ  فجَّ تحيمنه ويمتنع  كن أنْ مسلمني، وليس يمن مجلة املج خر

 بمثل ما احتججنا به. 

ا قوله: (واعلم أنَّ فأ الف الشديد الذي  ب هذا اخلالذي أوج مَّ

ٰ نَّ اله: (ألقول .)، إىلٰ ..ةاإلماميَّ أصل الكالم مع  هو  رسول [صىلَّ

مور من ألُ ا مه يف معرفةُتغني مشاهدته وسامع كالهللا عليه] كام ا

بام يتواتر عنه من  ٰى ُيستغن نْ وز أذلك جيقته فكيف وبَله عن غريه ِق 

التي بالصفة  إمام بعدهن سائر ما حيتاج إليه عاألخبار يف 

، عن ذلكتر ال ُيغني تواالكالم يف أنَّ ال د مٰىض ذكروها...)، فق

بمشاهدة  د الرسول وبني استغنائناالستغناء به بعصل بينه يف اوالف

ا ألنَّ  ،اضحغريه وور عن األُمالمه يف معرفة وسامع ك ولسرال

  ب من يكتم بعض ما جي ىلٰ من يف حال مشاهدته وسامع كالمه عنأ

  جمرامها، فنستغني يف  ٰى جرنه بشبهة وسهو، وما ُيعِرض عأداؤه، و

ل بعد وليس كذلك احلاملا ذكرناه، بيانه المه ول مشاهدته بكحا

 د غريأو تعمُّ  عن النقل بشبهةعراض اإل أنَّ  ايَّنَّبا قد وفاته، ألنَّ 

 ٰى إحدحيمل  ]] الناقلني، فكيف جيوز أنْ ٧٧/[[ص  ىلٰ ع مأمون

 ينهام.تباعٍد بمع  ٰى خرألُ ا احلالني عىلٰ 

ا قوله: ول اإللزام الق هذا(ولذلك ارتكب بعضهم عند  فأمَّ

مد  بح -ا ال ُنبطِل ب، ألنَّ هو سهو منه عجيتواتر...)، فطال البإب

ة يف ثبوهو عندنا احل تر،توالا -اهللا  ف وكي ت،امعيَّ وت السجَّ

ة، ومعجزات أعيا  عىلٰ  يف النصِّ وبه نحتجُّ  ُنبطِله نبياء؟ األن األئمَّ

زنا عىلٰ  ظنُّ كان ي إنْ ف نقل بشبهٍة ال املتواترين اإلعراض عن إذا جوَّ

 إنَّامبعيدًا، ألنَّ الناقلني واتر، فقد وقع د أبطلنا التٍد فقو تعمُّ أ 

وعندنا  صوص،خم جهو عىلٰ  لوا أو أخربواتواترين إذا نقن مويكون

م إذا نقلوا اخلرب عىلٰ أ   ة، وجتويزالتواتر كان نقلهم حجَّ وجه  هنَّ

ة التواتر، وعن النقل عليهم ال  اإلعراض يكون ال يقدح يف صحَّ

  له.مبطالً  عليهم زهجتوُّ 

ا لق اخل ىلٰ امن عارتكب القول بجواز الكت قوله: (وبعضهم فأمَّ

القول رأوا مع  مألهنَّ ، عاإلمجابعضهم إبطال  العظيم، وارتكب

ة هذه األدلَّة أنَّه منا  امقهم بال يصحُّ تعلُّ  بصحَّ ال بدَّ من  يف أنَّهقدَّ

ة يف بل حكاه، كب ما ا مل نرتفإنَّ )، ]] وقٍت...٧٨/[[ص   كلِّ حجَّ

 .ا بعضهاذكرندلَّة الباهرة التي قد ه واعتقدناه لألذهبنا إلي

  يضطرُّ ه، وفيام علي دليل فيام الرتكب كذا وكذا نَّام يقال: اإو

ة إىلٰ  من حيث  ز الكتامنجوِّ ارتكابه، ومل نُ  املرتكب لزوم املحجَّ

جوازه كشف لنا عن  بارا ذكرناه، بل ألنَّ االعت ليصحَّ لنا منضطرُّ 

 عليهم. 

ا اإلمج  يف نَّ أ  نا عىلٰ دلَّ  عندنا، ألنَّ الدليل قد اع فليس بباطلفأمَّ

ينعقد  جيوز أنْ  ، فليسىلٰ تعا هللا ةً ، حجَّ جمعني معصوماً مجلة امل

عيه  امل من هذا الوجه، ال كباط اإلمجاع عىلٰ   ن.املخالفويدَّ

لق ال جيوز اخل ك وأصحابك ارتكبتم أنَّ ثّم يقال له: لكنَّ

 عات، وادَّعيتم أيضًا أنَّ اجلام ذلك إىلٰ ن، وجتاوزتم الكتامعليهم 

ة  ما تريدونلكم يسلم ل دعمُّ اطل بشبهة وال تب جتتمع عىلٰ  ال األُمَّ

ةنرص ، ج بعد الرسول جَ واحلُ  ته من االستغناء عن األئمَّ

ة ونفي وجود األ  يف جتويز ذلك عىلٰ رأيتم أنَّ وألنَّكم  ة ئمَّ األُمَّ

ارتفاع  ا إىلٰ إلسالم، وطريقنوخروجًا عن اين، عن الدِّ انسالخًا 

ع، فحملتم الرش]] و٧٩[[ص ات /دمن العبا ءالثقة بيش

 ئز يف العقول ليصحَّ لكم مذاهبكماملعلوم اجلا دفع ىلٰ ع سكمنفو

 الفاسدة.

ا قول ات أو بعضها يَّ إنكار العقل هم إىلٰ ذلك بعض (ثّم دعا ه:فأمَّ

ة يفإث لكي يثبت له صحيحة ج الجَ لوا احلُ ن فأبطالزما بات حجَّ

هذه  عًا عىلٰ ن فركال لو ثبت وماتوا ما ال أصل له، [لكي ُيثبِ 

بطريقة العقل أو   يمكن إالَّ الإلمام بات اثإاحلجج، ألنَّ 

من   ة العقلبطِل أدلَّ يُ فواضح البطالن، وكيف التواتر...])، 
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ل يف حجاجهم خصومه إل تقاٰىض  يها،  ع مذاهبهم علودفيها، وُيعوِّ

ل كالمنا إىلٰ اب أنَّ معتمدنصاحب الكت ٰى وال يرل هذه  ا من أوَّ

م  ، فكيفالعقل ةحمض دالل لرئاسة عىلٰ ثبات ايف إة ايالغ يتوهَّ

احلقيقة  ات يفين أنكروا العقليَّ بالعقل اعتقاد بطالنه؟ والذ تجُّ املح

  الذين نفوا احلاجة إىلٰ  من حيث ال يشعرون همأبطلوها و

 اجة إليهم.ل باحلة العقؤساء مع شهادالر

ا قوهلم: (ف صل ال أ ] أشخاصبات إث ىلٰ اهم ذلك إ[ثّم أدَّ أمَّ

 اامًا خمتص� ذا الزمان إمهوا يف فأثبت ه،عوهلم لكي يصلح ما ادَّ 

 بنيٌّ عىلٰ ر...)، فمأثُيعَرف منه عني أو  نْ بنسب واسم من غري أ

د دعو لنا وحم ٰى جمرَّ بة يف مة واجأنَّ اإلما عىلٰ ض االقرتاح، وقد دلَّ

 ذاعه، وإدف رة عىلٰ ]] فيه وال قد٨٠  ال حيلة /[[صزمان بام كلِّ 

ه عباده ملا في ح لعللري مزيغ اىلٰ يكون القديم تع ل أنْ حااست

ة، وليس لطفهم ومصلحتهم وجب القطع عىلٰ  هل ج وجود األئمَّ

يف أمرهم بقادح يف ودخلت عليهم الشبهة وجودهم  من جهل

 ها.ض عليوال منع معرت ة،األدلَّ 

 ُيعَرف ال أراد أنْ   أثر...)، إنْ َرف منه عني والوله: (ال ُيعوق 

ا كان م فليس كلُّ  ةملشاهدراد باأ  وإنْ  ه،ل فام ذكرناه ُيبطِليلدلبا

 ه. غري مشاهد جيب نفيه وإبطال

ا قوله: (وأدَّ  ورة يف رضعاء الادِّ  قة إىلٰ ذه الطريبعضهم ه ٰى وأمَّ

ملعارف لقول بأنَّ اا إىلٰ بعضهم  ٰى ف، بل أدَّ خالامل النصوص عىلٰ 

عينا م)، فليس فية...رضوريَّ ها كلَّ   إالَّ  ة يف النصِّ وررضلا ن يدَّ

ا من يعرفه من طُ  وقع من جهته، نممَّ  مع له،السا عىلٰ   ق اخلربرُ فأمَّ

عيفينا أح وما نعرف ة،ورفخارج عن باب الرض الً يدَّ أنَّ  دًا حمصِّ

 باعتقاد  ُيعريِّ ال ب أنْ ، وقد كان جيةريَّ ها رضواملعارف كلَّ 

فتتح ذي اظ الاحن اجليب عثامن له مثل أ عارف مورة يف املالرض

 ر.ما هو املشهو ىلٰ ه إفي ٰى هاملنكر، وتنا أيهذا الر

*   *   * 

ا قو]] ٩٨[[ص  جتب   مامة الأنَّ اإل ىلٰ له: (وأحد ما يدلُّ عفأمَّ

 ةسمعيَّ  يراد ألُمور ام]] أنَّ اإلمام إنَّ ٩٩[[ص من جهة العقل /

ه راد لكان ما ي كلها، وإذاا شافيذ األحكام ومة احلدود وتنكإقام

 إثبات ل يفمدخون له فيه فبأن ال يك قل مدخل للعام الاإلم

م من كالمة أوىلٰ اإلما أنَّ  ابيَّنَّو ي،منا يف إبطاله ما يغن...)، فقد تقدَّ

ليه نَّ احلاجة إوأ  ر يتعلَّق بواجبات العقل،راد له اإلمام أميُ  ما

د إذا كان أحترد، وليس مل ادة بالسمع أو اء وردت العبجبة سووا

أشبهها جيب  ما د واحلدو به السمع كإقامة اءم له ما جإلمايراد ا ما

م شبهة كالإنَّام كان يف هذا التبطل احلاجة إليه من وجه آخر، و أنْ 

األُمور يف ة تنايف احلاجة ور السمعيَّ حلاجة إليه يف األُمو كانت ال

ا ة، فليَّ العق  .يام ذكرهف ذلك فال طائلإذا مل يكن كأمَّ

ا قوله: وه كرمتا ذراد ملُنسلِّم أنَّ اإلمام يُ  الا إنَّ  قالوا: (فإنْ  فأمَّ

 ال: ال بدَّ من أنْ يق وقوله: (فطريق الكالم معهم أنْ فقط...)، 

ا أنْ  بأمر ما،قيًِّام  ونيك ًة، يكون بام  إمَّ  وقدذكرناه، أو يكون حجَّ

الكتاب حب  به صاما ظنَّ  الكالم عىلٰ  قد سلف..)، فأبطلنا ذلك.

 ال بام ةين وحجَّ أنَّه لطف يف الدِّ  نا عىلٰ لدلَّ ة، ونه حجَّ بطل كوأنَّه أ

 مثله. شبهة يف 

ا قوله: (فإنْ  ل عن الرسو يؤدِّ أَال حيتاج إليه ليُ قالوا:  فأمَّ

ذلك،  عن علمنا أنَّ التواتر يغني ة؟...)، وقوله: (فقديعالرش

 في.واتر ما يكالت يف فقد مٰىض  ع...)،اإلمجاوكذلك 

ا ا ]]١٠٠[[ص /  أنْ أنَّه ال جيوز  ذهبنا إىلٰ  نْ وإ ااع فإنَّ إلمجفأمَّ

جمعني استقرَّ عندنا أنَّ يف مجلة امل باطل من حيث د عىلٰ قينع

ة قبل ثبوت وجل اإلماُجيعَ  ز أنْ ومعصومًا فليس جي ود م حجَّ

ع ال إنَّ اإلمجا قلنا: هاهنا ملجمعني، فمنة ااملعصوم، وكونه يف مجل

ناء بالتواتر ستغاالل عاق  مام، فكيف يتوهَّ به عن اإلم ٰى نُيستغ

وتسعة أشعار ما  بعد الرسول يعة رشدٍّ للواإلمجاع عن مؤ

 يعة عىلٰ يف الرش َل بام؟ ولو ُعوِّ بهمجاع فيه، وال تواتر ُحيتاج إليه ال إ

 تواتر اخلربومل ي ع عليهما مل ُجيمَ  كوني تواتر واإلمجاع لوجب أنْ ال

ة علينا يعة، أو الالرش به ليس من  ين فاسد.ألمر اكالفيه، و حجَّ

ا قوله: (فإنْ  فساد  ابيَّنَّ، فقد اخلطأ عليهام)بجواز ا قالو فأمَّ

هو  بإثبات التواتر، فحُّ إالَّ مام ال يصإلأيضًا أنَّ إثبات ا ابيَّنَّذلك، و

ته، و كالفرع عىلٰ  ، مامةثبات اإلقول بإنه اليصحُّ مع بطالال صحَّ

إثبات  يق إىلٰ بطر نا ليسندر عم، ألنَّ التواتام توهَّ األمر ك فليس

يف األعصار، بل  ووجوب وجودهم جلملة،ا ة يفأعيان األئمَّ 

ته، وإنَّام طريق ذلك هو الع ثبات أعيان إ ق إىلٰ تواتر طريالقل وحجَّ

ة ضًا ذلك أي إىلٰ  كان ريه، وإنْ ن غ، ولكون اإلمام فالنًا دواألئمَّ

ة مامقول باإلال أنَّه ال يصحُّ  ظنُّ كيف ياملعجز، فوهو  ق آخرطري

بطِل التواتر، وقد ا نُ ه أنَّ تومهُّ  عىلٰ  مبنيٌّ أنَّ ذلك  مع بطالنه. عىلٰ 

منا أنَّ  زن إنْ و ااألمر بخالفه، وإنَّ  قدَّ ض املتواترون عن يعر ا أنْ جوَّ

فيام ب ن الكذتواتريامل زين عىلٰ وِّ قل ألجل ما ذكرنا فغري جمالن

 رون به.يتوات



 ٣٠٧  ...................................................................................... عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ا قوله: (و١٠١[[ص / إليه إلزالة تاج قالوا: حي ٰى مت]] فأمَّ

أنَّ ذلك يزول من دون  ابيَّنَّفقد   ذلك،غري ىلٰ السهو واخلطأ، إ

لك] وأنَّ السهو ال ليه يف ذ حيتاج إال ُعِرَف [أنَّ اإلمام اإلمام إذا

مجيع   عىلٰ ال يصحُّ ق التواتر، وطري يقع يف نقل األخبار عىلٰ 

م أنَّ ما يكون تة...)، فقد مَّ األُ   ارتفاعه من  ه ويفام لطفًا فيماإلقدَّ

 ه مقامه.يه غريف يقومرضوب اخلطأ ال 

ر، اتطريق التو خبار عىلٰ ه: (إنَّ السهو ال يقع يف نقل األوقول

ة)، فه حُّ عىلٰ وال يص السهو،  يف ٰى ب أنَّ األمر كام ادَّعمجيع األُمَّ

ة علي طأ؟ يعني فيامخلد ام تعمُّ همن عليأين نأفمن   ه،جتتمع األُمَّ

 ينايف  عادة الالمن  إليه يف امتناع السهو عليهم يفزع إذا كان ما و

ة عىلٰ ا د اخلطأ، فقد ثبتت احلاجة إىلٰ تعمُّ   ، فبطل مالٍ  حاكلِّ  ألئمَّ

عي   من االستغناء عنهم. يدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /العملم والعل رشح مجل

: اإلمامة  ٰىض د املرتقال السيِّ  :مسألة]] ١٩١ص [[

عدهم من الح وبالصمن زمان، لقرب الناس  ة يف كلِّ واجب

 د عند وجود الرؤساء املهيبني.الفسا

ليف من دوهنا  سن التكقالً ال حيع الرئاسة واجبةح ذلك: رش

م وز منهمعصومني وجي غريفون املكلَّ ]] ١٩٢[[ص /ن إذا كا

 ظلم.لالفساد واأ واخلط

كان  ٰى فني متكلَّ امل أنَّ  رضورةً  معلن اذلك: أنَّ  عىلٰ  لُّ والذي يد

ب اجلناة وينتصف من ؤدِّ بسط اليد يُ هيب منع ممطاهلم رئيس 

قرب ومن الصالح أ  نوا إىلٰ كاظلوم ويردع املعاند، الظامل للم

 ذكرناهحسب ما  -ته صف خلوا من رئيس هذه ٰى . ومتالفساد أبعد

ج رهلا اد أقرب ووقع بينهمأبعد ومن الفس من الصالح واكان -

 واملرج.

، ال خيتلف  ذكرناهلذي ا طبالرش م بام ذكرناه رضوريٌّ العلو

 ناه.كرة فيام ذحوال مستمرَّ ألوقات واألزمان واألحوال بل األبا

. وإذا ثبت كوهنا لطفًا وجود الرؤساء لطف بذلك أنَّ  فبان

  حيسن التكليفوغريها، وملف املعاراف من كسائر األلط جبتو

 من دوهنا. 

رشحها طويل، وقد  ضع، ألنَّ املوفية يف هذا اك لةوهذه مج

  يف اإلمامة) ويف (الذخرية).الكتاب (الشايفاه يف وفينستا

*   *   * 

  ):هـ ٤٣٦(ت    السيِّد املرتٰىض   / يَّة (خ)الطرابلس   ئل جوابات املسا 

ة قد عقليَّ ألدلَّة الا  أنَّ النصِّ  ما دلَّ عىلٰ  ٰى ]] أقو١٧٣[[ص 

ه زمان، وأنَّه ال بدَّ من كونلِّ  منه يف كبدَّ  الم أنَّ اإلما عىلٰ  تدلَّ 

ذلك  ]] القبائح، وأنَّه قطعًا عىلٰ ١٧٤كلِّ /[[ص  مًا منمعصو

ت هذه تقوبتاتًا. وإذا اس ة يف ااجلملة ورَّ إلمامة بعد وجدنا األُمَّ

 ل الشيعة بأنَّ قوهلا، منها رابع  ثة الأقوال ثال ىلٰ ع  وفاة النبيِّ 

. ومنها قول  طالب ن أيبب نني عيلُّ ؤمامل اإلمام بعده أمري

اس بن عبد املطَّلب  ال هو العبَّ مام يف تلك احل اإل: إنَّ ةيَّ اسالعبَّ 

ه عليه وآل(مام بعده بأنَّ اإلها القول من. و)رضوان اهللا عليه(

  ن جعله هم ممنلني، فالف من القائاخت أبو بكر، عىلٰ  )السالم

ة، بكريَّ عليه وهم ال )لسالما لهعليه وآ(سول من الر بنصٍّ إمامًا 

عتزلة واخلوارج ة له وهم املاألُمَّ يار ختومنهم من أثبته إمامًا با

 ن وافقهم من الِفَرق.وأصحاب احلديث وم

... لفقد   اسئلني بإمامة العبَّ ذهب القاإذا كان مو

 يكن إذا مل.. هبا، و .ي فيهامه، إذ ذي هو العصمةال ط العقيلالرش

يف اإلمام مقطوعًا إليها  ليه ته والقطع عثبا من إبدَّ  ط الذي الالرش

احلال هو يكون اإلمام يف تلك  َق إالَّ أنْ هلام، فلم يب إمامة   فالامفيه

هذا املذهب  بطل  ، ألنَّه إنْ ب أيب طال بن عيلُّ  نيأمري املؤمن

ة، فإنَّ يع األُ مج عن ن خرج احلقُّ الكام بطل األوَّ   دًا منهم ملأح مَّ

 الثالثة. ؤالءاحلال غري هلك إلمامة بتا يفيعتّد 

والعصمة بالعقل،  وجوب اإلمامة  عىلٰ  ندلَّ  ومل يبَق إالَّ أنْ 

ة بناتُ من كُ  ةه يف مواضع كثريايَّنَّبوهذا ممَّا قد  يف الكتاب  وخاصَّ

ة األُ  جوب جنسو . والذي يدلُّ عىلٰ )الشايفـ (باملعروف  ن ممَّ

س ت أنَّ النااداورًة وباختبار العرض لما نعزمان أنَّ كلِّ اسة يف الري

ب ٰى مت م باسط اليد ُيقاألمر نافذ  خلوا من رئيس مذهب مهذَّ وِّ

ل م واألفعااشبينهم التظامل والتغ اجلاين وُيؤدِّب املذنب فشا

م متالقبيح ع الرتداا هم من هذه صفته كانوا إىلٰ دعا ٰى ة، وأهنَّ

 كلَّفهم وأراد منهم ٰى تأقرب، وم ىلٰ ة املثاحلجَّ ولزوم ر نزجاواإل

ب هو مق م باميلطف هل عل القبيح ال بدَّ أنْ ره فل الواجب وكفع رِّ

 يهم من إمام يف كلِّ لِّ ال ُخي  مبعد من مسخوطه، فيجب أنْ  من مراده

بدَّ  فال ام ال ُتستَدرك باالختيارأنَّ صفات هذا اإلم ابيَّنَّ مان. وإذاز

 ه.نعي ىلٰ نصِّ علمن ا

  ما ليه عىلٰ ة إعصمته أنَّ جهة احلاجوب وج لُّ عىلٰ والذي يد

ة، فليس خين األُ بيح مقهي جواز اخلطاء وفعل ال انَّبيَّ  يكون  لو أنْ مَّ
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ك جيوز ذل ته أو اليَّ رع اخلطأ ما جاز عىلٰ اإلمام جيوز عليه من 

ل إليه  اجةعلَّة احل وجوب إثبات إمام له، ألنَّ  عليه، ويف األوَّ

ذا وه ن ذلك نقضًا للعلَّة، كاالَّ وإفيه، ]] ١٧٥/[[ص  ةموجود

م إما تهاء إىلٰ و االنة أ مَّ من األئ ىٰ إثبات ما ال يتناه ىلٰ ي إؤدِّ يُ 

 معصوم وهو املطلوب.

 وه إىلٰ ذي ذكرمتالدليل الة يُّ حاجٍة بكم يف نرصقيل: أ  فإنْ 

ري تأثريًا كك تأثلذل ٰى را ناإلمامة يف كلِّ زمان، ومإثبات وجوب 

 ؟إجياب العصمة

وثبوت مان ة يف كلِّ زماموجوب اإل  ندّل عىلٰ مل ٰى مت ا:لنق 

زنا أنْ قَّ ال خيرج نَّ احلنعلم أ العصمة لكلِّ إمام مل  ة، وجوَّ  عن األُمَّ

ة عىلٰ جتمع ا ا الذي اعتمدناه، وهذ  الدليلال يستمرُّ ف الباطل، ألُمَّ

ه ال يدخله أنَّ  نا إىلٰ ر كالميف صد ليهإالدليل هو الذي أرشنا 

ع يُ تقابل بام . فيمكن أنْ وال جمازل امحتا ظواهر تنافيه له  أنَّ  ٰى دَّ

ة ال جيوز طريقة رضوريَّ ة وقسمة عقليَّ   عىلٰ مبنيٌّ  وتعارضه، بل هو

 ألفعال.قوال وايشء من األب ا وال االعرتاض عليهاالعدول عنه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض سيِّ ال /ملذخرية يف علم الكالا

 إلمامة:: الكالم يف اباب  ]]٤٠٩[[ص /

 ما بنا (الشايف يف اإلمامة) كلَّ كتا د أوردنا يفق  اَ كنّ ا وإنْ إنَّ 

أبعد الغايات،  من الكالم وانتهينا فيه إىلٰ  لفنِّ إليه يف هذا اتاج ُحي 

تاج نعة وكالم ال حيتاب من مجلة فيها مقهذا الك وز إخاللجي فال

 ذلك. عىلٰ  عاملونغريه، ونحن  ىلٰ معه إ

 ان:زم وجوب الرئاسة يف كلِّ  الداللة عىلٰ  يف: صلف

التكليف ثبوت  أحدمها طني:نَّام نوجب الرئاسة برشا إعلم أنَّ ا

 زال الرشطان أو ٰى فمتط اآلخر ارتفاع العصمة. ، والرشالعقيل

 ئاسته.وجوب لر حدمها فالأ 

  قة، وهي فرضطلالرئاسة املويقتضيه العقل والذي يوجبه 

ا اسة هلحة التي نوجب الرئي، فإنَّ املصللنهوار األم ونفاذ الطاعة

 نة.بذلك مقرت

إليه   ٰى وحمنبئًا يُ  وجبناهالذي أ س يكون الرئي وال فرق بني أنْ 

 ال يكون كذلك. نْ الً لرشيعته وبني أ ومتحمِّ 

ذًا لرشيك ني أنْ ق أيضًا بفروال  ة  د رشعيَّ قيًام حلدوع ومون منفِّ

 ملطلقة.الرئاسة ا بوجام نا إنَّ ك، ألنَّ ن كذليكوأو ال 

يكون  ن أنْ اه مالذي أوجبن الرئيس ]] وال بدَّ يف٤١٠[[ص /

ما  وجبنا عصمته عىلٰ ذه العلَّة أ ده. وهلفوق ي يد ال رئيس له وال

 .مشيئة اهللا تعاىلٰ سنُبيِّنه ب

 عن القبيح نزجارط، واإلهذا الرش إىلٰ  حاجة ا قيل: أيُّ إذف

 اء؟وخلفاء األُمر ن باألُمراءأمَّ يت لرؤساءتربة يف املعة اواملصلح

  وا رعيَّة لغريهم وراجعنييكون لون من أنْ راء ال خيقلنا: األُم

كذلك إالَّ ني بغريهم، وال يكونوا ري مؤمتِّ أو كانوا غ م الكلِّ إما إىلٰ 

ه ة فل. ومن كان هبذه الصف كاملنيوا معصومنيونيك بعد أنْ 

قل ال عة فإنَّ العامج واكان إنْ وجوهبا، و  إىلٰ  التي أرشناالرئاسة 

ان هؤالء ك إنْ مان واحد. وين يف زة كثريوجود أئمَّ يمنع من 

كلِّ حاٍل   فقد ثبت عىلٰ  بإمام الكلِّ مؤمتّنيريهم وة لغاألُمراء رعيَّ 

كان  ن ذلك وإنْ  بدَّ موأنَّه ال ه،ئاسة من ال رئاسة عليوجوب ر

 .بدٌّ  ه كاألُمراءغريبي من الرؤساء سة من يقتدامن رئ

ة وخالط رف العادعاقل ع نَّ كلَّ ما ادَّعيناه أ  يدلُّ عىلٰ  الذيو

افذ األمر يب النس املهلرئييعلم رضورًة أنَّ وجود ااس، الن

عظمه، م والتقاسم والتباغي أوديد التدبري يرتفع عنده التظامل الس

قع  ه يَد من هذه صفتُفقِ  ، وإنْ بارتفاعه أقر اس إىلٰ يكون النأو 

وقوعه  إىلٰ  أو يكون الناس يه من الفسادنا إلرش أ  ما عنده كلُّ 

 ب.أقر

من   متناعواال ه لطف يف فعل الواجبانَّبيَّ  ما اسة عىلٰ فالرئ

 منها. ودليل وجوب املكلَّفني ال ُخييل اهللا تعاىلٰ  قبيح، فيجب أنْ ال

 وهلا. لطاف يتناإلا

 وإنْ ه. ظرتلف مل حيسن منايها خماف فخال ذه اجلملة إنْ وه

صلحون عند بعض الرؤساء ويد الناس عند قد يفسه نَّ أ ٰى ادَّع

ال  انَّ ]] كالمنا، أل٤١١/[[ص  عىلٰ  ذلك معرتضاً مل يكن  فقده،

ام قلنا: ، وإنَّ ] رئيسحون عند [ذلك عىلٰ نَّ الناس يصلعي أ ندَّ 

 اد الوالفسيف باب الصالح اجلملة  ئاسة عىلٰ لروجود جنس ا

لرؤساء بعض ا ئاسةر ندمن الناس عسد فمن فيكون كفقدها، 

بدَّ  ب الك من األسباذل ٰى جمرسده أو ما جيري ه يعاديه أو حيألنَّ 

 ئاسة غريه.عند ر الصالح ىلٰ يكون أقرب إ من أنْ 

عن  وجوب اإلمامة املارقنيأنَّ اخلوارج املبطلني ل ٰى  ترأَال 

ة طاعة ا يف صبونه ويرجعون س ينمن رئي ما خلوا قطُّ ألئمَّ

مظلومهم من ناهتم وينصف أيدي ج عىلٰ  ذأخم إليه، يورهُأم

  معروفون؟رص كلِّ عهم، ورؤساؤهم يفظامل

جود الرؤساء  عند و لَّفنيللمكقيل: الصالح الذي حيصل  فإنْ 
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رات جاوينتظم به أحوال الت و فيام يتعلَّق بالدنيا ومنافعها ه

 .ةينيَّ الدِّ  صالحوإنَّام جيب املين بالدِّ  ق لذلكتعلُّ  ايش، والواملع

كرتم، وفيها ة، وهي ما ذيويَّ ساء مصالح دند الرؤ: لوجوناقل

 إىلٰ  ن أقربيكو أنَّه يرتفع معها أو انَّبيَّ ا قد ، ألنَّ لح دينيةمصا

 حمالة.م والبغي والصالح بذلك ديني وال االرتفاع الظل

خلوفه من بيح ف من القاملكلَّ امتناع  قول: إنَّ ي وليس ألحٍد أنْ 

]  [بذلكًأ ال يستحقُّ ون ملجيك أنْ  ِخله يفديُ  هديبقاب اإلمام وتأع

 دة معالقبيح مرتدِّ  إىلٰ اعي ما رفع الدواإلجلاء ًا، وذلك ألنَّ ثواب

ة، أَال ساء واد الرؤوجو م قد يعصون وخيالفون  ٰى تر ألئمَّ ويقع أهنَّ

م ُعلِمَ كلَّفني؟ فامل كثري من لرئاسة منا القبائح مع وجود غري  أهنَّ

يح مع متنع من القب من استحقَّ ملجئني الا نوكا ملجئني، ولو

 تعظيًام، وقد وال ف مدحاً رصِّ رئيس مت يه يف زمان وجودقدرته عل

 ك.الف ذللمنا خ]] ع٤١٢[[ص /

نتم كاحدًا بال ثاٍن له، أ مكلَّفًا و لو كلَّف اهللا تعاىلٰ قيل: ف فإنْ 

ظلم  جبتموه فأّي أو ؟ فإنْ جبونهو ال توه أ يس لن نصب رئتوجبو

ن  هذا املكلَّف مال، وليس مع بغي أز وأّي  ا الرئيس،هذ عرف

م مذهبكم يف وجوب نقضتمل توجبوه  عليه؟ وإنْ يظلمه ويبغي 

اللذين ذكرمتومها، وينبغي طني ثبوت الرشيس مع الرئ ة إىلٰ احلاج

 امعة.لتكليف جليكون ا أنْ و دوا رشطًا ثالثًا، وهتزي أنْ 

يس املنصوب رئلاف يظلم هذا املكلَّ  ن أنْ قيل: يمك وإنْ 

ن من  إنَّامفسه، فن ن أين سًا له، فم وُنِصَب رئيظلمه اذا ُوِجدَ يتمكَّ

 ريتفع؟ظلم ف ن منوهذا املكلَّف ال يتمكَّ ذلك وجوب 

ن من ف وإنْ قلنا: املكلَّ    قبيح متعدٍّ إىلٰ  كان واحدًا فقد متكَّ

  ن موال غريه إذا متكَّ أ الظلم وأخذ  زم عىلٰ ويع يريد ، وهو أنْ هغري

يده  لرئيس يأخذ عىلٰ . وإذا كان اح قبيحالقبي والعزم عىلٰ  ها،نم

ن ممن الظلم إويمنعه  يح، م القبا العزهذ   يكن له داٍع إىلٰ نه ملذا متكَّ

 كان وجود الرئيس لطفًا فيه.رتفع وامتنع وفا

 كلِّ بلد  يف  تعاىلٰ هللاينصب ا أنْ ب قيل: طريقتكم هذه توج فإنْ 

يوجب نصب  ، وهذاني فيهة املكلَّف لعلَّ ًا حي مزًا وإالَّ مل يكن سرئي

ة يف مَّ أئ  كلِّ زمان.ة عدَّ

اقريب وبعيد من رئيس،  بلد  لكلِّ أهلنا: ال بدَّ قل  أنْ  فإمَّ

 من ِقبَل  أو يكون له صفة األمري املتويلِّ صفة إمام الكلِّ ون له يك

ة نع  احلال ال يم إنَّ جلميع، ف وإمام الِّ رئيس الك من نصب عدَّ

منع من ذلك  العقل ال ي، فإنَّ األصيلصفة اإلمام  له ممَّنء سارؤ

]] ٤١٣/[[ص  وإالَّ  اع،واإلمج لسمعاآلن منه لام امتنعنا وإنَّ 

زناج ها] والبالد مجيعها هلم صفات لِّ اء األقطار [كون رؤسيك أنْ  وَّ

ة، وإنْ  اإلمام ال  أنَّ  قد ُعلَِم منهالنا هذه حااحلال ك] [كانت األئمَّ

لبلدان هلم ء األقطار وا رؤسانا أنَّ  واحدًا قطعاماً الَّ إمإ ونيك

م يرغبت األُمراء وأ صفا  .كلِّ ون بإمام الهنَّ

كان واحدًا    اإلمام إذانا: إنَّ إذا قلكرناه ما ذ وليس يلزم عىلٰ 

ألقطار  افون يفلَّ يكون املك ر األرض أنْ وُنِصَب يف بعض أقطا

 نْ زمان طويل، أعد إالَّ ب لهحاهم املعرفة بس يمكنلبعيدة منه ليا

 يف تكليفهم. ني من لطفهم وا خاليكون

ته يوجب أنَّ  ا عىلٰ ناه ودلَّلنب الذي نرصلك أنَّ املذهوذ صحَّ

أحد،  ة يف كلِّ بلد وعند كلِّ ة عدَّ امة أئمَّ وجب إق كليف يأصل الت

ام قرَّ اإلماست بعد أنْ من  اىلٰ  تعح اهللاصليست وجيوز بعد ذلك أنْ 

 يف األصل.  ممكنرع وغريممكن يف الف همرائه، ألنَّ وأُ ه بخلفائ

بلغ يف  ما ياإلمام  رِّ بعيدة عن مق البلدان القيل: أليس يف إنْ ف

صوب، فكيف يقع  ة اإلمام املنه معرفمكن مع ال يحدٍّ  البعد إىلٰ 

 الة؟حلا مرائه وخلفائه مع هذهاالستصالح هلم بأُ 

ن  رتم وجب نصب مذكا م إىلٰ  ال يف البعدنتهت احلا إنْ  نا:قل

 هناك. ه صفة اإلمامل

من البالد  اعنَّ ٰى  نأكثريين فيام ة جتويز أئمَّ يل: هذا يقتيضق  فإنْ 

 ا الوقت. هذيف

األرض  ن عىلٰ الزمة لكلِّ م نا ة نبيِّ انت رشيعك قلنا: إنْ 

 أنْ لن جيوز فم األرض و قريب وبعيد يف ختبرش ولكلِّ من املكلَّف

ة بمعجزاواحلبارنا متَّصلة به أخو كون مكلَّفًا إالَّ ي  نا ت نبيِّ جَّ

ة ول -اتَّصلت  عليه، وإذا]] ٤١٤/[[ص  ةورشيعته قائم و يف مدَّ

ام يلزمه من األُمراء كينصبه ء بمن ه االقتداأخبارنا به لزم -ة طويل

رض ويف األ حدب ىلٰ ن عيكو جاز أنْ  ع. فإنْ هذا الرش االنقياد إىلٰ 

جاز  يعتناف برشمكلَّ أخبارنا به وال هو  الصمها من ال جيوز اتِّ وخت

اإلمام يف ه اإلمجاع أنَّ ذي اقتضاة. فإنَّ المَّ له إمام وأئ ينصب نْ أ 

 أخبارنا إالَّ  ويعرف أخبارهرانا ونعرف ع ملن جيري جملرشذا اه

ا من ليس هذه أحوال يف . ونِّ واجله وهو كاملالئكة واحد. فأمَّ

يه غري  فنه بعينه نظر، والشكُّ م ]احلقِّ  القطع [عىلٰ وصيل ذلك تف

 ونارصون له.مون عليه لِّ حن متكبام ن خملٍّ 

 أنْ كلِّ زمان لوجب يف  رئاسة لطفاً : لو عمَّ كون القالوا نْ فإ

، وجب ذلك يف املعرفة باهللا تعاىلٰ   مكلَّف، ملاف وكلَّ  تكلييعمَّ كلَّ 



 عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ...................................................................................... ٣١٠

ما ال  إىلٰ ي ؤدِّ مام نفسه ويُ إلطفًا لإلمامة لان تكو أنْ  وهذا يقتيض

 ة.ئمَّ هناية له من األ

وص  بعض يف خص عىلٰ قياس بعضها  ال جيبلطاف قلنا: األ

يه بحسب ما  فيام إلطاف فطافاً إثباهتا أل عموم، وإنَّام جيبأو 

يف تكون الرئاسة لطفًا  هذا أنْ  عىلٰ ، فليس يمتنع لداللةتضيه اتق

 كلِّ تكليف يف اً طفمل يكن ل وإنْ  ذلك عىلٰ ة الدالَّ  ةن لألدلَّ كلِّ زما

 ومكلَّف. 

و  إمام هفًا يكون له كان مكلَّ  وإنْ  م نفسهاإلما ام مل جيب يفنَّ وإ

ن له فيملقبيح أو تقليي لطف يف رفع اام هإلمامة إنَّ لطف له، ألنَّ ا

ا من هو معصوم مقطوع عىلٰ صفة فعل القب جيوز ال أنَّه  يح، فأمَّ

االمتناع  إىلٰ  قربأ عهلطف يكون م ٍة إىلٰ اجح ًا فأّي يحبخيتار ق 

 والقبيح؟

ف من حيث   تكليف ومكلَّ ا لكلِّ عمومه عرفة مل جيبوامل

ها ليس األوقات، بل لدليل] ت[عمَّ   عىلٰ  جود يف اإلمام.بمو خصَّ

 ، فإنَّ حالٍ  كلِّ تكليف وال كلِّ ة لليست عامَّ نفسها عرفة أنَّ امل

ت ]] النظر ليس٤١٥[ص [/ ال مهلةحوأ العقيل يف التكليف 

  عمومها كلَّف ها يف كلِّ ممومفة لطفًا فيه، فقد خالف ععرامل

 ألزمان.للتكاليف وا

 فًا يف التكليفا لط يمكن كوهن: بأنَّ املعرفة اللَّلواتع فإنْ 

 ظر.لة النمان مهالعقيل يف أز

ر ق التقديء أمكن من طرييش كذلك، وليس كلُّ قلنا: هو 

 اجلميع كام قطعنا طف يفل اأهنَّ  ع عىلٰ ه ُيقطَ نء بعي يشيف اً كونه لطف

 ال الظاهرة.فعيف األ

مكن كوهنا لطفًا ام ي اإلمامة إنَّ نقول: إنَّ  أنْ أيضًا ويمكن 

منه،  وقوعه كُّ يفعل القبيح وُيَش ن جيوز منه ففيم فعًا للقبيحورا

ا  مكن رفع ي فالبتَّة منه يقع ال القبيح ال من قطعنا بالدليل عىلٰ فأمَّ

 .املعرفة ٰى هذا الوجه جمر مة يفماإلفع، فجرت اا هو مرتم

هنا  ه هاأكثر ما أوردناالسؤال وعن  عن هذاجلواب ا ابيَّنَّقد و

لك املوضع له، حسب اقتضاء ذاه ب، واستقصين)الشايف(يف كتابنا 

 فاية. عليه هاهنا ك قترصنافيام او

 اهراً ظ لِّ حالٍ إلمام يف كا يكون قيل: هذا يوجب أنْ  فإنْ 

هو تدبريه  اجرعن القبائح به، فإنَّ الزاالنزجار  قعي ٰى تَّ فًا حمترصِّ 

ن الناس يف حال ويك  أنْ ذا يقتيضجود عينه. وهه ال وفترصُّ و

 ليفهم.ة يف تكالعلَّ  غري مزاحيالغيبة 

ة هو اللطف، وفيه ف اإلمام رصُّ أنَّ تهة يف قلنا: ال شب يف األُمَّ

ام بإجياد اإلم الَّ  إال يتمُّ  كان ذلك نْ وإين، الدِّ حة هلم يف لاملص

 عينه. عىلٰ  والنصِّ 

جمموع  به مصلحتنا هو مة ويتعلَّق اإلما فنا يفيتمُّ به لط لذيوا

علَّة احة الإز به، فعليه تعاىلٰ وخيتصُّ  ىلٰ ق باهللا تعاعلوم بعضها يتعلَّ 

 بفعلنا،  يتمُّ إالَّ ]] بنا، وال ٤١٦/[[ص  يتعلَّق فيه، وبعض آخر

نطيع فيه، فإذا عصينا  نا، وعلينا أنْ ليع بهيوج أنْ  ه تعاىلٰ ليفع

ة عطنا كانت احلرَّ وف  علَّتنا.من عهدة إزاحة  وبرئ تعاىلٰ لينا، جَّ

 فينا يفه واملخلصون من خمال مجعنا في تي أ املعرفة ال  أنَّ  ٰى أَال تر 

 منالَّ بُأمور  ض فيها إ غر جهة وجوهبا اللطف ال يتمُّ ال   أنَّ  امة عىلٰ اإلم 

 أنْ  اىلٰ لذي يتعلَّق بفعل اهللا تع ر من فعلنا؟ وامو أُ و تعاىلٰ  فعل اهللا 

فنا من ال السبب املولِّ  قِدرنا عىلٰ ا، ويُ ا وجوهب ُيعِلمن  تفريط د هلا، وُخيوِّ

اهللا بها، وقد فعل فعل سب ي  ا أنْ نفعله  تعلَّق بنا أنْ والذي ي  لها. يف فع 

ف لَّ ك مل فعل ا ال ي  ه أنْ لي ع ا الباب، وليس يف هذ ق به  ما يتعلَّ كلَّ  تعاىلٰ 

ته  مزحي يكون    وال ُنخِرجه من أنْ   ما يتعلَّق به،    يفه.يف تكل ًا لعلَّ

الصالة آبائه  عليه وعىلٰ (زمان إمام ال تعاىلٰ قد خلق اهللا و

ة سمه ونسبه باألا عىلٰ ودلَّ عينه،  اإلمامة عىلٰ ، ونصَّ )الموالس دلَّ

د عىلٰ ه، طاعت القاطعة، وحثَّ عىلٰ   .تهعصيم وتوعَّ

ا  جعة را نا باإلمام إالَّ هبا وهيالتي ال يتمُّ مصلحتر مواألُ فأمَّ

بني واليته، التخلية بينه وكني اإلمام ووهي متالنا، أفع إىلٰ 

 ته وامتثال أوامره. ثّم طاع ابه،ختويفه وإره والعدول عن 

تار ستاال إىلٰ مام وأخفيناه وأخرجناه ا متكني اإلمنَّ يقع فإذا مل

ة يف تكليفنا، نكون مزاحي العلَّ  أنْ  منج نخرة ثّم رضَّ ن املزًا محترُّ 

لينا، عووزره عائدًا إلينا،  وباً ام منسا اإلمانتفاعنا هبذر وكان تعذُّ 

نا لو شئنا أملألنَّ  يعود  ف الذيف فينا الترصُّ فيترصَّ اه، كناه وأمَّ

 علينا. بالنفع

نه ووليس  ط  يسق أنْ ف وبني الترصُّ ا بينه ن خلجيب إذا مل ُنمكِّ

من  ٰى جيري ذلك جمر أنْ اإلمامة لطف فيه، و الذي يفلكا التعنَّ

سقط ي هبا قتعلِّ مل التكليف اه، فإنَّ ]] نفس٤١٧/[[ص  لرج قطع

ا يف و غريه. وذلك أنَّ هلا أ  قاطعيكون هو ال عنه، وال فرق بني أنْ 

هر نه ليظُنؤمِّ  ة خوفه وأنْ نون من إزالمكِّ ا متإلمام عنَّغيبة اأحوال 

ع هبذا اإلمام،  ن من االنتفاالتمكُّ أيدينا  عنج رم خيفلف، ويترصَّ 

ا ألنَّ قطعه قطع الرجل، ٰى ي جمرته جيرعلنا من إخافن فوال كان م

 إالَّ بالرجل. يتمُّ ال  ألفعال التين من امعه متكُّ  ٰى  يبقال
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لرجل   أحدناشدِّ  ٰى الغيبة جمر ج اإلمام إىلٰ ا أحوعلنا ملف ٰى وجر

ا إزالة هذ قدرته عىلٰ القيام لف ليتكنه ع أنَّه ال يسقطفسه يف ن

 مام.قتل اإل ٰى رل جمقطع الرج ٰى ، وجرالشدِّ 

 مان بحيث ال يتَّصل إليهالزيغيب إمام  : إذا جاز أنْ قيل إنْ ف

فرٍق  فأيُّ  ف ظهر،ن اخلوإذا أمن م ٰى غريه حتَّ  زه منميِّ فيه وال نُ 

جده أمن أوا ذإ ٰى أو يميته، حتَّ  ىلٰ اهللا تعا هُيعِدم أنْ  ذلك وبني بني

ن إذا كااالنتفاع  عىلٰ  ا ال نقدرقلتم: إنَّ  ؟ فإنْ تاً حياه إن كان ميِّ أو أ 

. يننان موجودًا باالنتفاع به إذا كا عىلٰ در ًا، ونحن نقتمًا أو ميِّ معدو

ز يِّ ه وهو غري متمتفاع باالن لكم: ونحن ال نقدر عىلٰ  قيل

 مقدورنا تحتوا قلتم: يف أيدينا ذروف العني. فإخص، وال معالش

ف إلينا ومتيَّ ناه من إيامنه وإزالإذا فعل م: لنا. قيل لك زة خوفه تعرَّ

 لنا. ه اهللا تعاىلٰ وجدذا فعلناه أ ا أيضًا ما إأيدين ويف

لصًا رنا خابمقدو نتفاعنا به ممَّا يتمُّ ليس اهني كلِّ الوج وعىلٰ 

 نْ أ  ار، فأيُّ فرٍق بنيقع باختيار خمتليه فعل واإ نضمَّ ن دون أنْ 

ر ظه هتنا واعتقدنا فيه اجلميلإذا أزلنا خوفه من ج ٰى حتَّ  ايغيب عنَّ

 ه، وبني أنْ يارفعله وباخت فه وظهوره منا ونعرف إلينلنا وتعرَّ 

 ب خوفها أسباا اجلميل له وفيه وأزلنعتقدنذا ا، فإتعاىلٰ  ُيعِدمه اهللا

 رتيااخب قهًا يف تعلُّ ت ميِّ كان  حياؤه إنْ إجياده وإ وهلا أوجده؟ منَّ

 وره إلينا وإعالمنا أنَّههو غرينا إالَّ كظه ]] خمتار٤١٨[[ص /

 هو غرينا؟ختيار خمتار با قمتعلِّ ه مام يف أنَّ اإل

  الوجهنيكلِّ  م عىلٰ اعتنا لإلماأنَّ انتفاعنا وإمكان ط ىلٰ ع

ظهور، راد الا وأا أمن منَّألنَّه إذ ه،ال بدَّ من  تعاىلٰ عل اهللايتعلَّق بف

عي أنَّ ي ن أنْ م فال بدَّ  قه اهللا تعاىلٰ يُ  م، وال بدَّ من أنْ ه اإلمادَّ  صدِّ

دلم صحَّ ال نع التي ٰى الدعوذه يف ه ر ظهاها إالَّ بإتها بمجرَّ

 باإلمام ال يتمُّ إالَّ  فاعناانت قد بان أنَّ يده. ف معجز يظهر عىلٰ 

  أنْ فرٍق بني الوجهني، فأيُّ  كال عىلٰ  ه اهللا تعاىلٰ خيتار بفعل

ن يكو يده وبني أنْ  ىلٰ يظهره ع عجز الذياملك الفعل ذلن يكو

  إجياده نفسه؟

وبًا إليه باإلمام منس تفاعنافوت انأعدمه لكان  لو قلتم: فإنْ 

  مستخفيًا. ، وليس إذا كان موجوداً عاىلٰ ت

 عىلٰ ؤمنه ام ومل يف اإلممن أخا بل يكون منسوبًا إىلٰ  لكم: قيل

من  االمتناع  يف فليس غري خأُ  ه إذاتفع به، ألنَّ نفسه فيظهر وين

ن مر. ثّم حينئٍذ ال فرالظهو  لظهور بني أنْ ن اق بنيِّ إذا مل يتمكَّ

يُّ يمكن إظهاره، فأ أنْ  إىلٰ رت اده أو يستيمكن إجي أنْ  م إىلٰ ُيعدَ 

من أخاف  عىلٰ اللوم احة، ومز لَّة من اهللا تعاىلٰ فالع وقع األمرين

 من الظهور. مام ومل يمكنهاإل

ت نا بني أنْ ل  حلوق الذمِّ بنيق فر وال أنفسنا منافع جيب  ُنفوِّ

هتا وِّ نف أنْ  وبني -م عند النظر لعلكوجوب ا -ن أسباب نفعلها ع

 ٰى لعادة أو جرسباب بل معلوم حصوهلا بان أ ، وال جيب عمنافع

 الريِّ د األكل، وعن الشبع ، كنحوا عند غريها من أفعالنا مجراهب

 د اإلمامُيوجِ  ىلٰ عاأنَّ اهللا ت عىلٰ  عنيا قاطب. وإذا كنَّعند الرش

 ننينا متمكِّ د رصإذا أزلنا أسباب خوفه، فقوُيظِهره ال حمالة 

 .نفعل فنحن امللومني ذا ملظهوره، فإ ما يقتيض رين عىلٰ وقاد

ا يف  كالمن ء منقنا هذا السؤال يف يشقَّ ما ح]] و٤١٩[[ص /

ا ة، وهو من أشّد مايلغهذه ا ينا فيه إىلٰ حقيق وال انتهتيبة هذا اللغا

 ًا وإشكاالً. ه اشتباهُنسئَل عن

 ن إمامويز كول إلزامنا جتسؤاب: أنَّ املقصد من هذا الواجلوا

ه الزم، ألنَّ كونه غائبًا. وهذا غري  الً مندومًا بدمع زماننا 

نزجرون يبإمامته، و لقائلنيعته واع به يف حال غيبته مجيع شيتفين

يكون  لغيبة كاما و لطف هلم يف حالفه، وهيبته من القبائح بمكانه

ة الكالم يف علَّ ند وسنُبنيِّ ذلك فصل بيان عفًا يف حال الظهور، لط

 بته.غي

 آخر، ألنَّه حيفظ عليهم من وجهفعون به هم أيضًا منتو

ل إليهم، يصما مل ع الرشيتَّقون بأنَّه مل يكتم من  كانهع، وبمالرش

 ه.  فات هذا كلُّ ذا كان معدوماً إو

ا  ا السؤال، لكنَّني يف هذد املخالفصواجلملة ُتفِسد مقه هذو

جيزوا يف قيل: أ دير، والتق ني عىلٰ ا بكلِّ حاٍل، إذ ب عنه عىلٰ نجي

هور الظ مل يمكن من ُيعَدم اإلمام إذا ان أنْ هذا الزمن غري زما

ان غري ك ع به وإنْ نتفبإمامته فييقّر  دًا ملوالتدبري، ونفرض أنَّ أح

مُّ إالَّ بُأمور ام ال يتة من اإلمفنقول: انتفاع األُمَّ  ،لهظاهر الشخص 

 إلمام جهة ا ا، وُأمور منعلهيف فعليه أنْ  فعله تعاىلٰ  من

  عاىلٰ اهللا ت عىلٰ ، وُأمور من جهتنا فيجب ن حصوهلا يضًا مبدَّ أ  فال

 فيها. عة لطالينا اُيكلِّفنا فعلها وجيب ع أنْ 

ت المتكينه بالُقَدر واآلوم ماهو إجياد اإل عاىلٰ ن فعله تالذي مو

ض إليه،: من القوالعلوم  امهعينه، وإلز عىلٰ  والنصِّ  يام بام فوَّ

 ة.األُمَّ  القيام بأمر

نفسه  ول هذا التكليف، وتوطينهم فهو قباإلما ما يرجع إىلٰ و

 ام به.القي عىلٰ 
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فع  ريهم، ورمن تدباإلمام ني متكة هو األُمَّ  وما يرجع إىلٰ 

نقياد طاعته واال ]] من ذلك، ثمّ ٤٢٠[[ص / عاحلوائل واملوان

 تدبريه. ف عىلٰ ه، أو الترصُّ ل

ده، هُّ ومت همة فال تقدُّ القاعدألصل وهو ا تعاىلٰ  هللا فام يرجع إىلٰ 

ة.  ين ما يرجع إىلٰ ألمرام، وتتلو ااإلم تتلوه ما يرجع إىلٰ و األُمَّ

اإلمام نفسه مل  إىلٰ و اهللا تعاىلٰ  إىلٰ لراجعان صالن ام األتقدَّ  يمل ٰى متف

ما هو فرع لألصلني ليس ا: إنَّه جيب عليهم ة ما قلناألُمَّ  ىلٰ جيب ع

من   اجب فعلهباب ووصل يف هذا النَّه أ لنا: إما ذكرناه وق رج خي

 كونه أصالً.

ة بام جيب عليها، وا خاللب التقديم إومن وجو لعلم  األُمَّ

إلمام ا ونيك كلِّ حاٍل أنْ  ىلٰ ، فيجب عو تعيصتطيع أ  اأهنَّ ب

اها، موطِّنا جمر ٰى العلوم وما جرلُقَدر ولَّة يف العموجودًا مزاح ا

ة إدبريت نفسه عىلٰ  م يقوم العد ز أنْ خوفه. ومل جيوزال  ذا أمن األُمَّ

 جود.يف هذا الباب مقام الو

  وماً معد كان نْ إو - وههبذا الفرض الذي فرض اإلمام نَّ أ  عىلٰ 

ة ودهلَّ إذا  ىلٰ الوجود، ألنَّه تعاحكم  يف - ه يوجد أنَّ  عىلٰ ا أعلم األُمَّ

نوه وأزالوا خوفه وإ ٰى إلمام ال حمالة متا  انوا مكلَّفنيك نْ مكَّ

م ، وجده يف احلال ليتزحَّ منها شيئاً نهم ع ٰى ثّم انطويعة، بالرش

تقدير وال، اىلٰ عمنه تكاملوجود بل مع هذه العناية م ماعنه، فاإل

 .اإلمام هو تعاىلٰ روض املف

ة يف كلِّ ام ننَّ وإ ن اآلن عليه،  ا نحكنَّ زمان إذا وجب وجود حجَّ

 ت احلال.] ذكروه قد تغريَّ فرض [الذيومع ال

ن يأم ٰى السامء حتَّ  إىلٰ  رفع اإلمامبني : أيُّ فرٍق يل لناام ق وربَّ 

 ه؟انمك ىلٰ ع نقف بني الغيبة يف األرض بحيث الو ا،فيهبط فيه

  يعرف أخبار رعيَّته يفالسامء  يفه فرضنا أنَّ  ا إنْ أنَّ  واجلواب:

م ما جيب معه الظهور عليه من أحواهل ٰى فية وال خيطاعة ومعص

 ٰى ملعنيف اسامء كاألرض ]] فال٤٢١[ص ر الغيبة، /[مراواست

 قصود، والقرب كالبعد.امل

  عىلٰ  غيبتهل ب املانع من ظهوره واملقتيضسبالقيل: فام  نْ فإ

 التحقيق؟

املهجة،   خلوف عىلٰ  ذلك هو ايف ببيكون الس : جيب أنْ قلنا

له اإلموما دون  اآلالم نَّ فإ ام وال يرتك الظهور له، القتل يتحمَّ

ة  بياء ة األنام علت منزلإنَّ و م يتحمَّ أل واألئمَّ  لون كلَّ هنَّ

ة عظيمة   َض إليهم.ُفوِّ  بالقيام باممشقَّ

 قتل؟أمن الفإذا قيل: كيف ي

 ف من آبائه هذا قد عر يفم أنَّ اإلما اميَّةماإللنا: عند ق 

الذي جيب  ، والفرق بني الزمانل الغيبةحا رسول البتوقيف 

ب لزمان الذي جيوبني الخوف، فيه غائبًا ل  يكون اإلمام أنْ 

ق في فيه الظهور.  ه شبهة.وهذا وجه ال يتطرَّ

 منه موقوفنيه وأ وفيكون خ ذلك أنْ  تنع زائدًا فيه عىلٰ مم وغري

 نَّ العطب استرت، وإذا ظ ت، فإذا ظنَّ راماالظنون واأل ىلٰ ع

 زات.ات متميِّ ها أمارلسالمة وضدِّ ظهر، ول السالمة

ات األمار عىلٰ  مام عمل اإليقول: كيف ي أنْ  وليس ألحدٍ 

ه ويقع هورظيف  الظنُّ  يكدي ظهوره، وقد جيوز أنْ والظنون يف 

ل تَ قيُ  زًا ألنْ ون جموِّ يك ا أنْ هذ ىلٰ جيب ع ليسخالف املظنون؟ أوَ 

تعبَّد  عاىلٰ ن اهللا تيكو نع أنْ تمة؟ وذلك أنَّه غري ممظنَّ السال وإنْ 

ة ظنِّ بأنْ  اإلمام هور اب الظه بإجيالسالمة وعلمه بيظهر عند قوَّ

 .العلم إىلٰ  طريقاً  قتل، فصار الظنُّ ًا له من النعليه مؤمِّ 

زجار عن نئيس االمة الرغرض من إقاقيل: إذا كان ال نْ فإ

 فر فهل جتيزون ذلك؟ون ذلك عند رئاسته كايكد بيح، فقالق

قبح، وهو األمر فيها وجه من وجوه الالكافر  ا: رئاستهلنق 

 الحكان الص وإنْ  ه قبح،هذا وجر وتقديمه، وكافبتعظيم ال

 يتمُّ بواليته. املقصود قد

جر ال تنزة  األُمَّ أنَّ  و علم تعاىلٰ فل :قيل ]] فإنْ ٤٢٢[[ص /

ست له الصفات كافرًا، وبرياسته من ليه ستلرئا القبائح إالَّ عن 

ة.وهنا يف اجبالتي يو  ألئمَّ

   من املذهبنيصّح املكلَّف يف فعل قبيح فاألقلنا: إذا كان لطف 

 من ال ٰى يه، وال جيري جمرلقبيح لطف فك اكلَّف ما ذله ال يُ أنَّ 

 لطف له.

رنا أنَّ  ذلككو ةأحدًا من األ م أنَّ يعل اىلٰ  اهللا تعإذا قدَّ ها  لِّ ك ئمَّ

ة، أواسته األُ ريب مامة وال يتكفَّلال تتقبَّل تكليف اإل يعلم أنَّه ال  مَّ

ا مام. فإنَّ يف اإلوجبها ائط التي يرشال ل ذلك األمر يتكامل فيهيتقبَّ 

ة التكلين األُ ان ُيسِقط عك وضع: إنَّ اهللا تعاىلٰ ل يف هذا املقون ف مَّ

نا فيمن له كلُّ قون ما ٰى ري ذلك جمروجييه، لطف ف ئاسةالذي الر

أنَّ ذلك الغري  ىلٰ اهللا تعافني وعلم يف فعل غريه من املكلَّ كان لطفه 

 نَّ القول بأ ىلٰ معون عا جمنَّ ] لطفه، فإه[فيال خيتار ذلك الفعل الذي 

  ىٰ يه جمرنجر قط عنه، والذي ذلك الفعل لطف فيه يسالتكليف ال

 .يفهسن تكليف ح ال لطف فيهمن 
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األعداء وأظهره  اإلمام من اهللا تعاىلٰ  من زَّ جَ قيل: أَال  إنْ ف

ال ينالوه  ٰى نهم حتَّ ضيق قدرته عن حفظه مم؟ هل بتر ُأمورهبِّ دليُ 

 ء؟بسو

ور يف نفسه وما ليس بمقد ،ءكلِّ يش ىلٰ قادر ع عاىلٰ قلنا: اهللا ت

 ن الزما إمام عاىلٰ منع اهللا ت وقد ،لقدرة عليهال ُيوَصف با

واألمر  ] من النهيال ينايف [التكليفا م األعداء بكلِّ  ه منفظوح

ا م ر،والوعظ والزج اء فال جيوز التكليف وموجب اإلجلا ينايف فأمَّ

 ف. ل حال التكليحلايفعله، وا أنْ 

من أعدائه معروفة،  ن بة إمام الزمايالعلَّة يف غقيل:  فإنْ 

االنتفاع هؤالء ت ف فاشيعته؟ وكيأوليائه و يبته عنيف غ ام العلَّةف

 ليف مثل هذا؟ ا جناه غريهم؟ وهل يسوغ يف التكمله ب

يف الغيبة) الكالم  يف كتابنا (املقنع ابيَّنَّد ] قلنا: ق ]٤٢٣[[ص /

ذكورة إنَّام ن الوجوه املختار م، وامللفصل مستقٰىص ا ايف هذ

يف حال  نتفعني به غري م انواك شيعته إذاطالب بعلَّة استتاره من ن

عليه ظهوره، ومن انتقامه وسطوته د زيالذي ال ينتفاع االبة الغي

ده وجو م قاطعون عىلٰ ًا، ألهنَّ كان ظاهر لووتأديبه وعقوبته كام 

املصيب  خطئ وحال املبارهم ويعرف أخ ]بينهم، وأنَّه [يعلم

ن م إىلٰ نون أقرب م يرتكون املعايص أو يكوئع والعايص، فهوالطا

باحلدِّ والعقوبة، ه ت من معاجلإشفاقاً ، وله ه، وحماباةً ا حياًء منتركه

أو يعاقبه  احلدَّ  يقيم عليه نْ هر له اإلمام وأراد أ ومن فيهم لو ظ

ة حيني باألئدِّ ال ما امتنع عليه، فاالنتفاع بجنايته   اصل بهمَّ

 حال الغيبة.  لشيعته يف

ائهم  هلم من أعدقامه انت يفل الظهور إنَّام ينتفعون به يف حاو

ة جيوز تأخريها وفوهتا،  ويَّ يدنع هذه منافنهم، وهم موق وأخذ حق

 يقتضيها التكليف. ة التينيَّ يفع الدِّ ناتلك امل ٰى ري ذلك جمروال جي

يف   عته ال يلقاهمن شي أحداً  أنَّ  ني عىلٰ اطعا غري ق أيضًا أنَّ  ابيَّنَّو

ز أنْ نُ ا نَّ عدائه، وإذلك يف أ  كام نقطع عىلٰ  حال غيبته، يلقاه  جوِّ

 منهم. الكثري

 زمان ه ال وجه الستبعاد معرفة إمام الأيضًا أنَّ ك انه انَّبيَّ و

ب كمعرفته معرفته بذلك وهو غائ، وأنَّ مع الغيبة بجنايات شيعته

يكون ظهور إنَّام حال اللك يف  املعرفة بذنَّ به وهو ظاهر، أل

  يف حال الغيبة، ممكنة هدة شارار. واملنة، أو باإلق أو بالبيِّ  املشاهدة،

ز من مع ظهوره، ألنَّ التحرُّ  منه قويٌّ ب ئاوهو غمنها  واخلوف

رًا منه وهو ظاهر يق تعذُّ أشّد وأض ئبهدته للجنايات وهو غامشا

من  ع بعدهأمن م معروف العني كانز الشخص، ألنَّه إذا ميِّ مت

 ملز شخصه بعض شيعته، وإذا مل يتميَّ ناية جتري من مشاهدة جل

َز يف وجُ  ،اهدتهمن مش ]] حال٤٢٤/[[ص  كلِّ  َمن يفُيؤ  كلِّ وِّ

 اإلمام.وال ُيعَرف أنَّه  ٰى من ُير

ا البيِّ  فق كون من يتَّ  نده وهو غائب بأنْ تقوم ع نْ ة فيجوز أنوأمَّ

والتجويز  هد هبا عنده،ام فيشاإلم ٰى ة ممَّن يلقاحششاهد تلك الف

القطع.   ىلٰ له إوحصوف ج يف اخلوذا الباب كاٍف، وال حيتايف ه

 الوجه. هذا يبة عىلٰ غلا يف ر ممكنلك اإلقراوكذ

د يف بهة ُتورَ ش ربحنا اجلواب عن كلِّ وإذا سلكنا هذه الطريقة 

 من )والسالم الةآبائه الص عليه وعىلٰ (ان ة استتار إمام الزمعلَّ 

فه قوم من أصحابنا يفنة ما تعؤينا مكثرية، ويكف ئه فهيأوليا  سَّ

 فائدة.ضعيفة ال تثمر ق رُ ن طُ م جواب ذلك

 وب اإلمامة:جو ىلٰ آخر ع دليل

ائع: لرشد بامامة بعد التعبُّ وجوب اإل د استدلَّ أصحابنا عىلٰ ق 

[مؤبَّدة]  اقد ثبت أهنَّ  )وسالمه عليه صلوات اهللا(نا نبيِّ  رشيعة أنَّ 

فال بدَّ هلا من حافظ،   يوم القيامة،  مرفوعة إىلٰ وخة والري منسغ

 ، فام اقتٰىض دٍّ مؤ نم ىلٰ ُخي  ظ جاز أنْ من حاف ُخيىلٰ  نْ از أو جلألنَّه 

 وجوب أدائها يقتيض وجوب حفظها.

 يه اإلمهال ونثقليؤمن علمعصومًا  هايكون حافظ ال بدَّ أنْ و

وهذا  الصفة،هبذه  يكون ا من أنْ هيفظه، كام ال بدَّ يف مؤدِّ بح

 .عصوم يف كلِّ حالٍ بوت احلافظ املثيوجب 

 يعة؟ٍء حيفظ الرشيش أيِّ  ل: منقي فإذا

 .غيري والتبديلة والتاعضاإلقالوا: من 

 ظ به الرشيعة.قيل: النقل املتواتر ُحيفَ  فإنْ 

العلم إذا وقع  ملتواتر إنَّام يوجبالنقل ا ]] قالوا:٤٢٥[[ص /

قد جيوز وهة أو عمد، نه لشبعدول عيقع ال وز أنْ جي وحصل، وقد

ة  آلحاد اليف ا رينقله فيص يضعف ِقَل بالتواتر أنْ فيام نُ  ذين ال حجَّ

 ذكرناه من احلفظ الذي ُيؤَمن منهمن جتويز ما   بدَّ فال م،هليف نق

  ذلك.كلُّ 

زوهلوإذا قيل  ة حييكو ا أنْ م: جوِّ  فظ الرشيعة.ن إمجاع األُمَّ

فمن أين  ،يرتفع وز أنْ يقع جي وز أنْ أيضًا كام جياع قالوا: اإلمج

ا أنَّ  ىلٰ عة؟ عيلرشم اكامن أح حكم  من ثبوته يف كلِّ ال بدَّ 

القليل واالختالف يف  عىلٰ  يعةاع يف الرشاالمج م أنَّ لنعن باالمتحا

 .الكثري
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ون يف كلِّ زمان، ال يكمعصوم  وجود إمامت وبعد، فإذا مل يثب

ة وال فيه زلعقل ُجي لة، ألنَّ ادال اإلمجاع حجَّ ة  اخلطأ عىلٰ  وِّ األُمَّ

قرآن وال خرب  من ٰى عي ُيدَّ ذمع ال السوجمتمعني، فليس يف ٰى فراد

 اخلطأ. م عىلٰ جتامعهن من امِّ ؤما يُ 

ا القرآن فأقو  َوَمْن  :ا به منه قوله تعاىلٰ ما تعلَّقو ٰى أمَّ
َ
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ا اآلية األُ   وجوه:طل من هبا يبق فالتعلُّ  وىلٰ فأمَّ

ِمنِ اا: أنَّ لفظ هلأوَّ 
ْ
ُمؤ

ْ
� َ�  َّوم، والعملخصوص ض لمعر

ب وجوخر، فمن أين من اآل أوىلٰ  أحدمها ىلٰ ع لُحتمَ  وليس بأنْ 

 مؤمن كلِّ ل  دخوفظاهره يقتيض االقول بعمومه؟ وإذا كان عام� 

أين أنَّ  ]]٤٢٦/[[ص  وم القيامة، فمني مجيع األوقات إىلٰ فيه يف 

ه ار يف أنَّ مني األعصل ختصيصه يف مؤ؟ وه عرصكلِّ ه أهل راد بامل

ه بامل الَّ اهره إك لظتر  ؟تنا مني من أئمَّ صوعكمن خصَّ

مها يف كلِّ حيتمله، فمن أين عمو َسِ�يلِ ظ نيها: أنَّ لفوثا

 يشء؟

 َدت.و أراد اخلصوص َلُقيِّ طلقت ولقيل: قد أُ ا فإذ

 ء، فإنْ وم سواوالعم طالق للخصوصاإل قلنا: احتامهلا مع

لة النفي دلنا وم جعة يف العمصوص حجَّ  نفي داللة اخلُجِعَل 

ة ا  صوص.هبا اخلنَّ املراد أ  يفلعموم حجَّ

كوهنم مؤمنني، فمن  باعهم بعلَّق وجوب اتِّ  ه تعاىلٰ وثالثها: أنَّ 

م الن أي  باعهم؟ة، فال جيب اتِّ خيرجوا عن هذه الصف جيوز أنْ  أهنَّ

يف  سبيلهم، وليس  ع غري بااتِّ  عن  ٰى هن اىلٰ ها: أنَّه تعابعور

سبيل باع يكون اتِّ  أنْ غري ممتنع  نَّهأل لهم، سبي باع تِّ هر إجياب االظا

يس هلم  باعهم، ولمن غري وجوب سبيل اتِّ  بيلهم حمظوراً غاير سي

ه اللفظة االستثناء، ألنَّ هذنا تفيد (غريها) هة جيعلوا لفظ أنْ 

الستثناء ) باة (إالَّ  لفظكام أنَّ باالستثناء، ها بالصفة أخصُّ من

)، فظبلتشبيهًا  غري]فظة [بل ٰى نام استثلصفة، وإنَّ من ا أخصُّ  ة (إالَّ

) تشبي بلفظة وصفوا كام   هًا بلفظ (غري)، ولو كانت حمتملة (إالَّ

اآلية هبا   هلم أنَّ املراد يف فمن أين ضة هلامعرَّ للصفة واالستثناء وم

 صفة؟ال االستثناء دون

وال سبيله الن بع غري سبيل ف تتَّ قائل: القول الي ز أنْ وقد جيو

) يف(إ ٰى بمعن نو كاأيضًا، فل ام ال ذلك، ك حاٍل ملا حسن لِّ ك الَّ

 ه.ال تتَّبع إالَّ سبيل زيد وسبيل يقول: حيسن أنْ 

بحكم  يكون فال بدَّ من أنْ هم سبيل تَّبع غريي مل ٰى فإذا قيل: مت

 هم.بيلورة متَّبعًا سالرض

قد جيوز ه يف ذلك، ألنَّ  [هنا]رضورة  نا: القل ]]٤٢٧[[ص /

 فظة أنْ ذه اللألنَّ املفهوم من ه، دٍ أح ل كلِّ باع سبياتِّ حيظر عليه  أنْ 

 لكعن ذ ٰى ينه د جيوز أنْ ع الفعل ألجل فعل املتَّبَع، وق يفعل املتَّبِ 

 ألدلَّة.ي اؤدِّ العمل بام يُ  وجب عليهه ويكلِّ 

 وجوه: ًا فيهالثانية أيض يةاآل والكالم عىلٰ 

هل  نهم هبذهم دٍ واح  كون كلِّ الة يقتيضعد وصفهم بالا: أنَّ أوَّ

اهد،  أنَّه ش واحدٍ  كلِّ   يفتيضذلك وصفهم بالشهادة يقوك، فةالص

م م  واحدٍ  لُّ يكون ك ؤمنون لوجب أنْ كام لو وصف مجاعة بأهنَّ

 لِّ واحد واللك ] ال ُيثبِتون العدالةم ًا، وقد علمنا [أهنَّ نهم مؤمنم

مجاعة ثبتت  وفة إىلٰ مرص تكون اآلية يجب أنْ ًا، فدة أيضالشها

 لعدالة والشهادة.ا فةهم ص واحٍد منلكلِّ 

نَ َجعَ : تعاىلٰ   قولها: أنَّ وثانيه
ْ
مْ ل يكون  ال خيلو من أنْ  ا�ُ

نتفاء ُيراد اجلميع، ال أنْ ، وحمال أو بعضها ةملراد به مجيع األُمَّ ا

ة، وإمن هذه الصفة عن كثري  هم و - البعض أراد نْ األُمَّ

ة فلصا كان هبذه نم ه كلُّ يدخل في جب أنْ في - برار نون األاملؤم

ص وم، وإنْ العم اه عىلٰ محلن ها إنْ من األعصار كلِّ  ناه بمن خصَّ

 ر عىلٰ اه فقد عدلنا عن الظعرص كان هبذه الصفة يف كلِّ 

بمن عض ب ممَّن محل اآلية عىلٰ  مل يكونوا بذلك أوىلٰ اهبهم، ومذ

 .الصفة كان هبذه

 -  لهم فيهاعن يف تأويزنا عن كلِّ طوإذا جتا - ية: أنَّ اآلثهاوثال

، والصغائر ال رج من العدالةما أخ ة كلَّ ُجتنِّب األُمَّ   أنْ ام تقتيضنَّ إ

 عىلٰ القطع  سبيل إىلٰ  اليجب جتويزها عليهم، فُتسِقط العدالة، ف

 واب يف كلِّ يشء.أنَّ أقواهلم ص

ا  عاألوأمَّ  قوله: «ال من ونه عنه روو ما ياة فنحخبار املدَّ

تيجت اآلحاد، وليس بموجب  نقلهي ربوهذا خ ،خطأ» عىلٰ  تمع ُأمَّ

ة، فكيف ُيعتَمد يف هذا ال قامت به احل]] و٤٢٨[[ص / للعلم جَّ

إمجاع   صيصه إىلٰ عون يف ختنَّام يرجوإمثله؟  ل الكثري عىلٰ األص

جرت  م عادهت، وأنَّ وهم مل يردُّ هنَّ صحابة عليه وعملهم به، وأ ال

 عرفونه. يك فيام الكُّ بالتش

 ء بنفسه، ألنَّ عملاليش عىلٰ  ٰى نعمل ا الل يفده استا كلُّ وهذ
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ةهم وهلم وكفَّ بة وقبالصحا فيه إذا  عن الردِّ وما أشبه ذلك ال حجَّ

م  ةدالمل يتقدَّ  .اإلمجاع لة صحَّ

انت ك متواتر وإنْ اه به يف تصحيحه من أنَّ معنوممَّا يتعلَّقون 

سخاء  ٰى ر، وأجروه جمحادمن طريق اآلمن ألفاظه  ةلفظ كلُّ 

ة فيهرو ممَّ عمة اعم وشجاتح ، بصحيح ] ليسا أشبه ذلك [ال حجَّ

اء سخ ٰى رًا أو جاريًا جمرهذا اخلرب وفائدته لو كان متوات ٰى ألنَّ معن

ء اخلرب ما يعلمونه من سخا هذا ٰى  عاقل من معنلعلم كلُّ حاتم، 

ا يف تلفوكام مل خي لفوا يف ذلكتملا اخمرو، واتم وشجاعة عح

 .ف هذااله. ومعلوم خنظائر

 ة هلم، ألنَّهه حجَّ  ظاهرمنا نقل هذا اخلرب مل يكن يفسلَّ  ذاوإ

  املرادخطأ ولعلَّ  ن أنَّ املراد به كلُّ منكر، فمن أي إمجاعهم عىلٰ  ٰى نف

 لكفر؟به اخلطأ الذي هو ا

 ، فقد مٰىض العموم يقتيضلنفي وأنَّه ق اوا بإطالاحتجُّ  فإنْ 

 ه.لكالم عليا

قني أو  راديُ  نْ أ  منتي» مَّ لو لفظ «أُ عد، فال خيوب به مجيع املصدِّ

ل إجياب وون املستحقُّ املؤمنم وهم بعضه ن للثواب، ويف األوَّ

ظاهر  يوم الساعة، ألنَّ  ته إىلٰ ار من ُأمَّ عصأهل مجيع األ ها عىلٰ محل

. ة حجَّ عرص لِّ أهل كإمجاع يكون  بطل أنْ في ،العموم هكذا يقتيض

 اعونه أنْ ي يرهر الذظاالبيضًا ؤمنني وجب أ امل ىلٰ محلوها ع وإنْ 

]] ٤٢٩/[[ص  سبيل م الساعة عىلٰ قيا ؤمن إىلٰ  مكلِّ  ُحيَمل عىلٰ 

 ة.صار حجَّ مجيع األع] يكون اجتامع [أهل أنْ اجلمع، ويبطل 

دون سائر  ننياملؤم ن هلم محل ذلك عىلٰ أنَّه من أي عىلٰ 

ق امل  جر، فيخ من ُأريد بهًا يف مدحيقتيض  الا اخلربنَّ هذأل ؟نيصدِّ

 مة.قدِّ ت املتاآليا ه من مجلته، كام قلنا ذلك يفحقُّ ن ال يستم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح احللبي (ت الكايف يف الفقه/ أبو الصال

للخلق، لقبح   الرئاسة كوهنا لطفًا لوجه يف وا]] ٨٤ص [[

الرؤساء ود وج أنَّ  ورةً رض علما ننَّ من دوهنا، أل قيلتكليفهم الع

ر ل للقبيح ومكثِ لِّ ة مقويب السطورهملمر ااأل يني النافذهيبامل

 ة. هذه القضيَّ ل ضعفهم بعكس قدهم بف أنَّ و ،للحسن

 فوجبت اً كوهنا لطفت لرئاسة هبذه الصفة ثبكون ا مَ لِ وإذا عُ 

أربعة [من] فه خالف يف هذا ال يعدو خالكسائر األلطاف، وامل

ة رئاستأثري ال]] ٨٥ [ص[/من  هذكرنا نازع فيامي أنْ ا مَّ إ :واضعم

ن يقع م هلعلَّ الفساد بفقدها، أو يقدح بام صول الصالح وح يف

دون  ء رئيساً ود الرؤساء، أو بإيثار بعض العقالعند وج فساد

 الرئاسة. ء حصول الصالح بفقدعض العقالاعتقاد ب أورئيس، 

ه، وحكم  عليهدة شاضت املل ق جه األوَّ الو نازع عىلٰ  نْ إف

ء رؤساخللق بعد الا حبصالالعلم للعقالء  مساد نزاعه عموفب

 واحد  رصه لو خال منَّ م، وأ رهاهبإووقهرهم املفسدين يف األرض 

 من جواز فني حاهلموحال املكلَّ  ،حه أبداً م صالتوهَّ من رئيس مل يُ 

 القبيح منهم.

قه لتعلُّ  ،لرئاسةدح يف وجوب ايق الوجه الثاين مل ازع عىلٰ ن نْ إو

س بملجئ، ليو يحقبواجب واجتناب الليف فعل ا طفاً لبكوهنا 

 لقبيح عندها الوقوع ااء، فالتكليف معه وفساده مع اإلجل ةحَّ لص

وم قاب املعللعكالعلم بالثواب وا ،هيف اجتناب يمنع من كوهنا لطفاً 

.  املني هباالعف مع وقوع القبائح من لَّ مك لكلِّ  كونه لطفاً عموم 

 فهعاأضع ئاسة لوالها لوق رح عند وجود اليقع من القباالو أنَّ  ىلٰ ع

يح رفع قبر أثَّ العادة، وما  ٰى عاقل بمجر لُّ مه كحسب ما يعل

انه كوجوب ما لطف واجب يف حكمته سبح د منهبعِّ واحد أو يُ 

 ل.  نزاع بني أهل العدبائح بغريسائر الق فعر رأثَّ 

صالح بعض  نَّ أل، يضاً لث مل يقدح أ لثاالوجه ا نازع عىلٰ  نْ إو

 سة يفوجوب الرئا جهة يفح دون رئيس ال يقديس فني برئكلَّ امل

الرئاسة،  ليه ال إىلٰ إع مر يرجحه ألصال ام اختصَّ نَّ إاجلملة، و

  برئاسة.الَّ إيصلح  ه ملح ذلك أنَّ وضِّ يُ 

اعتقاد بعض  ألنَّ  ،اً الرابع مل يقدح أيض الوجه نازع عىلٰ  نْ إو

ن  ن وجوهبا منع مة، ال يماسلرئابعدم  ء حصول صالحهقالالع

 خيصُّ  هألنَّ  ،العقول]] ٨٦[ص [/يف أوائل  ثبوته ابيَّنَّوجه الذي ال

اعتقاد  بام للخلق من الصالح هبا، كام أنَّ  كان عاملاً  نْ إتقد وا املعهذ

ين وله قضاء الدَّ الوديعة و يف ردِّ  ليه رضراً ع نَّ أ يم غراملودع وال

ليه الكذب وعم ويف  الظلفع يفن ك، ولهمتناع من ذلاال صالح يف

ين وديعة وقضاء الدَّ ال ج ردُّ رِ ُخي  ال، صدقلاو ر يف اإلنصافرض

الكذب، وكذلك حكم  حسن الظلم و يقتيضوال ،وبعن الوج

 ملعتقد.الرئاسة وهذا ا

قل باختصاص هذا  عا لكلِّ ول العلم حصح ذلك وضِّ يُ 

 ،دالفسا ه منونرؤثِ يُ هلم ما  تمَّ لي تقاد باملفسدين يف األرض،االع

ح  قبوال شبهة يف وجودهم،ع م منهم  ن يصحُّ ء الذيم الرؤسالعد

 هذا االعتقاد.

ر ؤثِ يف رئاسة فهو يُ  من يعلم فساداً ه أو بلينا بواالعرتاض ع
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لرئاسة ري منكر ذه حاله غه فيها من الفساد، ومن عدمها ملا

 ئاسةً ر رنكِ يُ هلا، أو بمن  اً يعاقل متمنّ ك يعلمه كلُّ العادل، ولذل

  ٰى ة اهلدأئمَّ  مني عىلٰ دِّ تقاسته كاملفساد رئ ىلٰ إا ي ثبوهتؤدِّ يُ 

  هم لعدمها ملا ح أمردهم صالجهة إنكارهم لرئاستهم اعتقا

  شبهة يفوال ،وت املنافع بثبوهتايعلمونه من زوال سلطاهنم هبا وف

 به يف وجوب الرئاسة.االعتقاد، فال قدح  قبح هذا

  نتديِّ وهو م الَّ إء هؤالمن  حدأ ه ال ذلك علمنا ب حوضِّ يُ 

ام أنكر رئاسة نَّ إهبا، والح رومه من الصمره وما يأ د اق لرئاسة وعبا

 هذا خارج عن مقصودنا. هبا، وه انيِّ فوت أميعتقد من 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت كراجكي (الفتح ال بو)/ أ١كنز الفوائد (ج 

 :وجه آخر ]]٣٢٥[[ص 

ع من سام ،ناهمهَّ وتووجوده  رناوقدَّ  ،فرضناه ما ولو أضفنا إىلٰ 

نفي  ،فاق ونظاماتِّ  عىلٰ وإيرادها  ،ل األحكامياصتفة جلميع مَّ األُ 

وإحالة اجلحد  ،عنهاوالنسيان ]] ٣٢٦[[ص / كِّ شجواز ال

ام يشهد به حسب ،مانز يف كلِّ م مل يغن ذلك عن إما ،اوالكتامن منه

 .لعقيل والربهانالدليل ا

 باينوت ، هواهتم وش الناس ع طبائجدنا اختالف ا و وذلك أنَّ 

تهم لنفوذ وحمبَّ   ، اسة الرئ  جلملة إىلٰ يعهم يف امج ل  مي و   ، ادهتم مهمهم وإر

 نيل عهم إىلٰ وتطلُّ  ، حرز األموال ورغبتهم يف  ، الطاعة ووجوب األمر 

ن ما يقدرو عهم إىلٰ وترسُّ  ، ات مقّبح م لل ره وارتكاب أكث ، اآلمال 

ي ال لذ ملهم ا ا ظ يد ت وشد  ، حتاسدهم يد مع وك  ، عليه من الشهوات 

 ك يف ذل يقيض  . ات نكر املشاهد وأ  ، ات ور الرض  من دفع الَّ إ ره نِك يُ 

 ،مورهم أُ  وانتظام  ، اهلم ح أحوصال نَّ بأ ، العقول عند ذوي التحصيل 

م ومتقدِّ  ، م د رئيس هل جو  بو إالَّ  ال يتمُّ  ، م وحراسة أنفسهم وأمواهل 

فيام  وابصلل  قاً موفَّ  ، م ريه مضيه من تدب فيام يُ  داً يكون مسدَّ  ، عليهم 

يه برأ   وجيمع  ، ودهم بيده أ   يردُّ و   ،هم ته عوج يقيم هبيب ، م يه يراه هلم وعل 

 ،الضعيف منع القوي من وي  ، هم معاند  نه ويقهر بتمكُّ  ، تهم متشتِّ 

  ويسوسهم بالسوط والسيف.

  ،ساد أحواهلمف -رناه ما ذك ىلٰ ع وهم -ويف عدم الرئيس 

تنة الفو ةووجود احلري ،هم وحصول اهلرج من ،ع نظامهم وانقطا

 . همفسأنهالك و ،سبب تالفهم التي هي ،نهميب

 قال ،هع وجحدبالرش ن أقرَّ ته ممَّ صحَّ  علم العقالءوهذا أمر ي

 : اجاهلي�  ه األودي وكاناألفو

 ال رساة  ال يصلح الناس فوٰىض 

  دواهاهلم سااة إذا جرس  وال 

  وأحياهم ،عهملنفام خلق خلقه إنَّ  تعاىلٰ  وإذا كان اهللا

مل  ،ورمحته هفترأ و ،تهيف عدله وحكم هفإنَّ  ،اشدهمرهم ومصالحل

الدنيا ين ويف الدِّ وإمام  ،ان من رئيس يكون هلمزم لهم يف كلِّ خي

 عليهم. 

*   *   * 

 :وجوب اإلمامة دليل عىلٰ  ]]٣٤٦[[ص 

ا ه أنَّ فمخترص ،زمان كلِّ للناس من إمام يف  ه ال بدَّ دليل أنَّ الا أمَّ 

ملطاع ا ،ةرعيَّ د الرئيس يف الوجو ال أنَّ جم فيه لشكِّ لليس  م علامً نعل

 ،بيحمن القع هلا أرد ،وموقفاً  راً ومذكِّ  فًا مثقِّ و مقدمًا  ،ةذي اهليب

 ،أليدي الظاملني ّف وأك]] ٣٤٧، /[[ص فعل اجلميل ىلٰ إ ٰى وأدع

نهم ووقع الفتن ووجود اهلرج بي ]،نياملردوع[رس ألنفس أحو

 . منهم

 عليهوالتنبيه  ،راتوالرض عىلٰ  يٌّ مبن  ذلكيفبام ذكرناه  علموال

وقد أتقن الكالم يف هذه  ،تياداإلطالة والزظهوره يغني عن اع م

 غرب منهم.ستَ وا للخصوم شبهة تُ ومل يدع،  Óنا مشاخي ملسألةا

*   *   * 

 :مامةالم يف اإللكا ]]٥٠٥[[ص 

وب  الم يف وجكشياء، منها: اليف هذا الفصل أ  ر كذ

يان أع م يفالكمنها: الو م، صفات اإلمايف المكها: المنو الرياسة،

الم كا: المنهو ،ةاألئمَّ  عىلٰ ام البغاة كأح م يفالكمنها: الو ة،األئمَّ 

 .شاء اهللا إنْ  جز الوجوهأو عىلٰ  ك مجيع ذلبنيِّ نحن نُ و .يف الغيبة

 :زمان] يف كلِّ  الرياسة [يف وجوب

غري  فلَّ كم لِّ كل ه جيبفإنَّ  سة؛الم يف وجوب الرياكا الفأمَّ 

يف أفعال وهنا لطفًا كمن  بتث ما كذل عىلٰ  يدلُّ  معصوم.

هلم ان ك ٰى ناس متال نَّ اللة أاالمتناع من القبائح؛ بدو اتواجبال

  الضعيف،  من يمنع القويَّ و يدهيم،أ  عىلٰ رئيس منبسط اليد يأخذ 

 يقلُّ و صالحال ثركعند وجوده ي ند، فإنَّ يردع املعاو الظامل بؤدِّ يُ و

الصالح، بل  لُّ يقو ثر الفسادكاه يرنكعدم من ذ عندو ،الفساد

وجود هنيه مع و اختالل أمرهو اهنم سلط  عند ضعف كذلجيب 

 ه.كن أحدًا دفعال يم مناه رضوريٌّ العلم بام قدَّ و ينه.ع

نصب بعض   فساد عنديقع من الا م كوال يقدح يف ذل

ب و نصلو ينها،بعهم رياسًة اهتركل كام يقع ذله إنَّ نَّ الرؤساء؛ أل
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دح يف  يقال هأنَّ  كذلب مَ لِ ا له. فعُ دوقاانو دوه َلريضوا بهريهلم من ي

 وجوب جنس الرياسة.

 :ة]ة ال املنافع الدنياويَّ ينيَّ مصالح الدِّ اسة للب الري[جت

مصاحلهم  و رؤساءوجود ال حتصل عند تية النافع الدنياويَّ وامل

فاع هي ارتالتي  ةينيَّ الدِّ  للمصالح جيبام إنَّ و ب الرياسة هلا،ال جت

 عىلٰ ة فالح دنياويَّ حصل فيها مص إنْ و بائح.لقا ثري منوك ظلمال

 طريق التبع.

ة نصب رؤساء هذه الطريق عىلٰ لزم وال ي ]]٥٠٦[[ص /

العقل د ن جمرَّ ع انك السؤال إنْ  ألنَّ  ثريين يف وقت واحد؛ ك

اه منملا عل كن ذلع مام املنع بالسمع، يمنإنَّ و ،كز ذلوِّ لعقل ُجي فا

 ًا.حدوا ون إالَّ كمام ال ياإل ن أنَّ م

بلد،   لِّ كثريين يف كال ؤساءًا يوجب الرالسمع أيض أنَّ  عىلٰ 

وهنم غري معصومني.  كأيدهيم؛ ل عىلٰ يس يأخذ ئهم رئمن وران كل

ثرة غري كًء هبذه اللق ابتداخلق اخل ىلٰ تعااهللا  فرضنا أنَّ  فإنْ 

ه ؛ ألنَّ ماً  معصوإماماً  بلد لِّ كن م نصبي ه جيب أنْ معصومني؛ فإنَّ 

من و ،صومٍ برياسة مع اكون مرعي� ي أنْ  مًا لوجبصومعن كلو مل ي

 - رياسة اإلمامه مرعيٌّ بنَّ يعلم أ  نه أنْ كهو رئيس يف بلد ال يم

 ز فيه أنْ ل ال جيوزمان طوي يف إالَّ  - افة البعيدةبينه املسو بينهو

 ومالي عليه تقرَّ ما اس عىلٰ  ان األمرك إنْ و ف الرياسة.خيلو من لط

يف  عنه ونله يتولُّ القضاة ِمن ِقبَ و مراءألُ ا أنَّ و د،واح اإلمام أنَّ 

مًا، فاللطف هلم  ورائهم إما نْ مِ  نَّ لمون أ مجيعهم يع اآلفاق، فإنَّ 

مام م خرب إصل هبيتَّ  الو ونوا غري معصومني،كي حاصل، فجاز أنْ 

 اٍل منحن يف خيلو فال ،غريه قام مقامه فون أنَّ يعرو إالَّ  مٰىض 

 بالرئيس. للطفا

 : أفعال اجلوارح] لطف يف الرياسة أنَّ  [يف

ملتعّدية وارح اال اجلالرياسة لطف فيه أفع أنَّ  عىلٰ ع الذي يقطو

سة الريا نَّ أ  عىلٰ طريق يقطع منها  ا أفعال القلوب فالالغري، فأمَّ  إىلٰ 

 ئزًا غري واجب.ك جاان ذلك إنْ و يها،لطف ف

 جبواليف كعض التيف ب ن لطفاً وكال ي نا أنْ أجز وليس إذا

 ب العموم جيه الا؛ ألنَّ ن لطفًا يف مجيعهوكال ي نجيز أنْ  نْ أ 

 ما تدلُّ فًا، بل بحسب ان لطكن حيث اخلصوص يف اللطف مو

لطاف يف أعّم األ هياملعارف التي  أنَّ  ٰى  ترعليه الداللة. أَال 

 هي امإنَّ و ر،لنظة امهل ليف يف أزمانكيف الت اليف ليست لطفاً كالت

 ؟اهنر ع يتأخَّ طف فيامل

فيها ما هو و ،ما هو خاصٌّ  فيهاو ا هو عامٌّ فيها م اتوالرشعيَّ 

 إعطاء األموالو دا خلق األوالأمَّ و .ن وجهٍ عامٌّ من وجٍه دو

 يف قوم دون قوم. صٌّ سلبها، فهو خاو

 ح،ًا يف أفعال اجلوارون الرياسة لطفكت أنْ  يمتنع هذا ال ىلٰ عف

 .بلولقا]] ٥٠٧ [[ص/ل أفعا يفن لطفًا كت مل إنْ و

 :ملكلٍَّف واحد] ىٰ م حتَّ [لزوم اإلما

معصوم   ًا غري واحدفاً لَّ كخلق م تعاىلٰ اهللا  نَّ نا أ فرض ٰى متو

له  نكه إذا مل يإليه أنَّ  وجه حاجتهو له أيضًا من رئيس. بدَّ  فال

ن  مو ظلمه،من ي َوَجدَ  ٰى متفعل الظلم  عىلٰ عزم ي جاز أنْ رئيس 

 هامنعه منالرئيس ي بأنَّ  مهعللعزم؛ لهذا ا يفعل الان له رئيس ك

 تنع أنْ أيضًا فال يمو طفًا حاصل له.نه لوكها، فوجه به عليؤدِّ يُ و

به ؤدِّ يُ و عه منهااإلمام يمنو اه،حة التي ال تتعدَّ األفعال القبييفعل 

 . حالٍ  لِّ ك عىلٰ ل له للطف حاصا، فوجه ايهعل

فال  اجبات،ل بالواإلخالو بائحالقمعصوم من  ا من هوفأمَّ 

 بات،فعل الواجو القبائح كه يف ترلطفًا لون كرئيس ي ىلٰ إج تاحي

ذ معامل ُأَخر، من أخ  وجوهإليه يفحيتاج  ان ال يمتنع أنْ ك إنْ و

ت اهللا صلوا( ننيؤمأمري املام نقوله يف ك، كغري ذلو ين عنهالدِّ 

 ،) عليهماهللا اتصلو(حلسني او احلسنو ،مع النبيِّ  )آلهو ليهع

 ون يفكي لزمنا أنْ . فال يمام الذي قبلهمع اإل مةماإلل لؤهَّ م لُّ كو

 مجاع.الف اإلكوَن خال مأموم، فيو س بإمامن لية ممَّ األُ 

ف املعرفة لَّ كال تة من مَّ ون يف األُ كي ه جتويز أنْ وال يلزم علي

 مجاع وجوبلمنا باإلا قد عن دوهنا؛ ألنَّ عصومًا مونه مكم بعللل

تار أحدًا ال خي أنَّ  كند ذلع انفعلم ف،لَّ كم لِّ كلعرفة املعموم 

 ك.زنا ذلوَّ َل جلالعقو و ُخّلينالو صمة من دوهنا،الع

 :ة اإلمام]من غيبف يف ز[بقاء اللط

  ه،تأديبو هنيهو أمرهو مف اإلماللطف يف احلقيقة هو ترصُّ وا

ب سقوط جي كم ذلاليو مَ دِ ليس إذا عُ و عينه. دون وجود

 .اً فطهنا لكومن  سةالرياخروج أو ليف، كالت

  يسقط؛ ألنَّ ام ملليف إنَّ كالتو ثابت،وجه اللطف  نَّ ؛ أكوذل

افوه أخو مل يطيعوهن حيث سهم؛ مل نفوبَ فني أتوا من قِ لَّ كملا

ال امل عىلٰ ف ونفسه، دون اخل عىلٰ فه االستتار؛ خلو إىلٰ أحوجوه و

س النف عىلٰ  وفاخلو ه،للتحمَّ  كلذكان كو ه لملٍ يناله؛ ألنَّ أو أ

أحدًا بعده  أنَّ ]] ٥٠٨[[ص / عاىلٰ تلم اهللا ع عم، كذلبخالف 

 نوهكَّ و ملو ة عليهم، ال هلم.ت احلجَّ انوك قوم مقامه.ال ي
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وحصل ما هو  ،ٰى وهن َأَمَر و ا إمامته لظهر هلماعتقدوو طاعوهأو

 .لطف هلم

رف اهللا  ف فلم يعر يف املعارن مل ينظم ٰى جمر كذل ٰى جرو

ليف عنه؛ كالت جيب إسقاط ال هأنَّ طف يف للله ا حصل  فام، اىلٰ تع

ما ك ذلكالنظر يف معرفة اهللا، فيف  سه؛ لتفريطهل نفبَ من ِق  ٰى أت هألنَّ 

 اه.قلن

ام مل يسقط  فإنَّ إمامته و  من َيعتقد طاعتهو إلماما أولياء امَّ فأ

م إذا حيث إهنَّ انه؛ من كهم حاصل بملطف نَّ ف عنهم؛ ألليكالت

  حالٍ  لِّ كم يف فإهنَّ  موجودًا، اً مام إمهل أنَّ ا عتقدواو تهمامقدوا إاعت

ال  أيدي الظاملني، فهم عىلٰ خذه أ و هانبساط يدو عون ظهورهيتوقَّ 

 ألجله.ك، فينزجرون لمنون ذيأ

ا لواله ملو ،ع إليهمصول مجيع الرشانه يثقون بوكوأيضًا: فلم

  بعد.نه فيامبيِّ ما سنُ عىلٰ ، كبذلوثقوا 

 لبَ أتوا من ِق  لياء أيضاً واأل نَّ قال: إي نْ نع أ يمته الأنَّ  عىلٰ 

 مه إماأنَّ  ٰى عادَّ و و ظهر هلمري لفة من التقصص عىلٰ م هم؛ ألهنَّ نفوس

 ه مبطلاعتقدوا أنَّ و ل عليهم الشبهة فيه معجزًا، لدخر علامً أظهو

 نهمع كلزال ذل كر يف ذلنوا النظلو أمعو ،هءلصاروا أعداو

 هر.وظ

قدون األعداء يعت نَّ أل عداء؛األكولياء األون كي زم أنْ وال يل

األولياء ليسوا و طل،ه مبما يقول ىلٰ ععيها من يدَّ  أنَّ و متهبطالن إما

ون ام هم مقرصِّ إنَّ و َض طاعتِه،فرو ون إمامتهيعتقد مهنَّ ؛ ألكذلك

ال يوجب  كذلو عجز،غري مو زما هو معج يف النظر يف الفرق بني

 اإلمام.ومعاداة  فريكلتا

وا ستبرشلو ظهر هلم ال هلياء؛ ألنَّ ولألر مل يظهام ل: إنَّ قيقد و

 إىلٰ  كي ذلؤدِّ انه، فيُ كفرحًا بم خربهبعض  إىلٰ م بعضه ٰى وألق به،

 كانه.م عىلٰ داء وقوف األعو رهياع أمش

 لُّ كام يعلم نَّ إو يائه،جلميع أولر ه ال يظهأنَّ  عىلٰ طع ا ال نقأنَّ  عىلٰ 

 اه. قلنا م ةعلَّ ه فاليظهر ل ال ن منكنفسه، لا حال منَّان إنس

 : اإلمام] مَ دِ عُ ة إذا م احلجَّ [عدم قيا

ة به ون احلجَّ كتو ال يظهر جاز أنْ  إذا يقول: حد أنْ وليس أل

قائمًة.  ة بهاحلجَّ ]] ٥٠٩[[ص /و معدوماً  ونكي ، جاز أنْ قائمةً 

  ، قلنا: عاىلٰ ل اهللا تبَ ِق  ف ِمنْ لَّ كامل ٰى ومًا أتكان معد ا إذفإذا قلتم: 

  ملعجز،إالَّ م إمامته علَ يُ إذا ظهر فال ه نَّ أل ؛باً ن غائاكإذا  كذلكو

 :قلتم ٰى ه أيضًا من فعل اإلمام. فمتتتارساو ل اهللا،من فع كذلو

ام فعل سبب اإلعد كذلوك ف، قلنا:لَّ كاملفعل  كسبب ذل نَّ إ

 لفرق؟ا ف، فاملَّ كامل

من  ا قلناه عن قومم عىلٰ ه هذا السؤال ال يتوجَّ  ؛ أنَّ كوذل

مع صل انه حاكللطف بما من أنَّ   اختارهي لذا هوو ،أصحابنا

صول معه أيضًا الثقة بو ال يتمُّ و م.مع العد حُّ ال يص كذلو غيبته،

  مع وجوده.ع إلينا إالَّ يع الرشمج

 ال يتمُّ  ف اإلمامترصُّ  نقول: إنَّ  ابه أنْ فجو كومن ال يقول ذل

من  اىلٰ تع ل اهللامن فع هو ماهو األصل: و اهلة، أوَّ ثمور ثال بأُ إالَّ 

من فعل اإلمام  إىلٰ ثانيها: ما يرجع و الداللة عليه،و إجيادهو لقهخ

 تثالنا ألمرهامو طاعتنا لههو و :ثالثهاو القيام بأعياهنا،و لهامُّ حت

 وهنيه. 

ف لَّ كعُل املفو تبعه،اإلمام ي ُل فعو هو األصل، تعاىلٰ ففعُل اهللا 

 دوس بموجمن لي عةَ طايف يوجب عليه كصلني، فاألفرع 

 هو معدوم؟ نْ َة مَ رصنو

 عىلٰ عزم و أطاعه ٰى ه متف أنَّ لَّ كأعلم اهللا امل ٰى نا: متقلا لو أنَّ  عىلٰ 

ان معدومًا ك إنْ و وجود،م املكهو يف حجده، فمره أوامتثال أ 

 هو أصّح. لاألوَّ و هو اهللا، قةون اإلمام يف احلقيكياآلن، بل 

 ح أنْ يصلف ةمالعص خيتار ال حداً أ  أنَّ  تعاىلٰ  م اهللاعل ٰى متو

 إىلٰ ي ؤدِّ ه يُ ف من ليس بمعصوم؛ ألنَّ لِّ كيُ  مل حيسن أنْ ون إمامًا، كي

 مل ينصب له.و فيه،الرئيس قائمة  إىلٰ  احلاجةة علَّ  فه مع أنَّ لِّ كيُ  أنْ 

 باطل.ك ذلو ة،مَّ يه جلاز يف مجيع األُ ف كلو جاز ذلو

معصوم س بمن ليو قالفاسو افركلل مةيف اإلمالكت أنَّ  عىلٰ 

ال  كذلو يوازيه تعظيم، ال اًام ديني�  تعظية يقتيضاإلمام ألنَّ  ح؛بيق 

ك ذل ونحقُّ ال يسترناهم كالء الذين ذؤهو  ،اق� مستح ون إالَّ كي

سق فاا الافر، فأمَّ كيف ال هذا مستمرٌّ و ليفهم اإلمامة،كت ال حيسنو

و هل وَّ األو ،كذل يستمرُّ بإيامنه، فال  تعظيامً  عندنا يستحقُّ ه فإنَّ  املّيل 

 تمد. املع

فينا يف اإلجلاء  ال يبلغ حدَّ  هزجرو يب اإلماماخلوف من تأدو

مان القبيح يف ز كتر ىلٰ عملدح ون ام يستحقُّ ؛ بداللة أهنَّ ليفكالت

وا ا استحقُّ مل انوا ُملجئنيكم، فلو انبساط أيدهيو ةوجود األئمَّ 

 ك.ذل]] ٥١٠ [[ص/

جود  ح مع ويقبالل هم فعمن ملا وقع انوا ملجئنيكو ل وأيضًا:

 عليه.رته إليه مع قد نه ما ُأجلئيقع م وز أنْ املُلجأ ال جي ة؛ ألنَّ ئمَّ األ

 الثواب فون مع معرفةلَّ كاملون كي م يلزمهم أنْ أهنَّ  عىلٰ 
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يبون به فام جيت، بافعل الواجو القبائح كتر إىلٰ العقاب ُملجئني و

 ا بعينه.فهو جوابن

 ف،ب اللطيف با امهامق ميقو بدلون لإلمامة كي ال جيوز أنْ و

ع يمتنهلا بدل مل ان كه لو أللطاف؛ ألنَّ اثري من كيف  كلجاز ذ إنْ و

 الصالح إىلٰ الرؤساء  مع عدمالناس ون كالبدل، في كيفعل ذل أنْ 

 نا خالفه. لموقد ع ُهم مع وجودهم،كَ الفساد و القبائح كترو

 ه.لنا ما ق م إالَّ فال جواب هل رفةيف املع كلمثل ذ ويلزمهم

 :جوب اإلمامة]و عىلٰ لثاين دليل الا[

ه ليس أنَّ ا قد علمنا هو أنَّ و وجوب اإلمامة: عىلٰ دليل آخر 

ٌة قاطعٌة، ال ه أدلَّ معرفتها علي إىلٰ اج تي نحتام احلوادث الكمجيع أح

 جب أنْ ع وعمل بالرشفني لللَّ كما نَّكإذا و ال إمجاع،و من تواتر

ا ممَّ الصحيح  فرعنو ،معرفته إىلٰ ل به طريق يوصن لنا وكي

ون  قول معصوم مأمإالَّ  كذلليس و ة فيه،مَّ أقوال األُ  اختلفت

 عليه.ل عوِّ نُ و الغلط، فنرجع إليهو هوعليه الس

  لقياسالقول با إنَّ و  جمتهد مصيب، لُّ كيقول:  حد أنْ وليس أل

 .واالجتهاد سائغ

صول ة يف أُ العدَّ (تاب كيف  كذل ا بطالننَّا قد بيَّ ؛ أنَّ كوذل

صّح ما ك مل يا بطل ذل، فإذ)الشايفتلخيص (ه يف طرفًا منو )،قهفلا

 قالوه.

 : اإلمامة] وجوب لثالث عىلٰ [الدليل ا

 لِّ كالزمة ل  نبيِّ رشيعة ال أنَّ علمنا قد  اهو أنَّ و دليل آخر:

ا من هل ال بدَّ فصورته  ما هذهو ،عةقيام السا إىلٰ  بعد من يأيت فيام

د يام بعجييء فن من كيم مل فظاحا ن هلكمل ي ه إنْ نَّ ؛ ألحافظ

ا من حافظ، هل ه ال بدَّ أنَّ إذا ثبت و  د به.بِّ عُ تُ و فهلِّ كُ ما  إىلٰ الوصوُل 

 ال جيوز أنْ و بعضها. ة أومَّ ع األُ فظ مجين احلاوكي فال خيلو أنْ 

 ها الغلطوز علية جيمَّ األُ  ألنَّ ؛ ةمَّ هلا [مجيع] األُ  ون احلافظكي

  فال بدَّ عصوم، فيها مه ليس أنَّ ا رضنفا إذد الباطل، تعمُّ و وهالسو

ن كَّ بديل، ليتمالتو ن من جهته التغيريمؤمن حافظ ي كذلمع 

 فوه.لِّ كُ ا م إىلٰ ن من الوصول وفلَّ كامل

 :بالتواتر]الرشع حمفوظ  القول بأنَّ   ردِّ [يف ]]٥١١[[ص /

 ظ بالتواتر.فَ ع ُحي الرش نَّ يقول: إ نْ أ  وليس ألحد

ام التواتر إنَّ و تواتر،ليس فيها  عةيرشالر شاتسعة أع ؛ أنَّ كوذل

 آحادًا فيام يصري به جيوز أنْ  ما تواتروا أنَّ  عىلٰ . رينها يف يشء يس م

دوا طرحه، يتعمَّ و هكتر عىلٰ  يتواطؤا ا بأنْ ، إمَّ ا نقلهوكيرت أنْ و بعد

ز يصري يف حيِّ  نْ أ  إىلٰ خر، د بعد اآلاحه وكزمان يرت لِّ كيف أو 

ان كإذا  كعدم ذليوثق بام إنَّ و .همنقللعذر با طعآلحاد، فال ينقا

ا عدلوو هكدوا ترتعمَّ  ٰى عصوم يراعيهم، متمورائهم حافظ  نم

 ك.ان من ذلملعصوم فال أمعدم ا َض رِ فُ  ٰى ومت أظهره.و نهعنه بيَّ 

 إىلٰ مل يصل و انقطع النقل ٰى ول: متيق كن أحدًا أنْ وال يم

 ك عنهم.ذلفرض  ه يسقطف فإنَّ األخال

رشع  أنَّ  عىلٰ ة جممعة مَّ األُ  ألنَّ اإلمجاع؛  فخال هذا نَّ أ  ؛كوذل

يأيت فيام بعد  َمنْ و رصهعا فون، َمنْ لَّ كفيه امل ٰى يتساو  بيِّ نال

 وارتفاع األعذار. األحوال ة، مع استقامةالساع قيام إىلٰ 

  بالد،لأقايص ايف   يِّ نب الان يف عرصكيل: من ق  فإنْ 

صل رهم  بام يعذطع ان ينقك يسأل، ة األئمَّ  زمن يف كذلوك

 يف مستقبل األزمان؟ك  جاز مثل ذلتواتر؟ فهالَّ هم بالإلي

من التواتر، إليهم ل نقَ فني بام يُ لَّ كة املنزاح علَّ ت أنْ ر كِ نال نُ  قيل:

 ون املعصوم منك بالَّ ن ال يثقون بوصول مجيعه إليهم إكل

البالد  ايصيف أق  ة األئمَّ و  النبيِّ عرص يفان كن مو .رائهمو

من ورائه،  ماماإلو  بيِّ ون النكفه للِّ كُ ا مجيع ميثق بوصول  امإنَّ 

 علمُ و يع األحوال املستقبلة. مجمه يفكح كذل ونكي فيجب أنْ 

ا عمدًا أو نقلهم، إمَّ  كورًة ال يمنع من تربام يعلمونه رضاترين املتو

  ىٰ له، حتَّ حد عن نقواحد بعد واغل بتشا هم أوعلي هةلدخول شب

  آحادًا.صريي

قل يف ن ككِّ شيُ هذا  ل: إنَّ يقو أنْ ألحد  وليس]] ٥١٢ ص[[/

هاهنا  أنَّ و قد عورض، قرآنال يف أنَّ و ، مجيع معجزات النبيِّ 

 بغدادبني  أنَّ و آخر ُبِعَث، انبي�  أنَّ و ا نقلها،وكر ترت ُأَخ عبادا

ا ممَّ  كذلأو لغري دًا تعمُّ  لنقَ مل يُ ه نَّكل منهام، ربكأ ة بلدًا البرصو

 .قلتموه

متواتر هبا   ا  أهنَّ بنيَّ يُ مل  ٰى ، مت لنبيِّ جزات امع ؛ أنَّ كذلو

 ،ائعلرشمن ا كالم يف غري ذلكالكيها م فالكالو ،كذل ه يلزمفإنَّ 

من وراء  هنا معصوماً ها  من يعلم أنَّ الَّ إ كيأمن من ذلال و

 سه.ه بنفنوه بيَّ كرت ٰى الناقلني مت

 بأنْ ا جرت العادة م نَّ أل ؛كذل عىلٰ زم يل بلدان فالتامن الكا فأمَّ 

ر جارية بتوفُّ  لد من البالد، بل العادةامن بتك إىلٰ  عو الناس داعٍ يد

 جيوز أنْ  ما كه بذلشبَّ يف يُ كراه، فنقل ما جيري جم إىلٰ الدواعي 

 ؟وكتامنه هكتر إىلٰ يدعو الداعَي 

رت لتوفَّ ض ورلو ع هض بأنَّ عارَ ه مل يُ أمن أنَّ ا نن فإنَّ رآا القوأمَّ 
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ان كه نَّ ؛ ألكن ذلذ ال صارف عإ؛ كذل ُعلِمَ لو نقله، ىلٰ إي الدواع

من  ة أوىلٰ نقل احلجَّ و ًة،حجَّ  ارضةاملعو شبهةً القرآن  ون حينئذٍ كي

 من ون مانعاً كي املسلمني ال جيوز أنْ  اخلوف منو هة،ل الشبنق

ا مَّ فأ، به منع من التظاهر - اً ونه مانعك ثبت إنْ  - كذل نقله؛ ألنَّ 

 فال. سترسار به،الاه وج عىلٰ نقله 

بالد ة يف خاصَّ و فو اإلسالم،خمال ينقله أنْ  ان جيبكه نَّ أ  عىلٰ 

 كن.ا مل تا أهنَّ علمن كمع ذل لنقَ غريها، فإذا مل يُ و لروممن اغريهم 

 واتر،بالتم ياهنأعو صفات اإلمام معلَ يُ  ام جيوز أنْ كقيل:  فإنْ 

 ك.ائع قبل ذللرشا م مجيععلَ يُ  وز أنْ جي كذلكف

النقل   قل، فال يدخلة بالعمعلوم مام عندنااإلت اقيل: صف

تارًة و التواتر،و  بالنصِّ تارةً ا نعلمهم نَّ ة فإا أعيان األئمَّ أمَّ يها. فف

مل  إنْ وة، وجٍه يوجب العلَم فإثباته احلجَّ  عىلٰ ُنِقَل  ز. فإنْ باملعج

ال و نه من غريه،يِّ بِ يُ ه علًام معجزًا يد عىلٰ  أظهر اهللا كذلكل نقَ يُ 

وازه فيام ج عىلٰ لنا دلَّ فقد  كيف ذل خولفنا . فإنْ النقل إىلٰ ه مع حيتاج

 م.تقدَّ 

 إنَّ  :اتقولو م أنْ كهذا يوجب علي نَّ ل: إيقو ألحد أنْ وليس 

ع؛ رشمن ال]] ٥١٣[[ص /ال يعرف شيئًا   يعرف اإلماممن ال

رف به يع أنْ ز جاري اإلمام ع بغالرشيعرف بعض  نْ أ  جاز ه إنْ ألنَّ 

ك لبطالن ذ مَ لِ منه عُ شيئًا ه ال يعرف إنَّ  :قلتم ىٰ ومت مجيعه.

 رًة.رضو

ثريًا من ك يعرف ام ال يعرف اإلممن ال ا نقول: إنَّ ؛ أنَّ كوذل

 تر النقل به من أعداد الصلواتم منها ما تواام يعلإنَّ و ات،عيَّ الرش

، واتروا بهيت ال أنْ  وز أيضاً ن جياكقد و .اةكالزو احلجِّ و لصوماو

 فال يعلموه.

وا يعلم وجب أنْ  للعلم ق موجبما فيه طريا لموع وليس إذا

 إىلٰ ونا الفالني فزع خمالختالف احلو الطريق، كذلليس فيه  ما

 كذل لُّ وك آلحاد،لعمل بأخبار ااو رأيهاد الالقول باجتو القياس

 بنا. تُ كُ  منيف مواضع اه نَّبيَّ ا عندنا فاسد؛ مل

 ،ةيعلرشا تواترين يتواترون بجميعامل ضنا أنَّ فرو : لقيل فإنْ 

 مة؟إلماوجوب ا عىلٰ  مكدليلون كي انكفام 

معصوم حافظ  وجوب عىلٰ طريقة ام استدللنا هبذه الإنَّ قلنا: 

ع، فإذا فرضنا ثر الرشكتر مفقود يف أ التوا ا أنَّ علمن ٰى ع متللرش

 ل أنَّ وَّ األل دلينا يف اللو فرض امك ه الطريقة،نستدّل هبذوجوده مل 

ن م هلم ال بدَّ  هأنَّ  عىلٰ م بام تقدَّ  ّل ستدمل ن هم معصومونلَّ كلناس ا

 ة احلاجة،ع علَّ بيح؛ الرتفالطفًا هلم يف ارتفاع القون كرئيس ي

 ك هاهنا. ذلوك

قال: إذا علمنا  و هذه الطريقةس كن عوا ممَّ انفصل قيل: نْ فإ

 لزم من امكن ماقبل األزد يف مستحأ  لِّ كلزومه لو عب الرشووج

ا وجوب ؛ إمَّ ن حافظهلا م بدَّ  ه النا أنَّ ، علم  النبيِّ رصيف ع

 حاد.بأخبار اآل ود إمام معصوم، أو العمللناقلني، أو وجنقل ا

 ين اآلخرين،حصول األمر مَ لِ م عُ ا معصوه ليس هاهن أنَّ  مَ لِ فإذا عُ 

 ليف. ك مل حيسن التإالَّ و

بإمام  عز حفظ الرشجوَّ ن م لَّ ك نَّ مجاع؛ ألاإلهذا يسقط ب قيل:

ن م واه؛ ألنَّ له س] ]٥١٤ص [[/ حافظ ال هأنَّ  عىلٰ  معصوم قطع

عصوم، بل قال:  م امل فظها باإلماز حوِّ مل ُجي  كة يف ذلخالف اإلماميَّ 

ان حفظ كالقول بإمو آلحاد،أخبار او قياسالو تربالتواه حمفوظ إنَّ 

 إلمجاع.ا عنج قوٌل خاره غريه، ل ظاحلاف أنَّ  بمعصوم مع عالرش

 :اإلمجاع]ب  فوظالرشع حم القول بأنَّ  دِّ [يف ر

ه قد ثبت أنَّ و اإلمجاع،ع حمفوظ بالرش يقولوا: إنَّ  م أنْ وليس هل

 ة. حجَّ 

مجاع يف آحاد ام اإلإنَّ و ع،ثر الرشكه ال إمجاع يف أ ؛ أنَّ كوذل

قول  إىلٰ فيه  عون الرجوكي نْ من أ  دَّ ب املسائل، فام ليس فيه إمجاع ال

 ه.ما في لفهذا أوَّ . تهصحَّ  عىلٰ ة ة الدالَّ دلَّ ا فقدنا سائر األإذم معصو

  -  مجلتهم ه ال معصوم يففرضنا أنَّ  ٰى مت - اإلمجاع : ولا نقإنَّ  ثمّ 

 يه اخلطأمنهم جيوز عل واحد  لُّ كان ك ه إذا ة؛ ألنَّ ه ليس بحجَّ فإنَّ 

زًا جائ كن ذلوكي حادهم جيب أنْ م هم آعتهد الباطل فجامتعمُّ و

 كان.ام كم يهعل

 :ة]مَّ األُ بار إمجاع عتا ن السمع عىلٰ م ا استُِدلَّ [تزييف م

منهم من   يقع ان جيوز أنْ كما  أنَّ السمع ورد ب ي أنَّ عادُّ  إنْ ف

م ال هنَّ لم من حاهلم أ ع اىلٰ تعهللا ا نَّ من وقوعه؛ أل نَ قد ُأمِ طأ اخل

 من اخلطأ. ئاً مجاع شيرون عند اإلخيتا

 داللة.ك الذل ٰى عمن ادَّ  ىلٰ وع م،غري مسلَّ  ذا: هقيل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت يس (شيخ الطوالقاد/باالعت يتعلَّق يامد فالقتصاا 

 إلمامة:يف وجوب ا الكالم ]]٢٩٦[[ص 

يف خيالف حدمها يف وجوب اإلمامة طائفتان: أ  خالفامل

واملخالف يف ، ا سمعًا ، واآلخر خيالف يف وجوهبوجوهبا عقالً 

 ف قائل به،نَّه ال ُيعرَ عتَدُّ به لشذوذه، أليُ  ال سمعًا شاذٌّ ا وهبوج
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وب وج عىلٰ  معونون جماملعروف ]]٢٩٧ ة /[[صء األُمَّ لاموع

 وب اإلمامة عقالً، فإنَّه ال وجيف ف القويُّ اإلمامة سمعًا، واخلال

لة ومجاعة من املعتز نيوالبغداديِّ  إلماميَّة اا عقالً غري بوجوهبيقول 

 ىلٰ املرجع فيه إ فون يف ذلك ويقولون:الخي ونق ين، والبارملتأخِّ من ا

 السمع.

 ان:طريقة عقالً اإلمامبوجوب يف الكالم ا ولن

أو مل  عك رش واء كان هناُنبنيِّ وجوهبا عقالً س أحدمها: أنْ 

 يكن. 

صفة   ال بدَّ من إمام له عمع وجود الرشأنَّ  بنيِّ نُ  وثانيها: أنْ 

 .قيلاعتبار عحلفظ الرشع بة خمصوص

  ٰى مت ت أنَّ الناسأنَّه قد ثب الطريقة األُوىلٰ   عىلٰ دلُّ ي والذي

إذا كان  أ، وترك الواجباخلط وز منهمني وجيمعصوم كانوا غري

ويأخذ ع املعاند وُيؤدِّب اجلاين، يرد منبسط اليد،هلم رئيس مطاع 

 كانوا إىلٰ ، من الظامل اهل، وينتصف للمظلومد السفيه واجلي عىلٰ 

ما  ئيس عىلٰ خلوا من ر ٰى رب، ومتاد أق فسلاوقلَّة  حقوع الصالو

سدت رج وفرج واملقع اهلالح وووقلَّ الص ادلفسوصفناه وقع ا

يف ذلك  خالفعتبار، ومن ذا جرت العادة وحكم االاملعايش، هب

 ول، بل املعلوم أنَّ يف أوائل العقكوزًا ونه مرال حتسن مكاملته، لك

كثر ي معف سلطاهنوضأيدهيم  ؤساء وانقباضلرمع وجود ا

 اخلالف فيه؟، فكيف يمكن لفساد ويقلُّ الصالحا

ء الح عند الرؤسان الصحيصل م نَّ ماقول: إي ألحٍد أنْ س ولي

للطف ألجلها)، وليس ] (ا]٢٩٨/[[ص  ُأمور دنياوية وال جيب

د لك أنَّ ما حيصل عنلطف ألجله. وذجيب الديني  فيها أمر

 ب القويِّ غلُّ د من تسالفووقوع ام لَّة الظلديني وهو ق  أمرالرؤساء 

حصل  نْ ها، وإاللطف ألجلب جي ةُأمور دينيَّ  الضعيف، وهذه عىلٰ 

 التبع.وجه  اوي فعىلٰ ر دنيفيها أم

حدَّ  حدِّ اإلجلاء، ألنَّه لو بلغ ىلٰ ن الرؤساء إوال يبلغ اخلوف م

ما  يقع فعل اء ال مع اإلجلمن الفساد، ألنَّ  ء ملا وقع يشءاإلجلا

 وفاعل الواجبيستحّق تارك القبيح ال  ب أنْ جي ان، وكيهُأجلئ إل

وم مدحًا، واملعل  به يستحقُّ جلاء الجه اإلو يقع عىلٰ ا  ممدحًا، ألنَّ 

لواجب وترك القبيح مع وجود عل اون املدح بفأنَّ العقالء يستحقُّ 

 .لرؤساءا

ئيس د نصب رالفساد عن ا وقوع كثري منيقدح فيام قلنوال 

 ولو نصب هلم اهتهم رئيسًا بعينه،فساد لكرالع يقام نه، ألنَّه إنَّ بعي

ال يقدح  لكه، وذقادوا لبه وانلرضوا يلون إليه يمه ورونؤثِ من يُ 

مجاعة رؤساء، نصب يلزم أيضًا وجوب جنس الرئاسة، وال  يف

ا عددهمنس الرئاسة، فأُيعَلم وجوب جنَّام ريقة إألنَّ هبذه الط  مَّ

ار وجوب الرئاسة غري اعتب ٰى خرأُ ة يقطر نرجع إىلٰ  ام فإنَّ وصفاهت

 اجلملة.يف 

ام منع وإنَّ   زمان،يف كلِّ ثريين ة كب أئمَّ نصز قل كان ُجيوِّ والع

 مامًا يف كلِّ زمانٍ إ ٰى صب من ُيسمَّ واإلمجاع من أنَّه ال ينالسمع 

 .من ِقبَله باقي الرؤساءاحدًا، ويكون الَّ و]] إ٢٩٩[[ص /

وارح التي فعال اجليه أ ف طفلة به أنَّ الرئاس قَطعوالذي يُ 

وب ل القلا أفعامهم، وأمَّ عدا برؤساء وكثرهتتها بوجود اليظهر قلَّ 

 لرئيس لطفًا فيها.كون ا لنا إىلٰ طريق فال 

كون ال ي نْ مام لطفًا يف بعض التكاليف أاإل لزم إذا كانوال ي

من كلِّ   عامٌّ لف فبعضها أللطاف ختتنَّ أحكام افًا أصالً، أللط

من وجه،   من وجه وخاصٌّ  عامٌّ وبعضها  ،اصٌّ خ  هاعضوجه وب

ة يف فة عامَّ املعرأنَّ  ٰى  ترعض. أَال ب ضها عىلٰ بعاس يق ينبغي أنْ  فال

مها من يع التكاليف إالَّ ما تمج ا العبادا زمانقدَّ ت مهلة النظر، وأمَّ

وم ق  الة جتب عىلٰ ألنَّ الص تصاص فيها،االخ ٰى يس خيفعية فلالرش

 جتب ا الصالة، والزكاة الجتب عليهئض ال احلا دون قوم، فإنَّ 

، يطيقه من ىلٰ الَّ عجيب إ والصوم ال ب،نصامن ال يملك ال عىلٰ 

ا من به ج فال جيب مزا لطعام لفسادعطاش أو قلَّة صرب عن ا فأمَّ

عض. ب ضها عىلٰ  جيب قياس بعات، فالالعبادعليه، وكذلك مجيع 

ا ة والسقم واد وخلق األوال فأمَّ يف  ر فاألمروالفق ٰى نغلالصحَّ

 اختصاصه ظاهر. 

تاج ب ال حيوترك الواجح قبيمأمون منه ال من هو معصومو

و ر نحجوه ُأَخ احتاج إليه من و ذلك وإنْ ن لطفًا له يف ام يكوإم ىلٰ إ

 ين عنه وغري ذلك.ذ معامل الدِّ أخ

  ،وهنيه وتأديبه  مام وأمرهف اإلحلقيقة هو ترصُّ ف يف اواللط

مل حيصل بأمر  ، وإنْ التكليف لَّة وحسنلعا بهحصل انزاحت  فإنْ 

ف التكليسقوط  فني ال جيبكلَّ امل ]] إىلٰ ٣٠٠ /[[ص يرجع

 قهم،ن ِقبَل خاللك من ِقبَل نفوسهم ال مم يؤتون يف ذم، ألهنَّ عنه

ن من ه ليبه علينا طاعتوإجيا اإلماماهللا خلق  وإنَّام جيب عىلٰ  تمكَّ

نكون  اا، ألنَّ تكليف عنَّال وطسقجيب  يمكنه مل مل ف، فإذاالترصُّ 

ان إذا ك ة فال يلزمملاجلفإذا ثبتت هذه  ل نفوسنا.أتينا من ِقبَ 

 بأنْ  بَل نفوسناا أتينا من قِ ا، ألنَّ عنَّ يسقط التكليف نْ غائبًا أمام اإل
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نالو أطعتار، واالست أخفناه وأحوجناه إىلٰ  ف لظهر وترصَّ ه ناه ومكَّ

لعلَّة تكون ا نْ ال بدَّ أ ف  اإلمام لهر من مل يظه ف. وكلُّ فحصل اللط

بقاء  ه، ويفاهللا تكليفط سقغريه أل رجع إىلٰ  نَّه لوترجع إليه، أل

هو  ه ماته وبنيَّ لأزاح علَّ   اهللا تعاىلٰ أنَّ  دليل عىلٰ  كليف عليهالت

لِّ لطف لك الة: إنَّ الص نقولعل، كاملطف له، فعل هو أم مل يف

ل  من ِقبَ نَّه ُأيتأل تكليفه، وطسقمل جيب  ن مل يصلِّ مكلَّف، فم

 ا. نفسه، وكذلك هاهن 

ا  معدومًا ملان ه لو كألنَّ  جواز عدمه،ة غيبجواز ال لزم عىلٰ وال ي

وإذا كان حة، علَّتنا مزاه وال متكينه، فال يكون أمكننا طاعت

ا، وإذا كان ة علينجَّ هر تكون احلمل يظ ، فإذاموجودًا أمكننا ذلك

ة دومًا تكونمع ني وجوده غائبًا الفرق ب ، فبانىلٰ عااهللا ت ىلٰ ع احلجَّ

حصول يمكن  اه، والإيَّ ا يننفالوجود أصل لتمك عدمه، وبني

ته اء اإلمام ومن يعتقد طاعل األصل. وأوليع بال حصولفرا

بنا، ن أصحاكثري مه حاصل هلم يف كلِّ وقت عند مكانفاللطف ب

ائح، قبال]] من ٣٠١/[[ص  رين لوجوده من كثيرتدعوم ألهنَّ 

لفون تأديبه ينه فيخاساعة من ظهوره ومتك نون كلَّ م ال يأموألهنَّ 

د، بل بينه وبينهم بع هم وكان بلدهم يف يكن معمل  نه وإنْ فوخياكام 

 ميكون حارضًا فيه عها جيوز أنْ  مة أبلغ، ألنَّ ربَّام كانت الغيب

يظهر  مل إذا من قال: إنَّه ه بعينه، وفيهمرفويع مل م وإنْ هدًا هلمشا

م أنَّه لو ظهر  من حاهلالً، ملا يعلم اهللاإليهم أوَّ صري يرجع تقهلم فال

م  شبهة تدخل عليه معجزه لا يفوو شكُّ خربه أ ألشاعوا  همإلي

 .هلم ظِهرهفيكفرون به فلذلك مل يُ 

 اب اللطف،يف بقامها يقوم ميكون لإلمامة بدل   جيوز أنْ وال

 طاف أنْ لز يف كثري من األجا إنْ له يف املعرفة، و كام ال جيوز مث

 يفعل نع أنْ مت يلو كان هلا بدل ملألنَّه  ل. وإنَّام قلنا ذلكون له بديك

حاله مع فقد الرئيس بمعصوم فيكون  فيمن ليس بدلذلك الاهللا 

 لفع ىلٰ ر عفُّ اب االنزجار عن القبيح والتويف به مع وجوده كحال

 يعه. والكالم يف تفرانَّبيَّ ما  خالفه عىلٰ  علوم رضورةً املالواجب، و

، وفيام )ملرشح اجل(و )تلخيص الشايف(ناه يف ب استوفيهذا البا

 نا كفاية. اهه هذكرنا

  و أنَّه ال بدَّ من إماموه -ة الثانية ا الطريقأمَّ ]] و٣٠٢[[ص /

 ة إىلٰ مؤبَّد ا نة نبيِّ : أنَّه إذا ثبت أنَّ رشيع- علرشبعد ورود ا

كان  ام لزم منك بعد يلزمه العمل هبا امفي يامة، وأنَّ من يأيتيوم الق

كام كانت  حةمزاتكون علَّتهم  ن أنْ بدَّ م، فال   النبيِّ عرصيف 

 أنْ ن العلَّة مزاحة إالَّ بمزاحه، وال تكو  النبيِّ  دمن شاهعلَّة 

واتر التوظة) بفون حمتك حمفوظة، (فال ختلو من أنْ  يعةتكون الرش

د اد أو القياس أو بوجواآلح ارخبأ  ع أو الرجوع إىلٰ مجاأو اإل

ي قوله مثل قول جير األحكام يف كلِّ عرص بجميع معصوم عامل

أنَّه  وجود معصوم ثبتها إالَّ لَّ كقسام نا األفإذا أفسد ، النبيِّ 

 ت.يف كلِّ وق  ال بدَّ من وجوده

ة يعيس مجيع الرشل ألنَّه، واترتكون حمفوظة بالت ال جيوز أنْ و

ُيعَمل رة، فكيف نزوجود يف مسائل قليلة واتر ملتا متواترًا هبا، بل

 يصري غري أنْ ز جيوأنَّ ما هو متواتر  ىلٰ ع يعة؟ا يف باقي الرشهب

يصري  أنْ  الناقلني نقله إىلٰ   وقت مجاعة منيرتك يف كلِّ  بأنْ تر متوا

ري ذلك من غعاش وال بمغا لشبهه تدخل عليهم أو اشت، إمَّ آحاداً 

دوا تركه، ألهنَّ ذلك، أو ين م واطع وال مانع يمنعالق ليسوا  متعمَّ

 جيوز عليهم ذلك. صومني المع

س لي إلمجاعع، ألنَّ ااإلمجتكون حمفوظة با جيوز أنْ  وال

]] بل هو حاصل يف ٣٠٣[ص /[ األحكام، حاصل يف أكثرب

ل ه فيه خالف، فكيف يباقي كلُّ وال مسائل قليلة أنَّ  عىلٰ ؟ عليهعوَّ

يس فلما يقولونه  صوم عىلٰ ليس فيهم معه فرضنا أنَّ  مجاع إنْ اإل

ة  حدٍ وا ادهم، فإذا كان كلُّ فرحكم اجتامعهم حكم ان، ألنَّ بحجَّ

لو عهم معصومني؟ وصريون باجتامف يفكيصومًا نهم ليس معم

ال يكون مؤمنًا فإذا  منهم واحدٍ  كلُّ يكون  جاز ذلك جاز أنْ 

فإذا  اي� ودهيمنهم   واحدٍ لُّ ن كني، أو يكومؤمنا ا صاروعواجتم

 ك باطل.ذلمعوا صاروا مسلمني، واجت

ة أ  نَّ ما قلتموه فإ ألمر عىلٰ ا كان : يف العقل وإنْ قيل ٰى متو دلَّ

 آيات وأخبار.خطأ من  م عىلٰ جواز اجتامعهمن  ناع أمنتالرش

 عونه،يدَّ  ما اآليات واألخبار عىلٰ من  اللة يف يشءقلنا: ال د

م يف ذلك يف استوفينا الكالد وق  واالعتبار، السرب ا وبينكموبينن

 لطوِّ ، فال نُ )رشح اجلمل(و )الشايف تلخيص(و )هفقُأصول ال(

 بذكره هاهنا. 

ا أخ ل عيُ  أنْ  جيوز ياس فالآلحاد والقا بارفأمَّ ليهام عندنا، عوَّ

من  َق فلم يب بنا.تُ كُ  ه منوغري )الفقه ُأصول(ذلك يف  ابيَّنَّقد و

 . ه كقول النبيِّ لوق معصوم جيريوجود  إالَّ  األقسام

 يعرف إلمام الال يعرف ان يكون م هذا أنْ  م عىلٰ قيل: يلز فإنْ 

 .فهع، واملعلوم خالحكام الرشأ ]] ٣٠٤[[ص /

عة إالَّ ما ييعرف من الرش م ال جيوز أنْ إلماا  يعرفقلنا: من ال
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و أ ن ظاهر قرآن، اطع عليه ميل ق  دلبه، أو دلَّ  تواتر النقل

ة معت األُ اجت ا ما عدا ذلك فإنَّه ال يعل، يهعلمَّ اعتقده  مه، وإنْ فأمَّ

من موجب الداللة.  ليس بعلم، فلم خيرج عتقادًا يعتقده ا امفإنَّ 

إلمام  أو ا ن النبيِّ بعيدة ويف زم الد اليف الب من هو  ىلٰ إ يصلع والرش 

  انقطع دوهنم  ٰى معصوم، ومت فظ ه حالذي من ورائ بالنقل املتواتر ا

ا إذا  يصل إليهم وينقطع عذرهم.  ٰى حتَّ اه ف تالتفريط ع فيه أو وق  فأمَّ

ا ال نثق بأنَّه  نَّ ن وراء الناقلني فإ معصوم م بال حافظ  قلفرضنا الن

زنا أنْ و  عه،وصل مجي  تامن لشبهة أو  ه تقصري أو ك وقع في يكون  جوَّ

  اً من ورائه معصوملمنا أنَّ ع نه لوقوع يشء م د، وإنَّام نأمن منتعمُّ 

علمنا   ٰى ا مته حالنا يف زمن الغيبة، فإنَّ ، وهذاه ف ل تالوقع خل ىٰ مت

نا منقطع ولطفنا  رغيبة علمنا أنَّ عذتمرار الوعلمنا اسف بقاء التكلي

م  ظهر اهللا اإلماالتكليف أو أ لسقط  حاصالً لو مل يكن ه نَّ حاصل، أل

رائه  ن وسوية بني نقل م يمكن الت ، فاليه من اخللل ليُبنيِّ لنا ما وقع ف

 ن ورائه ذلك، فسقط االعرتاض. ليس م  قلن  بنيعصوم وم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  خ الطويس)/ الشي١ (جتلخيص الشايف 

  امة:وجوب اإلم يفاس فصل يف ذكر اختالف الن ]]٦٣[[ص /

 وجهني:  مامة عىلٰ اس يف وجوب اإل]] اختلف الن٦٥[[ص /

ا واالسواد األثر وجلمهور األكفقال ا  . جبةعظم: إهنَّ

ا ليست واجبة. ومل يكونواذ منهمذوش سرينفر ي وقال  : إهنَّ

ة يَّ اذ من احلشوهم شذُّ إنَّام  ار إليهم،شهؤالء فرقة مشهورة يُ 

 شهرهتم.ب فونممَّن ال ُيعرَ  وغريهم 

 وجهني:  بوجوهبا عىلٰ ن قال ختلف موا

وهبا طريق وج إنَّ املعتزلة:  الشيعة بأمجعها وكثري منفقالت 

 السمع. ىلٰ عموقوف وهبا بيس وجالعقل، ول

ا ئر الِفَرق]] وقال باقي املعتزلة وسا٦٨[[ص / جبة  وا: إهنَّ

 . سمعاً 

ا  من خالف يف وجوهب  م عىلٰ النبتدئ بالك حتاج أنْ ونحن ن

ا عىلٰ  ، وندلُّ صالً أ  ه وج ابيَّنَّا إذا ا، فإنَّ نيِّ وجه وجوهبواجبة، وُنب أهنَّ

ا عقالً  هبجويف والفنا من خ ىلٰ عليهم كالمًا عمنا ن كالاوجوهبا ك

 جبها سمعًا. وأو

 وجوهبا طريقتان: ولنا يف الكالم عىلٰ 

اء كان هناك سمع أو مل  وا واجبة عقالً سبنيِّ أهنَّ نُ  ا: أنْ امهإحد

ا ُنبنيِّ ثمّ ن، يك  كليف باقيًا. اٍل ما دام التكلِّ ح عىلٰ  واجبة أهنَّ

 ودوجن بدَّ مع ال الرش أنَّ بعد ورود ُنبنيِّ  نْ لثانية: أ والطريقة ا

 يه أنَّ وجه احلاجة فع يقوم بأحكام امللَّة، وُنبنيِّ رشإمام حافظ لل

 نا. ما ذهب إليه خصومعقل دون أيضًا ال

ا وىلٰ ونحن نبتدئ بالطريقة األُ  غل هبا والتشا أوىلٰ ، ألهنَّ

يف ستواليف. ونأعّم يف سائر أحوال التك، من حيث كانت ٰى أحر

عفل قاي كن أنْ وم، وما يميها من شبه القا فم عليها ما مل   يها، وُنفرِّ

ب  املعوأستمدُّ  ىلٰ عابهم. ومن اهللا تتُ كُ  يذكروه، ومل يودعوا نة ملا ُيقرِّ

 بمنِّه ولطفه. ليهإ

إلمامة م يف وجوب اي الكالوه: يقة األُوىلٰ طرال ]]٦٩[[ص /

 :مل يكن سمع  إنْ عقالً و

كليف  لطفًا يف التثبت من كوهنا  ا ك: مذل لُّ عىلٰ الذي يد

 املعارف سائر األلطاف يف ٰى وهنا، فجرت جمرال يتمُّ من د قيللعا

 يف من دوهنا. سن التكله ال حيأنَّ وغريها يف 

كم ما ل تمَّ ا لطفًا ليهنكو وا عىلٰ قيل: دلُّ  ]] فإنْ ٧٠ص [[/

 ادَّعيتموه.

ا لطف: م  دلُّ عىلٰ قيل له: الذي ي العادة   ريانناه بجا علمأهنَّ

قاهر عادل، يردع منبسط اليد،  ئيسر مكان هل ٰى  الناس متمن أنَّ 

املني،   من الظللمظلومني صف املتغلِّبني، وينت ع املعاندين، ويقم

مع   اسالن عائش، وكانملت امور، وسكنت الفتن، ودرَّ األُ  اتَّسقت

من  خلوا ىٰ الفساد أبعد. ومتالح أقرب، ومن الص وده إىلٰ وج

  عىلٰ قويُّ ال بتغلَّ رت معائشهم، وا ذكرناه تكدَّ ته مئيس صفر

 إىلٰ وكانوا  رج واملرج،ف، واهنمكوا يف املعايص، ووقع اهلالضعي

ا أمر الزم لكامل العقل، وهذمن الصالح أبعد. أقرب، و الفساد

 . كاملتهم حتسنلف فيه ال خامن 

اء  لرؤسل للمكلَّفني عند وجود الصالح الذي حيصقيل: ا فإنْ 

هللا ا  واجب عىلٰ ك غريذلو عها،ح الدنيا ومنافيتعلَّق بمصال يامهو ف

 ة.ينيَّ لدِّ ا ام جتب عليه املصالحيفعله، ألنَّه إنَّ  أنْ  تعاىلٰ 

  ل،سؤاح دنياوية وهي كام ذكر الصال وجود الرؤساء مقلنا: يف

عند وجود  - ايَّنَّبما  عىلٰ  -لم ا نعة، ألنَّ يَّ لح دينصاًا موفيها أيض

من  وذلك ،يبغائح: مثل الظلم والن القبري مع كثاء يرتفرؤسال

الوجه ال من  حمالة، فالرئاسة واجبة من هذا ين الالح الدِّ مص

 ل.وَّ الوجه األ

وري فيام ذكرمتوه لم الرضالعيمكنكم ادِّعاء  قيل: كيف فإنْ 

قًال ينازع يف وب الرئاسة عيف وج فكمخال]] ٧١[[ص / ومن 
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ز خلوَّ  ون الناس مع فقده يك نْ ، وأ رئيس مان منالز ذلك، وُجيوِّ

ا أنْ وده وحصوله؟ فمع وج عه كهماتفارو م  إمَّ تقولوا: إهنَّ

فيام ليس فيه وري الرضون العلم عفيام يقولون، أو يدَّ  يكابرون

 الرضوري.لعلم ا

 جود رئيس يقلُّ  مع ووأنَّ ، يان العادةجرمن قيل: ما ذكرناه 

اخلالف قع ام و، وإنَّ عاقلف فيه عدمه يكثر ال خيالالفساد ومع 

ال يستمرُّ وال حيصل  ما ذكرناه يف أنَّ  رئاسة:الب جوممَّن دفع و

يف املستقبل  ه، ويكونالعادة فيض تنتق اٍل، بل جيوز أنْ كلِّ ح عىلٰ 

رية واحدة وت ىلٰ ية عارالعادة اجل أنَّ  ابيَّنَّاحلال. ونحن إذا خالف ب

 ه. فيمن خالف احلال سقط خالف املستقبل ويف  يف

 ليتمَّ غرضكم ر متوهيام ذكادة فلعا استمرار وا عىلٰ لُّ ل: دقي فإنْ 

 فيام نحومتوه.

فقد  ملرج عندواهلرج وام ان وقوع الفساد والظلقيل له: إنَّام ك

صمة لعالرتفاع ا ك،ذل ناس ممَّن ال ُيؤَمن منهمون الالرئيس لك

 يل املالذِّ ن تدعوهم إىلٰ ]] فيهم ٧٢[[ص / حصول طبائععنهم و

حاهلم وقات كبل األ مستقيف مات. وإذا كانت حاهليشتهوبلوغ امل

الطباع  عىلٰ يف ارتفاع العصمة عنهم، وكوهنم  يف اآلن

 ة قائمة فيها.ون احلاجتك جيب أنْ ، املخصوصة

منا وقد علوه رمتدة فيام ذكعاال يل: كيف ادَّعيتم استمرارق  فإنْ 

ا خت  ئيسرعند وجود الس يكون النا قات: فتارةً األو تلف عىلٰ أهنَّ

ارًة ا ذكرمتوه، وتحسب م الفسادأبعد من و حالصال أقرب إىلٰ 

الناس قد  أنَّ  ٰى ]] أَال تر٧٣ص /[[ يكونون عند فقده كذلك،

 ذافإ ارتفاع وقوع الفساد منهم،امة وحال االستق ىلٰ يكونون ع

اهلرج  نت الكلم، ووقعالفتن، وتبايوقعت  رئيسم ُنِصَب هل

 وه.كرمتذضدِّ ممَّا الرج؟ وهذا بوامل

ع لكراهة ئيس إنَّام يقود الرعند وجالفساد  منع قيل: ما يق

 نَّ الناسإ بعينه، ونحن مل نقل: الناس انتصاب رئيس فيهم

م ابيَّنَّ، وإنَّام رئيس عند وجود كلِّ  يصلحون ون عند لحيص أهنَّ

. أَال احلال أيضاً ا حاصل يف هذه اجلملة، وهذ ما يف رئيسد وجو

ليه، لناس إلت قلوب امان يف هذه احلال متصب أنَّه لو ان ٰى تر

ن فيهم؟ رادوه، لصلحت أحواهلم وسكنت الفتقام فيهم من أو

  ة الناس إىلٰ بحاج وهذا غري خملٍّ ذكرناه، فساد ملا الوإنَّام وقع 

 اٍل.ح لِّ الرئيس يف ك

 أنْ  ه مل يمتنعود الرئيس لواللفساد عند وجع من اي يقلذثّم ا

ي عدِّ ظلم أو التالن ولكان حيصل م ذلك، فساد أضعافن اليقع م

نَّ ما يقع وهذا كام نقول نحن وخمالفونا: إ قع عند وجوده،ا مل يم

ل لوالهم ُس ذ الرُّ وتنفيبعثة األنبياء رج عند اهلرج واملو من الفساد

 ا لطف وإنْ يكون فيه أنْ   خترجهم الثت، وإنَّ بعلكف ذلوقع أضعا

 ة.رئاسابنا يف ال، وكذلك جوظهرمل ي

عليكم  يوجب  العادةعتربمتوه من دليل ا ماإنَّ  قيل: فإنْ 

ة، بل يوجب عليكم رئاسة وجود رؤ   يف كلِّ بلد ويف كلِّ ساء عدَّ

ة، بطل اعتباركم دليل العاد واحد،: إنَّ الرئيس قلتم  ٰى تلَّة. ومحم

 نْ إليه جاز أ  رئيس مع حاجتهم وحملَّة من  بلد وُّ ز خلجا ٰى نَّه متأل

 ن هبم احلاجة إليه. كا وإنْ  رئيسهم من كلُّ  خيلو الناس

 ن دليل العادة إنَّام يدلُّ عىلٰ : ما ذكرناه م]] قيل٧٤[[ص /

دون عند  ا، ويفسعند حصوهل اسوجوب رئاسة يصلح الن

 حيتاج ، بلم صفاهت عىلٰ  ال، وعدد الرؤساء مل يدّل عىلٰ ها، وارتفاع

أدلَّة  م خمصوصة إىلٰ ول صفات هلصدد الرؤساء وحيف اعتبار ع

، قتضيه املصلحةما ت وعىلٰ  ب ما يكون يف املعلومحسب هذار. وُأخ

، حدحد ُنِصَب الوائيس وا وجود ركانت املصلحة تقتيض فإنْ 

ة رؤس ت تقتيضكان وإنْ  بوا. وهذا ُيسِقط ما  اء ُنصنصب عدَّ

 وه.ظنُّ

فنقول اه، ب ما ألزمن، ونقول بموجحكمهم عىلٰ  لا ننزع أنَّ م

يكون من  ا نوجب أنْ لكنَّ ة،وحملَّ  كلِّ بلد س يفبوجوب وجود رئي

 نقول يده. وإنَّام واحد منهم أخذ عىلٰ  زلَّ  ٰى ئيس متؤالء روراء ه

 ُتسِقط إنَّام . وهذه أيضاً يهم أيضاً احلاجة ف ةذلك حلصول علَّ 

 اإللزام.

 كلِّ بلديس معصوم يف نصب رئع من نلعقل ال يما نَّ أ  عىلٰ 

]] ال ٧٥/[[ص  مماإلا أنَّ  مجاع ا باإل، وإنَّام علمنصقع وكلِّ 

ه مة، ومل نوجبها ملن كان من ِقبَلوجبنا له العصًا، فأ واحديكون إالَّ 

 .لكلِّ إمام اون بم مرعيُّ ء، ألهنَّ واألُمرا ة]] الوال٧٦/[[ص  من

ًا ويف بعض  م واحداإلما اه إذا كانرنذك ما وليس يلزم عىلٰ 

ه إالَّ لابح كنه املعرفةوال يمعنه  ٰى ن من نأيكو رض أنْ قطار األأ 

كليفهم، وذلك من لطفهم يف تخالني كونوا ي بعد زمان طويل أنْ 

ة قامة أئمَّ إ -تكليف اليف أصل  -ناه يوجب رصأنَّ املذهب الذي ن

ة، و ح يستصل بعد ذلك أنْ ز جيو. وبلد، وعند كلِّ واحدٍ  يف كلِّ عدَّ

  يف هذا ممكن  ه، ألنَّ خلفائه وُأمرائباإلمام  ستقرٍّ من بعد من م  اهللا

 فرع، وغري ممكن يف األصل.لا
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  بعيدة عن مقرِّ اإلمام ما يبلغ يفيف البلدان الأليس  قيل: نْ فإ

يف صوب، فكاإلمام املن عرفة هذامكن معه مي حدٍّ ال البعد إىلٰ 

 احلال؟ع هذه وخلفائه م ئهمرايقع االستصالح هلم بأُ 

نصب من  ذكرتم وجب ما  لبعد إىلٰ ااحلال يف  تهتان قلنا: إنْ 

 إلمام هناك.ة افصه ل

ا من البالد عنَّ ٰى يام نأة كثريين فمَّ ويز أئتيض جتقيل: هذا يق فإنْ 

 الوقت.يف هذا 

ة لكلِّ من الزم )مه وآله السالعلي(نا يعة نبيِّ رش  كانت قلنا: إنْ 

يف ريب وبعيد، و ق لبرشف من اكلِّ مكلَّ ولض، وجه األر عىلٰ 

وأخبارنا  الَّ ك إذلل فاً يكون مكلِّ  أنْ  فلن جيوز رض،ختوم األ

يعته قائمة عليه. ورش  نا نبيِّ عجزات ة بممتَّصلة به، واحلجَّ 

ة طويلة  -وإذا اتَّصلت  قتداء بمن ه لزم االأخبارنا ب -ولو يف مدَّ

 وإنْ ع. لرشاهذا  إىلٰ د قيااألُمراء، كام يلزم االن ينصبه من

ن رض ويف ختومها ماأل حدب ن عىلٰ يكو أنْ  از]] ج٧٧ [[ص/

إمام صب له ين أنْ  مكلَّف، جاز ارنا به وهو كلُّ أخب تَّصلت ال

وملن  - عيف هذا الرش  إمامال فإنَّ الذي اقتضاه اإلمجاع أنْ  ة،وأئمَّ 

من ا مَّ إالَّ واحد، أ  -أخبارنا  باره ويعرفونعرف أخ ي جمراناجير

]] نظر، ٧٨[ص /[ فلذلك ،نِّ ة واجلملالئكفهو كاحاله  هذهليس 

 بام  حيلُّ نه مشكوك فيه، والشكُّ فيه الين محد األمرأ  والقطع عىلٰ 

 ونرصناه. تكلَّمنا عليه

لطف  متوها أهيكر هذه الرئاسة التي ذقيل: فام تقولون يف فإنْ 

يع جلما لطف إهنَّ  قلتم: عض املكلَّفني؟ فإنْ فني أم لبيع املكلَّ جلم

ية له اهن الما  ي إىلٰ ؤدِّ فيُ  ،ن للرئيس رئيسويك زم أنْ ، لكلَّفنيامل

لبعض ا لطف إهنَّ  قلتم: رؤساء، وهذا حمال. وإنْ د المن عد

ز جااملكلَّفني من رئيس   بعضني، قيل لكم: فإذا جاز خلوُّ املكلَّف

 فًا أصالً.ل كوهنا لطهذا ُيبطِ ، ولكلِّ  اخلوُّ 

ُيؤَمن   لطف ملن ال لرئاسةإنَّ اك: ه يف ذلولنق قيل هلم: الذي

الصفة احتاج هذه  ن حصل عىلٰ م لُّ فكع اخلطأ والظلم، قومنه و

 لقبائح، ومن حصل عىلٰ االمتناع من اله يف لطفًا إمام يكون  إىلٰ 

ها من  يف لطفًا له ام يكون إم  إىلٰ تّج حصول العصمة له مل حيضدِّ

ن ليس ممَّ  اإلمام، وريه منه وغلم ع من مواقعة اخلطأ من الظاالمتنا

 ٰى ، فاستغنبعدن م  ُيستَدلُّ عليهبامهذه الصفة،  لهحصلت 

 وه.ما ظنُّسِقط وهذا يُ هلا عن إمام يكون من ورائه. بحصو

 عتالرئاسة لطف ملن ارتفقيل: إنَّ ما ذكرمتوه من أنَّ  نْ فإ

، يوجب عليكم أنَّ من ن حصلت لهت لطفًا ملنه، وليسالعصمة ع

ة ال حيد األُ من آحافة هذه الصه ت لحصل كذلك ، وإمام ج إىلٰ تامَّ

 يف إمام، ألنَّه ال شكَّ  ًا إىلٰ أيض مة ال حيتاجإلمال لمن هو مؤهَّ 

قولكم، فإذا قلتم بذلك فهو باطل  عصمة له عىلٰ صول الح

ا إمام أو ني رجلني:  الناس بأنَّ  عىلٰ ة جممعة مَّ باإلمجاع، ألنَّ األُ  إمَّ

 طالً.فه باخال ىلٰ ي إؤدِّ قول يُ  يكون كلُّ  نْ ب أ مأموم، فيج

ا قلنا: إنَّ  ألنَّ اه، ما قلن ىٰ عنم يراعِ  مل هذا إلزام من هلم: قيل

عصمة عنه يف ترك ملن ارتفعت ال] لطف ]٧٩[ص الرئاسة /[

يف ل األمن هته، وحصوج ع من مواقعة اخلطأ منالظلم، واالمتنا

لتي ة اله الصفت حصلائح من ِقبَله، وإنَّ من ري من القبترك كث

حيتج وهنا مل د مناخلطأ منه  مواقعة سة وأمنن الرئامن دوناها رذك

ء يكون اليش نْ حال أ من امل يكون لطفًا له يف ذلك، ألنَّ ئيس ر إىلٰ 

. ومل  املستقبل  يفيكون لطفًا فيام يقع لطفًا يف األمر احلاصل، وإنَّام 

تنع   يم، بل المةلعصاإلمام إالَّ ارتفاع ا ه للحاجة إىلٰ ل: ال وجنق

اج ألجلها  تحي ه العصمة،ن حصلت لخر ملنا وجوه أُ هاهتكون  أنْ 

 ُيسِقط ما اعرتضوه. وهذاإمام.  إىلٰ 

ام لطفًا للمعصومني من رعيَّته يكون اإلم أنْ  يمتنع ه الأنَّ  عىلٰ 

ه، فإذا يبه وردعف من تأدانه وللخوكيصريوا معصومني، مل أنْ ب

إذا و حاٍل.  كلِّ  عىلٰ ثابتة  يضاً كذلك فجهة احلاجة فيهم أ  كان

نا أنَّه علم عليه طاعة، موم، ولإلماممأم ا اإلما من عدكلَّ  نَّ علمنا أ 

 كونه معصومًا.كانه دخل يف له، ومللطفًا احتاج إليه، لكونه 

  فإنْ اإلمام،  لها إىلٰ جحيتاج أل ٰى ر جهة ُأخرهذا إذا مل تتقدَّ 

 .سواءحدٍّ  عىلٰ  فاألمران معًا جائزان ٰى ررت جهة ُأختقدَّ 

*   *   * 

  الرئاسة التييف ونتقول قال قائل: فام فإنْ ]] ٨١[[ص 

؟ بعضها لطف يفلطف يف سائر التكاليف أم هي أهي أوجبتموها 

ا لطف يف مجيع التكاليف جاز قلتم: إ فإنْ  يكون لتكاليف  أنْ هنَّ

]] التكاليف ٨٢/[[ص  بعض ا لطف يفم: إهنَّ قلت ، وإنْ اماإلم

هنا لطفاً  كو ُيبطِل يفوهذا  ائرها. سيفلطفًا ن يكوال  جاز أنْ 

 .أصالً 

لطف فيه هي أفعال  ئاسةأنَّ الر ل له: الذي نقطع عىلٰ قي

الغري، ألنَّ هذه األشياء  عىلٰ  بوالتغلُّ  شم م والغن الظلاجلوارح م

 أنْ ب فيجوز لوفعال القاعها، وأ كثر بارتفويممَّا يقلُّ بوجودها 

طع فنق س اإلماما نفم. فأمَّ بإمان ليس م يف يكون أيضًا لطفًا فيها
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ا عىلٰ  ا من هو مأموم فأمَّ ه عن إمام. ت لطفًا له الستغنائيسل أهنَّ

يكون  يف ممَّا يصحُّ أنْ  سائر التكال له يفن لطفاً يكو فيجوز أنْ 

 لطفًا. 

 يلزمنا أنْ لتكاليف يف بعض ائاسة لطف لرليس إذا قلنا: إنَّ او

 حوالحسب األف بتلاف ختلطاأل ألنَّ  يكون لطفًا يف سائرها، ال

يف لطف منها ما هو أنَّ  ٰى فني. أَال ترلَّ كملات، وبحسب اواألوق 

ا هو لطف عارف، ومنها مثل املكليف مسائر األحوال مع بقاء الت

، اة والصومزكات من الصالة والعيَّ يف حال دون حال مثل الرش

  طاء إعو د،كلَّفني؟ وكذلك خلق األوالباختالف امل ا ختتلفألهنَّ 

كون يف املعلوم. وال ي ماطفًا بحسب  يكون لنَّاملبها إل وسوااألم

 بعض. طاف بعضها عىلٰ األلتقاس  غي أنْ ينب

يكون من لطف اإلمام  لزم أنْ ما قلنا مل ي ر عىلٰ ن األموإذا كا

ما ذكره ، بحسب يس بإمامفًا ملن للطال يكون  آخر، وال أنْ إمام 

 ئل.السا

س يف نفم لطفًا لنا ااإلم يكون نْ أ وزال جي هأنَّ  ا نقطع عىلٰ أنَّ  عىلٰ 

فعل كثري ممَّا يف  هو لطف لنا ]] باإلمام الذي٨٣/[[ص  عرفةامل

ا جيب علينا االمتناع منه،  ع من كثري ممَّ المتناله، واوجب علينا فع

 ن جيب من ذلكنَّه كايفنا، أللقبح تكل لكه لو كان لطفًا يف ذألنَّ 

لطف املعرفة  ان منإذا ك هنَّ ة، ألئمّ األوجود ما ال هناية له من 

مامته يف إوالكالم  - ومن لطف معرفته إمام آخرمام، إ امباإلم

ة ال من وجود أئمَّ ما أنكرناه  ي إىلٰ ؤدِّ لك يُ ، فكان ذ-كالكالم فيه 

لطفًا  يكون أنْ ال جيوز  اإلمام نَّ أ  جب إذًا القطع عىلٰ هناية هلم، في

 .س معرفة اإلمام ملا قلنايف نف

يف  مام لطفاً اإلن يكو جواز أنْ  المكمكيف  قد مٰىض : قيل نْ فإ

يكون لطفًا فيها  اعكم أنْ امتنيس بإمام، وسائر التكاليف ملن ل

  الفرق بني التكليفني؟ وهالَّ  إىلٰ  الذي دعاكم ام، فام اإلملعني

يتم بينهام يف    يف مجيعها؟م لطفاً ون اإلمايك ويز أنْ جتسوَّ

 نمل التكاليف  سائر يفطفاً مام لن اإلوكي نْ زنا أقيل له: إنَّام جوَّ 

أمر يوجب  إىلٰ  فساد، وال حيث مل يكن مؤّديًا إىلٰ  ليس بإمام من

زنا  اك أنَّ ف، وذلإسقاط نفس التكلي  ذلك نصب اهللا تعاىلٰ إذا جوَّ

يفهم. ٍذ تكلحسن حينئليفهم، فيكايكون لطفًا يف سائر تهلم إمامًا 

 إىلٰ تاجًا ون حمكي م أنْ للز امإلمكاليف ازنا مثل ذلك يف تولو جوَّ 

ا ال ود موج ي إىلٰ دِّ ؤإمامته كالكالم فيه، فيُ ر، والكالم يف خآ امإم

من تكليفه إمام  إمام ال يكون ع إىلٰ و القطة، أ من األئمَّ  ٰى يتناه

يع له يف مج مام لطفاً إلال يكون ا ذي يقطع أنْ ثاٍن. والوجه ال

لاأل امإلماا قائم يف لعصمة له، وهذاليفه، حصول اتك  أو أنْ . وَّ

لطفه إمام ثاٍن، فنكون  كان من  مام وإنْ ليف إتكن حيسنقول: 

زين مل  مسقط و أيضاً ثّم ه للطف يف التكليف، وهذا باطل.نع اجموِّ

 ها لكوهناناا إنَّام أوجبم، ألنَّ إما لتعليل يف إجياب احلاجة إىلٰ ألصل ا

تج  حي مل ]]٨٤/[[ص  قول هذا ال ىلٰ  جيب اللطف عوإذا مللطفًا، 

 فساد. نيِّ الب ذاهالً، و مام أصإ ىلٰ إ

لطف فيه هو ما  مام أنَّ اإل قائل: مجلة ما تقطعون عىلٰ قال  فإنْ 

ن مواقعته من أفعال مام وعقابه عديب اإلمن تأ يردع املكلَّف

واجب فعل ال لجئني إىلٰ م يكون الناس ا يوجب أنْ اجلوارح، وهذ

 .أصالً  ط التكليفهذا ُيسقِ ترك القبيح، وو

 مام ورهبتهم منن أدب اإلم ساف النبلغ خوليس ي :له يلق 

مع  عضهم قد يواقع القبيحب ٰى ا نرء، ألنَّ حدِّ اإلجلا عقابه إىلٰ 

منه  ا نجد من يمتنعة سلطانه، وألنَّ نبساط يده وقوَّ مام واود اإلوج

ليس  من العقالء، واملدح  بذلك ة يستحقُّ ئمَّ يف حال وجود األ

ذا أيقنا  يف ه لوو ه.ًأ إليون ملج يكيامح فحقَّ املديست وز أنْ جي

ألجل  واجبفعل ال إىلٰ يكون املكلَّفون ملجئني  أنْ املوضع 

ول املعرفة ملجئني عند حصكونوا ي م أنْ اخلوف من اإلمام للزمك

 هلم باستحقاق العقاب.

 قابباستحقاق الع ملعرفةف عند اك املكلَّ يرتقلتم: إنَّه قد  فإنْ 

 ك.ذل ىلٰ هلم إ داعية عرفةمله احه وتكون هذالفعل لقب

عند   يرتك الناس القبائح ع أنْ وكذلك ليس يمتنقيل لكم: 

ركها، ليهم توجب ع م وانبساط أيديه، للوجه الذيإلماوجود ا

 وه.سِقط ما ظنُّ. وهذا يُ ال� إلمام داعيًا ومستهويكون ا

ف كان املكلَّ  مة لطف من حيثاإلما تم: إنَّ ل: إذا قلقي فإنْ 

ريتموها املعصية، وأجمن  عدأبعة والطا إىلٰ  ربأق  يكون عندها

عن  ٰى بعصمته استغنمام م: إنَّ اإلاملعرفة يف ذلك، ثّم قلت ٰى جمر

ون بعصمته يستغني عن  يك هذا أنْ  ىلٰ فيجب علكم:  إمام، قيل

ليه عرفة عوجوب املية له عن غنذا كانت العصمة غري ماملعرفة، وإ

ري غ ]]٨٥/[[ص  مامإل لاً كون حصوهلا أيضي يمنع أنْ فام الذي 

 الً من وجودما ذكرناه أوَّ  مر إىلٰ آخر؟ فيعود األ  له عن إماممغنٍ 

مرين عنه، وكال األ ملعرفةوجوب اة ال هناية هلم، أو إسقاط أئمَّ 

 فاق.باطل باالتِّ 

يث  من حملكلَّفنيمجيع ا عىلٰ نحن مل نوجب املعرفة قيل له: 
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جبها رًة نوتاو ،ا لطفاً كوهنل رةً انَّام نوجبها تفحسب، وإ كانت لطفاً 

ه لت لإلمام لو حصكر املنعم إالَّ هبا، فاكان ال يتمُّ شمن حيث 

يث مل عرفة عنه من حوط املجيب سقالعصمة من دون املعرفة مل 

 حال. عىلٰ يسقط وجوب شكر املنعم عنه 

 أنَّ  -  نبيِّ دين الورًة من رض -لمنا ع وأيضًا فقد

ونحن  رشوطه،ت ملكايع من تمج عىلٰ  جبةة واعيَّ ت الرشالعبادا

الذي وجه ال ، وعىلٰ ات ال يصحُّ وقوعها قربةً نَّ هذه العبادنعلم أ 

وبصفاته   تعاىلٰ غري عامل باهللا ، أو تعاىلٰ وجبت عليه من جاهل باهللا

ال   مارفة، ألنَّ وجوب املع وهذا أوضح داللًة عىلٰ .  وبالنبيِّ 

 . به واجب مثلهجب إالَّ لوايتمُّ ا

العبادات قد  ]] ٨٦/[[ص   هذه إنَّ  ل: و قي   أنْ حدٍ أل ليس و

تسقط املعرفة   أنْ  عذار، فيجب قط عن كثري من العقالء ألتس

من سقطت عنه العبادات   ثبوهتا عىلٰ  رجع يفا ن أنَّ لسقوطها، وذلك 

ة  املعرفقوط فرض نَّ سأ  ة عىلٰ مَّة جممع، وهي أنَّ األُ ٰى ُأخر  داللة إىلٰ 

ورة ال  رض ال  ىلٰ ذهب إ ن م  نَّ ، ألاتباد رض الع تابع لسقوط فغري 

ت؟  بادا لسقوط العأصالً، فكيف جيعل تابعًا  ل فرضها ثابتاً جيع 

ا اكتس  ومن ذهب إىلٰ  ا ال  و    قطعه عىلٰ شبهة يفاب ال أهنَّ جودها، وأهنَّ

  ال خيالف  لطبعا تقع بائل بأهنَّ قال زوال العبادات. والتتبع يف الزوا

 . لٍ  حا كلِّ  عىلٰ ض هبم . فسقط االعرتا يضاً هذا أ 

 نْ الَّ كوهنا لطفًا، فله أ وجوب املعرفة إه ال وجه لال: إنَّ ومن ق 

ق ب اإلمام يف يدخل  حيل أنْ يقول: يست وبني اإلمامة بأنْ  ينهاُيفرِّ

 هوة له، ألنَّ املعصوم يكون معصومًا من دون حصول املعرف أنْ 

واجبات كان من مجلة الليه، وإذا بات علواجل مجيع االذي يفع

 مل يفعل  وإنْ حصل معصومًا إنَّه نقول: يف فكة فعرمله اعلي

نَّه ليس ة، ألكذلك الرئاس]] املعرفة؟ وليس ٨٧[[ص /

مل  جيب عليه وإنْ  ر فعل مجيع ماف خيتاملكلَّ يكون ا بمستحيل أنْ 

 ٰى تَّ ه حبوجود غريلفعله هو ق مام، ألنَّه ال تعلَّ يكن من ورائه إ

 .وله من دونهحص يستحيل

رنا ميع ما   وفاعالً جلمعصوماً حيصل  اإلمام نوكي أنْ  ولو قدَّ

امَّ رأيت ـ، ولعرفةبت عليه امل ه من دون املعرفة ملا وجوجب علي

ة جممع اإلمام، وتسويتها يف ذلك  املعرفة عىلٰ وجوب  ة عىلٰ األُمَّ

 يكون  أنْ يفله حالة دخوعلمت است ،ني غريه من املكلَّفنيبينه وب

ط ما ناه سقما ذكر ىلٰ ع رمهنا. وإذا كان األًا من دومعصوم

 عرتضوا به.ا

ه ل، ويكون غري األلطاف ما يكون له بدقيل: أليس يف إنْ ف

يقوم مقام يكون فيها ما  نع أنْ  املاقوم مقامه يف كونه لطفًا؟ فامي

ما يقوم   تعاىلٰ هللاف من دوهنا إذا فعل ااإلمامة؟ فيحسن التكلي

 للطف. مها من اقام

يكون يف   أنْ لو صحَّ  من السؤال هورمتإنَّام يتمُّ ما ذكل له: قي

ا.  دوهنالتكليف من حيسن  ىٰ ام اإلمامة حتَّ طاف ما يقوم مقاألل

ال يقوم يشء من  د علمنا أنَّها ق نَّ ذلك، ألوعندنا أنَّ األمر بخالف 

 وه.وهذا ُيسِقط ما تومهَّ  األلطاف مقامها.

ف ة يف باب اللطئمَّ األيقوم للحجج و أنْ  جازا يل: إذق  فإنْ 

وز مثل م، فلَِم ال جيم مقام اإلمااإلما ئح غريمن القبا عنامتالاو

ر يف سائيعلم اهللا ذلك  أالَّ جاز أنْ ة؟ وج واألئمَّ جَ ذلك يف غري احلُ 

]] كام ٨٨/[[ص  رهم، فيستغنوا عن اإلماملَّفني أو أكثاملك

 ة؟استغنت األئمَّ 

ني  فكلَّ ملمن حال بعض ا اىلٰ عيعلم اهللا ت نْ أ  تنعيس يم: لقيل له

بعض األلطاف  من القبيح عند خيتار شيئاً  ه المام أنَّ ن ليس بإممَّ 

 ج إىلٰ ذلك، ويكون معصومًا ال حيتا ل بهبإمامة فيفعالتي ليست 

زه هو أ من هذا الوجه،إمام  يكون يف  نْ غري أنَّ الذي ال ُنجوِّ

طف من جيوز  للرؤساء يقوم يفاو ةاألئمَّ  غري وجود املعلوم أنَّ 

الفتتان، من الفساد وايؤمن  ح، وملفعل القبي نيفكلَّ املن م عليه

ل الواجب وأبعد فع ده أقرب إىلٰ يكونوا عن ٰى وجودهم حتَّ مقام 

ة. والذي ود األئمَّ ن كذلك عند وجيكونو ح، كاممن فعل القبي

 ونحدة يفسدطريقة وا علمنا بأنَّ الناس عىلٰ يمنع من هذا 

 د وجودهم.نع مونقييستو ونة ويصلحاألئمَّ  فقدويفتتنون عند 

 م الذي ذكرناه حاصالً عىلٰ ًا مل يكن العلألزمناه جائزان ما ولو ك

س مع فقد ن الناز كوُنجوِّ  هو عليه، بل كان جيب أنْ لذي احلدِّ ا

ع قطهم مع وجودهم. ويف الحال السداد والصالح، ك ة عىلٰ مَّ األئ

ة مَّ ئاأل اموم مقيق س يف اجلائز أنْ ه ليأنَّ  لة عىلٰ الدالن هذا طب عىلٰ 

 .غريهم ذكرناهفيام 

حيسن من أوجب باللطف بأنَّه  ليس قد قال بعضقيل: أ فإنْ 

طاعة من ال يكلَّفد فقد اللطف إذا كان فعل ما ف عنالتكلي

عليه مع وجود  عليه من الثواب أضعاف ما يستحقُّ يستحقُّ 

مام أشّق، فقد اإلتكليف مع ال ونيك أنْ  انعام املف اللطف؟

ه، عليه مع وجودتحقُّ ما يس واب أضعافثالمن ه قُّ عليتحيسو

 ام؟ك إممل يكن هنا بعض الوجوه، وإنْ  يف عىلٰ فيحسن التكل
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ه إذا ا املوضع أنَّ يف هذ نختارهقيل له: الذي  ]]٨٩[[ص /

عد  به إالَّ يفا ُكلِّف ال حيسن تكلكان للمكلَّف لطف يف فعل م

 بواالثن فعل ذلك م ىلٰ يستحقُّ عكان  وإنْ اللطف،  ذلكول حص

هذا مذهبنا  لطف. وإذا كان ه مع وجود ال علييستحقُّ  أضعاف ما

له تار من أصحابنا ذلك املذهب فن اخالسؤال. وم ا هذاسقط عنَّ

ز التكليف من دون اللطف إذا أنا إنَّام أُ يقول:  أنْ  كان ارتفاع جوِّ

ا إذا ساد، الفوقوع  يفن سببًا ويكاللطف ال  اللطف ع فاكان ارتفأمَّ

زه،ال ُأج اد فإينِّ سلفب لسبهو ال   وقوع الفسادوقد علمت أنَّ  وِّ

ال جيوز التكليف  نْ جب أ ك عدمهم، فيعند فقد الرؤساء سبب ذل

 من دوهنم. 

ذا الرئيس الذي ذكرتم أنَّه لطف  تقولون يف هيل: فامق  فإنْ 

 تهذا قلتم: يه؟ فإنْ وهن رهفه وأمني أم ترصُّ فلطف للمكلَّ  ٰى أذاته ه

: قلتم ه؟ وإنْ ذات غريذاته والفرق بني  فام م:ي اللطف، قيل لكه

دِّعاء  كم ام: كيف يمكنوهنيه هو اللطف، قيل لك فه وأمرهترصُّ 

 دلَّكم ذلك عىلٰ ندكم؟ وهالَّ ثرية عسنني ك ذلك وهو مل يوجد من 

 ست لطفًا أصالً؟أنَّ الرئاسة لي

مره وهنيه  وأ م اف اإلمإنَّ ترصُّ  :كول يف ذلي نق: الذلهيل ق 

ه من أوجبنا وجود إنَّاملطف، وعيده هو الووده وعوزجره و

يف متام حصول راه جم ٰى ه، فجرف إالَّ بّم هذا الترصُّ حيث مل يت

 رشائط التكليف.

س ف اإلمام مرتفع عندكم، فليترصُّ  سائل: من أنَّ كره الوما ذ

نَّام وإ، عونه لطفًا مل يرتفك لنا عىلٰ دلَّ الذي س رئيبصحيح، ألنَّ ال

 مام املعصومف اإلهو ترصُّ خصوص الذي ملف اارتفع الترصُّ 

أنَّ  ة عىلٰ بدليل العادخمصوصة. ونحن مل نستدّل الذي له صفات 

فاته أنَّ ترصُّ   عىلٰ وإنَّام نستدلُّ للطف، م هو اف اإلمام املعصوترصُّ 

]] ٩٠/[[ص  بعد انَّبيَّ ك  ذلحَّ ذا صقِّ املكلَّف. وإلطف يف ح

صفات  بخالف  من ند إىلٰ ستي نْ وأ  ف ال بدَّ ا الترصُّ هذ ذلك أنَّ 

و ئل لا ذكره الساخر، وإنَّام كان يلزم مفني بأدلَّة أُ هؤالء املكلَّ 

ا وجوب صفات ىلٰ اللة عهي الدجعلنا داللة وجوب الرئاسة  ه، فأمَّ

 .واام قالسقط االعرتاض بونحن مل نفعل ذلك فقد 

و  ه هاإلمام وأمره وهني فذا قلتم: إنَّ ترصُّ إ قائل: قال فإنْ 

يكون  أنْ ف ال بدَّ رصُّ أنَّ هذا التد ذلك نتم بع، ثّم بيَّ طفالل

بدليل آخر حسب ما قلتموه، وصة له صفة خمص من مستندًا إىلٰ 

تفع ف املخصوص هو اللطف، فإذا اررصُّ أنَّ الت إىلٰ األمر د عاد فق

ا:  أمرينبنيف فأنتم هذا اللط التكليف  نسحي تقولوا: إنَّه أنْ  إمَّ

مع ارتفاع تكليف حسن اللكم: إذا  يل، ق طفع اللمع ارتفا

، وهو أوىلٰ به  اللطف إالَّ مع ارتفاع ما ال يتمُّ  حيسن لطف، فبأنْ ال

ُتعِذروا  ف، فيجب أنْ ا بإسقاط اللطتقولو ا أنْ وجود اإلمام، وإمَّ 

 . لم يقوله مس، وهذا اليوالتعدِّ  لملظمنهم من ا فيام يقعاملكلَّفني 

 زم عىلٰ ال يل ارتفع ٰى مته هنيو وأمره ف اإلمامه: ترصُّ قيل ل

فني، كلَّ امل جع إىلٰ إنَّام ارتفع لعلَّة تر لتكليف، ألنَّهذلك سقوط ا

بهم اه وتغلُّ هم وظلمهم إيَّ إخافت ا، وهيإزاحته وهم قادرون عىلٰ 

 نقياد لهاال عىلٰ  واوعزمأذعنوا له اعوه وموضعه. ولو أط عىلٰ 

 ٰى هلم، ومتف لط هوئٍذ ما ، وحصل حينٰى وهنوأمر  فلظهر وترصَّ 

احة إز سهم، وهم قادرون عىلٰ ك من ِقبَل نفوام أتوا ذلصل فإنَّ مل حي

 ذلك.

نوا  ودًا، كن موجمل ي ٰى ذلك وجوده، ألنَّه متيس كول مل يتمكَّ

من طفهم ل ا يفنوا قد أتوه، يكوحتصيل من إجياده ومل يقدروا عىلٰ 

 ارتفاعالفرق بني  أنَّ ب هايَّنَّبما  األمر عىلٰ ا كان إذو . تعاىلٰ بَل اهللاِق 

انع من قيل: فام السبب امل ، فإنْ  ارتفاع وجودهف اإلمام وبنيترصُّ 

 املقتيض لغيبته؟ره وظهو

*   *   * 

 هأنَّ   تقولون إذا علم اهللا تعاىلٰ قال قائل: فام فإنْ ]] ١٠٨[ص [

أعبائها ب وممن يق امة، واللإلم يصلحن قدور مليس يف امل

ل رشائطهو ول يف ام القال؟ ف التكليف أم نئذٍ حيا أحيسن يتحمَّ

 ذلك؟

ليف،  التكه ال حيسن ن املعلوم ما ذكرتم فإنَّ كا ٰى يل له: متق 

ه وجه من يف إذا حصل فيوالتكليحًا، ألنَّه يصري التكليف قب

 وجوه القبح قبح.

لتم: إنَّه  ق  وهالَّ لتكليف؟ هذا ا قبحي تم: إنَّهَم قلـولِ  ل:قي فإنْ 

 حمالة؟ يفه السن تكلتكليف، فيحاليف ه ال لطف ل من ٰى جيري جمر

يفه  تكل   لطف له يف هذا وبني من علم أنَّه الله: الفرق بني قيل 

ء  ن فعله ليشإنَّام مل حيسلطف، و يف له واضح، وذلك أنَّ هذا تكل

  ف ترصُّ ف هو الاملكلَّ  طفل أنَّ  ىٰ تر. أَال ىلٰ ا حكمة الباري تع إىلٰ 

ء  د، سواد من الفسا بع وأ  ح الصال ب إىلٰ د وجوده أقرلذي يكون عن ا

زاح  أو غري معصوم، فإنَّه تنمن جهة معصوم  فهذا الترصُّ حصل 

 كلِّ  إلمام حاصلة يفا إىلٰ حلاجة امَّ كانت علَّة اـف به. ولملكلَّ علَّة ا 

 ض. د بالنقعو ي  مام لئالَّ إ   ضًا إىلٰ من ليس بمعصوم أحوجناه أي
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ع رجء ييشام مل حيسن بمعصوم إنَّ مة ملن ليس بماإلف اوتكلي

يأمر  فال بدَّ من أنْ لَّفه اإلمامة ك ٰى نَّه مت، ألىلٰ ته تعاحكم إىلٰ 

مل يكن   ٰى ، ومتوهنيه باع قوله واالنقياد ألمرهتِّ ه واظيمه وتبجيلبتع

 ههتُيؤَمن من جيم من ال ظمًا قبح هذا، ألنَّه ال جيوز تعمعصو

 صريامليكون  ؤَمن أنْ من ال يُ  قول صري إىلٰ املو ق،باإلطال القبائح

من هذا التكليف راجعة  لعلَّة املانعة أنَّ هذه افُعلِمَ ادًا. إليه استفس

ق لطفه تعلَّ  من ٰى رذلك جم ٰى دون غريه. وجر اىلٰ ف تعاملكلِّ  ىلٰ إ

ن س أنَّه ال حي]] يف١٠٩ [ص/[ لم يف مقدور الباري تعاىلٰ بفعل ظ

بفعل  تهلَّ ع لظلم كام تنزاحه بفعل اف تنزاح علَّتلَّ كملألنَّ ا تكليفه،

اآلخر فيام يرجع إليه.  هام يقوم مقام من واحدٍ  لُّ كان ك ل، وإنْ العد

امَّ كانت ـل. وىلٰ ته تعاحكم فعل الظلم ملا يرجع إىلٰ سن إنَّام مل حيو

 كليف.اط التإسق وجب علَّة راجعة إليه تعاىلٰ ال

مناه، أل ىلٰ ع ل يسقط هذا السؤا  أنَّ  عىلٰ  فرضنا أنَّه  ٰى نَّه مت ما قدَّ

لَّة ر عنده، كانت ع معصوم آخ ىلٰ اجة إ قطع احل ك معصوم تن ناس ه لي 

 ر. والكالم يف رئيسه كالكالمس آخ رئي  اج إىلٰ احلاجة قائمة، واحت 

معصوم، غري    رئيس  ال هناية له، أو القطع عند  ما  ي ذلك إىلٰ ؤدِّ فيُ فيه،  

  ل. اسدان، فسقط السؤا ف   ا وكالمه   يفعل به.   ال  وله لطف 

طف  اللكم أنَّ ن بعض مشاخيع يتمحكقال قائل: أليس  فإنْ 

 حيصل، ه ال، وعلم أنَّ ف أو غريه من املكلَّفنيق بفعل املكلَّ تعلَّ  ٰى مت

ا؟ ألنَّ اختيار م بجوازه هاهن قلت، فهالَّ فإنَّه حيسن التكليف

 خيتار ال نْ هو أ   معناهانَّ أل املكلَّف، إىلٰ رجع يشء ي العصمة هو

 ، وهذااجبات عليهلوع اي، وأنَّه يفعل مجالقبائحفعل يشء من 

زوا عىلٰ  نْ إليه، فيجب أ راجع  مل  وإنْ هذا املذهب التكليف،  ُجتوِّ

 إمام معصوم؟ هناكيكن 

ذهب، ألنَّ من اختار  هذا امل عىلٰ  كرمتوهم ما ذقيل له: ال يلز

ف الذي له ليتكال يقول: إنَّ ه اذكرن املوضع الذي يفا اجلواب هذ

،  حيصلنَّه الفني وعلم أ كلَّ املف أو غريه من ل املكلَّ لطف من فع

كليف بح يمنع من تكليفه، والتجه من وجوه القليس هناك و 

ن يقوم هناك مه ليس ف اإلمام لطف فيه، وعلم أنَّ رصَّ الذي ت

بح يقي الذبل لوجه آخر. و من الوجه ها، يقبح ال ملا ذكرناهبأعبائ

 من ة الباري تعاىلٰ حكم ليف، وهو ما يرجع إىلٰ تكالا هذألجله 

صفات خمصوصة،  من ليس عىلٰ مامة ليف اإلال حيسن تكث حي

الصفات كان  هذه ]]١١٠/[[ص  كلَّف من ليس عىلٰ  ٰى متو

 رين. األمفرق بني، فبان السفيهاً 

  حالُيغريِّ  صلح أنْ إلمام ال ي أليس قد علمنا أنَّ ا قيل:  فإنْ 

ة وسائر وجوه األدلَّ  واآللة والعقل ونصب  قدرة ال  كلَّفني يف مل ا 

 الذي يمنع ذا صحَّ ذلك فاما حاصلة، وإ من كوهن   بدَّ   ألنَّه ال ؟ مكنيلت ا 

هالَّ مام؟ و مع اإل وا ما ُكلِّفوه، ويقوموا به يعلموا هبا، ف يستدلُّ  من أنْ 

 إنَّام مع وجوده نَّ ع وجوده؟ أل م مع فقده كحاهلم مكان حاهل 

  لك ممكن مع عدمه.ة، وذعلوم بالنظر واألدلَّ ف وال ار ع فيدون امل ست ي 

ل تم يف م: قد ذكرهل قالي نا  مل يّرض ا سلَّمنا لكم السؤال ما إذأوَّ

له ُنفصِّ  ا فيه إهبام ولبس، فيحتاج أنْ يه مّم أدخلتم فوال ينفعكم، ث

 فيه:بنيِّ قولنا ونُ 

ا ما ذكرمت رة ن القدم نيملكلَّفا حالغريِّ إلمام ال يُ  اوه من أنَّ أمَّ

 أدخلتم فيه ثمّ  م،ما ذكرت فهو عىلٰ  لَّة،والعقل ونصب األد

 تكون حاصلة. وهذا ال أنْ  لتمكني ال بدَّ سائر وجوه ا : إنَّ قولكم

ذي حصل فيه ليف الن التكعندنا أنَّ التمكني عبارة ع نَّ ُيسلَّم، أل

 ، وإذاطفاللاآللة ون القدرة وف مة املكلَّ يع ما ينزاح به علَّ مج

مناه ف ىلٰ ليف علطفًا يف بعض التكا اإلمام ناك له صول حقبما قدَّ

 ها. ني كلُّ ل وجوه التمكقد حص نقول: حمال أن

ذكروه جلاز  ا مايلزمون ] أنْ ]١١١/[[ص  لو جاز هلم ثمّ 

زاحة يف لَّة املكلَّف مل هلم: أليس عيقو أنْ اللطف  ٰى ، ومن نفلبرش

ن  هوو ة،دلَّ األ لة ونصبقدرة واآلوله الحص من متمكِّ

 ما ؟ فكلُّ أنَّه لطف وهيتمعبتم بعد هذا ما ادَّ أوج االستدالل؟ فلِمَ 

 جوابنا. جابوا به فهوأ 

الطريقة مع من أوجب  هذه كالمنا يف  ام ذكرنا ما قلناه ألنَّ وإنَّ 

است لطفًا، أنَّ اإلمامة لي ٰى به، وادَّعيف وجوافقنا اللطف وو  فأمَّ

ثّم طف، ه يكون يف إجياد اللننا وبينيب مالكالف لةً اللطف مج ٰى من نف

 .طفة لامبيان أنَّ اإلم

ا ق  وا يستدلُّ  أنْ  ما قلناه جاز ان األمر عىلٰ وإذا كوهلم: فأمَّ

ما  يعلموا يريدوا به أنْ  ال خيلو من أنْ ه، فا ال يعلمونفيعلموا م

ده، فإنْ يقه العقل بمجطر م أ ا فقد بيَّنَّ أرادوا ذلك رَّ  الا نَّ فيام تقدَّ

ن كو عىلٰ ه ممَّا ال ُيقَطع الوجا الوجه، وأنَّ هذا مامة هلذوجب اإلن

ًا يف االمتناع من من حيث كان لطفنَّام نوجبه يه، وإطفًا فاإلمام ل

وا فيعلم وادلُّ يست أرادوا بقوهلم أنْ  ه، وإنْ كرنائح حسب ما ذالقبا

مام إلا قدلثانية أنَّ مع ف يف الطريقة انحن ُنبنيِّ لسمع، فما طريقه ا

ة زاحإ وأنَّه ال يكفي يف  يات،حصول العلم يف السمع يق إىلٰ ال طر

من حافظ يكون  وأنَّه ال بدَّ يعة فحسب، رشصول اللَّف حعلَّة املك
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ة،  الطاع وصول ما يتعلَّق به من إىلٰ  لَّفليسكن املك من ورائها

 .اىلٰ اء اهللا تعش ه إنْ شبِع القول فيونُ 

املكلَّفني بغري ح علَّة يزي أنْ  اىلٰ تعم ي: يصحُّ من القدواقال فإنْ 

لكم بطل قو، فقد قلتم: نعم إنْ . فمه، ويفعل ما يقوم مقاماماإل

ام جعلتم لإلم قلتم: ال، فقد حاٍل، وإنْ مامة يف كلِّ بوجوب اإل

 فيه ما فيه. وهذا  ،عاىلٰ ن القدرة ما مل جتعلوه هللا تم

ه، ب ّلقتعملوأقبح صورة ا كالم،ني فساد هذا الله: ما أب يلق 

يقم   اإلمام وملب إالَّ كلَّف إذا مل تنزح امل ن قال: إنَّ علَّةظنَّ ممَّ  ألنَّه

 ذلك وصف له بالقدرة عىلٰ  ]] إنَّ ١١٢[[ص / ه مقامه، يها غريف

املعروف يف   مذهبه ذلك من عليه. وكيف يظنُّ   تعاىلٰ ر اهللاما ال يقد

ف عنده لح املكلَّ يصئًا يش أنَّ   تعاىلٰ لم اهللايع  يمتنع أنْ طف أنَّه الللا

 ه؟امألشياء يف مصلحته مقع اال يقوم غريه يف مجي

عندهم: إذا  ي أحد األلطاف  املعرفة وهل له يفالً قاو أنَّ قائول

امها،  لحة مقيع األشياء ال يقوم يف املص من مجري املعرفة قلتم: إنَّ غ

 ملاملكلَّف ما صالح  والقدرة يف ظِّ رفة من احلعفقد جعلتم للم

 ن يكون جوابه؟، ما كاهللا تعاىلٰ ا علوجت

ن ون مكابل يك ده جوابًا،عن حقُّ  أنَّ قائل هذا يستظنُّ وما ي

  ىلٰ تعا واحلمد هللا رقدته، والتنبيه له عىلٰ ب من غفلته جُّ جوابه التع

 . هذه الشبهة كاٍف يف إسقاطالقدر وهذا  التنزيل من منزلته. عىلٰ 

ه جيوز علي واحدًا فاً مكلَّ  ىلٰ لق اهللا تعايس لو خقيل: أل فإنْ 

ه ه؟ ألنَّ الظلم وغريع وقون إمام يمنعه م ج إىلٰ تاالقبائح، ما كان حي

 لمه. س هناك من يظلي

ف من الظلم  ملكلَّ غري ا إىلٰ  ٰى إلمام لطف فيام يتعدَّ قيل له: ا

 ان جهته، ألنَّ  ُيؤَمن ماه، وإن كان اليتعدَّ ام ال وغريه، ولطف في

ب من بث والكذه فعل العمنجيوز  دهوح من خلق نعلم أنَّ 

بدَّ  ظاهر، فال لك ذيف طف فيها. ووجه اللطفم لأفعاله، واإلما

ء كان اللطف يف يش يف، وإنْ مزاحة يف التكلتكون علَّته  من أنْ 

ال إمام وحده باهللا  قيل: إذا خلقه يب عن ذلك بأنْ ُأج واحد. وقد

ن مت ٰى ظلم متل القبيح والفع يعزم عىلٰ  تنع أنْ  يمال إذا  لكمن ذ كَّ

 دهي ىلٰ م يعلم أنَّه يأخذ عإماغريه. فإذا كان له  اهللا معهخلق 

زم واالمتناع منه عن هذا الع فِّ الك له إىلٰ  داعياً ذلك،  ويردعه عن

ا  معًا مرين األ ىلٰ  ذلك منه، وع أو بأن يقلَّ أصالً  ال يعزم بأنْ إمَّ

 . يبجه قروهذا أيضًا و اإلمام. ة إىلٰ قائمحلاجة فا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠(ت  خ الطويسيبة/ الشيلغا

من سة ما ثبت ئاالرب وجو عىلٰ  الذي يدلُّ و] ]١٤[[ص 

ال  رت واجبة، كاملعرفة التيفصا ةات العقليَّ يف الواجب اً ا لطفكوهن

 من أنَّ  علوممن امل أنَّ  ٰى  ترف من وجوهبا عليه، أَال مكلَّ  ٰى عريُ 

 اندعدع املمهيب ير يسرئمن خلوا  ٰى خللق متيس بمعصوم من ال

من  ب، ويمنع القويَّ غلِّ ملتيد ا ين، ويأخذ عىلٰ ب اجلاؤدِّ ويُ 

الفساد،   احليل، وكثررشالفساد، وانت، وقع ذلك واضعيف، وأمنال

مر ئيس هذه صفته كان األر مكان هل ٰى ومت ،الصالح وقلَّ 

الفساد  ةكثرته، وقلَّ و ل الصالحن شموذلك، مكس من بالع

ء، فمن دفعه العقال عىلٰ  ٰى خيف وري البذلك رض لملعوا ؟ونزارته

 . كاملتهم حيسن ال

تلخيص  (يف  ستوىفٰ ذلك م ل عىلٰ ئَ سيُ  ما  وأجبنا عن كلِّ 

 هاهنا.ل بذكره طوِّ ال نُ  )جلملرشح ا(و )لشايفا

*   *   * 

 ):هـ٥ق ادي (دآب سُّ هللا الاملقنع يف اإلمامة/ عبيد ا

 :ماممنفعة وجود اإل فصل يف ]]٤٧[ص [/

ونه بينهم بكلعبيده، ألنَّه  ىلٰ اهللا تعامن  لطف امد اإلمنَّ وجوإ

، ف من القويِّ الضعي وينتصفصل حبلهم، ويتَّ م جيتمع شمله

ظ ال ،، ويرتدع اجلاهللغنيِّ والفقري من ا  . غافل ويتيقَّ

اد،  ، واجلهجِّ احلين، كدِّ كام الع وأحفإذا ُعِدَم بطل الرش

 سالم، إالَّ اإلأركان  ر، ومجيعنكملاوالنهي عن  ،عروفواألمر بامل

 .نفسه، فقد ظهر عذره ىلٰ كون اإلمام خائفًا عي أنْ 

 *  *   * 

 ):٦أو  ٥ يم بن نوبخت (قإبراه /لكالمعلم ا قوت يفاليا

من  بقرِّ ا لطف يُ ، ألهنَّ قالً امة واجبة عاإلم ]]٧٥[ص [

 اخللق مع عدمها.  حال ، وخيتلُّ ةمن املعصي دبعِّ ويُ لطاعة ا

ومتييز   الصنائع رشاده إىلٰ من إ وهاً وجا فيها كر أصحابنذ قدو

 لك.ذ ألغذية من السموم وغريا

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥رة احللبي (ت )/ ابن زه٢ج نزوع (نية الغ

 :مامةكالم يف اإلال يف: لوَّ األ الفصل]] ١٤٧[[ص /

قيل، ت التكليف العوطني: ثببرش ا عقالً ب عندنمامة جتاإل

 .فنياملكلَّ  عنة وارتفاع العصم

وجود  نَّ ألعادات باختبار ا نا رضورةً ا قد علمذلك ألنَّ  ناوقل
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سطوة، اآلخذ ، املوهوب المراأل النافذف املهيب، نصاملس الرئي

من الظامل، يرتفع لوم ملنتصف للمظيد السفيه واجلاهل، ا عىلٰ 

 نَّ أقرب، وأ ه ارتفاع ىلٰ إ اسو يكون النأ عظمه، و مأ د عنده الفسا

وقوعه  ىلٰ إن الناس و يكوأ ك، ذلقع عنده ذه حاله يه نمفقد 

 .لطافكسائر األ بتفوج،  ذلك ثبوت كوهنا لطفاً قرب، ويفأ 

 و يفأ ازع يف وجوب اللطف، ين نْ أا مَّ إاه لف فيام ذكرنومن خا

 ةلعلَّ ض هبا و يعرتأ الصالح بالرئاسة، ]] ١٤٨ [[ص/حصول 

د بعض قاعتو باأ  ،بعض الرؤساءد عند وجود فسايقع من ال

 .م الرئيسالحهم بعدص الء حصولالعق

ل نازع من الوجه نْ إف م يف وجوب الالك رجعنا معه إىلٰ  األوَّ

م.ا ذلك فيَّنَّوقد ب اللطف،  يام تقدَّ

نكاره ما يعلم  ، إلظرتهمل حتسن منانازع من الوجه الثاين  نْ إف

 .خالفهرة رضوأرسهم العقالء ب

 ألنَّ  فيام ذكرناه،ك ذلح لوجه الثالث مل يقدزع من انا نْ إو

ليه وليس بملجأ إلدعاء اء وو يف تسهيل اليشام هنَّ إري اللطف أثت

سة ال فساد عند الرئايه، فوقوع القهر علمل بالوعه وال حاوق  ىلٰ إ

 .لطافسائر األبه كيف اجتنا اً متنع من كوهنا لطف

افه حسب ما  ضعأ وقع والها لندها لقع عواساد الالف نَّ أ  عىلٰ 

و أ واحد  رفع قبيحر يف ثَّ أ ا لعادة، وما ٰى قل بمجرعا لُّ يعلمه ك

نزاع  ، بغريئر القبائحسافع ر ر يفثَّ أ واجب كوجوب ما  د منهبعَّ 

 .لهل العدأ بني 

اص ختص، اليضاً أ لك الوجه الرابع مل يقدح ذ نازع من نْ إو

رومونه م ما يهل يتمُّ ن ال الذي ضر األهذا االعتقاد باملفسدين يف 

ملا  العادل، ر رئاسةنكِ يُ  و بمنأ ء، عدم الرؤسا مع الَّ إمن الفساد 

ذا يف فساد ه  هةشب الليه من فساد رئاسته، وإ ي ثبوهتاؤدِّ يُ 

 !؟ه فيام اعتمدنافكيف يقدح ب ،عتقاداال

عليهام  نَّ أ دين ع واملَ ودَ د املاعتقا نَّ أ ٰى  ترَال ]] أ ١٤٩[[ص /

ناع من  االمت يفح ين، وهلام صالالدَّ اء الوديعة وقض يف ردِّ  رضواً 

 . اذلك هاهنك ؟وجوهبا ال يقدح يفذلك 

ل يقوم بدمة مايكون لإل نْ أ زوا ل: جوِّ ويق نْ أوليس ألحد 

  ن هلا بدل مل يمتنع فعله ه لو كا، ألنَّ للطف فال جيبباب ا مها يفمقا

صالح ال ىلٰ إقرب أ ، فيكون حاله يف كونه عصومبمن ليس بم

وجوده،   ذلك معيف هلمع عدم الرئيس كحا دبعد من الفساأ و

 ك.خالف ذل رةً علوم رضووامل

، فمهام اىلٰ تع مثل ذلك يف املعرفة باهللا ه يلزم املخالفنَّ أ  عىلٰ 

 .وبلوا بمثلها به ق جاوبوأ 

الغيبة غري الة فون يف حلَّ يكون املك نْ أما ذكرناه  وال يلزم عىلٰ 

مامة كليف ما اإلتيسقط عنهم  نْ أ و ،يفالتكل ة يفمزاحي العلَّ 

مامته  إ ئه ومنكريداعأ مام من خاف اإلأ من  يه، ألنَّ ف طفل

صل لطفه حي مل ةمن املرضَّ  زاً تار حترُّ تاالس ىلٰ إ فأحوجه 

 .فه سبحانهكلِّ م ىلٰ إليه ال إم ألمر يرجع االما فترصُّ ب

ف  طمامة لسقط عنه تكليف ما اإلي نْ أ واحلال هذه فال جيب 

ق الثواب قاتحليف ما العلم باستك جيب سقوط  الكام فيه،

يف فقد املعرفة  ٰى تأحيث ل ذلك من جهن فيه عمَّ  لعقاب لطفوا

 .ل نفسهبَ  من ِق هبام

 نَّ إة وغريها، فكالصالة عيَّ رشلعبادات الا ائرس وكذلك

ها لطف فيه فعل نه تكليف ماط عسقِ ف برتكها ال يُ لَّ عصيان املك

ليه، كذلك يف إ داً اللطف عائهبذا  نتفاعهت امن حيث كان فو

 تنا.ألمس

القاطعون  ن بوجودهم العاملوماولياء اإلأ ا مَّ أ و]] ١٥٠[[ص /

 نَّ بته، أليف حال غي صلحا بهته وفرض طاعته، فلطفهم مامإ عىلٰ 

وال م ال يعرفون شخصه بعينه ه غائب عنهنَّ إ :قوهلم ٰى عنم

ها  هو يف غريجهة و م يفهنَّ أ من غريه، وال يعنون بذلك ونه زميِّ يُ 

 . خبارهمأ يعرف  الو حيث ال يشاهدهمب

  ،راً كام لو كان ظاه بائح به،ون عن القودحلال هذه مردفهم وا

ه زجر، ألنَّ أ غيبة الة الهلم، بل ح هريظ نْ أ حال  لتجويزهم يف كلِّ 

، وليس  منه كن االحرتاز مكانه فأمشخصه وتعنيَّ  زذا ظهر متيَّ إ

 .باً ذا كان غائإكذلك 

ة يف زاحة العلَّ إيف  ورظهني الغيبة والينا بذا سوَّ إلزمنا وال ي

يف هلم  ن ظهوره، ألنَّ غنياء عأ يكونوا  نْ أ وليائهأ كليف ت

 .ا ذكرناهم ٰى وس فوائد كثرية  ظهوره

 . ورفع جورهم بعدله املخيفني هلم، دول الظاملنيزالة إمنها: 

  ن كلِّ نهي عمعروف، وال مر بكلِّ األمن  نا: التمكُّ ومنه

 . ارفَّ الكُ وجهاد  منكر،

نظر  الوسقوط كلفة  ،ببيانه عية التكليف الرشولسهومنها: 

 .يف حال غيبته اليه ق املوصلةرُ طُّ يف ال الشاقِّ 

ر ال املتعذِّ موله يف األ لواجبةقوق الذمم من احلا اءةبرومنها: 

 .ليه مع الغيبةإيصاهلا  إ
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كيف ف سهل،ر تَخ أُ  وع، وتكاليف تتغريَّ ترتفوهذه قبائح 

 ؟ن ظهورهع اءغنيأ  - هذه واحلال - ونونيك

 ]:عةيمام حافظ للرشاإل[]] ١٥١[[ص /

د ق  هنَّ أ يعة د بالرشبعد التعبُّ مامة وجوب اإل عىلٰ  يضاً أ  ويدلُّ 

انقطاع  ىلٰ إا ولزوم العمل هب سالميعة اإلد برشالتعبُّ  ثبت وجوب

 وجوب ٰىض اقت ما نَّ احلال هذه من حافظ، ألا وهل بدَّ  فال التكليف،

 فوهلِّ علم بام كُ ال ىلٰ إني من الوصول فلَّ متكني املك وهو - ادائهأ 

 هلا ه البدَّ نَّ أ ذا ثبت إ، وجوب حفظها ويقتيض - تهم فيهزاحة علَّ إو

 .ام املعصومم اإلالَّ إس ن حافظ فليم

 فوظهكون حمت نْ أ  ه ال جيوزنَّ إلك من حيث ام قلنا ذنَّ إو

 نْ أد جيوز وحصل، وق وقع  ذاإلم العجب ام يونَّ إه بالتواتر، ألنَّ 

 .ال يقع وال حيصلة فو لشبهأ  داً ك تعمُّ رتي

يضعف دواعي  نْ أ  صل من ذلكفيام قد ح ال يمتنعه نَّ أ  عىلٰ 

 نْ أ رناه ال يمكن ع جواز ما ذك، وماً حادآ نقله ويصري يقلُّ ف ناقليه،

 .ةميع الرشيعجل يكون التواتر حافظاً 

  يففككثري، من  ه يسرياً اا وجدنترة هباربنا املتوذا اعتإا نَّ أ  ىلٰ ع

ذا يبطل لتها، وهبمجل التواتر حافظاً  كونمع ذلك القول ب يصحُّ 

 .تابفوظة بالكتكون حم نْ أ 

 ىلٰ إحكام ت واأللعباداه من انما تضمَّ  ثركأ  يفه حيتاج نَّ أ  عىلٰ 

 .بذلكراد يف امل قِّ احل ، يقطع بقوله عىلٰ مرتجم ومفرسِّ 

يقع  نْ أ وز ه كام جينَّ أل ،مجاعظة باإلفوتكون حم نْ أوال جيوز 

 ؟حكم وله يف كلِّ حصمن  بدَّ  ه النَّ أين أ يرتفع، فمن  نْ أجيوز 

ومعظمها،   عةيرشالكثر أ ختبار انتفاؤه عن نعلم باالا نَّ أ  عىلٰ 

 ؟جلملتها ظاً حاف]] ١٥٢[ص [/كون فكيف ي

سمع  وليس يف الاخلطاء،  ة عىلٰ مَّ اع األُ مجإالعقل جيييز  نَّ أ  ىلٰ ع

شاء  نْ إصول الفقه أُ يف موضعه من  نهيِّ بما نُ  ، عىلٰ ذلك منيؤمن  ما

 .اهللا تعاىلٰ 

 القياس، ألنَّ حاد ور اآلخباأوظة بتكون حمف نْ أ جيوز  الو

ي يف املوضع الذ حهوضِّ ما نُ  ا عىلٰ ام فيهبالعمل هب رد يمل دالتعبُّ 

 لناه.ما ق  ىلٰ املعصوم ع مام اإلالَّ إ ، فلم يبَق ليه بمشيئة اهللاإرشنا أ 

 *   *  * 

 ):هـ٥٠٨ (ت الحمّمد بن الفتَّ )/ ١ (ج ظني عاروضة الو

 ٰى س متالنا نَّ أ بة بداللةمامة واجاإل نَّ أ  لماع ]]٨٨[ص [

 ،وترك الواجبنسيان طأ والز منهم اخلووجي نيكانوا غري معصوم

ين ب اجلاؤدِّ يُ ع املعاند وئيس مطاع منبسط اليد يردإذا كان هلم ر

من الظامل كانوا  ومظلوينتصف للم اجلاهلوسفيه يد ال ىلٰ فيأخذ ع

 رئيس عىلٰ خلوا من  ٰى ومت ،بقرة الفساد أ ح وقلَّ صالوقوع ال إىلٰ 

سدت رج وفاهلرج وامل قعوو حالصال وقع الفساد وقلَّ  ما وصفناه

ذلك  من خالف يف ،كم االعتبارجرت العادات وحهبذا  ،عايشامل

 .قولعئل اليف أوا اً كونه مركوزل ،املتهن مكال حيس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت ( ين الطويساالعتقاد/ نصري الدِّ د ريجت

 ىلٰ تعااهللا  نصبه عىلٰ  فيجب، فاإلمام لط ]]٢٢١[[ص 

 طف فيهر اللوانحصا، تفاءعلومة االنم اسد فوامل، للغرض حتصيالً 

بته وغي ] آخر،[لطففه ووجوده لطف، وترصُّ ، معلوم للعقالء

 . امنَّ

   *   ** 

 :)هـ٦٧٦ (ت احليلِّ ق املحقِّ  /ينول الدِّ صأُ يف املسلك 

فمنهم قولني:  لفوا عىلٰ ختا ملوجبون هلا عقالً او]] ١٨٨[[ص 

 ر عىلٰ ذا االعتباهبام مر، فأوجب نصب اإلللرض اً أوجبها دفع من

بات يف أداء الواج هنا لطفاً من أوجبها لكو فني، ومنهماملكلَّ 

اهللا  عىلٰ عتبار الذا ااإلمام هب فأوجب نصب ،قبّحاتامل واجتناب

ط  اام واجلاحظ واخليَّ لنظَّ ل هو مذهب ا، واألوَّ نه وتعاىلٰ احسب

 .، وهو احلقُّ إلماميَّةاالثاين مذهب ي، ورصسني البوأيب احل

طاعة، فعل ال رب إىلٰ مام تكون أق جود اإلة مع ومَّ األُ  أنَّ نا ل

ذلك فهو ما كان ك وكلُّ  صية،]] فعل املع١٨٩[[ص /وأبعد من

قها، قِّ فاستقراء العوائد ُحي  وىلٰ ا األُ أمَّ .  احلكمةيفاهللا  ىلٰ ع واجب

 عدل.واب الت يف أبة فقد مرَّ نيا الثاوأمَّ 

ما   ، غايةينلدِّ مور اأُ يف ف لط مةاإلما م أنَّ سلِّ ال نُ  قيل: فإنْ 

ة غري نيويَّ الد ملضارِّ ة بفواهتا، ودفع الدنيويَّ ا صول املضارِّ م حعلَ يُ 

ف من االحرتاز املكلَّ ه ينمتكمع  وتعاىلٰ  انهسبحاهللا  عىلٰ  واجب

غري ة فهو ينيَّ ر الدِّ مويف األُ  ا كوهنا لطفاً ها. أمَّ يمنها وإرشاده إل

 معلوم.

اهللا   عىلٰ  جيب  ٰى لكن متة، ينيَّ لدِّ ا مورا لطف يف األُ منا أهنَّ سلَّ 

 لوَّ األ ل؟إذا مل خيخال عن وجوه املفاسد أم عل اللطف؟ إذا ف

لية من وجوه املفاسد، ا خام أهنَّ لِّ س نُ ونحن ال ممنوع، م والثاينمسلَّ 

 توا ذلك.ثبِ تُ  فعليكم أنْ 

عدم علمكم  لنا: ال يكفي سدة. ق هناك مف : ال نعلمتمقل فإنْ 
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عدم املدلول،  عىلٰ  يدلُّ  ليل الدم الدع ، فإنَّ هللا ىلٰ يف إجياهبا ع

نصب زتم اإلخالل بد جوَّ دة فقاك مفستكون هن زتم أنْ مهام جوَّ و

 اجلائز.ك ذلل ند حصوالرئيس ع

 غري واجبة عىلٰ باهللا  ةتكون املعرف ال: يلزم من ذلك أنْ ال يق

 .لطفاً ملعرفة كوهنا وجوب اوجه   ٰى رمذهب من ي

وجوب  عىلٰ  ٰى بنيُ  ف، وهوملكلَّ ا جبة عىلٰ وافة عرامل :ا نقولألنَّ 

 لعلم، وليسا بنيه عىلٰ ام نك الظنِّ  ر عىلٰ من الرض زالتحرُّ 

 لع عىلٰ يطَّ  همة، فإنَّ يف احلكاهللا  عىلٰ ب جيما  ]] كذلك١٩٠ [[ص/

املفاسد.  ه عن م خلوصلَ ع ما يُ الَّ فال جيب من األلطاف إ، الغيوب

 ق بني البابني واضح.فالفر

نه وجوب ما هذا شأم سلِّ ال نُ  د، لكناملفاسها عن لوَّ خ مناسلَّ 

 ىلٰ ع تملعوَّ  ابه. فإنْ إجي  عىلٰ الَّ لدا ع دليلكمنسما مل نَّ إ، فاهللا عىلٰ 

إلخالل بذلك ا إليه يف أبواب العدل، من أنَّ  يل الذي أرشتمالدل

ف يكون املكلَّ  إذا عرف أنَّ  هنَّ بحانه، ألف سملكلِّ ا نقض لغرض

ه فإنَّ اآلمر به،  ال يسترضُّ  عالً معه ف  ذا فعل ا أمر به إم فعل أقرب إىلٰ 

 لغرضه. اً ناقض دُّ عَ ه يُ لال يفع بتقدير أنْ 

كم مل تأتونا بزيادة فإنَّ  ،ٰى لدعوهذه ا لليبد قلنا: نحن نطالبكم

 عنها. 

، لكن ال  اهللا ىلٰ ف واجب عاللط أنَّ و اإلمامة لطف، نا أنَّ مسلَّ 

يكون  أنْ تقدير ذلك ب ام يلزمنَّ وإة، امم مع ذلك وجوب اإلمسلِّ نُ 

 احتمل أنْ إذا  اامه. أمَّ ، بحيث ال يقوم غريه مقناً اللطف متعيِّ ذلك 

م سلِّ ا ال نُ ا اللطف، فإنَّ قام هذم مقوي يكون هناك لطف آخر

ما لكم  مَّ حتامل ليتالنوا إزالة هذا ابيِّ تُ  نْ وجوبه، فعليكم أ 

 االستدالل.اولتموه من هذا ح

 الثة:وجوه ثذكرمتوه ب ما ضارا نعثّم إنَّ 

بساط  بان وطاً ا مرشلكان إمَّ  وجب نصب الرئيسل: لو األوَّ 

الزمة ا املن. أمَّ طالباوالقسامن  ،طك الرشمع ذلال  ده أوي

 ٰى ال نرا  مع أنَّ األزمان تنقيض نَّ ل، فألا بطالن األوَّ وأمَّ  ،فظاهرة

وجود  لمنع المن إمضاء األحكام، بل  ناً سط اليد، متمكِّ بمن ماماً إ

] ]١٩١[[ص / ئدة يفظاهر، إذ ال فااين فبطالنه ا الث. وأمَّ مثله

 شأنه.  هذا إمام

األحكام تنفيذ لرئيس ا صببنالغرض  لثاين: أنَّ ه االوج

 قالً ع مل يكن األصل معلوماً ، وإذا هلا ة، فيكون نصبه تبعاً يَّ عالرش

 بذلك. رع أوىلٰ فالف

 اىلٰ تعاهللا  عىلٰ بة اجالث: لو كانت اإلمامة و] الث[الوجه

ا لوا عوَّ لو علموا ذلك ملو معظمهم، لكن لصحابة ذلك أ علمت ال

 ،اهللا ي نصبهالذ يسرئولفحصوا عن ذلك ال ،رئيسنصب  عىلٰ 

 ا. حق�  ةاإلماميَّ عته ع ذلك مل يكن ما ادَّ  مل يقفلامَّ 

آحاد منهم  علمه  لم ذلك، أو إنْ بة ال تعالصحا لَّ لعال يقال: 

  عيلٍّ  عىلٰ  النصَّ   أنَّ ني، كامالباق  عرتاض عىلٰ الن ام نوامل يتمكَّ 

 عىلٰ  لنياملعوِّ  ض عىلٰ اعرتن به عن االوعجز العارفو ان معلوماً ك

 تيار.االخ

، إذ  ة فبعيدمجلة الصحاب هاب ذلك عىلٰ ا ذنقول: أمَّ ا ألنَّ 

ظر من ق النرُ أعرف بطُ  ميَّةاإلمااد آح أنَّ  ٰى عدَّ يُ  يستحيل أنْ 

ما  البطالن، ألنَّ فظاهر  لنصِّ ثيل ذلك بامتا مَّ الصحابة أمجع، وأ 

ه  عيلك ما يدَّ  كذوالعاقل،  ند كلِّ ن إثباته علعقل يمكشهد به ا

 جيحد دعواه. جائز أنْ ف ، بام سمعهِرب ُخي  هألنَّ ، قل النصِّ نا

 )،ينر الدِّ موأُ يف  إلمام لطفا م أنَّ سلِّ ال نُ (له: واب: قوواجل

ع ا مي� رضور جيزم جزماً  قلعا لَّ ك جحد للمعلوم، فإنَّ  قلنا: هذا

س التناف بوقوع عن العوامل لعصمةادات وارتفاع اح العتصفُّ 

ة، لعبادات الشاقَّ ترك ا ة عىلٰ الراحة الباعث إىلٰ د وامليل تحاسوال

ال زو ] إىلٰ ]١٩٢[[ص / يكون الناساإلمام مع وجود  ويعلم أنَّ 

  ف معها كلَّ ملن اكو ما ية إالَّ ينيَّ طاف الدِّ لألل ٰى قرب، وال معنذلك أ 

 لبهت.من أفحش ا كاملجاحدة عن ذلعل الطاعة، وف إىلٰ أقرب 

د أو  خال عن وجوه املفاسا إذللطف عل اجيب ف ٰى تم(قوله: 

 . هنا جزماً رتفع هاإذا خال، ووجه املفسدة م قلنا: )،؟خيُل ذا مل إ

الزمة لذلك تكون  ا أنْ روضة إمَّ سدة املفاملف أنَّ ك وحتقيق ذل

 ف. لَّ ، أو من املكتعاىلٰ و منه اإلمام، أ  عنرة اداللطف، أو ص

ن كا ذ لون حيث هي، إزمة لإلمامة متكون ال أنْ ال جائز 

ة مامة منفكَّ ر وجود اإلصوُّ حالة تا استك للزم حمذوران: أحدمهذل

ا يأمر هب نْ استحالة أ للزوم. والثاين قيقاً فسدة، حتعن تلك امل

 .ك مطلقاً ذلر بآمذلك الفرض، لكن الرشع  قع عند حتقُّ الرش

ق  ، لتحقُّ اهللامن ال من اإلمام ويكون صدورها  ئز أنْ وال جا

ه ال ن أنَّ ر مرَّ ملا تق، اهللا املفسدة يف حقِّ ع فاتوار يف اإلمام، مةالعص

 عل القبيح.يف

 عىلٰ  ب اإلمامةجو، مل يمنع واختياراً  فاملكلَّ كانت من  وإنْ 

وقوع  يرتقدب وجوب كثري من الواجبات ، كام مل يمنع ذلكهللا

 لعبد. ة من امفسد



 عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ...................................................................................... ٣٣٤

 ه املفاسد.وجوة عن امة عريَّ اإلم أنَّ  ذه الوجوهص هبفقد تلخَّ 

ه  أنَّ  اً يقين لم علامً ا نعنَّ وهو: أ ر هذا بوجه آخر، قرَّ يُ  أنْ ن ويمك

ن ع صافياً  ونيك ا أنْ ه إمَّ ، فإنَّ اإلمامة كيف ما فرض لطف

ين ملا  مراألن ز خالف هذيوِّ إذ لو جُ  عليها،  ة، أو راجحاً داملفس

 عدمه حكامً  مع انتفائهإلمام والصالح مع ا بوجود العقل حكم

 ، فال يكونذلك مطلقاً ب كم الكن العقل ح، لقاً مط

 .يف إجياب ذلك اللطف راً االحتامل مؤثِّ ] ذلك ]١٩٣ ص[[/

 ذلك. ابيَّنَّ لنا: قدق  )،واجب طفالل م أنَّ سلِّ ال نُ (قوله: 

لة  الداليشء يف قلنا: ال ،)ٰى عولدا مل تأتوا بزائد عىلٰ (قوله: 

عاقل  لَّ ك أنَّ  ابيَّنَّنحن قد ة، وته رضوريَّ يكون مادَّ برهان أظهر من 

ذلك  عي ذلك الغري إىلٰ ك دارِّ ما ُحي  كلَّ  ، يفعلحياول من غريه أمراً 

ترك ذلك نقض  نَّ أ عي ندَّ ة، ومشقَّ ه ا مل يكن يف فعله عليألمر، إذا

ع ذلك ول، فميح يف العققبرض لغنقض ا ، وأنَّ رض رضورةً للغ

 املنصف.  دإيضاح عن مزيد ال حاجة إىلٰ 

إذا كان له بدل أو إذا مل  مةامب لطف اإلجي ٰى مت( قوله:

ذلك  عىلٰ  لُّ ه ال بدل له، يداهر أنَّ وظ ،ذا مل يكن إ لنا:ق  )،ن؟يك

 رداً مطَّ  ملا حكم العقل حكامً  لن له بده لو كاأنَّ وجهان: أحدمها: 

وأبعد  لطاعةا أقرب إىلٰ  ني معهفكلَّ ان بكون املزماألر استمرا عىلٰ 

انتفاء البدل،  ك عىلٰ لبذ مقف يف احلكالعقل ي ولكان ،املعصية من

.  عدم البدل ذلك دليل عىلٰ ، وذلك مطلقاً حيكم بالعقل  لكنَّ 

فني يكون كلَّ امل عىلٰ از اخلطأ جومع فرض  الثاين: أنَّ الوجه 

طاعة قوع الو إىلٰ  ٰى عأدرض ف لطف أيِّ  اإلمامة إىلٰ  انضياف

إلمامة روض عن اذلك اللطف املف مع انفرادية، وارتفاع املعصو

اإلمامة  ] تنقل]١٩٤ص [[/ من ذلك، فال ال بالضدِّ احل نتكو

مها قاه ال يقوم مجتب ألنَّ ومع ذلك كيف ما كان،  وهنا لطفاً عن ك

صمة، فعند  لعا ىلٰ فني إطف ينتهي باملكلَّ ل ٰى عدَّ يُ   أنْ إالَّ  مَّ هُ اللَّ يشء. 

 إلمامة عقالً املوجب ل أنَّ  امة، إالَّ مسقوط فرض اإلم سلِّ ذلك نُ 

 فني.املكلَّ  اخلطأ عىلٰ  جواز هو امإنَّ 

كون ي ا أنْ وجوب اإلمامة إمَّ (: وىلٰ ة األُ ملعارضه يف اقول

 : ال يكون.ناقل )،نأو ال يكوم بانبساط يد اإلما طاً ومرش

  بل فيهم، لِّ سنا: ال نُ قل )،نه فائدة يف إمام هذا شأال(قوله: 

 فني.لَّ املك عىلٰ  ةجَّ ا قيام احلفوائد أيرسه

هللا با صُّ اإلمامة ذو شعب، فمنه ما خيتلطف  نَّ أ  ق هذاوحتقي

هو قبول اإلمام، وب رئيس، ومنه ما خيتصُّ حانه، كنصب السب

ف، وهو ملكلَّ با ، ومنه ما خيتصُّ َل ُمحِّ  بأعباء مام اللطف والقيا

 له. عاضدةاإلمام واملر وامألاالنقياد 

  يه يفبام جيب عل ال� لكان خم نصبهسبحانه ب اهللا لو أخلَّ ف

به بحيث إذا ينص أنْ فيجب  ،فة املكلَّ ملا انزاحت علَّ ة، وكمحلا

 .مصلحته بسوء اختياره يكون فواتف بالقبول املكلَّ  خلَّ أ 

ب الرئيس تنفيذ الغرض بنص(الثانية: ة ملعارضقوله يف ا

واعي ه تقوية دب، بل الغرض مسلِّ : ال نُ قلنا )،ةعيَّ لرشا األحكام

الواجبات  ذلك يعمُّ ة، وعصيملا وتركالطاعة   إىلٰ فنياملكلَّ 

ات كانت عيَّ ة، فإذا وجبت الرشانت أو عقليَّ ة كيَّ رشع اتقبّحوامل

 ارتفاع َض رِ لو فُ ات، وعقليَّ الفيها ويف  مامة لطفاً اإل

 .اتقليَّ يف الع فاً لطمة ماات لكانت اإلعيَّ ]] الرش١٩٥ [[ص/

اهللا  ىلٰ ع نصب اإلمامة واجباً كان لو (الثة: الث عارضةيف امل قوله

 ا ألنَّ م، وهذسلِّ نُ  نا: القل )،ملعلم ذلك الصحابة أو معظمه عاىلٰ ت

 تذهب عىلٰ  قدمور النظرية ي، واألُ نظري ال رضورالعلم بذلك 

فيهم   إنَّ  ل: بل نقو ،الصحابة كلِّ  نعم ال يذهب ذلك عىلٰ ثري. ك

 ا ذلك.ة عرفومجاع

 عىلٰ  نييالتع لوا عىلٰ عوَّ  ملا لك الصحابةرف ذلو ع( قوله:

ذلك، وشهدوا  أنكروامجاعة هم فعل ذلك، وليس كلُّ  قلنا: )،مإما

 عار.شه، وأنشدوا يف ذلك األمام دون غريهو اإل  اعلي�  أنَّ 

قلنا: ال   )،لك اإلمامفوا ذلك لفحصوا عن ذلو عر(: قوله

 مقرٍّ  مامة عقالً اإل بوجوب  عارفابة بنيالصح وهذا ألنَّ  م،لِّ سنُ 

، فالعارف بوجوب ني شاكٍّ ، وبارف منكرع نيبعني اإلمام، وب

ال يفحصان، والفريقان اآلخران  مام ال يفحص،عني اإلمامة واإل

 . ذا لعلمه، وذلك جلهلهه

قلنا:   )،خريناآل بعض العرتض عىلٰ  ف ذلكعر لو(قوله: 

 نَّ ل: إعدة قابن سا عويمر سعد بن روي أنَّ  امك، لكقد وقع ذ

اجعلوها حيث جعلها  ف ،ةالنبوَّ  يتب  يف أهلتكون إالَّ  ة الاخلالف

 .اهللا

ة من  تَّ ة من املهاجرين وسستَّ   روي أنَّ ]] وكام١٩٦[ص [/

 . يِّ بعد النب لساجلا صار أنكروا عىلٰ األن

يدة برن واماس وعقيل وسلعته كالعبَّ مجاعة امتنعوا من بيو

 غريهم. ذيفة ووأيب ح

 قال: ة بن الصامتبادع أنَّ  ٰى رووي ]]١٩٧ص [[/

  ا أليس كان دوهنم وصيَّ    اعليَّ  روالرجال أخَّ ل يا
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 بعني اإلمام نة للشهادةاملتضمِّ  ك من األحاديثغري ذلو

 . سولهن رسبحانه وع اهللاملنصوص عليه عن 

ها  تويز صحَّ جت كفيي :ا نقولخبار آحاد، ألنَّ ال يقال: هذه األ

 به. واما استدلُّ  حتامل إىلٰ االتطريق يف 

ة  يتواتر النكري قوَّ له ملبب الذي ألجسال نقول: إنَّ  ثمّ 

جب ف الناقلني. وذلك يوملعرتضني، وخووضعف اصبني، املنت

يعتوره خوف  ، ثمّ نقلال فيقلُّ ، بالنكري، فيقع نادراً االستتار 

 ه.دلعبا احلقِّ  إظهاراهللا د يري نْ ، لوال أفيكاد يضمحلُّ  الناقل،

  *   * * 

 :)هـ٦٩٩ (ت اينحرلبابن ميثم ا /قيامةلالنجاة يف ا

ل  ا العقأمَّ  ،وسمعاً  عقالً  فنقول: اإلمامة واجبة]] ٤٥ص [[

 فمن وجهني: 

يه  ري فاخل أو  ،حمضاً  يكون خرياً  ا أنْ م إمَّ ل: نصب اإلمااألوَّ 

م األقساو ،تساوينيم أو ب،فيه أغل أو الرشُّ  ،ضاً ا حمأغلب، أو رش� 

حوال اخللق ح أ صفُّ ت ورة بعدم بالرضعلَ باطلة ملا يُ ة ثة األخريالالث

، يد قوي الشوكةبسط الئيس منكان بينهم ر ٰى ه متاهتم أنَّ وعاد

هم يكفُّ و الواجبات هم عىلٰ ثُّ  مظلومهم، وحيرص يردع ظاملهم وين

ذا مل وإد، بعصالح أقرب وعن الفساد أ ال مات، كانوا إىلٰ ن املحرَّ ع

وفطرة العقل  عكس،حاهلم بال كان ا الرئيسهذمثل بينهم يكن 

يف  الرشُّ  :يقال األمر كذلك مل يمكن أنْ  كان ذكرنا، وإذابام  دةاهش

 فبقي أنْ  ،ريينعن القسمني األخ للخري فضالً  اوٍ هذه احلالة مس

 كان فهي تفيد املطلوب.ام فيه غالب، وأيُّ  أو اخلري ا خريهنَّ إ  :يقال

 اف هلال توقُّ ريات، اضة باخلفيَّ  تعاىلٰ  اهللا اتذ نَّ ل: فألألوَّ ا اأمَّ 

 ا اخلريثل هذر غري ذاهتا، فكان إجيادها ملأم اخلريات عىلٰ  إفاضة يف

 .املحض واجباً 

من   ءيش عىلٰ  لةا كوهنا مشتمك، فأمَّ كذل : فهو أيضاً ا الثاينوأمَّ 

ثري لك اريترك اخل ب وجودها، ألنَّ يف وجو ور فال يرضُّ الرش

 ة.واحلكم  اجلودكثري يف رشٌّ  لقليلا لرشِّ ألجل ا

، وهو  تعاىلٰ اهللا واجب من مام نصب اإل نَّ رناه أ قرَّ  فيثبت بام

 طلوب.امل

 ألنَّ (قوله:  ؟قسام الثالثة باطلةاأل م بأنَّ قلت مَ ـ: لِ ال ال يق

الصالح  إىلٰ  رهم بالواجبات كانوارئيس يأمهلم  كان ذااخللق إ

 مطلقاً عي هذا يدَّ  ]]٤٦ص [[/ ا:قلن ).أبعدد فساالأقرب ومن 

م،  مسلَّ لثاينن البعض؟ واأوقات دو عضب وقت أو يف  يف كلِّ 

 يكون كذلك ال بتقدير أنْ ه كذلك؟! ونَّ لتم: إق  مَ لِ ل ممنوع، فواألوَّ 

نصب  ام أنَّ معارض ب هكنَّا ولمنخلري فيها أغلب. سلَّ مل يكن ا

 رشُّ ال أو ضاً ا حميكون رش�  ذٍ نئوحي، ن اإلرضار باخللقيتضمَّ اإلمام 

 ال جيوز.و بلال جيب،  فوجب أنْ  ،أغلبفيه 

 ن الرضر لوجهني:ه يتضمَّ إنَّ  :ام قلنانَّ وإ

طاعته فيحاربونه  ر الناس منقد يستنكف أكثه أنَّ دمها: أح

ر، ك حمض الرضلفتن وذلقتل واال ي ذلك إىلٰ ؤدِّ رهبم، فيُ وحيا

ل جلمب ابحر  يلٍّ ع امةإمالوقائع احلاصلة بسبب  واعترب

ام كان ذلك إنَّ  ة أنَّ وررضم بالا نعلج، فأنَّ ارني وحرب اخلووصفِّ 

 ن ذلك.يشء م مل يكنبحيث لو مل يكن   امة عيلٍّ ب إمبسب

  نْ إه فبتقدير فسقه أو كفر مل يكن معصوماً  إلمام إنْ ا : أنَّ الثاين

 ج يفتياح َل زِ عُ  اخللق، وإنْ  رضر فسقه وكفره إىلٰ  ٰى ل تعدَّ مل يعز

  عصوماً م انك ر وإنْ ني الرضك عفتنة، وذلة والباملحار عزله إىلٰ 

 ه التقسيم املذكور فيه.جَّ يتو ره، وحينئذٍ جاز فسقه وكف

ا م أهنَّ سلِّ رضر، لكن ال نُ  مل عىلٰ اإلمامة ال تش أنَّ  منالَّ س

  ضالً ال يكون فيها خري ف وحينئذٍ  املصالح، من يشء  مشتملة عىلٰ 

ا  ا إمَّ ك: أهنَّ بيان ذل، وباً لها غاري فيو اخلأ  ضاً حم تكون خرياً  عن أنْ 

فيكون  دكم، وأيضاً ح عنوهو قبي ثاً ب ال لفائدة، فتكون عبجت أنْ 

ة أو خرويَّ أُ ة أو دنيويَّ منفعة  ادة، وهي إمَّ و لفائلغرض أ ل تسليامً 

 .لتقديرات فهو حمالا كلِّ  ة، وعىلٰ ويَّ رخأُ ة أو ة دنيويَّ مرضَّ  دفع

ع ناف املصيل كلِّ حت اىلٰ تعهللا ا بون عىلٰ وجت ال كمفألنَّ  الً ا أوَّ أمَّ 

 ال جيوز أنْ  مَ لك فلِ ن كذهم، وإذا كاعن املضارِّ  ال دفع كلِّ عباد ولل

 فألنَّ  ا ثانياً ؟ وأمَّ ضارِّ فع املاملنافع أو د من تلكمامة تكون اإل

بدون  تعاىلٰ هللا ة مقدور املرضَّ  و دفع تلكأ  إيصال تلك املنفعة

 .ءً ابتدا ك عليها ذلبوتوج نْ فينبغي أ  ،اإلمامة

ويف  اً عي ذلك مطلقا ندَّ ل: أنَّ ن األوَّ ع بوا]] واجل٤٧[ص [/

إقامة  ىلٰ فقون عم متَّ العقالء بأرسه ، ولذلك فإنَّ وقت كلِّ 

مور أُ م حلاجة إليهم يف انتظاا وقت معتقدون أنَّ  يف كلِّ ؤساء الر

 ٍت  وق ي، ولو كان نصبهم يفة، وهو رضوريا رضوريَّ ين والدنالدِّ 

ق كام ذكرناه ن اعتقاد اخللاك ا مل ساوياً أو مت ثريأك لفساد بباً س ما

 .دائامً 

باخللق  ةكثريَّ أو األ ن اإلرضاره يتضمَّ م أنَّ سلِّ  نُ ن الثاين: الوع

 ة للخري. ساويأو امل

وا عن  استنكفامم ربَّ هنَّ أ ( :ل من املعارضةوَّ قوله يف الوجه األ
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الوقائع  يف امك والفتنللحروب  لك سبباً طاعته فيكون ذ

 .)ةذكورملا

خريي ه أمر  أنَّ اإلمام إالَّ وقع بسبب وجود  إنْ و نا: هذاقل

عاقل ال دمه، فإنَّ قدير عت عىلٰ الفتن واألضاليل الواقعة  ة إىلٰ بالنسب

وران ين وثلدِّ ا مورأُ غفلة اخللق عن  عقله علم أنَّ  إذا رجع إىلٰ 

ن كوي ال عند ما  سليم بعضهم لبعضب وعدم تتن والتغلُّ الف

ا إذا موجود أكثر ممَّ اإلخالل هبا  ىلٰ ع تبواملعار هبا ملذكِّ اإلمام ا

 .كثريب ن موجوداً كا

سقه  جاز ف كان معصوماً  مام إنْ اإل إنَّ (قوله يف الوجه الثاين: 

 .)وكفره

ك كام  منه، وذلجاز ذلك  اً كان معصوم ه إنْ م أنَّ سلِّ قلت: ال نُ 

ر يف جوهة نمتمكِّ  هي ، ويصترك املعاالعصمة ملكة   أنَّ بنيِّ سنُ

 التوفيق.وباهللا ادها، أضد واهلا إىلٰ يل زتحيسس، فالنف

ئدة مة لفايكون وجوب اإلما ال جيوز أنْ  مَ ـلِ عن الثالث: و

 .اعته املرادة له تعاىلٰ من طتقريب عباده  هي

س ه لي أنَّ إالَّ  كناً كان مم نْ إ )إلمامةا نتلك املنفعة بدو( :هقول

من دعا  نَّ أ ذلك  هك عىلٰ نبِّ ، ويُ الً عق ناندهو قبيح ع بحسن، بل

ٰ   أنْ  إالَّ ه ال حيرضه يعلم أنَّ طعام غريه إىلٰ  دعاءه بنفسه وهو  يتوىلَّ

 ٰى ه مته يف فعله، فإنَّ علي]] وال غضاضة ٤٨[[ص / لكذ قادر عىلٰ 

ح ذلك منه. أو استقبرف العقل ع يف اً مقرصِّ  دَّ عل عُ مل يف

 عىلٰ  بالغائقياس  بحسب  عاىلٰ ت هللا حقِّ املثال يف نا هلذا واستعامل

،  مطلقاً كم ة هذا احلريَّ ته أي بمؤثِّ شاهدة بعّليَّ  الفطرة ، فإنَّ الشاهد

 .عاىلٰ ت اهللا يف حقِّ  م حسنهحظة عدمال بل للتنبيه عىلٰ 

لذي هو ا كنيجزء من أجزاء التمالوجه الثاين: اإلمامة 

 ة،اجبو فاإلمامة ،ون واجباً يك وأنْ  الواجب ال بدَّ  جب، وجزءوا

 فبياهنا: أنَّ  ٰى را الصغوأمَّ  ،افق عليه ومتَّ ة هرظاف ٰى ربا الكأمَّ 

يف اخللق أكثر  الطاعات واجتناب املعايص يف أكثرفعل  ي إىلٰ الداع

احلصول من  وجود اإلمام وغري ممكن وف عىلٰ وق وقت م كلِّ 

 ع عىلٰ الأحوال اخللق واالطِّ د تصحيح ة بعرضوريَّ ه وهذدونه، 

ري فعل الطاعة غكان ا إذم، وازم أمزجتهلوو معهالقهم وطبائأخ

الداعي ح ومن غري مرجِّ لداعي الستحالة الرتجيح ممكن بدون ا

يكون  أنْ ب ود اإلمام، وج بوجلق إالَّ غري ممكن من أكثر اخل

 بالوجوب. وىلٰ التمكني، وكانت أ  من أجزاء اإلمام جزءاً 

  لُّ وك طفاإلمامة ل صحابنا: إنَّ من قول أ  قدير أوىلٰ وهذا الت

عوبة هم يف غاية الصقياس ٰى ر كربتقدي نَّ أل ،لطف واجب

 التوفيق. ، وباهللاوالتعرسُّ 

 املعصية موقوفجتناب عات وافعل الطا م أنَّ سلِّ ل: ال نُ يقا ال

ان لق يف زماخليع مج أردت أنَّ  ك إنْ وبيانه: أنَّ  ،وجود اإلمام ىلٰ ع

عات طاال عييص ويفعلون مجيع املعامجاإلمام يمتنعون من وجود 

ن كذلك كان طالنه، وإذا كاورة تشهد بببل الرض، وعنفهذا مم

 يف زمان وجوده، اعات مفعوالً الط وبعض واقعاً بعض املعايص 

بعض املعايص موجود  مه، فإنَّ دثابت يف حال ع أيضاً وهذا 

 مفعول. اتلطاع]] ا٤٩/[[ص  عضوب

  ذاة إعق ة والطاعات واايص مرتفععتكون امل ٰى لكن مت مناه،لَّ س

م ل مسلَّ فاألوَّ  ذا مل يكن كذلكذ احلكم؟! وإناف اً هرظام كان اإلما

  ممنوع.والثاين

إذا  نام يكوام إنَّ ب اإلمئح بسبانزجار اخللق عن القبا أنَّ  انه:بي

ذلك  عىلٰ  قادراً ن  يكالقبائح، وإذا مل من زجرهم عن ناً كان متمكِّ 

  حيصل االنزجار.مل

لذي كم، واوبطلم نه ال يفيدبوتوج ياإلمام الذ حلاصل: أنَّ او

 ه.وبكم ال توجبونيفيد مطل

ن اخللق يمتنعو كلَّ  عينا أنَّ ادَّ ا ما ل: أنَّ ا نجيب عن األوَّ ألنَّ 

ح تصفُّ احلازم جيزم بعد  بل نقول: إنَّ  املعايص، كلِّ ده من بوجو

اب الطاعات واجتن كثرهم إىلٰ دواعي أ نَّ لق أأحوال اخل

أصل  تاركي حقِّ  ا يفأمَّ  ،ممااإلد ووج موقوف عىلٰ  املعايص

 وز هلم فعلهن أنفسهم فيها بام ال جيصني مواملرتخِّ  العبادة

 ن كان سالكاً م ا يف حقِّ مَّ ه، وأابيَّنَّا خالل به منها، فظاهر ممَّ واإل

أي  التشكيك قولة بحسبم فيهااحلركات  ا فإنَّ هب للعبادة قائامً 

 حاصل بأنَّ ي ورلرضم اواألضعف، فالعلشّد لة لألا قابهنَّ إ

 اإلمام تكون بوجوده أويف هبا قبل وجود ن كان قائامً دة ممَّ لعباا

 ئد عىلٰ ر الزاالقد الدواعي عليها بوجوده، فإذاً  رفُّ وأتّم لتو

ك ذلليه ور الدواعي إوفُّ ت عىلٰ  دة بعد وجوده كان موقوفاً العبا

 ىلٰ ف عاملوقو وف عىلٰ املوقام، ووجود اإلم عىلٰ ر موقوف التوفُّ 

  .ء موقوفليشا

 ن وجهني: ثاين من الوع

 فإنَّ  ،ان غائباً ك زجار حاصل باإلمام وإنْ االن مها: أنَّ أحد

  ، إمامته ة اإلمام وصحَّ وجود  عقوهلمر يف فني إذا تقرَّ املكلَّ 

يهم ظهوره عل وز وجيمن األحوال إالَّ ه ال حال واعتقدوا أنَّ 
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 حال إالَّ  ال ئذٍ فحينخذ باجلرائم، باأل ف فيهمنه من الترصُّ ويمك

 متنع من القبيح.، فألجل ذلك يف فيه خائفاً املكلَّ يكون و

عند  مل حيصل إالَّ  االنزجار وإنْ  أنَّ ]] الثاين: ٥٠[[ص /

 انه، فإنَّ سبحاهللا ذا ال يقدح يف وجوبه من ه نه لكنمتكُّ هوره وظ

مام هو إخافتهم لإل، وفنيكلَّ امل رجع إىلٰ ن ألمر يام كاإنَّ ه م متكينعد

ام م إنَّ ته، فه احة علَّ متكينه وإز م عىلٰ ع قدرهتم ه،هم بيدخذم أ عدو

 أنفسهم.ل بَ أتوا من ِق 

عناإذا توا ل: إنَّ اجلواب األوَّ  عىلٰ  يقالال  يف م حدوث اإلما قَّ

ئح، كان بامن الق دث كان مانعاً ح ٰى كلِّ وقت وعلمنا أنَّه مت

ك ذليف ل نَّه حاصا ال نعلم أ نَّك وإنْ  -ت  وق يف كلِّ  خلوف منها

وره، جوده وإمكان ظهاحلاصل من و كاخلوف -ال  أم قتلوا

 اىلٰ موجودًا إالَّ أنَّ اهللا تع يكونال  زوا أنْ وإذا كان كذلك فجوِّ 

 ق املصلحة يف إجياده. د حتقُّ عنخيلقه  ه أنْ ب عليجي

 ذكرمتوه منر الذي العذ نَّ ، ألأيضاً ف ه ضعيالثاين: أنَّ  وعىلٰ 

 غاية ن له يفيكونو الذينه ائيول أ يف ه غري حاصلويف اخللق لخت

ة شدَّ  ظهر هلم عندي ة، فكان ينبغي أنْ حبَّ ء واإلخالص واملالوال

 ن العلوم.ليهم مأشكل عحاجتهم إليه الستفادة ما 

وط رشم ام هومن اإلمام إنَّ  اخلوف ل: بأنَّ ا نجيب عن األوَّ نَّ أل

ز جوَّ  إنْ و ل بعدمه حمالجيزم العق ناخلوف ممَّ  ، ألنَّ د اإلمامبوجو

وف بني إمام ق يف حصول اخلفرِّ ال يُ  قالً حسب عاوما أ  وجوده،

بعدمه حلظة، وبني من جيزم  يف كلِّ ليه ع ظهوره عموجود يتوقَّ 

 عدم اإلنصاف.من باهللا يستوي بينهام، نعوذ  ٰى تَّ ز وجوده حوِّ وُجي 

بته اآلن ال نقول بغيالذي  اإلمام نَّ م أ سلِّ  نُ ا ال: أنَّ اينوعن الث

كام، وقد ظهرت ذون عنه األحم ويأخظهر هلائه، بل ييلوأل هريظ

ري ذلك من األدعية ا وغمسائل سألوهإليهم عنه أحكام وأجوبة 

 ة.]] االثني عرشيَّ ٥١[ص /[ ور بنيهو مشهت كام واملكاتبا

غاية انوا يف ك ائه وإنْ ليحد من أوه ال يظهر ألمنا أنَّ سلَّ 

 مرين:فيه أحد أ  ببلسا نواحلاجة إليه، لك ة لهح واملحبَّ الصال

طبيعته   أنَّ غاية الصالح إالَّ كان يف  ان وإنْ اإلنس : أنَّ أحدمها

 الدنيا فيه يف يتنافسطلب الكامل، وأعظم كامل  ىلٰ لة عجمبو

 جيهد امنسان ربَّ اإل ه، فإنَّ ل كونه أرشف الكامالت هو اجلايَّ يتخو

 جعلوا امربَّ  داهَّ من الزُّ  كثرياً  نَّ إ ٰى لة، حتَّ وسي بكلِّ  حتصيله يف

ان مطلوبًا للخلق من ّم إنَّه إذا كظهار بغضه، ثإليه إوسيلة ال

داحلقِّ  اإلمامُأمراء اجلور هلم، فكيف من   منيم أقّل أمريتعظ   املؤيَّ

ة ده وصحَّ ة وجوهم حّقيَّ لكرامات، الذي لو عرف اخللق بأرس با

 منًا انسإن م دونه، إذا اختصَّ هعه لبذلوا مهجت م احلقَّ نَّ إمامته وأ 

ق -رحًا فقريًا مطَّ  ام كانربَّ  -خلق اهللا   إليه وظهر إليه، فإنَّه فتطرَّ

ه أو ولد أخ ل ه إىلٰ يفتخر بمثل ذلك ويّرس  يؤمن أنْ ال  واحلال هذه

كلِّ ل ار، فإنَّ والة األرش  األعداء أو  ذلك إىلٰ وجة، فينترشأو ز

 لكذ رشنت، وإذا انني شاعاثحديث جاوز  لُّ وك نضوحًا، نصوح

 اد. سببًا للفسن كا

هر له  بالكرامات التي تظإالَّ ال يعرفه  يلَّ ذلك الو أنَّ ثاين: ال

 ىلٰ بهة عتطرأ الش نع أنْ ال يمتد قوله، ثّم قه بمجرَّ صدِّ يُ وال منه، 

ي عمدَّ  ىلٰ ع لة الكرامةوجه دال فال يقف عىلٰ  ،ف يف ذلكاملكلَّ 

 خصامً  يصريف ه،غريب فيستعني منكراً  به فيعتقد ما جاء ة،اإلمام

 األعداء. األمر إىلٰ  ول ذلكلوص اً وسبب

بنا عن ر رغخأُ عرتاضات للخصم ا ]] واعلم أنَّ ٥٢[[ص /

 ستعان. امل واهللال، إيرادها كراهة التطوي

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩راين (ت ابن ميثم البح /قواعد املرام

 ؟أم ال هنصبب هل جييف أنَّه  :حث الثاينالب ]]١٧٥ص [[/

 .صالً أ و ال جيب اهللا، أ  عىلٰ اد أو العب ب ذلك عىلٰ جي نْ أ  امَّ إه نَّ أل

  يبأ ل مذهب وَّ ، واألمعاً و سأ  عقالً  جيب نْ أ ا مَّ إل وَّ واأل

كثر أ ة وشعريَّ ذهب األم ثاينحظ، والواجلا يالبرصاحلسني 

 ة.زيديَّ املعتزلة وال

ه  نصباهللا  جيب عىلٰ  :قال م منفمنه ،يعةلشقول ا لثاينوا

ل طالب، وهو قوة واملدلَّ ألوجوه ا ىلٰ إ دنارشمعرفته ويا منعلِّ ليُ 

لنا  ن لطفاً ليكونصبه اهللا  جيب عىلٰ  :ومنهم من قال ة،سامعيليَّ اإل

 ويكون حافظاً  بّحاتقن املجتناب عة واالالعقليَّ داء الواجبات أل

 ة.ني عرشيَّ ث، وهو قول االهلا ناً يعة مبيِّ للرش

  جيب ال :فمنهم من قال، بهنص ال جيب :من قال قول والثالث

لزيادة  باً ام كان نصبه سبه ربَّ نَّ أل ضطراب،ب واال وقت احلريف

ختار . واملصالً أ ال جيب  :من قال منهمم من عكس، و، ومنهالرشِّ 

 .مته تعاىلٰ به يف حكب نصه جينَّ أ 

ات ء الواجبدايف أ  اىلٰ عتاهللا ن فعل م لطف ممانصب اإل نَّ أ لنا: 

فواجب يف ة كورذ لطف بالصفة امل وكلُّ ، ةة التكليفيَّ عيَّ لرشا

، ف باملطلوب فيه قائامً ما دام التكلي يفعله أنْ  ىلٰ تعا اهللاكمة ح

 تكليف.مان الز يف كلِّ اهللا ذكور واجب من امل مامفنصب اإل
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 اً مام لطفنصب اإلب من كون جمموعها مركَّ  نَّ إ: فٰى ا الصغرمَّ أ 

 نَّ ل فألوَّ ا األمَّ أ . اهللامن كونه من فعل ، وةعيَّ رشجبات الوااليف 

 ىلٰ إكانوا أقرب ن ة عادل ممكَّ الرئاس تامُّ رئيس  ان هلمذا كإفني لَّ ملكا

ن ذلك كاذا مل يكن كإ، وقبّحاتاب املاجتنبالواجبات والقيام 

جربة بالت عاقل علم هبذا احلكم رضوري لكلِّ العكس، والر بماأل

 باً  ما كان مقرِّ الَّ إللطف  ىٰ وال معنة، بشبه ه عن نفسهفعيمكنه د ال

 نصب نَّ أ فثبت  عن املعصية، داً عِّ مبو ]]١٧٦ص [[/  عةلطاا ىلٰ إ

 بنيِّ  سنُفلامَّ اهللا ونه من فعل ا كاجبات. وأمَّ داء الوأ مام لطف يف اإل

ح، القبيخالل بالواجب وال فعل ز عليه اإلمام ال جيواإلهذا  نَّ أ 

 ه القادر عىلٰ نَّ أل ،هللا من فعل الَّ إصبه ن يكون ن أنْ مكال ي ينئذٍ فح

ر الرسائ عه عىلٰ الغريه الطِّ نه عن عصية مز وقوع املون جيم متييز

 دون غريه.

يف  اللطف وجود ذلك  مل جيب منه تعاىلٰ لو  هنَّ فأل ٰى ا الكربمَّ أ و

قض وانت يف بامللطوف فيه لقبح التكليف بهزمان التكلة مدَّ 

ذ  إفني، كلَّ امل الفعأ مام فهو من ذا اإله ا متكنيمَّ أ ولغرض منه، ا

 يهم.عان إلمه راجعد عىلٰ  ذمُّ واله املدح علي

عل  مقامه من ف  ماميقوم غري هذا اإل أنْ  ال جيوز مَ ـ: لِ ال يقال

مناه، لكن سلَّ  ؟اجباً و بعينه ن نصبهو من فعل غريه، فال يكوهللا أ ا

ذا مل إ ملفاسد أوا جودعن و الياً ن خا كاذإجيب هذا النصب  ٰى مت

ال  ةسدة خفيَّ مفيه ف يكون نْ أ ال جيوز  مَ فلِ  نوع،مم ين يكن. والثا

ه ام جيب نصبه لكوننَّ إكن مناه، لسلَّ  ؟ببسببها ال جيرفها ونع

كينه ال متد عدم ه، فعنمتكين م رشطتم يف كونه لطفاً كنَّ، لكلطفاً 

 فال جيب. ن نصبه لطفاً يكو

 يف الَّ إ رتصوَّ يُ قامه ال م م الغريياق  نَّ أ ل: وَّ األ عن با نجينَّ أل

ومتكينه  م نصبهعد نَّ أ ورة بالرضم نعلا نَّ إ :ال عدمه، وقد قلناح

 نْ أيل فساد، فيستحعن الصالح وقرهبم من ال لزم لبعد اخللقمست

 يكون له بدل.

طاعة وبعدهم عن فني من اللَّ كرب املق  نَّ أ: وعن الثاين

صوله، ب حلمقرِّ و التكليفاحلكيم من رض املعصية مطابق لغ

ة، للمفسد داً ريم ىلٰ كان فيه مفسدة لكان تعاله، فلو  اً ادكون مرفي

 طالن ذلك.سبق ب وقد

، اً لطف يف كون نصبه ال نجعل التمكني رشطاً  انَّ أن الثالث: وع

مام نصب اإلد ذ جمرَّ إ، هوكامل اللطف ]]١٧٧ص [[/ بل من متام

لواجبات من ا رهبمق  مامته يف ة إبصحَّ  نديوليائه واملعتقلطف أل

متكينه   منقت و ذ ال يأمنون يف كلِّ إ، قبّحاتامل منم وبعده

 يق.التوفوباهللا ليهم. هوره عوظ

*   *   * 

 ):هـ٧احلميص (ق ين سديد الدِّ  /)٢املنقذ من التقليد (ج 

هبا، فعند أيب يف طريق وجو ءالعلاماختلف و]] ٢٣٩[[ص 

 د اجلاحظ، وعنلعقلا لسمع دونوجوهبا ا قريوأيب هاشم ط عيلٍّ 

يق وجوهبا طرنا ندجوهبا العقل والسمع، وعاسم طريق ولقا وأيب

 سمع.تأكيده يف الويوجد العقل 

العدل، املوافقني   ني إىلٰ نتماملعتزلة امل م فيه إالَّ كلِّ ا ال نُ نَّ أ واعلم 

 قرَ جوب اللطف، دون غريهم من الفِ القول بو ىلٰ إ لنا صاحبنيامل

وب اللطف، وجل حدينيل، اجلاح العققبيلتلتحسني وانكرين لامل

 حيسن  عه، والوهو فروب اللطف، وج عىلٰ  هذا األصل مبنيٌّ  نَّ أل

 ب أنْ لواجعليه، بل ا ٰى أصله الذي ابتن ٰى يأب م يف فرع مع منالكال

 هذا إذا فعىلٰ  .رعب عليه الفتَّ رّم يُ ، ثالً ر معه األصل أوَّ قرَّ يُ 

 رنائف، قرَّ ن الطوام همن استثنينا ا غري مزعننا ]]٢٤٠ [[ص/

به اعرتفوا  نْ فإف، لطأرشنا إليه من وجوب ال م األصل الذيعهم

 فال الَّ بنا عليه غرضنا، وإرتَّ  موه لنا جدالً أو سلَّ  ذهباً وم قةً حقي

 كروه.نبوه وأع ما أ مهم يف هذا األصل الذي هو فركلِّ نُ 

 الً م له جدسلِّ أو امل ةً قمنا املعرتف بوجوب اللطف حقيلَّ ذا كإو

الرئاسة لطف، واللطف نقول:  فيه أنْ ه وجالاألصل، فيف هذا 

ركنني، مها:  الرئاسة عىلٰ  ي وجوبفيبتن .ب الرئاسةتج، فجبوا

وجوب اللطف ا ب اللطف. أمَّ ، ووجوكون الرئاسة لطفاً 

م يف وجوب كلِّ ال نُ  اسبق من أنَّ  امل ،اما املقفمفروغ عنه يف هذ

مه لَّ س أو ومذهباً  ف حقيقةً طلعرتف بوجوب المن ا إالَّ الرئاسة 

 أيضاً فظاهر  اسة لطفاً رئال ونا الركن اآلخر وهو كمَّ وأ  .جدالً 

يسرتيب  لوم الذي ال خفاء به والمن املع ألنَّ  للمنصف، وذلك

التظامل  قوع اخلطأ منومنهم  ن جيوزفني الذياملكلَّ  ، أنَّ بٍّ لُ ذو  فيه

مهام  ،رة الفتناثال والفروج وإألموب اتصاوالتباغي كالقتل واغ

ساهرة الني لعع منبسط اليد يكلؤهم بام رئيس مهيب مطاهلن كا

هم ويطفئ  م معوجِّ قوِّ ب خائنهم ويُ ؤدِّ الظلمة ويُ أيدي  ذ عىلٰ ويأخ

ب وا أقرا، كان رضرهيستطري رشرها وينترش أنْ قبل ئرة الفتنة نا

ب والبعد القر عىلٰ  وأبعد من الفساد، بل زائداً  الصالح إىلٰ 

دوا الرئيس الذي فق ٰى الفساد. ومتن ولقلِّ ويُ ن الصالح روكثِ يُ 

وأكثروا  ،ٰى أودية الرد قتحمواا ٰى سدوا مهملني كرِ تُ و وصفناه
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والتباغي  ،املرجرج وقعوا يف اهلوو ،لوا الصالحساد وقلَّ الف

 بوتوثَّ  ،األموال والفروج ىلٰ إدي الغالبة ت األيامتدَّ و ،والتظامل

وهذا  .من الفساد كثرةً  ٰىص ا ال ُحي م إىلٰ  ،مراالعلامء الك م عىلٰ غاالط

هم ومؤمنهم،  يهم، كافرمِّ يهم وذ، ملِّ ري العلامءاهمج يهفق علا اتَّ ممَّ 

 ق يف كفر وإسالم إالَّ رَ فِ ال ]]٢٤١[ص [/ مل نجد فرقة من  ٰى حتَّ 

ب ؤدِّ ام بينهم يسوسهم، ويُ رئيس وسائس في إىلٰ  لتجئواوقد ا

 ما هذا إالَّ  .فاءضعلابني عن املتغلِّ  اءاألقوي فع رشَّ ، ويدمناهتج

 ،ساد بعدمهس والفالرئي منوط بوجود كيلِّ الالصالح  لعلمهم بأنَّ 

 لقائل:هذا قال ا عىلٰ و

   هلم ال رساة ٰىض ال تصلح الناس فو

  سادوا اهلم هَّ وال رساة إذا ُج  

   هل الرأي ما صلحتمور بأاألُ  ٰى دُهي 

  األرشار تنقادُ فب تتولَّ  فإنْ  

ل من ل الصدر األوَّ ما عرفناه من أحوا حاً ضونا ويد ما ذكريز

ار وارحتاله من د )صالة والسالمليه الع( بيِّ د وفاة النعنبة حاالص

لب ط السقيفة، وتسارعهم إىلٰ  م إىلٰ اء، وتبادرهدار البق الفناء إىلٰ 

 ،روضته واراته يفوم  ببه جتهيز النبيِّ تركوا بس ٰى تَّ ائس حالس

 يف مر غري واجب مهمٍّ أل ه يزتركوا جتهم أهنَّ  ٰى أفرت

 ؟اعتقادهم

ر . وقد تقرَّ فاً اسة لطن الرئضح كوواتَّ ة ملاجلفثبت هبذه 

نا أرد األصل الذي وهذا هو. ، فتجب الرئاسةوجوب اللطف

 بيانه.

فساد بثبوت ة الالح وقلَّ صرة العون كثقيل: كيف تدَّ  فإنْ 

 قَّ نشا ءمن الرؤسا صب كثريه عندما انتنَّ قد علمنا أ الرئاسة، و

رت الفتن، ظه، واةلفة، ونبغت البغقت األُ عصا اجلامعة، وافرت

ء، واغتصاب األموال، لم، وسفك الدماالظ يدي إىلٰ ت األوامتدَّ 

عليه (منني  املؤأمري ع هذا ومعلوم أنَّ دفَ يُ  وكيف ؟مرُ ك احلُ وهت

ونكثت ر مرقت طائفة مانتصب األ امَّ ـل )ة والسالمحيَّ أفضل الت

الرئاسة استفساد  نَّ أ  عٍ مدَّ  ٰى علئن ادَّ ف ؟نروآخوقسط  ٰى رخأُ 

ن قد دة منه، لكاعِّ لة للصالح مبمقلِّ  ة منه،بساد مقرِّ لفة لثرمك

جتاوزنا عن ذلك،  إذا ثمّ  .دعواكمقاومكم وعارضكم يف 

ناس يف مور الأُ هو انتظام  امنَّ إلرئاسة باق ذي تعلَّ فالصالح ال

األمانات،  وأداء، تاملعامال منبينهم  يطهم، وما جيرالاخت

 عايشهمم إىلٰ ل بُ هيل السُّ تس، وتنديون، وإطفاء نائرة الفوقضاء ال

 اعطَّ دفع اللصوص وقُ و ]]٢٤٢[[ص / قرُ الطُّ بتحصيل أمن 

شبهها، ا أم ار إىلٰ ائب واألعشبني وتقليل الرضتغلِّ الطريق وامل

 يف حاألصل ٰى ن يرم ممَّ تسة، ولدينيَّ  ة النيويَّ صالح ناجزة دوهذه م

د دواحلة ام تقوم وتنضبط بإقامنَّ إثّم وهذه املصالح  .واجباً الدنيا 

َّ من قطع ا م مقامه، وجلد ما يقوو ق أ رُ اع الطُّ طَّ قُ  ، وصلباقلرسُّ

د  هذه حدو فرتين، ومعلوم أنَّ د املرمجهم، وجل الزناة أو

ع رشالوال جهة الشارع، فلمن  ٰى لقَّ تتام نَّ إو ،ةعيَّ ت رش باوعقو

ها أو قيمها، ويكثر بإقامتي ٰى حتَّ يس إليها رئي التدهيكيف كان 

لرئاسة ام جتب انَّ إهذا  فعىلٰ  ؟الفساد لُّ يق، وحباخلوف منها الصال

من  نَّ إفكم، يس هذا مذهبع هبذه احلدود، ولد الرشبعد ورو

 وروده. جوهبا بعد وورود الرشع، كقبل  ة عقالً ا واجبمذهبكم أهنَّ 

يكون  أنْ لك، لوجب كذوهنا لك لرئاسة لطفاً نت اكا ثّم إنْ 

 ذكرناه أنَّ  ما ح ضِّ ويُ  التسلسل. إىلٰ  رُّ للرئيس رئيس، وذلك جي

فني لبعض املكلَّ  تكون لطفاً  من أنْ  مل ختُل  كانت لطفاً  نْ ئاسة إالر

تم قل إنْ  وم.العم ني عىلٰ فجلميع املكلَّ  و تكون لطفاً ض، أ دون بع

هم يف  عضني وبني بفلَّ عض املكني بالفرق بل قيل لكم: ما األوَّ ب

ل ب ،نافسك الفرق وال نجده من أنا ال نعلم ذلنَّ إف ،هنو؟ بيِّ ذلك

 ف عىلٰ مكلَّ  لكلِّ  طفاً كانت ل ت لطفاً ا إن كانهنَّ نفوس أ يف ال راملقرَّ 

  ت لطفًا ذا كانإ ثمّ  .فرق بني البعض والبعضغري العموم، من 

عض ب از خلوِّ ك جوذل عىلٰ  دون بعض يلزمكمفني ملكلَّ لبعض ا

  عىلٰ العرصفي ذلك حلصول مكلَّ  الرئيس، ألعصار منوااألزمنة 

س. وليس هذا الرئي نية عنه حتصل الغارعتبباالوصف الذي 

ئاسة الر اين وهو كونقلتم بالث وإنْ  الرئاسة. مذهبكم يف وجوب

 .ئيسزوم الرضح لف، يتَّ مكلَّ  العموم لكلِّ  عىلٰ  لطفاً 

  الَّ إليه، فه  ونما تذهب عىلٰ  فاً ا لطكوهن ناكم عىلٰ ثّم إذا ساعد

 زونه يفوِّ  ُجت كامهلا بدل يقوم مقامها  ]]٢٤٣[[ص / يكون أنْ  جاز

ارات الثالث يف احلنث: تقولون يف الكفَّ ألستم  ؟لطافمن األكثري 

عن بدل منها  ةواحد لنا، وكلُّ  ينا لكوهنا لطفاً ة علا واجبإهنَّ 

 ٰى الفقر والغنو ةحَّ والص ئز يف املرضومثل هذا جا ؟نيخرياآل

يكون هلا بدل مل  أنْ إعطائهام. وإذا جاز والولد ولب املال وس

بون ما تذه ال عىلٰ  سائر األحويف يناً ا تعيوجوهب عىلٰ  طعالقن يمك

 إليه. 

ن ممَّ واقع الفساد ال فهو أنَّ  ذكر،ما  لجلواب عن أوَّ ا اقلنا: أمَّ 

ام وقع نَّ إ مهل يساً  رئخص معنيَّ ت عند انتصاب شمن اجلامعاقع و
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منافسة كانت بينهم رئاسته ملعاداة أو  ه وكرهوام كرهوأهنَّ بسبب 

ن قلوهبم تلك ولو نزعوا م طيعوه،ومل ي ينقادوا لهم فل ه،وبين

زلوا عند أمره وهنيه ه ونلا وانقادو لضغينة واملنافسة ووالوها

رب وال خالف أق  كانوا بال شكٍّ ل ،وأرادوهوه أحبُّ  ن هلم مب ونصَّ 

بال  ٰى وا مهملني سدركإذا تُ ساد منهم لفصالح وأبعد من اال إىلٰ 

م يف ر إليهاملشا اجلامعات نَّ إف ذاه وعىلٰ  .سائس وال رئيس

م من مقدَّ  لوا أنفسهم قطُّ هم مل ُخي من اخلوارج وغريالسؤال 

 إليه. عونوا يرجنوكا ،ر أحواهلم ويسوسهمدبِّ ئيس يُ ور

وجوب جنس  يفل ئالسا يقدح ما ذكرها كان كذلك مل وإذ

 لطف واجب. جنس الرئاسة من أنَّ ذكرناه  ماوسلم  ،سةالرئا

كالمنا يف  ورد عندأ إذا ه وقع يكون لا السؤال وهذه جَّ ام يتونَّ إو

سة فالن كذا وكذا رئا قد ظهر عند فيقال: أليس ،ني الرؤساءتعي

 ،ري املؤمننييه من إمامة أمشري إلأُ ا م ة، عىلٰ نوالفتمن الفساد 

ورد يف موضعه،  أُ ف؟ وإذا رئاسته لطو مهتقدُّ  ون أنَّ عمتز فكيف

 كٌّ منصف شمعه لل ٰى ال يبق امه بونوعاهللا جيب عنه بمشيئة فسن

 وخيال. 

ام هو نَّ إد دِّ وعُ  رَ كِ ذُ مجيع ما  فهو أنَّ  ،ثانياً ذكر  امَّ ا اجلواب عأمَّ و

ألمانات وتكثري أداء ا م والعدوانلظلعليل ات إىلٰ إشارة 

لك من مجيع ذ يف أنَّ  شكَّ اء الديون، وال قضو ،ودعاتوامل

 هذا عىلٰ ف . اً اموإحج  وإقداماً  وتركاً  تكاليفهم فعالً 

، إذ لرئاسة لطفاً غرضنا من كون ا تقرير يتمُّ ال ]]٢٤٤ [[ص/

 ءوقضا يني الذي هو أداء األماناتالدِّ  يكثر الصالحعندها 

ي، تعدِّ الو لظلملذي هو أنواع ايني اساد الدِّ الف ويقلُّ ن، الديو

 ما للطف إالَّ  ٰى  معنل. والفعَ ال يُ  نْ إو فوه فعالً لِّ ا كُ ممَّ ذلك  وكلُّ 

ف أو يرصعنده املعصية  ها، أو يرتفعب منقرِّ و يُ ه الطاعة أ ندع عيق

 يف حظٌّ وال له  ، وال يكون متكيناً يعاً ان مجه اخلطَّ عنها، أو يثبت ل

مورهم يف دنياهم أُ م ظاتنة اينيَّ صالح الدِّ ع هذه املتتب بىلٰ  .كنيتمال

ق املصلحة اسة لتعلُّ ام نوجب الرئنَّ إا زة، ولكنَّعهم الناجافومن

 .ةالدنيويَّ ها من املصالح ال ملا يتبع إليه، أرشنا ما ا عىلٰ هب ةنيَّ يدِّ ال

املصلحتني دون  ٰى إحد ٰى رأ اء فبعينه العورفاملعرتض نظر 

باهللا  ملعرفةا أنَّ ب يقول ويعرتض قولنا  كمنذا إالَّ ه ، ماٰى خراألُ 

أداء يف  ، لكوهنا لطفاً جتب عقالً والعقاب  ابوبالثو تعاىلٰ 

باهللا لعارف قول: اي بأنْ  ا،مقبّحاهتب تنااجة والطاعات العقليَّ 

ة، عيَّ ادات الرشالعبمن  ف شيئاً كلَّ ب والعقاب إذا مل يُ وبالثوا تعاىلٰ 

 عة وقضاءديلوا لعقاب ردُّ واب والم بالثوة الععبدنه يقع مام نَّ إف

ف عن الظلم  ينرصامنَّ إ، وةت العقليَّ باما أشبههام من الواجوين الدَّ 

 ،الدنياويةموره أُ نتظم وي ك يتمُّ ذلوب ك،ما أشبه ذل لعدوان إىلٰ وا

ه يف أنَّ  وال شكَّ  .ةويَّ صالح الدنيا باملق املعارف إالَّ لَّ هذا ما تع عىلٰ ف

كان  املعارف ملا يف ناا كلِّ قولن ذا عىلٰ هبمثل  عرتضم ضلو اعرت

يام اجلملة قد ذكرناها فاين هذه ومع .إليها  ما أرشنب عنه إالَّ ااجلو

ناها  ا أعد، ولكنَّإلمامةلفني اديد املخاحت ىلٰ ع منا تكلَّ امَّ ـسبق ل

 .رر تقرَّ لكالم إذا تكرَّ هاهنا، فا

نة ت املعيَّ بالعقوهذه ا أنَّ ، فهو لثاً  ذكر ثاعامَّ  وابا اجلوأمَّ 

  ، ارعلشخذت من اأُ ع وبالرش تفَ رِ تي عُ رة هي الاملقرَّ د دواحلو

 عىلٰ  اثوأنواع الفساد واالنبع االنزجار عن القبائحف يتوقَّ وال 

نات، بل يَّ املع ]]٢٤٥[[ص / هذه عىلٰ  ب فيهاالرتغياخلريات و

 نَّ ذلك أ  نيِّ بيُ  .به م وتأديب معتدٍّ إيال قصود بكلِّ حيصل هذا امل

مللل مع ام وأرباب مَ ف باختالف األُ تلخيات اء هذه اجلنايجز

س يسوس هذا الرئي ، فعىلٰ يف الكلِّ  والرتغيب ارعموم االنزج

 رة بامة املقدَّ نبات املعيَّ العقو ع هبذهورود الرش بلم ق هبؤدِّ ته ويُ رعيَّ 

 رشع.بام يوافق الوده وبعد ور حاً يقتضيه رأيه ويراه صال

ساء،  لتسلسل يف الرؤا املزمن إ ر رابعاً ذك واب عامَّ ا اجلوأمَّ 

لرئاسة ام أوجبنا انَّ إا نَّ أل ،ذلك منالزِ يُ  الل كالمنا من تأمَّ  فهو أنَّ 

وإذا  اخلطأ منهم، ز وقوعين جيوفني الذلَّ كامل منبغري املعصومني 

ال وقوع اخلطأ منه  مأموناً  اً فمهام كان الرئيس معصوم كان كذلك

ت العصمة يف بوبثع التسلسل قطَ ، فيُ سله رئي يكون يلزم أنْ 

فني املكلَّ بني بعض  لم فرقاً نعإّنا ال ( :ل السائلوا ق أمَّ  .يسالرئ

و رئيس هال ىلٰ ن املحوج إكاذا إ هفعناد، وذلك ألنَّ  )هموبني بعض

ة ي هو العلَّ فمهام ارتفع اجلواز الذ اخلطأ من القومجواز وقوع 

 أنَّ قول من يقول ب كالَّ هذا إ اياج؟ ميثبت االحتحوجة كيف امل

مع  عاملاً د كونه دِّ ه ُجي نَّ العلم أل إىلٰ  عاملاً  تاج يف كونهام احنَّ إأحدنا 

 وإنْ  واجب، يعلم بعلم أنْ ب جي عامل مع ذلك نقول: كلُّ اجلواز، و

يمكن إنكار التفرقة بني . وكيف عاملاً  جب كون بعضهمو

هر الذي ال م الظاواملعل من أنَّ  مع ، ةقضيَّ  هذه اله يفاملعصوم وغري

ف اللغوا درجة العصمة بخبمل ي اء وإنْ حال الصلح به أنَّ  اءخف

 ذكرناه؟هم فيام حال غري

 لسلطانا أنَّ عاقل، من  كلُّ  مهحه ما يعلوضِّ قلناه ويُ  ما بنيِّ يُ 

ٰ العادل إذا  عل وج ،البالد بلد من عىلٰ  أيضاً  ادالً ع والياً  وىلَّ
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لحاء ص وفخ نَّ إ، فا إليههله أ ريلبالد وتدبأهل تلك ا ياساتس

يكون  الفه ترصُّ و ]]٢٤٦[[ص / لك الوايلتلك البلدة من ذ

َّ ف املفسدكخو ال  امئنني والظلمة، بل ربَّ اق واخلاين من الرسُّ

هو ال يطالبنا ، ويقولون: الً ن الوايل عادإذا كا مجلةً افون ظلمة خي

لم عن الظنا انقباض أيديأحوالنا و مةن سالنحن عليه م  بامإالَّ 

عاء  ن ادِّ كهكذا فكيف يم وإذا كان هذا ؟وله لنا فام ،فسادوال

 الرئيس؟ اجة إىلٰ ني يف احلفاملكلَّ  نيالتسوية ب

من عصار بعض األ واز خلوِّ ج مكملزهذا ي ا قوله: فعىلٰ مَّ أ 

الذي  الوصف  عىلٰ وا ذلك العرصفيكون مكلِّ  أنْ الرئيس، ب

 عن الرئيس.صل الغنية حتاره باعتب

 يكونوا معصومني  أنْ في عرص مكلَّ ر يفدِّ قُ ه لو ه أنَّ واب عنفاجل

 هلم، وليس كون لطفاً رئيس ي تاجوا إىلٰ احبأرسهم وأمجعهم ملا 

من  بعض األزمنة خيلو نْ أباه أ ي ننكره ونلذ اامنَّ إا نأباه، وهذا ممَّ 

 . معصومنيأ غريجائزي اخلط فو ذلك الزمانكان مكلَّ  الرئيس إذا

 لعادة أنْ البعيد من حيث امن  أنَّ  عىلٰ  .سائلكره الا ذا منوال يرضُّ 

 ٰى ومني، حتَّ ونوا معصيك عهم أنْ مج بأرسهم وأ  أهل عرصيففق يتَّ 

 ا عن رئيس.يستغنو

لثابت اللطف ا أنَّ فهو  ،ا ذكرممَّ  خلامسا عن ابا اجلووأمَّ 

يكون له  أنْ  رتصوَّ يُ  ال افني ممَّ ملن هو لطف له من املكلَّ  بالرئاسة

ه لو ذلك ألنَّ و .يثبت له بدل أللطاف أنْ ا ضعيف ب أجزنا نْ إدل وب

 ز عند العقالءملجوَّ كان من اب اللطف لبار للرئاسة بدل يف وِّ صتُ 

م قوع اخلطأ وهلمنهم وع وقَّ تجيوز ويُ  ينالذ فنييكون حال املكلَّ  أنْ 

عن  ملهمظاهم ويدفع مقوِّ هبم ويُ ؤدِّ سائس يُ رئيس مهيب و

حاهلم مع واشتدادها، ك ارهتشاقبل انالفتن  نسكِّ مظلومهم ويُ 

لبعد ري منه واكثلقرب من الصالح والتالرئيس املوصوف يف فقد ا

 .رئاسةالطف ل لقيام ذلك البدل مقام ،الفساد والتقليل منهمن 

تويان فيام حالتيهم ال يس نَّ أ و ،الف ذلكخ ورةً لوم رضومع

 سة ال بدل له.ئاالر لطف نا أنَّ ذكرناه، فعلم

بمثل هذا املعتزلة  ]]٢٤٧ [ص[/ ىلٰ اعرتض عولو 

ف مكلَّ  كلِّ  عىلٰ ب عارف والثواب والعقااض يف إجياهبم املاالعرت

يف خول البدل د زونوِّ قيل هلم: إذا كنتم ُجت و ،هلم لكوهنا لطفاً 

بعض  ف بدل يف حقِّ ون للطف املعاريك أجيزوا أنْ لطاف فاأل

 بمثل إالَّ ا بوا أجاعارف، ملل املغني به من حتصيتيس ٰى حتَّ فني املكلَّ 

 .نا هذاجواب

مل  ف الرئاسةلطال بدل ل ذكرناه أنْ  يضح بالبيان الذتَّ وإذا ا

م  ز منهوِّ ُجي  من هاف فيكلَّ ألزمنة التي يُ بعض ا نا جواز خلوِّ يلزم

 ملا نذهب إليه.  فاً يكون خال ٰى تَّ عن الرئيس ح اخلطأ وقوع

 ذهع هبود الرشقبل ور اإلمام نَّ إ :نولوكيف تق قيل: فإنْ 

م بام يقتضيه رأيه، هبؤدِّ ة ويُ الرعيَّ  نة يسوسملعيَّ د والعقوبات احلدوا

نه، سِّ ُحي  ص فيه والرخِّ ، وال يُ م إيالم الغري قصداً رِّ قل ُحي الع أنَّ  مع

 وه؟ا ذكرمتم صحُّ فكيف ي

 ىلٰ إحمتاج غري املعصوم  نَّ إ :التسلسل كم يف دفع لزومثّم قول

ن يكو جتويز أنْ  جه عليهيتَّ  ،عصومملا غري تاج إليه املحامنَّ إالرئيس و

يلزمكم  فيه، بل وت العصمةثبس بإمام وال مأموم لية من لمَّ يف األُ 

عصمة  إىلٰ  كم تذهبوننَّ أل ز،التجوي عىلٰ  ذلك زائداً  القطع عىلٰ 

 زمان أبيهام أمري وقد كانا يف،  حلسن واحلسنيا

 ذاوك  ه احلسن،عهد أخيسني كان يف احلا ، وكذ مننياملؤ

 عابدين، إىلٰ لني، والباقر وزين اين وأبيه احلسيف زين العابدلقول ا

أمجعت  ما وهذا بخالف .  املعصومنيأوالدهم  من غريهم 

 . وال مأموماً  ن ليس إماماً ة ممَّ  األُ يف ول بأنَّ لقي اعنة أ مَّ عليه األُ 

 نَّ إ :قض قولكمناي ،له بدل ليسالرئاسة لطف  :ثّم قولكم

لعصمة ا صمته، ألنَّ رئاسة بثبوت عطف الل عنني صوم يستغاملع

صية ويعزم تنب املعلطاعة وجيا خيتار املعصوم عنده فام هي لطنَّ إ

قد كذلك فا كان بواجب، وإذ لُّ خي وال ال يفعل قبيحاً  أنْ  عنده عىلٰ 

 ]]٢٤٨[[ص / وم مقام لطفلعصمة يف املعصقام لطف ا

 رئاسة؟الف لطال بدل ل :تقولوننابه، فكيف ب مالرئاسة ونا

ما  يلزمكم عىلٰ   مناقضة؟ ثمّ إالَّ   قوليكم هذينوهل اجلمع بني

 ينتصب يف كلِّ  ٰى  واحد حتَّ ريين يف عرصرؤساء كثوه وجود رمتقرَّ 

اد بذلك ة الفسح وقلَّ كثرة الصال س، ألنَّ ة رئيحملَّ  كلِّ  يفبل ة بلد

ر طاأق اخللق يف   مجيعف يفالترصُّ  كنهمواحد ال يال، والرئيس تتمُّ 

 .العامل

ملعتزلة ا مكلِّ ام نُ ا إنَّ كنَّ ا إذافهو أنَّ  ،السؤالاجلواب عن  اقلنا: أمَّ 

ا هذ نسمثل هذا السؤال ويورد جسألة، فمن يسأل عن  هذه امليف

م هنَّ وذلك ألعنها،  معرضاً  صول املعتزلةألُ  اً ن ناسياملقال يكو

م عظأ  ر، أو دفع رضقوف عليهيه نفع موان فكاألمل إذا نون سِّ ُحي 

 عىلٰ  و كان واقعاً أ ا، و كان مستحق� أ ه، الوجهني في أحد نَّ أو ظُ  منه،

 طريق اإليالم عىلٰ  إنَّ ان كذلك فكيف يقال: وإذا ك .املدافعة جهو

أديب ما ذكرناه من تر تصوَّ ذا يُ ه  عىلٰ . فالً ال حيسن عقد لقصا
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ن نات مملعيَّ ع بالرشمل يرد ا إذا هيقتضيه رأيالرئيس اجلناة بام 

واإليالم حصول النفع  لك التأديبكون وجه حسن ذود، ويداحل

 ة.يَّ ة الرعفَّ كاملويف فيه اجلاين ولا

 نَّ أ  يالخلا السؤال ويستأصل هذا ا الذي يقطع دابر هذثمّ 

ما   ما يقوم مقامه عىلٰ أو   بالنصِّ ال يكون إالَّ  عندنا الرئيستعيني 

اهللا   بنصِّ مام إالَّ ه إنَّ م أ لَ عإلمام ال يُ فا .اىلٰ تعاهللا  شاء نْ نه إبيِّ نُس

و ما يقوم أ  النصِّ  بإالَّ  ماً ة ال يعلمه إمارعيَّ لعليه، وغريه من ا اىلٰ تع

دود احل ىلٰ له ع عليه ينصُّ  عاىلٰ ت ذا كان كذلك فكام ينصُّ وإ .مقامه

ا هذ أنَّ  ظنُّ ن وال .ليهاإده رِش هبم ويُ ؤدِّ ة ويُ ا يسوس الرعيَّ التي هب

مرادنا  نَّ ، ألعقالً لرئاسة واجبة ا أنَّ يف ا نبقولنا ومذهيناقض 

مل يدّل عليها  نْ وإ اجباً و ة لطفاً اسقولنا نعلم كون الرئعا ببذلك أنَّ 

ذهب إليه ملا ي خالفاً ات، عيَّ الرشن م ئاً فنا شيلِّ ل سمعي وال كُ دلي

ب وجو ]]٢٤٩[[ص / ىلٰ ون عم يستدلُّ هنَّ إمة، فلفونا يف اإلماخما

ا  أنَّ مرادنا، الهذا هو  .مجاعت واإلاآليا نم معيس بالسالرئ نصِّ 

دون سمع  بعقله من تأديبه  ىلٰ هيتدي إ يس ينبغي أنْ ئالر عي أنَّ ندَّ 

 عنيَّ ام يتنَّ إيس الرئ أنَّ  إىلٰ  با نذهأنَّ  ٰى  ترأَال  .يفوتوق  ونصٍّ 

ا أنَّ  ٰى نبمع ،بة عقالً اجلرئاسة وا نَّ إ :ك قولناومل ينقض ذل ،بالنصِّ 

 ام أنَّ فك .لنا رئيساً  تعاىلٰ  اهللاب ينص أنْ وجوب ا لنعقونعلم ب

جبة رئاسة وايف كون الا ال ينقض أصلن النصِّ  مذهبنا يف وجوب

 نة،يَّ د املعاحلدو عىلٰ م مااإل تعاىلٰ اهللا نا بتنصيص ، كذلك قولعقالً 

 ع اخليال.لنا ذلك، واندفوال ينقض أص

بال ب لطف قالعباالعلم  أنَّ  حاً ووض رناه ويزيده ما ذكنيِّ بيُ 

 ونه لطفاً كم علَ ا يُ ة، أي ممَّ قليَّ لطاف العنا، وهو من األف بينخال

ق العقاب استحقا أصحابنا أنَّ ثّم عند  .ه عقالً يلووجوب حتص

ا نعلم قالوه من أنَّ  ملا اً هب نقضن هذا املذيكمل و ، م سمعاً علَ يُ 

الواجب  إىلٰ  عٍ عقاب لطف داال م باستحقاقالعل أنَّ  بالعقل

ف كلِّ امل عىلٰ  ه جيبنَّ أ و .حالقبي به وعنن اإلخالل ع رفوصا

صيله،  ف حتكلَّ امل ب عىلٰ جيف حتصيله، واملكلَّ  فكلِّ يُ  نْ أ احلكيم 

ق لَّ قيل تعوالع ،عقابالاق حقق بنفس استالسمعي تعلَّ العلم  ألنَّ 

تغاير ف ،اً واجب لطفاً من كونه ستحقاق العقاب وصف العلم باب

العلم  واآلخرحقاق، ا نفس االستمهحدلعلمني، إذ أ ق الِّ متع

كذلك يف مسألتنا  .نافه، فلم يتناقض القوالحقاق وأوصباالست

والتأديب الذي به يسوس أنواع العقوبات  ىلٰ اإلمام إ مل هيتدِ  ذاإ

م كون ا نعلنَّ إ :ولنا ينقض ذلك ق لسمع ملجهة ا  منة إالَّ رعيَّ ال

من جهة  باً اجو وبات لطفاً العقتلك لرئيس بف ارصُّ الرئاسة وت

استحقاق تلك العقوبات ق بتعلَّ لعلم السمعي يا نَّ عقل، ألال

إقامتها واخلوف من ق بكون قيل يتعلَّ لعيينها ومقاديرها، واعوت

   وصف، أحد العلمني قعلَّ مت، فواجباً  قامتها لطفاً إ

تناقض آخر، فلم يوصف العلم اآلخر  قمتعلَّ و ]]٢٥٠ [[ص/

 والن.الق

ود وتأديب احلد ات عىلٰ ق اسم العقوبإطالب ناا تساحمنَّ أ  واعلم

هنا  ومُّ َس م يُ هنَّ إذلك، ف فقنا اخلصوم والفقهاء يفمام، ووااإل

 ةلَّ املاق سَّ فُ  حلدود تقام عىلٰ هذه ا  فعندنا أنَّ ت، وإالَّ عقوبا

، لتجويز ال عقوبةً  الحاً ه وعدله استصوتوحيدباهللا العارفني 

 ة.عن هذه الدقيقهولنا ذ حدقد أ يعت ينبغي أنْ  اللعفو عنهم، فا

ام ال حيتاج نَّ إاملعصوم  فهو أنَّ  ،ل الثاينواب عن السؤاا اجلوأمَّ 

م يأخذ منه مام ومقدَّ إ لكن قد حيتاج إىلٰ له، و اً يكون لطف يسرئ ىلٰ إ

حال  ن هذا كا وعىلٰ  . ويقتدي به ةعيَّ لرشحكام اين واألدِّ المل عام

ولده مع   إمام من لِّ ك وحال،  النبيِّ  مع املؤمنني  أمري

ع افلم يلزمنا خمالفة لإلمج .)مجعنيعليهم أ اهللا  صلوات( مدَّ من تق

 .وال مأموماً  اً كون إمامة من ال يمَّ يكون يف األُ  وأنْ 

منا ل كالمن تأمَّ  فهو أنَّ  ،الثلثا اجلواب عن السؤال اوأمَّ 

 يفة رئاسلطف ال :لناا ق ضة، وذلك ألنَّ املناق  هذهمنا لزِ  يُ وفهمه ال

 ال إشكال اه بامنَّلنا عليه وبيَّ ودلَّ  دل له،هي لطف له ال بمن  حقِّ 

 آخر مغنياً  له لطفاً  اسة لطفاً رئمن ليست ال يف حقِّ  تيثب فيه، فبأنْ 

 ف. صر للمن، وهذا ظاهلوَّ األالرئاسة مل ينقض قولنا له عن 

ما ذكره  يب إىلٰ ا نجفهو أنَّ  ،بعال الراعن السؤا اجلواب مَّ وأ 

  وسائس يف كلِّ  ن رئيسم بدَّ زمه ونقول: ال ونلتزم ما أل ئلساال

هم ولكنَّ، بني برئاستهعة مرغَّ قوبقعة، ليكون أهل تلك الب ةبلد

م هنَّ أل، منيله، وال جيب كوهنم معصوامَّ ابه وعُ وَّ مام ونُ والة اإل

طع ، فينقس الكلِّ لذي هو رئيوم ااإلمام املعصرئاسة بون بمرغَّ 

 ٰى حد، حتَّ  واة يف عرصدَّ ة عئمَّ أوجوب م لزي ل به، والالتسلس

ام هو الرئيس نَّ إاإلمام  ف اإلمجاع، ألنَّ خال ]]٢٥١[[ص / كوني

ل كمِ يُ  فرضنا أنْ  ولكن لو .يد فوق يدهيه، وال  رئيس علال الذي

فهم  واحدة وكلَّ عة فني دفملكلَّ مجيع ايف يف رشوط التكل اىلٰ تعاهللا 

 أنْ  من بدَّ  ه النَّ إ، فالعامل طارق أ ترتيب يف حدة من غرية وابمرَّ 

  صوماً عم وقطر من األقطار إماماً  البقاع بقعة من  كلِّ صب يف ين

ه م، ألنَّ ف فيهاستهم والترصُّ نه سيكِّ مبقعة ويُ اليسوس أهل تلك 
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جلميع من يف  ماماً إ حداً وا ب شخصاً نصك وذللو مل ينصب ك

ياسته وال ه وسفقطار ترصُّ يع أهل األمج  يصل إىلٰ ال قطار لكاناأل

أهل األقطار يف  خلوِّ  إىلٰ ي دِّ ؤة طويلة، فيُ  مدَّ  يفالَّ له إامَّ ابه وعُ نوَّ 

وذلك ال يليق  ، هجتهم إلياسة مع حارئة من لطف الك املدَّ لت

ق املحقَّ وجود ع، واملر غري واق دَّ مق مرهذا أ   أنَّ إالَّ  .كمةباحل

 ام يف كلِّ ماإل أنَّ  عىلٰ  ام انعقد وظهرنَّ إمجاع  واإلف هذا. ثمّ خال

خر ا يف األعصار األُ أمَّ ، ف واحداً هذه إالَّ تنا مَّ أُ  من أعصار عرص

وم فيه، وال دليل مجاع معلم، وال إلَّ السالفة فهذا غري مس ممَ واألُ 

 ر.آخ

يالمه  به وإفه ورضرئيس وترصُّ السة ياقيل: اخلوف من س فإنْ 

م إلقداا إىلٰ اجلة، وذلك يلجئ جزة العالنا املضارِّ  من خوف

ت بَ ِص الرئاسة نُ  هر أنَّ ذلك يظ؟ وبفكيف يكون لطفاً إلحجام، وا

اف من خي نَّ أ  ة. ومن وجه آخر وهويَّ نية دون الدِّ للمصالح الدنياويَّ 

 ئيسلرل بالواجب، مثل تأديب اتكاب القبيح واإلخاليف ار

فال  ،رمن الرض زاً يرتك حترُّ وام يفعل إنَّ اجلة، ته العرضبه وعقوبو

ون واجب لوجوبه، فكيف تكيفعل الوال بيح لقبحه، لقا يرتك

الوجه  طاعة عىلٰ لق فيام يقع عنده اام تتحقَّ نَّ إ واللطفية طفاً ئاسة لالر

ف به أو فيام يرتفع لَّ الوجه املك يها عىلٰ يدعو إل ف أولِّ كُ ي الذ

ع اف االمتنلِّ كُ  لوجه الذيا ها عىلٰ ف عنرصعنده أو ي يةعصامل

 ؟منها

يفوت  ة جواز أنْ الغيب م يفومن قاعدتك مّ ث ]]٢٥٢[[ص /

عه مبوا ما حيتاج الرئيس سبِّ يُ  وبأنْ سة بجنايتهم، الرئا ة لطفالرعيَّ 

 وهم، فهالَّ نح هاً يف ذلك متوجِّ ن اللوم تار، ويكوستالغيبة واال ىلٰ إ

بلطف  نتفعون معهيما ال  يبهملرئيس وتسبا عنيم زتم عدجوَّ 

بالرئيس، فام تفعون  ينوا ما معه الببَّ وسم إذا جنوا ألهنَّ  الرئاسة؟

 عدمه، وانتفاعهم بالرئيس بة الرئيس وبنيبني غيد ذلك الفرق بع

 ؟ الوجهني مجيعاً يففائت 

  ،تعاىلٰ اهللا هم من جهة تبإزاحة علَّ  خيلُّ  م الرئيسقلتم: عد إنْ ف

يتهم، وليس جناال ب ته همن ج اللطف يفوهتم أنْ  يضيقتو

بوا ما معه سبَّ يها وم إلحرجوا اإلماين أ لذا مك غيبته ألهنَّ كذل

يكون بجنايتهم، واللوم إليهم  م، ففوات لطفهستتاراال ىلٰ إاحتاج 

 د فيه.ويع

علم من  اىلٰ تعاهللا  ن بسبب أنَّ ام يكونَّ إاإلمام م قيل لكم: وعد

النقياد له وا ب هلمنَص يُ رئيس طاعة  عزموا عىلٰ ي مل محاهلم أهنَّ 

خلروج عليه غي واالب عزموا عىلٰ  ، بليههننزول حتت أمره ووال

اإلمام اهللا حلالة ألوجد اوا هذه غريَّ ، ولو نفسه وإخافته عىلٰ 

 ] أنفسهمتوا [عىلٰ لذين فوَّ هذا هم ا فعىلٰ  .فيهم وانتفعوا فولترصَّ 

 عندكم هم ةالغيبيف  جع، كام أنَّ يرهم ليلطف الرئاسة، واللوم إ

 لومون.امل

إلمام ومن فعله ال هة امن ج مام أيضاً ة اإليبغ  ما ذكرنا أنَّ نيِّ بيُ 

غيبته بسبب من جهتهم كانت  كان امَّ ـلكن لته، ول رعيَّ من فع

مل  كذلك عدمه وإنْ إليهم، ف م راجعاً لوا من جهتهم، وكان الكأهنَّ 

ه من  كأنَّ  صار هم من جهتكان بسبب  امَّ ـله  أنَّ ن من جهتهم، إالَّ يك

يف   ببالس وال فرق بني، أيضاً م يهإل وم راجعاً ان اللهتهم، فك ج

 زوالتقرير جوِّ ذا اه ، فعىلٰ ةقضيَّ هذه الاملوضعني والوجهني يف 

غيبته، زتم جوَّ  ام كرئيس يف هذا العرصلعدم ا ]]٢٥٣[[ص /

رئيس، ن ه مالزمان ال جيوز خلوُّ  نَّ إيف ذلك نقض قولكم: و

 نه.وبطال

اخلوف  و: أنَّ ه نه، فاجلواب عالً أوَّ السائل  ا ذكرها ممَّ ا: أ لنق 

زمن  وقع يف  ملا اً ن ملجئاإلمام وتأديبه وزجره لو كا فرصُّ من ت

 يصمن اجلنايات واملعا ءفني السائسني يشة املترصِّ ألئمَّ ا

   النبيِّ يف عرص ألنَّ  ات، واملعلوم خالفه،بالواجب واإلخالل

وكذا  م ماعز،ناة ورجبعض الزجلد  ةئمَّ اء واألد الرؤسيِّ س وهو

ن كا أمري املؤمنني  مر إىلٰ األ ٰى  انتهامَّ ـلصحابة، وال يف عرص

َّ ة الزنا جيلد ويف  .مبمظلومه اق ويقاد القاتلون ظلامً ويقطع الرسُّ

ت املوجبة  لوقوع اجلناياإالَّ وال ذلك احلدود،  اماجلملة كان تق

يس تأديب الرئ نخلوف ما إنَّ كيف يقال: ف هم،منلتلك احلدود 

 ئ؟!وسياسته ملج

ن ما ذكره لو قدح يف كو : أنَّ عنه اب، فاجلواً ما ذكره ثانيا وأمَّ 

اب قكون املعارف والعلم بالثواب والع، لقدح يف اً فاسة لطالرئ

ف بالثواب والعقاب : والعاريقال بأنْ  ،واستحقاقهام لطفاً 

من  زاً وحترُّ قاب لعمن ا خوفاً م حيجو ام يقدمنَّ إاستحقاقهام و

 ٰىض قتم جب عىلٰ لنفعه، في باً ذاجتواب وايف الث طمعاً و ،رضره

من أكثر األلطاف دح يف بل ق  .ال يكون لطفاً  قول السائل أنْ 

ال:  يق ولد وإعطائهام، بأنْ لة وسلب املال وااملرض والصحَّ 

رض ملمن رضر ا املعصية خوفاً يفعل الطاعة ويرتك  امنَّ إض املري

 فظح يف فعل ويرتك طمعاً ام ينَّ إذا: ك صحيحه، والمن صاً لُّ وخت

ل  مرض، وكذا القول يف سلب املاي أنْ من  وخوفاً  ته وبقائهاصحَّ 
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قدح يف ل عن هذا اذكروه يف التفيصِّ  ءٍ يش طائهام، وأيُّ لد وإعوالو

ٰ نذكره نحدناها دَّ ع األلطاف التي دحهم يف به عن ق  ن، فنتفىصَّ

 لطف الرئاسة.

 طفل يف  وطعناً  حاً قد  ام يوردون قلَّ  م القو  أنَّ األمر  يب عج  من و 

  اعدهتم يف وجوب اللطف.دم ق هم وهي س علي  وينعك لرئاسة إالَّ ا 

ه وأنَّ  ،العلم بوجوب الفعل اخليال: أنَّ  هذاعن جلواب ثّم ا

 ف إىلٰ املكلَّ نه يدعو حس عىلٰ  ]]٢٥٤[[ص / بوجه زائد خيتصُّ 

ب الثوا ذا علمإف ن فعله.ع فرصي وكذا العلم بقبح الفعل فعله،

ض له ببع اىلٰ تعاهللا ام، أو لطف ماإل و خاف من تأديب، أ والعقاب

ي دِّ ؤالفعل، فيُ  إىلٰ  يله األصذلك داعي ٰى ر، قوَخ لطاف األُ األ

قبيح اللكونه كذلك، ويرتك  ، الواجب لوجوبه واملندوب إليه

العلم بالوجوب واحلسن ي دعوة األلطاف تقوِّ ولكن  .هلقبح

 لب كه ال لقبحهتر وإنْ لقبيح تارك او ثمّ  .القبحلم بلعف ارصو

برتكه  صيح، فيكون قد ختلَّ القب ب عىلٰ عاقَ ه ال يُ نَّ إلوجه آخر، ف

كان ما تركه من   إنْ  فسدة أيضاً ومن امل ،لعقابر ارض ذلك من

ام نَّ إلقبيح تارك ا نَّ إالرتك، فذلك  ىلٰ ال يثاب ع امنَّ إ، واقبيح رشعي� لا

ص من خلُّ ف التكلَّ املف لِّ وقد كُ  يح لقبحه،بلقك اتريثاب إذا 

يب اإلمام يف تأد اخلوف منذا ه فعىلٰ  .لعقاب واملفسدةار رض

من تأديب اإلمام يكون  حه، بل خوفاً  لقباللقبيح من يرتك ا حقِّ 

ص من لُّ وهو التختكليفه،  ديعنده وقع أحد مقصو ، ألنَّ لطفاً 

كان  نْ سدة إفومن امل ،هعلبف املقابل للقبيح املستحقِّ رضر العقاب 

 .قبيح مفسدةال

سة ذو ثالث لرئالطف ا أنَّ  فاجلواب عنه: ،ره ثالثاً ذكا م اوأمَّ 

 :شعب

الرئيس، وإكامل رشوط   ، وهو خلقاىلٰ تع هللاباة قمتعلِّ أحدها 

 مة.ماوتكليفه اإل ،مة فيهاتكليف اإلم

ل بووهي االنتصاب لألمر، وق قة بالرئيس نفسه، نية متعلِّ والثا

تنفيذ ما   عزم عىلٰ وال، مةء اإلمال أعباحتمُّ و  فه،لَّ فيام ك اهللا نة ماأ 

 ن.ند التمكُّ يه عإل هللا اه ضفوَّ 

ة لطف هلا، وهي االنقياد  ة التي الرئاسرعيَّ لة باقمتعلِّ والثالثة 

ا فيام يفعله ممَّ  ، ونرصتهمره وهنيهوأ فه النزول حتت ترصُّ وللرئيس 

 ه، وأنْ تتقوية شوكو ]]٢٥٥[[ص / رجع صالحه إليها،ي

 ة إمارة وملك، ومعلوم أنَّ رئاسال ، ألنَّ ا جنده وحزبهيصريو

 ان.واألعو باجلنود ن إالَّ لك ال يتامَّ واملاإلمارة 

ه و األصل، ألنَّ همن هذه الشعب الثالثة  تعاىلٰ  باهللاق  يتعلَّ فام

ف سة بعد إكامل رشوط تكليفه الرئاكلِّ ومل يُ  الرئيس اهللاخيلق  ملما 

من االنتصاب لرئيس باق علَّ ما يت ٰى تأتَّ يوال  يصحُّ  ال سة فيه،ئارال

ق يتعلَّ فيام  ق بالرئيس أصل ثانٍ ما يتعلَّ ا. ول أعبائهمُّ للرئاسة وحت

مانة أ  ء الرئاسة، ومل يقبلال الرئيس أعبه ما مل يتحمَّ ألنَّ ة، بالرعيَّ 

 ضفوَّ  ماذ ينفت صب لألمر بالعزم عىلٰ يف الرئاسة، ومل ينت تعاىلٰ  اهللا

م من هب قة ما يتعلَّ من الرعيَّ  ٰى تأتَّ ي الن، ه عند التمكُّ ليإ تعاىلٰ  اهللا

يصريوا حزبه  ه وأنْ تونرص حتت أمره وهنيه وتقوية شوكتهزول الن

ثالثة  ٰى جمر واحداً  كان لطف الرئاسة وإنْ  ٰى فجر .جندهو

ا من فعل الرئيس، ، وبعضهتعاىلٰ اهللا  ا من فعلطاف، بعضهلأ 

 تعاىلٰ اهللا م عل ذلك فكام إذاكان ك وإذا .ةلرعيَّ ل افعمن ا وبعضه

 ر، نحو املعارف التيَخ أُ فعال يف أ ف لطف له بعض أفعال املكلَّ  أنَّ 

ي تات العيَّ ونحو الرش ،ةعيَّ ة والرشقليَّ  تكاليفه العف له يفطهي ل

فه الفعل كلِّ يُ  ه ال حيسن أنْ نَّ إ، ففه عقالً كلَّ هي ألطاف له فيام 

به من   قلِّ متعو لهمن فعذي هو لطف اللفه اكلِّ ويُ  الَّ وف فيه إامللط

ه ما الرئاسة لطف فلِّ كيُ حيسن أن ْ ات كذلك العيَّ والرش .ارفاملع

ة هبا من نرص قتعلِّ ئاسة واللطف املالر به يتمُّ  فه ماكلِّ ويُ  فيه إالَّ 

 . وهنيه حتت أمرهوالنزول  تهالرئيس وتقوية شوك

  وغريهالرئيس ة انرصمن ه إليما أرشنا  فهكلِّ يُ  وال حيسن أنْ 

يس ال لرئال يطاق. فعند عدم ا ه تكليف ملانَّ عدوم، ألم يسوالرئ

فهم  كلَّ  إنْ  .فهم ذلككلِّ يُ  أو ال ق هبم،فهم ما يتعلَّ كلِّ يُ  نْ من أ خيلو 

ذلك مل  فهمكلِّ يُ  مل وإنْ  .ه، وذلك قبيحنفهم ما ال يطيقوفقد كلَّ 

ذا كان إك كذلس ولي .حقبي أيضاً  ، وذلكتهميكن قد أزاح علَّ 

ة ما ف الرعيَّ كلِّ يُ  ن مع وجوده أنْ ه حيسألنَّ  ،داً وجورئيس مال

مع وجود  إنَّ  ن حيثم به، الرئاسة إالَّ  ال تتمُّ ا ق هبم ممَّ لَّ يتع

 فإذا مل .ما ذكرناه ]]٢٥٦[[ص / منهم ويصحُّ  ٰى س يتأتَّ الرئي

ت م يف فوال نفوسهبَ من ِق هم يف ذلك فقد أتوا جيب علي يفعلوا ما

 ه ، ألنَّ م ال إليه تعاىلٰ إليه راجعاً  ملوال ويكون بالرئاسة، مهلطف

ه سبحان اهللافه من كلَّ  ٰى ذلك جمر ٰى وجر تهم،اح علَّ أز يكون قد

ات عيَّ فه الرشلَّ لها. فغاية لطف املعارف أو من كصِّ ارف فلم ُحي املع

ل بَ من ِق  ٰى ن قد أته يكويف أنَّ  ،اتعيَّ لطف الرش هبا ففاته فأخلَّ 

 .اته اللطفنيفويف ه نفس

ب إمام معصوم بعد وجوب نص عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ  آخر: ليدل

 نا ة نبيِّ مَّ أُ  ما قد ثبت أنَّ  ،العقيلبار ع باالعتلرشرود او
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ث وأحكام يعه من العبادات والعقود واملوارون برشدمتعبَّ 

ه ع يف هذلرشاصيل ما جاء به من اتف أنَّ  يف  شكَّ والاجلنايات، 

 .لة العقوبأدلَّ  إليها ٰى تدوال ُهي  ،ةً ورم رضعلَ  يُ مل بعةراألقطاب األ

ع ما مجي نا عىلٰ طوع هبا ما يدلُّ املقة نَّوالسُّ الكتاب  وليس يف نصوص

اهر يف  ظعدمه  نَّ إوكذا اإلمجاع من حيث  ا به من رشعه،دنعبَّ ت

 .ٰى خيف ا الممَّ ت اعيَّ ة يف أكثر الرشمَّ األُ  إذ اختالف، يعةأكثر الرش

كان  فعله إنْ  قول معصوم أو عىلٰ  لتميش مجاع لو ملإلا نَّ أ  عىلٰ 

ما   ، عىلٰ ل مل يكن دليالً الفعبالقول أو  عل أو رضاهف عىلٰ  مجاعاً إ

 . تعاىلٰ  اهللاشاء  عد إنْ ه من بنبيِّ سنُ

تاب أو نة يف الكع مبيَّ يع أحكام الرشمج أحد أنَّ  ٰى عولو ادَّ 

ة مَّ ألُ ا ءاختلف علاما مل لككذ، إذ لو كان اً معاند حداً ة كان جانَّلسُّ ا

امة ينا يف اإلمع أكثر خمالفت. وهلذا فزاعيَّ فيه من الرشيام اختلفوا ف

ضح  هر ويتَّ مسألتني ليظ ري إىلٰ د، ونشواالجتهاالقول بالقياس  إىلٰ 

 ما نقوله.

ِ�يُموا ا�: اىلٰ عتاهللا قال 
َ
 ص� أ

َ
 عىلٰ  فنصَّ ]، ٤٣لبقرة: [ا ةَ ال

ة  كيفيَّ  عىلٰ  وع هبااملقط ةنَّالسُّ  يف ال و لكتابيف ا ومل ينّص  ،ةالصال

لقراءة من اة، مَّ األُ  يها فيام بنيا املختلف فالصالة وتفصيله

 ري أوفاحتة، والتكفاءة القيب قرلتأمني عتها، واوكيفيَّ 

 غري ذلك.  ىلٰ إإرسال اليدين،  ]]٢٥٧ [[ص/

 وَ َوا�س�  :تعاىلٰ  هللاوقال 
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ب،  املنك إىلٰ  هذه اجلارحة ق عىلٰ طلَ يد يُ اسم الو ]،٣٨ئدة: اامل[

ئل: ل القايقو .ابعصول األصأُ  د، وإىلٰ الزن رفق، وإىلٰ امل وإىلٰ 

 وتقول: الزند. وإىلٰ  املرفق، املنكب، وإىلٰ  ملاء إىلٰ صت يدي يف اغوَّ 
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َ
باألنامل ال لكتابة تقع ا املعلوم أنَّ ومن  ]،٧٩ة: [البقر ِهمْ يِْديأ

 كلِّ  إىلٰ  جلارحةهذه ا ق عىلٰ لَ طاسم اليد يُ  ت أنَّ فثب .بجميع اليد

د مرنا بقطع يك فقد أُ لمن هذه الغايات. وإذا كان كذ حدٍ وا

ة نَّلكتاب والسُّ ص ادنا يف نصووما وجلسارقة، السارق وا

 ع.قطَ موضع يُ  يِّ السارق من أ  يد نَّ مجاع أ يف اإل والا هب وعاملقط

 ثبت كون خرب الواحدمل ييعة. والرش ذين كثرية يفوأمثال ه

وح ما هو مذكور مرش عىلٰ  ع،ة يف الرشهاد حجَّ واالجتوالقياس 

م مقطوع عصوة ممَّ كون يف األُ ي ب، فيجب أنْ تُ من الكُ  هعيف مواض

 ف تعرُّ إليه يفع َج لُري  هتهجن م ن اخلطأ والزللته، مأموعصم عىلٰ 

ة مَّ ت األُ  كانوإالَّ  ة املقطوع هبا،نَّوالسُّ عنه يف الكتاب املسكوت 

ود يف تكليف ما ال ليه، وذلك معد إ ٰى تدال ُهي فة بام كلَّ متعبّدة م

عليه وص املنص ٰى ع سوالرش منفوا كلَّ ح. أو مل يُ يطاق، وهو قبيُ 

 ع.ف اإلمجاالخ كذلو ة املقطوع هبا،نَّالسُّ كتاب ويف ال

 دمتوه من نصِّ دَّ ام عع فية الرشدلَّ تم أ حرص مَ ـلِ قيل:  فإنْ 

 قياس عىلٰ حد وال الواا واإلمجاع وخربة املقطوع هبنَّكتاب أو السُّ ال

 نْ أ ز  جاوهالَّ  ؟بون إليههما تذ البعض وقول املعصوم عىلٰ  ٰى رأ 

مجيع ما ذكرمتوه  ٰى سو وطريق آخر ٰى خرأُ لة اهنا داليكون ه

 ةنَّلكتاب والسُّ كوت عنه يف ام املس ريف حكإليه يف تعع جَ ريُ 

ملا نصب املعصوم جيب ال  ٰى حتَّ  اإلمجاع،و ]]٢٥٨[[ص /

م يف االستدالل هبذه الطريقة فيه؟ ثّم لست ج إليهتاُحي  ذكرمتوه وال

ب وجو ا عىلٰ هب تدلُّ ن يسممَّ  عروجوب نصب معصوم بأش عىلٰ 

ا به دنعبَّ ع ما ت: أليس مجيولقي نْ أس واجتهاد الرأي بالقياالعمل ب

لنا طريق  يكون من أنْ  بدَّ ة والكتاب، فال نَّالسُّ يف  ابيَّن�ع ميف الرش

قول معصوم أو ة من األدلَّ  يف هذهت عنه معرفة املسكو ىلٰ إ

 فيجب املعصوم، ودالقياس، ومل يثبت وجوالرأي  الرجوع إىلٰ 

إليه، ق لنا ما ال طري نافلِّ كُ د ا ق  كنَّاس، وإالَّ قيالرأي وال رجوع إىلٰ ال

 دون بالقياس.بَّ متعا ظهر بذلك أنَّ وذلك قبيح، ف

ا قال  لوم ثابت بخالف ماملعصوم مع وجود قلتم: إنَّ  فإنْ 

: هبذا مقلت دليل يثبت لكم ذلك؟ فإنْ  أيِّ وب قيل لكم: ،السائل

ا نويِّ بتُ  بأنْ  ام يتمُّ نَّ لكم بعد، وإ تمَّ  دليل مالم: فهذا الكالدليل. قيل 

ا ناه عنكم عن هذواب الذي ذكرير اجلتقد املعصوم عىلٰ د وجو

ء باليش هذا استدالالً لكم كان استدال لسؤال، وإذا كان كذلكا

دليل آخر، وذلك يوجب  وع إىلٰ لكم من الرج ال بدَّ فسه، فن عىلٰ 

 دالل.ستقطاع وبطالن هذا االناال

 ألنَّ ك وذل، اهرظ نه، فاجلواب عالً أوَّ ا ذكره السائل م اا: أمَّ قلن

ما ذكرناه من  ٰى سو ةعيَّ األحكام الرشمعرفة  ىلٰ إ يق آخرعاء طرادِّ 

ة مَّ األُ حد من ذ ال أ خروج عن اإلمجاع، إختلف فيه واملفق عليه تَّ امل

 طالنه.بم بكَ ُحي  آخر، فيجب أنْ  عي طريقاً يدَّ 

ب من  ا يقرأحدمه :جوابان ه فلنا عن اً ه ثانيروا ما ذكوأمَّ 

 بطريقتنا لُّ ن يستدقال: مي ، وهو أنْ لوَّ األلسؤال ا عناجلواب 

الله متام استدبل إهاد الرأي ق دون بالقياس واجتمتعبَّ  اأنَّ  هذه عىلٰ 

ع ة يف الرشول حجَّ الرس ٰى صوم سوقول معلكون  زاً يكون جموِّ 

عصوم، ذلك عدم املعد علم به نَّ عي أ ام يدَّ نَّ إالسائل، و هرما قرَّ  عىلٰ 

 قياس.ال ىلٰ لعمل عبا داً عبَّ متنه كوذلك علم ب مهعند عل نَّ وأ 
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ة يف الرسول حجَّ  ٰى معصوم سو جتويز كون قول فنقول:

ه ، وأنَّ القياس د ببُّ التع إىلٰ  ]]٢٥٩[[ص / املصريمع  ع،الرش

 مجاعإلة وانَّلكتاب والسُّ اع يف ة يف املسكوت عنه من الرشاحلجَّ 

ه ناح ما ذكروضِّ وذلك يُ  .عن اإلمجاصوم، خروج عملعقول ادون 

 وال شكَّ  ،له  اٍف عليه وبني ن لقياس والعملائل بابني ق  ةمَّ األُ  نَّ أ 

ة فيام مل احلجَّ تكون  ز أنْ وِّ قائل به ال ُجي ياس الالق العامل عىلٰ  يف أنَّ 

وم، معصل ة واإلمجاع قونَّسُّ لع يف الكتاب وا حكمه من الرشنيِّ بيُ 

 يفونا، واالجتهاد اسقي الإالَّ ة فيه حجَّ ال  أنْ  ب إىلٰ يذه بل

 ضح أنَّ به، فاتَّ  د التعبُّ  ٰى ير عمل عليه والد ال يالجتهاالقياس وا

 عىلٰ  القطع ع وبنية يف الرشوم حجَّ املعصقول بني جتويز  اجلمع

 ة خروج عن اإلمجاع.كون القياس حجَّ 

املشار القطع و التجويز اهذيقول: اجلمع بني  أنْ  وليس ألحدٍ 

وه ذكرمت  الذيع املستدلُّ مف جيكيالتنايف، ف من ا بينهامليه حمال ملإ

ال  هنَّ اع؟ وذلك ألاجلمع خروج عن اإلمج نَّ ا: إتقولو ٰى بينهام حتَّ 

قهام متعلَّ  من حيث إنَّ  ،عا القطبني هذتنايف بني هذا التجويز و

القطع  قتعلَّ ومة م حجَّ وعصالتجويز كون قول امل قمتغاير، إذ متعلَّ 

 متغايران. ا مهة، وجَّ ون القياس حك

يف حال  متوه ملا ذكر  اً زيكون جموِّ  ام إنَّ  ستدلُّ يقال: امل  أنْ كن يم و 

 كون عىلٰ  ال يكون قاطعاً الة احل  وهو يف تلك  استدالله ونظره، 

ة ال جَّ كون القياس ح  استدالله وقطع عىلٰ  ة. وإذا تمَّ س حجَّ القيا 

تجويز ال  بني  اً فال يكون جامع ة، جَّ ملعصوم ح كون قول ا ل  ز جموِّ  ٰى يبق 

  اإلمجاع. عن    ك خارجاً ري بذل يص   ٰى إليهام حتَّ ر  شا امل والقطع 

الله بزعمه استدام ه بعد متإنَّ يقال:  اب عنه بأنْ ُجي  أنْ  يمكنو

ع بتقدير وجوده، يف الرشة ملعصوم حجَّ قول ا لكون زاً يكون جموِّ 

 انلك و كان موجوداً ه لفه بأنَّ رتامع اع ودوجه غري مأنَّ  يعدَّ يام نَّ إو

 ر وجوده عىلٰ بتقدي ةحجَّ  لكون قوله يزجتوه ة، وهذا منه حجَّ ولق 

أرشنا ين الذ جويز والقطعبني الت كون بذلك جامعاً ه، ويما ذكرنا

 مجاع. عن اإلخروج  هإنَّ  :إليها وقلنا

: وجتويز كون ليقا ال ينقلب هذا علينا بأنْ و ]]٢٦٠[[ص /

ة وكون مَّ ألُ ا يف كون معصوم طع عىلٰ لقوا ،علرشيف اة جَّ ح ياسالق

لك وذ . اععن اإلمج يكون خروجاً أحد، فقل به ا مل يممَّ ة جَّ ح قوله

د جواز ورود التعبُّ ا حابنقي أصحمقِّ  الظاهر من مذهب ألنَّ 

 ادة ما وردت به، ومع قطعهم عىلٰ العب أنَّ  ىلٰ طعهم عس مع ق بالقيا

 .ةنَّه يف الكتاب والسُّ عناملسكوت يف  ةجَّ احلهو قول املعصوم  نَّ أ 

 اهللاس قدَّ ( املرتٰىض د سيِّ قد ذكره الب وااجلهذا  واعلم أنَّ 

اجلمع بني جتويز  أنَّ  مبناه نَّ باعتبار أ  ،اأراه مرضي� ، وال )روحه

كون القياس  القطع عىلٰ  ع وبنييف الرشة حجَّ عصوم كون قول امل

ذهبنا  م  معلوم منل. وك باطذل، وخروج عن اإلمجاع هة فيحجَّ 

لك ذ كلُّ ، طالً اإلمجاع باه علي وكون ما خرج عامَّ  اعمجكون اإل أنَّ 

ذلك  معلَ ه ما مل يُ فيام بني املجمعني، وأنَّ د معصوم وجو عىلٰ  مبنيٌّ 

، فكيف نه باطالً كون ما خرج ع ة والاع حجَّ م ال كون اإلمجعلَ ال يُ 

وجود  به عىلٰ  دلُّ ستَ يُ ل دلي سؤال يورد عىلٰ  ننجيب ع أنْ  يصحُّ 

زلة ون ذلك بمنيكيس ألوجوده؟  ا عىلٰ ني� مبن معصوم بام يكو

 عىلٰ  ن إيراد ما ذكره ه؟ بل يمكنفس ء عىلٰ ل باليشستدالاال

دون  ة من اع حجَّ ت كون اإلمجثبِ ه يُ خصم، ألنَّ لم لطريق اإللزا

ل دالالستا إيراده يف امَّ وأ  ،جود معصوم فيام بني املجمعنياعتبار و

فالصحيح هو  .كرناهذ ما عىلٰ  اج فال يصحُّ ججه االحتو ىلٰ ع

 دنا بالعمل عىلٰ ا ما تعبَّ أنَّ  عىلٰ  ل قد دلَّ الدلي و أنَّ الثاين، وهب وااجل

قه، ول الفصأُ   يف موضعه من فنِّ نيِّ ما بُ  عىلٰ ت اعيَّ يف الرش القياس

ع رشاس يف الالقي ل عىلٰ مدنا بالعما تعبَّ  ا بالدليل أنَّ وإذا علمن

 فالرجوع إليه يف تعرُّ  نمكي ة معصوممَّ األُ يف  يكون وجب أنْ 

 ا قد كنَّوع هبا، وإالَّ قطة املنَّالسُّ كتاب ويف ال ملسكوت عنها حكم

 قبيح.معرفته، وذلك  طريق لنا إىلٰ ال  فنا مالِّ كُ  ]]٢٦١[[ص /

وم  صوجوب نصب إمام مع عىلٰ  أيضاً  لُّ ا يدوممَّ  خر:دليل آ

 يعمجل ، الزمحمّمد رشع  نَّ قد ثبت أ  ما ،عود الرشبعد ور

نا وحال من حال ف، وأنَّ راض التكلينقا ىلٰ ه إته من لدن عرصمَّ أُ 

من  لوَّ ل الصدر األهل األعصار املستقبلة حايء بعدنا من أ جي

وما هذا حاله  ،هعد برشتعبُّ يف ال  بيَّ ن عارص الناملسلمني ممَّ 

يه ؤدِّ يُ غه وبلِّ لرسول ويُ ا حيفظه بعد موثوق به ظله من حاف بدَّ  ال

مل  وإالَّ ن به، دون يتعبَّ ذيال لةف وأهل األعصار املستقبخالألا إىلٰ 

 سبيلال فوا ما لِّ إليهم، ويكونون قد كُ  عصول مجيع الرشيثقوا بو

ع، وذلك رشفوا مجيع الكلَّ  يُ ، أو ملمعرفته، وذلك قبيح هلم إىلٰ 

 للرشع. فظامن ح بدَّ  ه الأنَّ  فاق، فثبتباطل باالتِّ 

 أنْ ن م ، مل خيُل ع حمفوظاً رشال ونك ر وجوبوتقرَّ ا ثبت إذو

أو  ام مجيعاً قطوع هبا أو هبامل ةنَّالسُّ اب أو بالكت ون حمفوظاً يك

وق وم موثد أو بالرأي والقياس أو بمعصآلحابار اأو بأخباإلمجاع 

 حمفوظاً  عالرش نعي كويدَّ  . وال يمكن املنازع أنْ ما نقوله عىلٰ به 

ا الكتاب أمَّ  .اعاإلمجف اله خ، ألنَّ ا ذكرناهم ٰى خر سوآ ءيشب
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فكيف يكون  ،نة فيهمبيَّ  ع ليستل الرشمجيع تفاصي أنَّ م فمعلو

موثوق به  ن حافظ أيضاً له م ال بدَّ سه به؟ ثّم الكتاب نف فوظاً حم

ن م مل يؤمن تغيري والتبديل، وإالَّ يه حفظه عن ال علويتعنيَّ  حيفظه

 .بديل إليهلتوا ق التحريفتطرُّ 

 أنَّ  اهر أيضًا لظم الوهبا واإلمجاع، فمن املعقطوع ملا ةنَّالسُّ  اوأمَّ 

 نْ وز أواتروا جيت املتواترين فيام أنَّ  عىلٰ  .فيهام ان�بيَّ يس مع لرشيع المج

يكن من ورائهم إذا مل  سهواً أو  اً دتعمُّ يعدلوا عن النقل والرواية 

 د، اآلحانقله يف ىلٰ إوه أو لا حتمَّ إخفاء م إىلٰ  يؤدِّ من حيفظهم، فيُ 

قول  عىلٰ  مل يشمل ٰى متاع مجة، واإلون يف نقله حجَّ من ال يكو

 هذه بعد إمتامه نبيِّ ما نُ  ة، عىلٰ حجَّ  أو رضاه مل يكنو فعله صوم أ مع

ت كوهنام لقياس فلم يثبرأي وااد والخبار اآلحأ ا وأمَّ  .الطريقة

ن كو تعنيَّ ف هبام؟ عظ الرشفَ ُحي  ]]٢٦٢[[ص / فكيف ،ةحجَّ 

ام قساألن م املقصود، إذ مل يبَق  صوم، وهومعب حمفوظاً ع الرش

 سواه.

 التي قبلها بأنْ  ىلٰ القلب ما ورد عداللة من ال هذه يرد عىلٰ و

ظ فَ ُحي  نْ ، فال خيلو من أع حمفوظاً لرشون ا: إذا وجب كيقال

و  الواحد أ ربخة املقطوع هبا أو اإلمجاع أو نَّكتاب أو السُّ بال

 .ةمع باقي األدلَّ  أي والقياسلرا يه أوذهبون إلما ت عىلٰ م املعصو

تم من اع بمثل ما ذكرة واإلمجنَّوالسُّ  الكتابب حمفوظاً  نهكو طلويب

 ة.ء من هذه األدلَّ  يش يفبنيَّ  يُ مل عمجيع الرش أنَّ 

ة، فيجب كون مَّ  األُ ا ثبت وجوده يفعصوم م: واملثّم يقال

ما  نهع جلوابة. والَّ األد باقيع القياس مبالرأي و اً ظع حمفوالرش

 ه.دتإعاب ، فال وجه إلطالة القولمتقدَّ 

*   *   * 

مة احل لفني/األ  :)هـ٧٢٦ّيل (ت العالَّ

 :إلمام لطفصب ا: يف أنَّ نرابع البحث ال]] ٢٥[[ص 

د م الذياعلم أنَّ اإلما نصوبًا يقرب املكلَّف ناه إذا كان محدَّ

ن كذلك كامل يكن  اوإذ حات،بّ عن املق اعات ويبعدطلبسببه من ا

، ل بالتجربةاق  علِّ كس. وهذا احلكم ظاهر لكاألمر بالع

ن أحد  ري الورضو ب املكلَّ من إنكاره. وكلُّ يتمكَّ    إىلٰ فني ما ُيقرِّ

 حًا. فظهر من اصطاللطفاً  ٰى ُيبعِّدهم عن املعايص ُيسمَّ عة والطا

 ،واجبةال يفيف التكالنًا لطف كَّ ذلك أنَّ كون اإلمام منصوبًا مم

 .اً أيضف أنَّه لط ام يدلُّ عىلٰ وب نصب اإلموجيت يف وما سيأ

 :هة مقامها، لوجوم غري اإلماموال يقامس: البحث اخل

ل: لِّ و أنَّ اتِّفاق العقالء يف ك، وهكره القدماءما ذ الوجه األوَّ

يام غريها ق عدم  إقامة الرؤساء يدلُّ عىلٰ  كلِّ زمان عىلٰ ع ويف صق

 مقامها. 

ة   الغالب عىلٰ نَّ أ  :ينوجه الثالا]] ٢٦ص [[/ أكثر الناس القوَّ

 الهَّ ري من اجلُ يث يستبيح كثحة، بيَّ والومهة والغضبيَّ  ةيَّ شهوال

ة  ب  جناإلنساين يف لنوعلذلك اختالل نظام ا حتصيل غاية القوَّ

والفساد ذلك التغالب والتنازع ة، ويظهر لضبيَّ أو الغة له يَّ الشهو

قَّف فعل الواجبات يتو طفل وهلا. وه دعرا إىلٰ ، فيحتاج يلِّ كال

مات عليه، وو ل ليس . فاألخارجي ا داخيل أوإمَّ  هوترك املحرَّ وَّ

ة العإالَّ  الواجب يف أكثر ب خمال�  تعاىلٰ هللا ة، وإالَّ لكان اقليَّ  القوَّ

 له تعاىلٰ الفعل وكان من فع امتنع معه إنْ  ألنَّهحمال، الناس، وهذا 

عل املكلَّف نقلنا  كان من ف ليف. وإنْ تكو ينايف الجلاًء، وهإكان 

واجبات وترك لفعل اكلَّف ار معه املتا خيكان ممَّ  لكالم إليه، وإنْ ا

ملصارف عن وجب اوجب الداعي لذلك وي بحيث ياملعايص

هض الداعي   بالنظر إىلٰ قدرة الال ىلٰ جاز معه الفعل بالنظر إ وإنْ  دِّ

 دُّ ضع الواقو لك يف األكثر،خالف ذ التقديرالعصمة، ف كام يف

ا ذوهل ه،تقدير عدم  البحث عىلٰ غري املعصوم. وألنَّ  ذلك يف

مل يكن   واجب، وإنْ بال له تعاىلٰ ه يلزم إخالنَّ . وألإلمامةأوجبنا ا

يه. لُّ علردعها، وهو ظاهر، والواقع يديف   نجد نفعاً ذلك ملك

كلَّف بواجب أو امل لَّام أخلَّ بحيث ك ىلٰ من فعله تعاكان  لثاين إنْ وا

 نعًا أو يف بعض األوقات عليه عقابًا أو ماأرسل اهللا اماً حرل فع

من فعل  احلدود، و اىلٰ ن من فعله تعكا وإنْ باطل. اًء، وهو إجلان ك

يكون   ذلك الغري جيب أنْ ألنَّ  هو املطلوب،ها، و غريه كإقامت

 إنْ  هقامه. وألنَّ قوم غريه ملك، فال ي ليتمَّ له ذمطاوعاً صومًا مع

ايه لزم الحيتاج إ قتو وجب وصوله كلَّ  يكون  أنْ  جلرب، وإالَّ فإمَّ

 بأنْ  البرش ] من]٢٧[ص أحد /[غري وساطة ب ىلٰ عامن فعل اهللا ت

ط ر عدمه، أو بتوسُّ تقديند عزمه والآية ع عذابًا إذا فعل أوُينِزل به 

 بنا.و مطلوالبرش فه

يع الوقايع مجيف  ةعيَّ حكام الرشحتصيل األ أنَّ  :لوجه الثالث ا

نَّ ابكتالمن  ة تكون قدسيَّ  ا ال بدَّ له من نفسة وحفظهوالسُّ

من اخلطأ، ياس، معصومة الق ةيَّ ا كفطرلنسبة إليهباة يَّ سبالعلوم الك

ري متناهية، والكتاب يع غك، إذ الوقاا يف ذليقوم غريها مقامه وال 

نَّ ر الناس، هذه النفس لسائتكون  أنْ  ، وال يمكنناهيانة متوالسُّ

 .قوم غريه مقامهم، فال ياوهو اإلم، كون لبعضهمت نيَّ أنْ عفت
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 س أشياء:ئيالرن املطلوب م :وجه الرابع ال

التي مناط تكليف ة ور االجتامعيَّ األُم ء عىلٰ آلراا مجع - ١

 بعد بلاملست احلروب واجلامعات، فإنَّه منع كفيها االجتامالشارع 

مصلحة  عىلٰ و احد،وأمر  لكثري عىلٰ ع آراء اخللق اتمجي ل أنْ املحا

 فقوا عليها، وأنْ  تلك املصلحة ويتَّ رف الكلُّ عي ة، وأنْ حدوا

احلرب  عىلٰ  فق دواعيهمتتَّ  نْ وأ اعدة، بالد املتبالمن ا جتتمعو

ته وجهته واملوم األوقات، فإنَّ  مجيعاملصلحة يف هانات ودَّ

غري الرئيس يف ذلك ، وال يقوم اوال أكثري�  ن دائامً ال يكواالتِّفاقي 

 .الرئيس، وهو ظاهر امقم

م فيام ُحيتاج فييب املتقرالتق - ٢ ال س لناا االجتامع، فإنَّ  ه إىلٰ دِّ

وهو نقض للغرض، االختالف،  ىلٰ ي إؤدِّ م، فيُ قدَّ م ن عىلٰ يتَّفقو

 عيب، من كلِّ هًا ، ويكون منزَّ ة من اهللا تعاىلٰ بآي يتميَّز أنْ  ال بدَّ ف

 .هئالَّ تنفر الطباع عنمعصومًا، لكون وي

الل، ألنَّ عن االخت ام النوع نظ حفظ  -  ٣]] ٢٨[[ص / 

ه، اش مور مع  وحده بأُ لَّ ستقي  مدين بالطبع ال يمكن أنْ اإلنسان 

اته التي يَّ ور من رض  ملسكن وغري ذلك اء وامللبوس وا حتياجه للغذ ال 

يعيش   مكن أنْ ة ال ي صناع ي ها، وه ه ويشاركه غريه من أتباعه في صُّ خت 

ة بصنعها، ا  اون ع حيصل امل ث دَّ من االجتامع بحي ب ال ف  إلنسان مدَّ

يستفيض  مًال ع  كون كلُّ واحد يفعل هلم جب لتسهيل الفعل، في املو 

ن من يمتنع املجتمعو الَّ بذلك. وقدمكن النظام إال ي  ،أجراً  منه 

لة ستحا النظره، قاهر يكون التخصيص منوطًا ب   من ها، فال بدَّ بعض 

ح، وألنَّه يُ غري م  رتجيح من ال    التنازع.  إىلٰ   يؤدِّ رجِّ

تحاسد الشهوة والغضب وال بولة عىلٰ ة جميَّ لبرشا الطباع - ٤

جتامع اهلرج بب االيقع بسة ذلك، فظنَّع ماموالتنازع، واالجت

  امل وينرص الظ ن رئيس يقهر ال بدَّ مأمر النظام، ف واملرج وخيتلُّ 

يه امليل واحليف، لهر، ويستحيل عي والقعدِّ التاملظلوم ويمنع عن 

 أكثر لة، فإنَّ جبته العاقوإلنصاف. وُخياف من عاام قصده وإنَّ 

ث يير بحهذا التقد عىلٰ  حثا نبا من اآلجلة، ألنَّ الناس أطوع هل

مه  يقوم مقاوغري الرئيس الوغضبه وحسده،  م خوفه شهوتهيقاو

م، وأيضًا فإنَّه معلوم ا تيف ذلك مل  رة.الرضوبقدَّ

مقيم، وغري    هلا منبدَّ أمر الشارع هبا، فال احلدود لطف  - ٥

ح، فال يقوم ملرج، والرتجيح بال اهلرج وا ي إىلٰ دِّ ؤالرئيس يُ  مرجِّ

  ذلك.يف امهمقغريه 

طة، وادث غري مضبوحمصورة، واحل ئع غرياالوق  - ٦

نَّة والكتاب و  بَل اهللاال بدَّ من إمام منصوب من ِق ا، فال يفيان هبالسُّ

ع،  وحيفظ الرش مفنا األحكاالزلل واخلطأ، ُيعرِّ  ن ، معصوم مىلٰ عات

هلا،أو يزيد فيها عمدًا األحكام  يرتك بعض لئالَّ   أو سهوًا أو ُيبدِّ

 ذلك.وم مقامه يف ال يق ومملعصأنَّ غري ار ظاهو

اء  الدمبحكمهم يف  ن جيب العملالقضاة الذي تولية - ٧

 اء عىلٰ نلزكوات األُما سعاةروج، و]]  والف٢٩واألموال /[[ص 

ب وبذل ويف احلر عةالواجبي الطا جليوشا، وُأمراء اءأموال الفقر

 بدَّ أنْ  ال، ووعة، أمر رضوري لنظام النلنفس والقتل، والوالا

ح، من غري مرجِّ  ستحالة الرتجيحنظر واحد، الوطًا بمنكون ي

هوات، شاألهواء، وغلبة ال وتضادُّ  راء،اختالف اآل والواقع

واحد يف  ىلٰ عهم ابتداًء فستِّفاق اخللق من أنوااملرادات،  ايروتغ

ر، ويف كلِّ زمان بل متعصب متعرسِّ ناهذه امل شخص واحد  عىلٰ  ذِّ

 أنْ فاقي يستحيل ، فإنَّ االتِّ ممتنع ذلك هايستحقُّ معي التط ائبالرش

 د الذي يناط تولية هؤالءلواح. فذلك ااي� أو دائم اثري� يكون أك

حيل ت، ويسهللا تعاىلٰ ا لطاعة من ِقبَلواجب ايكون  نْ بدَّ أ ره ال بنظ

ة لكّليَّ  مثل هذه األُمور املعصوم يفااعة غري ط من احلكيم إجياب

م مقامه غريه ال يقو ر أنَّ وظاه. دم اختاللهوعوع لنالتي هبا نظام ا

 ا.تي ُيبَحث عنهلتقادير الا عىلٰ 

ه وم غرييق ال نكر لطفملعروف والنهي عن املر بااألم - ٨

 يقوم غريه الفاألمر لطف واجب  ل،به من غري بدمه، لوجومقا

 افني، وال بدَّ أنْ ق املضافة بدون حتقُّ ق اإلضقُّ متناع حتالمقامه، 

لوجوه وال طأ بوجه من ايه اخلز علومعصوم ال جي إىلٰ ي ينته

ثوق ملعروف، فلم يبَق وعن انكر وهنيه جلاز أمره باملو، وإالَّ السه

 دٍ حوا يكون كلُّ  ا أنْ إمَّ . وألنَّه التكليف بهدة فت فائفانت ،بقوله

رئيس يكون هناك  ن غري أنْ وهنيه م رأمر اآلخب من اخللق مأموراً 

ع ، وإالَّ لوق ل باطلوَّ األمع رئيس. وو ، أ هميأمر الكلَّ وينها

نكر، إذ ن املوف والنهي عاألمر باملعر ٰى ، والنتفاهلرج واملرج

ا ألنَّ  ه،ك تأليمليم غريه ليرترتك تأواحد بال يرٰىض  أنْ الغالب 

ة الشهويَّ  تقدير نبحث عىلٰ  ة العقليَّ الق عىلٰ  ةوالغضبيَّ ة غلبة القوَّ ة وَّ

ة شهويَّ هم الاقو هم عىلٰ يتختلب ر الناس الذين حيصل بسبيف أكث

وع، ل نظام النائع اختالالرش فاهتم إىلٰ فتضية لعدم التة املوالغضبيَّ 

 بدَّ أنْ  والك مقامه. يف ذل لرئيسافال يقوم غري  الثاين، فتعني

وبًا جطاعته و ببحيث جت اهللا تعاىلٰ  ليكون ذلك الرئيس من ِقبَ 

 ون معصومًا.يك ، وال بدَّ أنْ اعام� 
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املصيب  جتهاد، ألنَّ باال ا ظن�ًا الم يقينكاألحباالعلم  - ٩

ة د تتعاروق  ،ةا األُصوليَّ نبتُ ه يف كُ ايَّنَّبما  ىلٰ واحد ع ض األدلَّ

]] الرتجيح بال ٣٠ل /[[ص حيستات، وياألمار ٰى ساووتت

ح، وتتساو   فال بدَّ من  قلِّدين،امل إىلٰ  بةأحوال العلامء بالنس ٰى مرجِّ

ب العلم من يطلإليه  مارة لريجعألبا اباألحكام يقينًا ال ظن�عامل 

 .ب الصواب يقيناً ويطل

  بحفظ النفس،صل إالَّ  حيالنظام النوع أنَّ  :اخلامس الوجه

ل القصاص، ال. فُرشِّ نسب، واملالو ين،دِّ ل، والوالعق ع لألوَّ

ُ�مْ : ر إليه بقوله تعاىلٰ اوأش
َ
  َول

ْ
  اةٌ اِص َحيَ ِقَص ِ� ال

لث قتل وللثا عليه،  كر واحلدُّ سامل يم ]، وللثاين حتر١٧٩ قرة:[الب

ع مس قطللخاوعليه،  دُّ حتريم الزنا واحلللرابع دِّ واجلهاد، واملرت

ها يف كلِّ ة جيب حكمهمَّ مور موهذه أُ املال.  السارق وضامن

ة  بكيفيَّ ون عارفاً ك لذلك يلٍّ ال يتمُّ إالَّ بمتوورشيعة يف كلِّ زمان، 

 امه يفريه مقغوال يقوم ، ئطهاه ورش ة الواجب وحملِّ ّميَّ إجياهبا وك

اهر،  عجز ظعه بنصٍّ إهلي ومبني نو يمتاز عن  أنْ ذلك. وال بدَّ 

ح،  الة الرتجيح منستحال  ع مجيع اآلراءتاماج وجلوازغري مرجِّ

 جاهلر ىلٰ إ ٰى ه لوال ذلك ألدَّ نَّ غريه الختالف األهواء، وأل عىلٰ 

 واملرج.

حال  إالَّ يف رصوَّ تقيام البدل مقامه ال يُ  أنَّ  الوجه السادس:

ر حص، ومهعد د  التقريب والتبعيري أنَّ وول العلم الرضقد تقرَّ

حيل فيست، ينبغي عكس ما نه عىلٰ إلمام أو متكياصب د عدم نعن

 ه بدل.يكون ل أنْ 

،  باج أنَّ نصب اإلمام ويفالبحث السادس: ]] ٣١[[ص /

 صم:خله، وإبطال كالم اوحملِّ ته وطريقه جوب وكيفيَّ ر يف الوظوالن

 :ب الوجو ل: يفوَّ لنظر األا

قة فًا لألزارجوب يف اجلملة، خالالو قالء كافَّة عىلٰ أمجع الع

ًا الوجوب مطلق يل عىلٰ لدلوا وغريهم من اخلوارج. ةاألصفريَّ و

قد ة رضوريَّ  ٰى اجب. والصغروأنَّ اإلمامة لطف، وكلُّ لطف 

 كالم. مثبتة يف علم ال ٰى ا، والكربهذكرنا

ا إذا  ه مقامه، أمَّ يقم غريذا مل إ طف عيناً للب اجيال يقال: إنَّام 

ة ما مل املصلحوجه فيه  يكفي ب المنا لكن الوجو. سلَّ قام فال

تكون اإلمامة  ال جيوز أنْ  بأرسها، فلِمَ القبح جهات  ءُيعَلم انتفا

فال يصحُّ   نعلمه؟ال] مفسدة ]٣٢نوع /[[ص  عىلٰ  لتمقد اشت

ووجه  ، العدم عىلٰ  دلُّ لوجوب. وعدم العلم ال ياحلكم با

الفتن ارة  يف نصبه إث، وألنَّ ال عليه تعاىلٰ علينًا كاٍف لوجوب ا

، سني سن واحلحلوا  ام يف زمن عيلٍّ روب كاحل وقيام

لطاعة ويرتك القبيح اجود اإلمام خياف املكلَّف فيفعل وألنَّ مع و

ك من أعظم املفاسد،  طاعًة أو قبيحًا وذل لكونه الخوف منه لل

ند م أشّد منهام عند فقد اإلماعصية عرك املوتالطاعة  عل فنَّ وأل

كثر منه يف حالة قده أ ال فيف ح عليهامواب ده، فيكون الثوجو

 كوهنا لطفًا لكن ال ُنسلِّم دائامً ظيم. سلَّمنا فساد عوذلك  ه،وجود

بااألزمنة  ن يف بعضكوكذلك، فإنَّه قد ي ع من يستنكف من اتِّ

منا لكن وسلَّ  بيحًا.ق  لك الوقتذ يف امغريه، فيكون نصب اإلم

عصوم ام ماإلم ألنَّ  جوب، اإلمامة للوتتعنيَّ ا لطف آخر فال هاهن

ام آخر كانت ال إلم نْ سل، وإخر تسلآم كانت إلما فعصمته إنْ 

ال  برك الواجوتاإلمام من املعصية  عثبت املطلوب، ألنَّ امتنا

 له لطف آخر.اإلمام بل  ف عىلٰ يتوقَّ 

ه عن فعل عصوم احرتازغري املأنَّ  ورةم بالرضعلا ننَّ ال يقال: إ

 ا نقول: جاز أنْ نَّ ألّم، إلمام أتد اعند وجوله الطاعات ح وفعالقبي

عصومني فيه، فال يكون لقوم بأرسهم مزمنة اعض األن يف بكوي

 ذلك اإلمام يف صمة مقاملعهناك واجبًا لقيام ا نصب اإلمام

 لوجوب قاتمن األوت وق   كلِّ وقٍت، فال يتعنيَّ الوقت، فجاز يف

ة سببًا من غري العصيكو أنْ  ه جازلتعيني. وألنَّ ا إلمام عىلٰ نصب ا

دلُّ  كن هاهنا ما يمنا ل. سلَّ املعايص  تناع عن اإلقدام عىلٰ مااليف 

ا ليست لطفًا، وذ عىلٰ  ا أنْ لأهنَّ ا إمَّ  يف أفعال ون لطفاً تك ك ألهنَّ

 ل فعىلٰ وَّ ا األأمَّ ن، الل القلوب. والقسامن باطاجلوارح أو يف أفعا

ما يدلُّ   هاعليها، ومنالعقل دلُّ بايح منها ما ي، ألنَّ الققسمني

ات مل يلزم يَّ عالرش فًا يف اإلمام لطم جعلت عليها. فإنْ  سمعلا

للطف ا يف كلِّ زمان، ووجوب ع ال جيبجوبه مطلقًا، ألنَّ الرشو

، اتتموه لطفًا يف العقليَّ جعل مللطوف فيه. وإنْ لوجوب ا عتاب

ب ِرَكت لوجه وجوتُ  ة إنْ لعقليَّ بايح ا]] الق٣٣[ص : /[ولفنق

ذلك كانت ل ت الِركَ تُ  ة، وإنْ ينيَّ ذلك مصلحة دركها كان ت

ة، كذب مصلحة دنيويَّ ترك الظلم وال يف ة، ألنَّ مصلحة دنيويَّ 

ح لقبحه رك القبيت ٰى ن معنلكمصلحة النظام،  عىلٰ  ورة اشتاملهرض

ت من صفاوذلك  ًام،ظلنه كوترك الظلم هو  اعي إىلٰ هو أنَّ الد

لوجه  ء كانترك القبيح سوا يف لطفاً  ا اإلمامجعلن وب، فإنْ القل

، فيكون ةدنيويَّ مصلحة لوجه قبحه، كان ذلك الرتك  أو القبحه 

 عىلٰ  اقك غري واجب باالتِّفلة، وذم لطفًا يف املصالح الدنيويَّ اإلما
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ا جعلند فق ه،يف ترك القبيح لوجه قبحجعلناه لطفًا  . وإنْ  تعاىلٰ اهللا

ارح، وذلك وجليف أفعال اال صفات القلوب ًا يف ام لطفاإلم

 الباطن. الع له عىلٰ طِّ ا اإلمام ال اطل، ألنَّ ب

جبات، وهو يفيد فعل الوا املواظبة عىلٰ  بسببه : حيصلال يقال

عل ُيفَعل لوجه ذلك الف ي يف أنَّ اعخللوص الد اًا تام� داستعدا

هذا نقول: ا ألنَّ ة. ينيَّ حة دصلك مذله وُيَرتك لوجه قبحه، ووجوب

 نَّ ، ألىلٰ  تعااهللا ة عىلٰ يويَّ صالح الدن املوب اللطف يف وجيقتيض

يها سببًا واملواظبة عل ةدنيويَّ الح الذلك التقدير تكون املص عىلٰ 

 اقًا.ف، وذلك غري واجب اتِّ ةينيَّ لرعاية املصالح الدِّ 

ل: بأنَّه ا نجيب نَّ أل وم يق الطف ل أنَّ اإلمام ابيَّنَّقد عن األوَّ

 ل: هاهنا فنقود ، ونزيمقامه غريه

مه، وقد قلنا يف ل عدإالَّ يف حا ربدل قيامه ال ُيتصوَّ لإنَّ قيام ا

 التقريب والتبعيد عند عدم ورًة أنَّ علم رضا نإنَّ سألة: صدر هذه امل

يكون له  ستحيل أنْ نبغي، فييعكس ما  اإلمام أو متكينه عىلٰ  نصب

 ل. بد

 وَ  :ولقوله تعاىلٰ 
َ
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ه لو قام غريف يس،رئهذه املفاسد النتفاء ال]، حكم بلزوم ٤٠

 ئيس.تفاء الرمة النكن الزمل ته مقام
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القتضاء العطف  يل األمر متساويتني،طاعة ُأووالرسول  عةطا

 قامهاها مم غريول ال يقولرسطاعة ا أنَّ  عامل، وكامال يفة املساوا

 مقامها.  ريهافال يقوم غ ويل األمر،أُ كذلك طاعة 

 امل الفعل عىلٰ وط باشتلة مرشاملعتزب عند وأيضًا فإنَّ الوجو

اً  ان مساويكمقامه و هقام غري  وجوبه، فإنْ يضمصلحة أو وجه يقت

جوب ملوجبة للوا جوهلولقدرة عليه واملصالح واله يف اإلمكان وا

اآلخر  لوللوجوب وخيه موجب وج عىلٰ تمل أحدها يشيث ال بح

اً حدمها عينًا ووجب إجياهبام خماب أ استحال إجي عنه، شكَّ  ، والريَّ

 اً ا مقامها وكان مقدورهاإلمامة يف اجلملة، فلو قام غري يف وجوب

ا دمهقد أوجب أح اهللا تعاىلٰ وهبا عينًا، بل كان ستحال وجاممكنًا 

 بعينه. ال

ئلني بوجوب قاعتزلة الواعد املق  عىلٰ  ٰى ام يتأتَّ ليل إنَّ لدذا اوه

ني بوجوهبا القائل ميَّةاإلماقواعد  عىلٰ  ٰى ال يتأتَّ ، وإلمامة سمعاً ا

 قواعد األشاعرة. الً، وال عىلٰ عق

ل أهنَّ سلمني يف مل إمجاع ا  تر نَّه قد ثبت بالتوا أل و  م قالوا:   الصدر األوَّ

تنع  ملا ام  إلمام مقامها ا غري  و قام ل ن خليفة، و ع  وقت ال  يمتنع خلوُّ 

ع الوق ذلك     عىلٰ ر. فإنَّه يدلُّ نظ ، وفيه  ذلك    يف كلِّ وقت.   ٰى ت، واملدَّ

 وجهني:ثاين بوعن ال

ا ممَّ وبعدهم عن املعصية  ةل: أنَّ قرب املكلَّفني من الطاعاألوَّ 

ب حصوله، وعكسهام ممَّ كيم من التكليف وُيقغرض احل قيطاب ا رِّ

ر حصضه وُيقابق غرطو كان فيام يلله، فد حصوقضه وُيبعِّ ناي ه ولرِّ

ما ثبت يف العدل  باطل عىلٰ  وذلكرضه مفسدة، مفسدة لكان غ

 د القبائح.ال يريأنَّه 

إذ   م،احلكي ون راجعة إىلٰ كت لثاين: أنَّ املفسدة تستحيل أنْ وا

  نيٌّ عن غريه، فال يصحُّ ]] الوجود لذاته غ٣٥جب /[[ص اهو و

ريه.  غ إىلٰ  ت راجعةلو كانت لكانف رضر، دفع جلب نفع واله علي

ة  مام جوب نصب اإلذي أثبتناه يف والو فيه املصلحة العامَّ

راجعة إليهم لكان عني ما هو نت فيه مفسدة فلو كافني، للمكلَّ 

 . هلم مفسدة هلم، خلف  ةمصلح

،  ا ا مكلَّفون باجتناهبألنَّ اسد حمصورة معلومة، نَّ املفإوأيضًا ف

 .مامعن اإل ك منفيَّةتلو

 ا، بل أفعالملة عليها أفعالنشتد املاملفاس ام نعلم يقال: إنَّ ال

 تها. واإلمامةب معرففال جينا التي ال نقدر نحن عليها، غري

، فال  اىلٰ  بل من فعل اهللا تع يتما يأ عندكم ليست من فعلنا عىلٰ 

 ل عليها.باملفسدة التي تشتم ب العلمجي

  ها اهللاجبسدة ملا أومف ىلٰ تملة عمشاإلمامة ت كانو ا نقول: لألنَّ 

طاعة اإلمام. وأيضًا لو  لناسا أوجب عىلٰ املكلَّفني، وملا  عىلٰ  تعاىلٰ 

عن نصب اإلمام. والتايل  تعاىلٰ  اهللا ٰى دة لنهمفس ملت عىلٰ اشت

مب  هرة. الزمة ظاثله، واملم اطل قطعًا فاملقدَّ

ظهر  ل احلسني و سناحلو ه لوال إمامة عيلٍّ وعن الثالث: أنَّ 

واحلسن  م كعيلٍّ مااإل وألنَّ  من ذلك. ما هو أشدّ  لفتنا من

  ما دعاهم النبيُّ  الناس إىلٰ عون يد احلسني و

 هموجودًا خلاصمهم علي ن النبيُّ ما لو كا عىلٰ اصمهم وخي

م لكان مانعًا من  صب اإلماننعًا من ماكذلك، فلو كان ذلك 

. وألنَّ احلثَّ نص لو كانت  عايصملوترك ات الواجبا عىلٰ  ب النبيِّ

 .من النبيِّ  عتمتنجائزة الدة غري فسم
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 ء وجبت، سوا قبح اإلمامة مطلقاً ذلك يقتيضنَّ ن الرابع: أوع

 .اً ، وذلك باطل اتِّفاق اهللا تعاىلٰ  بالعقل أو من

ا م فثّم نقول: املكلَّ  ل  ص، ووجه اللطف يف األيع أو عاطإمَّ وَّ

ا  ة،طاعلافعل  تقويته عىلٰ  صية منه ك املعترلِّم أنَّ ُنس الثاين فالوأمَّ

االعتقاد، وهو كون  ذلك ل القبيح هوهنا معصية قبيح، بكوال ل

فيه حصول االستعداد  ة، ووجه اللطفا معصيلكوهن الرتك ال

لكوهنا الطاعة  لوجب لفعاملالتكرير والتذكري  تالشديد ليثب

 ة. صيمع ]]٣٦املعصية لكوهنا /[[ص طاعة، ولرتك 

وجوبه فيام  انَّيَّ بد ا ق ع أنَّ لطف، م ارد يف كلِّ ه ونَّ امس: أ خلوعن ا

 ف.سل

األزمنة ما من زمان  ا ال ُنسلِّم اتِّفاق أهلأنَّ دس: وعن السا

د يكون بعضهم هبذه ق ذلك، نعم  وقع فيها التكليف عىلٰ التي 

 ت بعثة األنبياء قبيحة،ذلك البعض لكان إىلٰ لو نظر  نثابة، لكملا

 لنسبة إىلٰ كون باام يهذا إنَّ أيضًا ونها. ضهم ماف بعنكستال

ا مطل ض ، وق الرئيس فالشخص معنيَّ أمَّ نحن اآلن ال نتعرَّ

املفسدة احلاصلة عند عدمه  وأيضًا فألنَّ رئيس. ذلك اللتعيني 

 كمته.ح  إىلٰ اً جوده نظرو نها عند وجوده، فيجبمأغلب 

غري  ة إىلٰ النسبفًا بلطنه وكنَّ اإلمام ال شكَّ يف وعن السابع: أ 

قد  ا إذا افتون حينئٍذ واجبًا. أمَّ يكفلتكليف، بقاء ا مع ملعصومنيا

مل نقل  ني أو التكليفكلَّفامل ىلٰ طني وهو جواز اخلطأ عحد الرشأ 

 نا.لك ال يرضُّ ذبوجوب اإلمامة حينئٍذ، و

 قًا. مامة مع التكليف مطلوجوب اإل : مذهبكمالال يق

 .اخلطأ و جوازوهآخر ع رشط بل م، مسلِّ ألّنا نقول: ال نُ 

االثاوعن  ز ُنسلِّم جواع ال صلحة فيها، والرشم من: أهنَّ

بعدم جواز من القائل  ٰى يتأتَّ  املنع قطاعه مع بقاء التكليف، وهذاان

كن لسلَّمنا . ]] العقيل عن السمعي٣٧انفكاك التكليف /[[ص 

 ةنيَّ دية ة ال غري، بل هو مصلحلظلم ليس مصلحة دينيَّ ترك ا

ة. سلَّمنا سمعيَّ ة والليَّ العقيف به من التكال خاللنَّ اإلأل ة،دنيويَّ و

م اإلما ح ألجلعال القلوب، فإنَّ ترك القبي أفكون لطفًا يفلكنَّه ي

 لقبحه. هلرتك اا ُيؤِثر استعدادًا تام� ابتداًء ممَّ 

 :ة الوجوب يَّ : يف كيفينالنظر الثا

 وقت. لِّ ك يف امٌّ  وجوب نصب اإلمام عواحلقُّ عندنا أنَّ 

 فريقان: ذلك يفخالف و

م  صمُّ أبو بكر األ ا:أحدمه وجوبه  أنَّ  ذهبوا إىلٰ وأصحابه، فإهنَّ

من ال جيب مع األفتن، وهور الخمصوص بزمان اخلوف وظ

 دم احلاجة إليه.عوانصاف الناس بعضهم من بعض، ل

م ذ : الفوطييق الثاينفروال عدم وجوبه  هبوا إىلٰ وأتباعه، فإهنَّ

استنكافهم ادة الفتن وزيلنصبه سببًا  ام كانه ربَّ تن، فإنَّ فالدم ع مع

 شعائر األمن إذ هو أقرب إىلٰ دل وجيب عند الععنه، وإنَّام 

 م.اإلسال

مها، إذ مع  وعم وجوبه عىلٰ  ة عىلٰ ة الدالَّ ا داللة األدلَّ لن

ع وإقامة  رشحفظ ال وُحيتاج إىلٰ اخلطأ،  زألمن جيووااإلنصاف 

ف لَّ كأ واقع، فاملن اخلطتر الف. ومع ظهوممااإلب يجفاحلدود، 

 طف يكون أحوج.الل إىلٰ 

 :يف طريق وجوبه الث:النظر الث ]]٣٨[[ص /

 أقوال: وجوب يف ثالثةني بالالقائل قول انحرص

  بوهو مذه ة،ال باألوامر السمعي لأحدها: أنَّه واجب بالعق

 ة.واإلسامعيليَّ  ةاإلماميَّ 

 .عرةشاهو مذهب األو عي،سمجوب ثانيها: القول بالوو

سمعًا، وهو مذهب اجلاحظ  لوجوب عقالً وابثها: القول وثال

 زلة.سني البرصي ومجاعة من املعت احلوالكعبي وأيب

يكون  يل أنْ حملا يأيت، فيست اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  الوجوب هنا نا أنَّ ل

 .اي� معالوجوب س

م عليه ةيف الواجبات العقليَّ ه لطف نَّ وأل ر  خِّ متأع الرشا، وفيُقدَّ

 ع دار.بالرش لو وجبف عنها،

لذلك،   واللطف فيهاع الرش عىلٰ  ا غري موقوفةهنَّ وأل

 .الرشع ة موقوفة عىلٰ عيَّ ت الرشاجباوالو

ا من اهللا تعاىلٰ ع لوجب بالرش ه لووألنَّ  أو من  كان تعيينه إمَّ

ل بااألاملكلَّفني. و ا عندنا ذا التقدير إمجاعًا،ه ل عىلٰ طوَّ عدم فل أمَّ

ا ع، وأ عقالً عًا بل رش بجوالو    تعاىلٰ لعدم تعيني اهللاف قنيباند المَّ

 ح، أوستلزامه الرتجيح من غري مرجِّ ، الحمال أيضاً  اه. والثاينإيَّ 

تامع ج]] اإلمجاع، أو ا٣٩أو خرق /[[ص  ما ال ُيطاق، تكليف

الكلُّ أو انتفاء فائدته، واإلمام،  وجوب نصبم األضداد، أو عد

آخر مع ن آخروو اماً قوم إماختار لو  ألنَّهف زمةالا امل. أمَّ حمال

ا أنْ تساوهيام نه هو اإلمام، أو ال بعي يكون أحدمها  يف الصفات، فإمَّ

ل يستلزم ن كلُّ واحد مأو يكودمها، يكون أح نهام إمامًا. واألوَّ

ح. وارتال ما ال ُيطاق، وخرق م تكليف زاين يستللثجيح بال مرجِّ

 امإلمنصب ا اشرتاطتلزم لث يسثاوال. تهفائد نتفاءإلمجاع، واا
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، لكن طاقليف ما ال يُ ه ال جيب، وإالَّ لزم تك وقبلاق الكلِّ فباتِّ 

آلراء وما بينهم ت اهواء وتشتُّ ف األع اختالواحد م اتِّفاقهم عىلٰ 

ين دَّ تامع الضجيستلزم اع ناء ال يمكن. والرابحمن العداوة والش

 اعتهاموجب ط خر فإنْ اآل مر أ دِّ بض كلٌّ ا أمر ألنَّه إذأو النقيضني، 

ه إمامًا طاعة واحد منهام مع كون مل جتب ان، وإنْ دَّ تمع الضاج

جب طاعة و وإنْ  ائدته،عته اجتمع النقيضان وانتفت فب طاجت

ح وكواحد  ن هو اإلمام واجتمع امنهام لزم الرتجيح بال مرجِّ

 ضًا.ينقيضان أ ال

اإلمام أو ب مُّ تتإنَّام والواجبات ضًا، نَّه من الواجبات أيوأل

 ل. لسدور أو يتسفياع، باإلمج

ثاين حمال ملا  وال عصوم أو ال،جيب عليهم نصب امل ا أنْ وألنَّه إمَّ 

ق، إذ العصمة أمر خفي ال ما ال يطا يفزم تكلل يستليأيت، واألوَّ 

 تكليف ما ال ُيطاق.  ، فيلزم]] تعاىلٰ ٤٠ ليه إالَّ اهللا /[[صعيطَّلع 

 م:اثة أقسثال م إىلٰ قسنت ةيَّ ت الرشعانَّ الواجبوأل

ل: ما األ ة.  . الثاين: ما خيتصُّ باتصُّ بالنبيِّ خيوَّ ألُمَّ

اة بالرشاإلمام: ما يشرتك بينهم. فلو وجبت ثالثال من  ع لكان إمَّ

ل، وهو عىلٰ  ا  إاعًا. وإمجر وجوبه سمعًا باطل يتقد القسم األوَّ مَّ

 لَّفنيلزام املكإل بوج ام إنَّامم، ألنَّ اإلاً الثاين وهو باطل أيضمن 

مات، وبه امل جبات وتركلوابا همُّ حتصيل نظام النوع، فهو أ حرَّ

 يعمُّ التي الاجبات فيستحيل إجياب ملزم هلذه الوات، الواجب

ن دومل عليه اإلمامة من تما يش وال تشمل من املصالح عىلٰ  نفعها

 ن احلكيمم ستحالة هذاواالواجبات العظيمة،  لزم هلذهمإجياب 

 تسلسل.، فيلزم اليةرورض

ا أنْ اق  االتِّفنَّ وأل ل إيكون  إمَّ ا اتِّفارشطًا أو ال، واألوَّ ق مَّ

فاق الكلِّ لواجب، إذ اتِّ ا ٰى تفل انكان األوَّ  كلِّ أو البعض. فإنْ ال

ر   بلعرسَّ يتت اآلراء ممَّا شتُّ تمع اختالف األهواء و بل يتعذَّ

االثاين فإ كان يستحيل. وإنْ  غري  ]] أو ٤١ص [[، /بعض معنيَّ  مَّ

. مع ل نيَّ ن غريه ا موصوف بصفة ُمتيِّزه عل، ألنَّه إمَّ باط واألوَّ

يتم،  أو غريصحابة لِّ والعقد أو العلامء أو الاحل كأهل أو ال ما سمَّ

ل باطل، ر عذُّ إلمكان االختالف، وت يكون كذلك. واألوَّ

ح. وامتحالة الرتجيح بال امع، واستاالج  ليفكت يستلزم لثاينرجِّ

ال  وهو أنْ كان الثاين  إنْ د. وج والفساع اهلرقو، ووا ال ُيطاقم

 يح بالاهلرج واملرج والفتن، والرتجلزم طًا يستق رشيكون االتِّفا

ا أنْ ح، أو اجتامع مرجِّ  الثالث،  ميكون من القس األضداد. وإمَّ

 إخالله  لزموإالَّ ل ينصُّ عليه، ب بيُّ نخيلَّ ال ال فيلزم أنْ 

 . لاو حموهب، بالواج

 :وجوبلِّ ال: يف حمرابع الالنظر 

ق عىلٰ الوجوب هنا ي  عليه يدلُّ ، ووتعاىلٰ  اهللا سبحانه تحقَّ

 وجوه:

ني: أحدمها ما يكون لطف ينقسم قسمنَّ الأ : ل ] األوَّ [الوجه

كلُّ قسم غريه. و لون من فعيك، وثانيهام ما عاىلٰ تمن فعل اهللا 

 ما  نيهامثايف واجب، و طفاً ل كونا ما ي: أحدمهقسمني إىلٰ  ينقسم

 كلَّ ما هو نيَّ يف علم الكالم أنَّ مندوب. وقد تب ًا يفكون لطفي

يقوم وجه ال  عىلٰ  بيد بهف العيف واجب كلَّ  من اهللا تعاىلٰ  لطف

 بفهو واج يهمقامه فيام هو لطف ف غريه من أفعاله وأفعال غريه

تقض ان، ويهف فبامللطولتكليف قبح ا ل، وإالَّ  تعاىلٰ اهللا عىلٰ 

لك، فثبت يام جيب فيه كذمام فنصب اإل]] و٤٢[[ص / غرضه.

 .ىلٰ اهللا تعا ف باقيًا واجب عىلٰ تكليم ما دام الأنَّ نصب اإلما

 مقّدمات: ىلٰ دليل مبنيٌّ عهذا الف

، وق بت، وهذا بااإلمام لطف يف الواج : أنَّ نصباألُوىلٰ  د  نيِّ

رناه فيام  . مٰىض قرَّ

يكون  جيب أنْ إلمام  انَّ ، ألتعاىلٰ  اهللا  عل ن ف أنَّه م ثانية: ال 

 غري املطَّلع ألنَّ غري اهللا،  يكون نصبه من فعل  مكن أنْ معصومًا، فال ي 

ُيميِّز  ائر، فال يقدر أنْ رسال  لعًا عىلٰ ون مطَّ ال يك ائرالرس عىلٰ 

به إم ُين   ٰى حتَّ   عن غريه   و ية عنه أ عص وف بامتناع وقوع امل صاملو    ًا. ام صِّ

ر، وقد هامغريه مقم يقو نَّه اللثة: أ الثا  .فيام مٰىض ذلك  تقرَّ

،   تعاىلٰ اهللا هو واجب عىلٰ نَّ كلَّ لطف شأنه ذلك فالرابعة: أ

 لكالم.علم ا ه يفابيَّنَّما قد  عىلٰ 

ر بال خيلُّ بالواج ة: أنَّه تعاىلٰ اخلامس  نيِّ يفوبُ ات، وهذا قد تقرَّ

 ل.باب العد

فنصب  ، ه تعاىلٰ لي عباً ليف واجالتك  ما كانلُّ ك: لثاين الوجه ا

م حقٌّ فالتايل مثله.، لكن املقاىلٰ عليه تعواجب إلمام ا بيان  دَّ

 من وجوه:زمة املال

ل: أنَّه ال    بنصب اإلمام، فيكون أوىلٰ  وغايته إالَّ  فائدتهيتمُّ األوَّ

 ب.وبالوج

التكاليف  لطفًا يف سمعي لكونهتكليف اللام جيب االثاين: أنَّه إنَّ 

ف يف اللط يفللطف ة، وايَّ السمع يفال التكيف لطفا ية، وهذالعقل

 جب.ء أيضًا، فييف ذلك اليش اليشء لطف
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ة الشهويَّ  ٰى لقوفيهم اام وجب التكليف ألنَّه خلق إنَّ  الثالث:

احلكمة التكليف،  ة وخلق هلم قدرًا، فوجب من حيثبيَّ والغض

اإلمام، وال  ٍت يف نصبينه آد. وهذا بعلفساختالل وا لزم االوإالَّ 

هو واجب، اجب إالَّ به فمُّ الوال يت، وما اإلمام بنصب الَّ إ مُّ يت

 تقدير وجوب التكليف. عىلٰ مام واجبًا اإل فيكون نصب

ا  ]] علم الكالم. ٤٣ يف /[[ص م فقد ُبنيِّ املقدَّ  حقيقة وأمَّ

ا  لُّ م، وكتعاىلٰ هللا ق يف اقَّ جوبه تتحو أنَّ وجوه: الثالث  هالوج

يه جب علمام واصب اإلج أنَّ ننتي يه،علكان واجبًا  ككان كذل

ا الصغتعاىلٰ  ا مع ق هنكليف يتحقَّ فألنَّ وجه وجوب الت ٰى ر. أمَّ

 ]] فظاهرة.٤٤/[[ص  ٰى كربا اله، وأمَّ زيادة هي كونه لطفًا في

الزم  ما وجوبهه قسمني: من حلسن عىلٰ اأنَّ : الوجه الرابع 

 مةمااإلو ما ليس كذلك. وجب، ومنهحسن  حيث كلَّامنه بحلس

ل واألنفس والفروج يف ف يف األمواا ترصُّ وألهنَّ  اعًا.ل إمجمن األوَّ 

كأكل  جوهبا  وقتيضورة ملزمة بام تإالَّ عند رض سن عامل، فال حت ال

مام حسن من إلني يف املخمصة ورشب مائه. ونصب اطعام الع

 .جباً فيكون وا ولطف، اىلٰ اهللا تع

   *   ** 

 :)هـ٧٢٦ (ت ّيل احلمة لعالَّ ا /تكوار امللأنو

 امة:س عرش: يف اإلمقصد اخلامامل ]]٢٣٥[[ص /

 وفيه مسائل: 

ا واجبة:يف  :ة األُوىلٰ املسأل  أهنَّ

ا لطف  عقالً،واجبة قال: اإلمامة  د  ألهنَّ ب من الطاعة ُيبعِّ ُيقرِّ

أصحابنا ذكر وقد  .ها معدلق مع خلعصية، وخيتلُّ حال اعن امل

م السمو ذية منز األغييمتو ،نعصاال رشاده إىلٰ إ من وهاً ها وجفي

 وغري ذلك.

 وَ : لقوله تعاىلٰ  ،يضاً أ  وواجبة سمعاً 
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 مر بام ال يتمُّ أ ء واألمر باليش ]،٣٨ملائدة: [ا امَ ِد�

م. و إلزاقريش»، وه من ةاألئمَّ «: قوله وب . بهإالَّ ء اليشلك ذ

 .أيضاً  لكذ عىلٰ ة ع الصحابة حجَّ مجاوإ

. وسمعاً  مة واجبة عقالً اإلما أنَّ  ىلٰ إ اإلماميَّةذهبت  أقول:

. عتزلةمن امل ومجاعة ياحلسني البرص وأيب يكعبوهو مذهب ال

 .اجبة سمعاً وا أهنَّ  إىلٰ  املعتزلة واألشاعرةوذهب مجهور 

طف والل ،لطف ابأهنَّ  عقالً وجوهبا  لشيخ عىلٰ ا واحتجَّ 

 . جبةوافاإلمامة  ،اجبو

ا  فإنَّ  ،من املعصيةد بعِّ تُ وطاعة ب من القرِّ تُ ا أهنَّ  :ٰى يان الصغرب

ينتصف لناس إذا كان هلم رئيس قاهر ا ورة أنَّ بالرضنعلم 

 ]]٢٣٦[[ص / يردعهم عن املعايصم من الظامل وللمظلو

ومن اعات أقرب لطنون من اوالناس يك فإنَّ  ،مرهم بالطاعاتأوي

 عد. أب يصعاامل

 مت. تقدَّ  قدف ٰى ا الكربوأمَّ 

،قطع هانلربوهذا ا   أبطلناها يف ،ةشكوك عليه ضعيفوال يٌّ

 . )ناهجامل(كتاب 

 ر:َخ أُ  وهاً وجوب اإلمامة وج أصحابنا يف ذكر وقد

 النظر. ه عىلٰ نبِّ ه يُ أنَّ  :نهام

يل  حصعقل بتلويعضد ا ، تهابُ دفع الشُّ  عني عىلٰ يه أنَّ  : ومنها

 مات. املقدّ 

 ة.خلفيَّ ا ئعانصال د إىلٰ رِش ه يُ نَّ أ  :ومنها

 األغذية نب وإىلٰ جتَ لتُ  السموم القاتلة د إىلٰ رِش يُ ه أنَّ  :منهاو

 وائد.وغري ذلك من الف ،ز بينها يِّ مويُ ل، ناوَ لتُ 

 عليه وجوه:  فيدلُّ  ،وجوهبا سمعاً  اوأمَّ 

ارِ : تعاىلٰ  قوله :أحدها  َوا�س�
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ة مَّ األُ  لذلك جمموع ويلِّ ملتوليس اد السارق، ي قطعب تعاىلٰ اهللا أمر 

مر  بنصب اإلمام، واألإالَّ  تمُّ ال يمرنا بام أُ فقد  ،فاق، بل اإلمامتِّ باال

 .ه واجباً بفيكون نص ، بهذلك اليشء إالَّ  مر بام ال يتمُّ ء أ ليشبا

 يف نكا وهو وإنْ  ،»ن قريشة مئمَّ أل: «اله قو :الثاين

من كون اإلمام  جيب يأ  ،ألمرقصود به اامل أنَّ  صيغة اخلرب إالَّ 

 .حقيقةخرب إلزام وأمر ال وهذا  ،قريش

 فإنَّ  ،اخلربب يأ  )موهو إلزا: (فكون قول املصنِّي أنْ  وحيتمل

 ال احتجاج به إالَّ ف ،فاملصنِّ ]]٢٣٧[[ص /ضعيف عند  راويه

 .صمِّ كرضار واأل وجوب اإلمامة  بعدمائلنيالق ماخلصو عىلٰ 

،  نصب إمام بوا لُّ م مل خيإهنَّ ف ،كذل عىلٰ  اع الصحابةمجإ :ثلالثا

 األوقات.بعض  وا به يفولو مل تكن واجبة ألخلُّ 

*   *   * 

مال /ادكشف املر  ):هـ٧٢٦ (ت ة احليلِّ عالَّ

هللا ا فيجب نصبه عىلٰ  ،لطف اإلمام[قال]:  ]]٤٩٠[[ص /

 لغرض. ل حتصيالً  ،تعاىلٰ 

 :ذا املقصد مسائل ه أقول: يف

 : اهللا تعاىلٰ  مام واجب عىلٰ ب اإلنص أنَّ  : يفوىلٰ األُ لة سأامل



 عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ...................................................................................... ٣٥٤

عتزلة ومجاعة من  امل من األصمُّ  فذهب  ، اختلف الناس هنا

 هب الباقون إىلٰ وذ ،صب اإلماموجوب ننفي  اخلوارج إىلٰ 

يث دصحاب احلأ ان وائيَّ بَّ فاجلُ  ،فواللكن اخت ،الوجوب

احلسني و أب الوق  .ال عقالً  جب سمعاً اه وإنَّ  :ية قالواعرواألش

 ،اختلفوا ثمّ  ،ب عقالً ه واجإنَّ  :ةاإلماميَّ ون ويُّ بغدادلي وارصالب

أبو احلسني  . وقالتعاىلٰ اهللا  نصبه واجب عىلٰ  إنَّ  :يَّةاإلمامقالت ف

 الء.قالع ه واجب عىلٰ إنَّ  :ونالبغداديُّ و

 عاىلٰ اهللا ت اإلمام عىلٰ  صبوجوب ن ىلٰ ع  فاملصنِّ واستدلَّ 

فمعلومة  ٰى غرصا الأمَّ  .ف واجبلطوال ،مام لطفإلا بأنَّ 

م  ن هلكا ٰى الء متالعق وري حاصل بأنَّ الرضإذ العلم  ،الءللعق

  هم عن املعايص ويصدُّ  لتهاوشرئيس يمنعهم عن التغالب وا

 ،عادللتالتناصف وا ثهم عىلٰ عفعل الطاعات ويب هم عىلٰ ويعدُّ 

 ال ريوأمر رضا وهذ ،ساد أبعدلفومن االصالح أقرب  وا إىلٰ نكا

 ا.م بياهند تقدَّ فق ٰى ا الكربوأمَّ  .للعاق فيه ا شكُّ ي

صار اللطف فيه معلوم وانح ،االنتفاء قال: واملفاسد معلومة

وعدمه  ،فه آخروترصُّ  ،لطف ]]٤٩١ص [[/ده ووجو ،للعقالء

 ا. منَّ

  ارة إىلٰ إلشمع ا ا حابنل أصليد هذه اعرتاضات عىلٰ  أقول:

 ا:عنهواب اجل

وجه  ت عىلٰ ملاشت اإلمامة قدن كو ف:ل املخالقا :لاألوَّ 

ي الت الف املعرفةبخ ، اهللا تعاىلٰ  ا عىلٰ  يكفي يف وجوهباللطف ال

ه  ا يف حقِّ أمَّ  ،انفاسد يف ظنِّاء املالنتف وجه الوجوب فيه علينا ٰى كف

ي  اسد وال يكفملف فاء اتم انعلَ يُ  في وجه الوجوب ما ملكفال ي تعاىلٰ 

 ،ال نعلمها مفسدة ة عىلٰ امل اإلمامشتز اوال جي مَ فلِ  ،بانتفائها نُّ الظ

 ؟اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  فال تكون واجبة

 نَّ أل ،مةسد معلومة االنتفاء عن اإلماملفاا أنَّ  :وابواجل

ام جيب علينا وإنَّ  ،معلومة جيب علينا اجتناهبا أمجعفاسد حمصورة امل

وتلك  ،ال املعلوم حمبغريكليف الت ألنَّ  ،اها علمن  اا إذناهبجتا

 ،فسدةعن امل خالياً  وجه اللطف ٰى فيبق ،مةإلمانتفية عن ام جوهلوا

 نفّك لو كانت الزمة لإلمامة مل ت فسدةامل وألنَّ  .فيجب عليه تعاىلٰ 

 جَ : ولقوله تعاىلٰ  ،طعًا التايل باطل ق و ،نهاع
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 ،ا عنهاكهجاز انفكا رقةانت مفاك وإنْ  ،]٣٠ة: لبقرا[ ة

 .كنفكاتقدير اال عىلٰ  جبفي

ال  مَ فلِ  ، اللطف فيهاب لو انحرصام جتمامة إنَّ اإل ا:قالو :الثاين

 فال تتعنيَّ  ؟مامةقام اإليكون هناك لطف آخر يقوم م أنْ وز جي

 .عينيتال فال جيب عىلٰ  ،ةاإلمامة للطفيَّ 

علوم مة ميف اإلما ذكرناهطف الذي لنحصار الا أنَّ  :واجلواب

صب ن صقع إىلٰ  ن وكلِّ زما قالء يف كلِّ لعئ اتجوهلذا يل ،الءعقلل

 الختالف.للمفاسد الناشئة من ا اً الرؤساء دفع

باألمر  فاً ان مترصِّ إذا ك لطفاً  ام يكوناإلمام إنَّ  :قالوا :ثالثال

عتقدونه ت فام ،تقولون بذلك ]]٤٩٢[[ص /وأنتم ال  ،والنهي

 .جوبه ليس بلطفبوتقولون وما  ،بوجوبه تقولونال  طفاً ل

 ه:فسه لطف لوجومام ند اإلجوو أنَّ  :ابوواجل

 قصان.والنعن الزيادة ه حيفظ الرشائع وحيرسها أنَّ  :أحدها

جتويز إنفاذ حكمه  وجود اإلمام وفني لاملكلَّ اعتقاد  أنَّ  :وثانيها

 م إىلٰ اد ولقرهبسفقت سبب لردعهم عن الو عليهم يف كلِّ 

 .الرضورةلوم بوهذا مع ،لصالحا

 ، بوجودهإالَّ  ال يتمُّ و ،لطفه نَّ أ  ه ال شكَّ فرصُّ ت أنَّ  :وثالثها

 ر.آخ فه لطفاً رصُّ وت ،ون وجوده نفسه لطفاً فيك

 :موربأُ  يتمُّ مامة لطف اإل :نقول والتحقيق أنْ 

درة لقق اإلمام ومتكينه بالوهو خ ،اهللا تعاىلٰ  ما جيب عىلٰ  :منها

 .ىلٰ فعله اهللا تعا قدوهذا  ،ونسبهه باسمه علي م والنصُّ لوالع

 ،وله هلاله لإلمامة وقبوهو حتمُّ  ،ماإلما عىلٰ  بما جي :نهاوم

 .إلماموهذا قد فعله ا

ة له وقبول والنرصاعدته وهو مس  ،ةالرعيَّ  ا جيب عىلٰ م  :اومنه

للطف ا فكان منع  ،ةالرعيَّ  هوهذا مل تفعل ،امره وامتثال قولهأو

 إلمام.ا وال من ،عاىلٰ اهللا ت ال منمل منهم االك

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت يلِّ مة احللعالَّ ا /ج الفهمارمع

  وجوب اإلمامة:يف]] ٤٠٣[[ص 

 إىلٰ  وغريه ، فذهب مجاعة كاألصمِّ وهبا س يف وجالنا واختلف 

  ا يف مقامني:وواختلف   . وجوهبا   ذهب اجلمهور إىلٰ غري واجبة، و   ا أهنَّ 

ألشاعرة ا مجاعةاعهام واشم وأتببو هوأ  عيلٍّ  وذهب أب ل:األوَّ 

عتزلة بغداد وم إلماميَّةاذهبت و .سمعوجوهبا ال يقطر أنَّ  إىلٰ 

 العقل. هنَّ أ  إىلٰ  ]]٤٠٤[[ص /ي بو احلسني البرصوأ 

 .تعاىلٰ  اهللا اجبة عىلٰ ا وأهنَّ  إىلٰ  ميَّةاإلما املقام الثاين: ذهبت

الء. العق عىلٰ  ا واجبةأهنَّ  إىلٰ ه ي وغريالبرص احلسني وذهب أبو

 .اإلماميَّةب ذهم قُّ واحل



 ٣٥٥  ...................................................................................... عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

 ة باللطف:وجوب اإلمام يف ةإلماميَّ ا مذهب ىلٰ ع ليللدا

  واجب عىلٰ لطف مة لطف، والنقول: اإلما ليل عليه أنْ والد

نعلم  افألنَّ  ،ٰى ا الصغر. أمَّ تعاىلٰ  اهللا ىلٰ اجبة عمامة و، فاإلتعاىلٰ  اهللا

 ىلٰ يكونون إ مفإهنَّ  تهافون سطوس خيم رئيهلان ك ٰى الناس مت نَّ أ 

م من مثل  هخلوِّ س عند عكعد، وبالأباد فسلصالح أقرب ومن الا

 هنا. بيا فقد مٰىض  ،ٰى ا الكربوأمَّ  .الرئيس هذا

 وجوب اإلمامة باللطف: عىلٰ  اضاتاالعرت

ل وَّ ألا(أم ال؟  ،إذا كان ظاهراً  لطفاً  يكون ٰى : متقلت إنْ قال: ف

ت هاج  ذا خال منب اللطف إجي ٰى ومت .نوعمم ) ينالثاو ،ممسلَّ 

 لينا؟ع َي فِ َخ  بحوجه ق  ون فيهيك جيوز أنْ  ال مَ ـأو ال؟ ولِ  ،القبح

 ظنَّ  : الفرق أنَّ قلت ب كاملعرفة. واج رد يف كلِّ هذا يطَّ  قلت: فإنْ 

 الَّ ه ال جيب عليه إفإنَّ  ،فه تعاىلٰ وب علينا بخال الوجيف اٍف ك اخللوِّ 

م غريها  اق اجبة إذا اإلمامة ون تكو ٰى تمو ميع. اجلانتفاء إذا علم 

 ع. ؟ ممنوميقمل ا أم إذ ،مقامها

وجوب اإلمامة   ة عىلٰ كر احلجَّ  ذامَّ ـقول: لأ  ]]٤٠٥[[ص /

ما  ٰى أقو االعرتاض عليها، وذكر هاهنا ذ يفأخ تعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

 لف من االعرتاضات:ك به املخاسَّ مت

ام تكون ف، وإنَّ لط طلقًا ماإلمامة  م أنَّ لِّ سقول: ال نُ ن نْ هلا: أ أوَّ 

 اً خائف مستوراً ا كان ا إذ، أمَّ ط اليدسومب اً إذا كان اإلمام ظاهر اً طفل

 ، وذلك ظاهر.كون لطفاً يه ال فإنَّ 

كون ام يبل إنَّ  ،اللطف واجب مطلقاً  م أنَّ سلِّ نُ ثانيها: ال و

نوع  املشتمل عىلٰ  لالفع ا خال من جهات القبح، فإنَّ إذ واجباً 

 صدوره من اهللا لحيثرية يستمصالح ك عىلٰ تمل شا دة وإنْ فسم

كانت  امة وإنْ تكون اإلم أنْ جيوز  ال مَ ك فلِ ان كذلك إذاو ،تعاىلٰ 

ا هذ وعىلٰ  ؟ة علينافسدة خفيَّ وع من تملت عىلٰ ا قد اش أهنَّ إالَّ  طفاً ل

 . تعاىلٰ  اهللا جوهبا عىلٰ تحال اجلزم بودير اسالتق

  ءب يشال جي أنْ م منه لزيه ألنَّ  ط،ق العرتاض سال: هذا ااال يق

 شتمل عىلٰ ه قد ا: إنَّ يقال كن أنْ يم و ه ما من واجب إالَّ ، ألنَّ صالً أ 

ون  تكال من ذلك أنْ يل اجلزم بوجوبه، ويلزم ع مفسدة، فيستحنو

 اع.باإلمج املعرفة واجبة، وذلك باطل

ب  ومنه ما جي ،فاملكلَّ  الواجب منه ما جيب عىلٰ  ا نقول: إنَّ نَّ أل

ه خلوِّ  اجلزم بوجوبه ظنُّ  يكفي يفل وَّ قسم األوال .ىلٰ اعت اهللا عىلٰ 

من  بدَّ يه ذلك، بل ال ال يكفي ف الثاين والقسم(  .سداملفان ع

 رتق األمران.فاف ،)ن املفاسده عالقطع بخلوِّ 

ال يقوم  إذا كانت لطفاً  ام تكون واجبةة إنَّ اإلمام وثالثها: أنَّ 

ها اممق م غريهاقدير قيات ه عىلٰ نَّ ع، فإوهو ممنو ،امهاقغريها م

 ة.جَّ ذه احلضات هاعرتا ٰى قوأ  فهذا .يل اجلزم بوجوهبايستح

 : واب االعرتاضاتج ]]٤٠٦[[ص /

يف القرب  التجويز كاٍف  فإنَّ  ،لطف مطلقاً ا قال: واجلواب: أهنَّ 

 قوله: جيوز اشتامهلا عىلٰ  وقت. هو حاصل كلُّ الح، والص إىلٰ 

ا، وهي هب ونفمكلَّ  امة ألنَّ ولبائح معلقنا: اجمهولة. قلسدة فم

و أ  ،رهاتصوُّ  إلمامةر اصوُّ من ت فيلزمة زمال اا إمَّ وألهنَّ  .منتفية

وم غريه ف يققوله: لط ا.جيب فعله واهلا، وحينئذٍ عارضة جيوز ز

ام يكون عن الفساد إنَّ الزجر  أنَّ  ان إىلٰ األذه مقامه. قلنا: مسارعة

 .رآخبنفي  اجلزم ىلٰ ف عتوقَّ ي ، إذ ال انحصارهيضقتيباإلمامة 

وترك  خالصة،أو  حةراجة يقال: مصلحة اإلمام أنْ  واألوىلٰ 

 ح مفسدة.ألجل املرجو الراجح

اإلمامة لطف   قول:ا نل: أنَّ واجلواب عن السؤال األوَّ  أقول:

 فألنَّ  ،ا إذا مل يكنوأمَّ  .فظاهر ،ط اليدن منبسإذا كاا أمَّ  .مطلقاً 

عن  له راً اجذلك ز ، فيكونتوق  كلِّ  يفز ظهوره وِّ ف ُجي لَّ كامل

ال  مَ فلِ  وأيضاً  .طلقاً م طفاً وهنا لك قحقَّ فيُ املعصية،  اإلقدام عىلٰ 

 ؟ظاهراً  اً كون اللطف هو كونه موجودي جيوز أنْ 

قبيح من حيث لل الً فاع تعاىلٰ  يكون اهللا قال: يلزم أنْ ال ي

 خالله باإلمام القاهر اليد.إ

ايف وجه ال ين  ىلٰ عف للط  يفعل ا امإنَّ  اىلٰ تع  اهللا  إنَّ نقول:  ا ألنَّ 

ف لط ، فإنَّ ) ف التكلي ينايف إلمام ان ل عواأل وخلق اهللا ( التكليف، 

ه، وهذا قد فعله علي  ينه والنصِّ  حيصل بخلق اإلمام ومتكاماإلمام إنَّ 

ة وبنرص  . قد فعله اإلمام   ]]٤٠٧[[ص  / وهو    ، إلمامة له ل وبتحمُّ   . اهللا 

  لطف من جهتهم.ال رك فيكون ت  ، ة الرعيَّ ه  وهو مل تفعل  ة له، يَّ رع ال 

 ني: وجه من ينواجلواب عن السؤال الثا

ة عن اإلمامة،  فيَّ بأرسها، وهي منعلم القبائح ا نأنَّ ل: وَّ األ

ون فمكلَّ ا ألنَّ ف ،وىلٰ ا املقّدمة األُ أمَّ  .جبةاإلمامة وا فتكون

ا وأمَّ  .طاقال يُ  ف باميتكل معلَ هلا، والتكليف بام ال يُ باالجتناب 

 اهرة. فظ ،ةة الثانيماملقدّ 

 .عارضةأو  ،ةلإلمام زمةالون تك ا أنْ املفسدة إمَّ  أنَّ الثاين: 

وهو باطل  رها،ر اإلمامة تصوُّ صوُّ من ت ل لزموَّ كان األ فإنْ 

عند عدم  واجبة إلمامةكانت ا ،كان الثاين وإنْ  .ورةالرضب

 .ارضعامل
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 سائر يف هانمسارعة األذ أنَّ  :الثالثواجلواب عن السؤال 

هر قاالان لطام يكون بالسلفساد إنَّ الزجر عن ا أنَّ  إىلٰ ماكن ألا

 .ره فيهانحصا يقتيض

وجوب  ن االستدالل عىلٰ هذا فنقول: يمكوإذا عرفت 

خالصة  تكون نْ ا أ مَّ مصلحة اإلمامة إ ر، وهو أنَّ ق آخإلمامة بطريا

 عىلٰ و .ال جيب وجودهوَّ أللتقدير اا وعىلٰ  .أو راجحة ،فسدةمن امل

دة فسصلحة الراجحة ألجل املترك امل ك، ألنَّ كذل اينر الثيالتقد

قواعد  عىلٰ  ٰى  يتمشَّ هذا ال  أنَّ غري .حةدة راججوحة مفسرامل

 املعتزلة.

*   *   * 

مة احليلِّ  /لنفستسليك ا  ):هـ٧٢٦ (ت العالَّ

 : يف وجوهبا :لألوَّ ] ا[املطلب] ]١٩٩ص [[/

من خص لشيا نين والددِّ مور الأُ ة يف عامَّ  ةاسيمامة راإل

 ألشخاص.ا

وذهب  والفوطي، مُّ ألصا فمنع منه ،يف وجوهبا َف لِ واختُ 

 ا.وجوهب ن إىلٰ الباقو

طريق  أنَّ ني والبغداديِّ  يوأيب احلسني البرص يَّةاإلمامفعند 

 طفاً ، لكوهنا لتعاىلٰ  اهللا أوجبوها عىلٰ  ميَّةاإلما لكن ،وجوهبا العقل

للمظلوم ف نتصي ئيسركان هلم  ٰى اس متالن رة، فإنَّ وبالرض

لطف وال ،دالفساد أبعن وع ربامل كانوا من الصالح أقويردع الظ

 م. جب ملا تقدَّ وا

امها فال  ا مقيقوم غريه تكون اإلمامة لطفاً  وز أنْ ال يقال: جي

امه كالعلم يقوم غريه مق ما ال اللطف من جيب عينا، فإنَّ 

ف يكالتكال هيقوم غرياب، ومنه ما قعالثواب والباستحقاق 

منا، لكن لَّ . سعيف من التكليف السممكلَّ  مل خيل ة، وإالَّ سمعيَّ ال

 الوجوب ثبوت وجهه بح. وال يكفي يفوجه ق  ا عىلٰ شتامهلجيوز ا

 ه املفاسد.وجو عنه  ينتِف ما مل

نصب  وزمان عىلٰ مكان  يف كلِّ عقالء فاق الا نقول: اتِّ ألنَّ 

طاف، لألاريها من غ انتفاء عىلٰ ]] ٢٠٠ص [[/ ساء دليلالرؤ

 ة هنا. وهي منفيَّ  ،جوه القبح حمصورةوو

هو  العقالء. و ىلٰ ا واجبة عون: إهنَّ داديُّ سني والبغاحلبو أ  وقال

 الفساد.  إىلٰ  يازع املؤدِّ خطأ، ملا فيه من التن

 . بة سمعاً ا واجأهنَّ  عرة إىلٰ واألشاان ائيَّ بَّ وذهب اجلُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ (تيديل عبين اليد الدِّ وت/ عمهالالَّ  إرشاق

 :خلامس عرش: يف اإلمامة[املقصد ا ]]٤٦٧ص [[/

 سائل: م فيهو

 :واجبة]ا : يف أهنَّ وىلٰ ألة األُ املس

ب من  قرِّ لطف يُ  ا، ألهنَّ عقالً  واإلمامة واجبة ( ف:صنِّقال امل

 عدمها، وقداخللق مع  حال  وخيتلُّ  ،صيةن املعد ععِّ بالطاعة ويُ 

ومتييز األغذية  ،عالصنائ ىلٰ إ رشادهإ من يها وجوهاً ابنا فحذكر أص

: اىلٰ تع لهلقو ،أيضاً  سمعاً ة اجبوو وغري ذلك. ،من السموم

 َوا�س� َوا�س� 
ُ

 اِرق
َ
َطُعوا أ

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ُهمَ اِرق

َ
]، واألمر ٣٨ ائدة:[امل ايِْد�

ن مة ألئمَّ ا« :قوله ول . بهإالَّ  ءذلك اليش مُّ ال يت مر بامء أ باليش

 .)ذلك أيضاً  ة عىلٰ حابة حجَّ صالع إمجاو ، وهو إلزام،»شقري

بة اإلمامة واج أنَّ  إىلٰ  ةاإلماميَّ ت هبذ( :)هدام ظلُّ (قال الشارح 

ومجاعة ي رصاحلسني الب وهو مذهب الكعبي وأيب ، وسمعاً  عقالً 

وهبا وج ذهبا إىلٰ  ي والكعبيلبرصسني اأبا احل ، ألنَّ )من املعتزلة

،  تعاىلٰ  اهللا عىلٰ واجبة  ا: إهنَّ واقال اإلماميَّةلق، واخل عىلٰ  عقالً 

واملراد  )،سمعاً  واجبة اأهنَّ  ىلٰ إ رةعشاهب مجهور املعتزلة واألوذ(

 وجوب نصب اإلمام. ن وجوب اإلمامةم

 ،(لطفمامة ا) أي اإلبأهنَّ  وجوهبا عقالً  ىلٰ الشيخ ع جَّ واحت(

نت ا كامل وإالَّ  ]]٤٦٨[[ص / ،لالستغراق ،واللطف واجب)

 : اإلمامة واجبة.تج هذا القياس قولناينال  ذٍ ئينوح ،ةيَّ كلّ  ٰى الكرب

  ،ة يف اجلملةوجوب اإلمام  تنتجامإنَّ  ةذه احلجَّ ه نَّ أ  واعلم

 تنتج املطلوب الذي هو وال ، اأو عقلي�  امن كونه سمعي�  أعمُّ  هي و

 ٰى ربجوب يف الكص الوصِّ ُخ   إذا، إالَّ مة عقالً اإلما وجوب

 .يلبالعق

مامة  ا) يعني اإل(أهنَّ  اً طفمامة لن اإلكوي عن) يٰى (بيان الصغر

 رة أنَّ ونعلم بالرض افإنَّ  عصية،د عن املعِّ بوتُ  عةب من الطاقرِّ (تُ 

مظلوم من ف لل(قاهر ينتص إذا كان هلم رئيس) مطاع الناس 

اس الن فإنَّ  رهم بالطاعات، ويأماملعايصالظامل ويردعهم عن 

 ٰى نال معو ،د)ب ومن املعايص أبعقرأمن الطاعات يكونون 

  هذا.إالَّ لطف ل

  مت) يف(وقد تقدَّ  ، طٍف ل ) يعني وجوب كلِّ ٰى لكربا ا(وأمَّ 

 عن األلطاف. البحث

ها  طلنايه ضعيفة أبوالشكوك عل ،رهان قطعيٌّ قوله: (وهذا ب

 يف كتاب املناهج). 
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 يل ما هذههذا الدل ذكور عقيب ذكراب امل الكتوقال يف

، بل طف عقيلٌّ مة لإلماا أنَّ  ملِّ سفإن قيل: ال نُ ( :هتصورته بعبار

 . ، فال جيب عقالً معيٌّ لطف س

 يقوم غريه  امه أو لطف الريه مقيقوم غ، لكن لطف ناملَّ س

منا، لكن سلَّ  .امة للوجوباإلم ال تتعنيَّ هذا التقدير  وعىلٰ  ،امهمق

 ءام فيه انتفلَ عما مل يُ  ه املصلحة يكفي فيه وجمامة الوب اإلوج

ملت تكون اإلمامة قد اشت أنْ  جيوز ال مَ فلِ ، جهات القبح بأرسها

 .ببالوجواحلكم  فال يصحُّ  ؟لمهعننوع مفسدة ال  عىلٰ 

  آٍت هذا  وألنَّ  ،فيه وجه قبح فيجب نفيها ال نعلم إنَّ  ال يقال:

 وجوهبا.بعدم  احلكم ، فيلزمتعاىلٰ  يف معرفة اهللا

م،  عدال العلم عىلٰ  بعدم  لا ضعف االستدالنَّقد بيَّ  نقول: األنَّ 

 ،ا]] بوجوهبا علين٤٦٩[[ص /ا نحكمفالفرق أنَّ  عرفةامل اوأمَّ 

 عىلٰ  نا فيه اشتاملهزجوَّ  وب وإنْ ه الوجيان وجيكفي فيه بو وه

ذلك يصّح  مل تعاىلٰ  اهللا جبتموها عىلٰ  أومامة فلامَّ ا اإلاملفسدة، أمَّ 

وجه ر ا نذكثّم إنَّ  .فاسدعدم امل ا عىلٰ توا اشتامهلثبتُ   بعد أنْ إالَّ 

 وه:ن وجلك مذو ،فسدةامل

 كام يف ام احلروب،قيو نت نصب اإلمام إثارة الفيف ل: أنَّ األوَّ 

 .سن واحلسني واحل  عيلٍّ زمن 

ف، فيفعل الطاعة لَّ املك مام خيافمع وجود اإل الثاين: أنَّ 

ف ك املكلَّ ال يرت أنْ  بمنه، وذلك يوجللخوف عصية ويرتك امل

ذلك من  و ،فللخو سنها، بلحلطاعة الحه وال يفعل بقبيح لقال

 . أعظم املفاسد

أشّد إلمام قدان اعصية عند فملك ارتالثالث: فعل الطاعة و

نه فقده أكثر مالثواب عليهام يف حالة  د وجوده، فيكونمنها عن

 الة وجوده، وذلك فساد عظيم.ح

ه ، فإنَّ لكذك ائامً ا دم أهنَّ سلِّ لكن ال نُ  اإلمامة لطف، ا أنَّ منسلَّ 

ريه، فيكون باع غيستنكف من اتِّ من  زمنة بعض األيف يكون قد

 .اً الوقت قبيحك ذل يفنصب اإلمام 

 ، اإلمامة للوجوبعنيَّ طف آخر، فال تتلكن هاهنا ل منا،سلَّ 

سل، خر تسلمام آكانت إل مام معصوم، فعصمته إنْ اإل بيانه: أنَّ و

 مناإلمام  امتناع نَّ ملطلوب، ألآخر فقد ثبت ا ال إلمامت كان وإنْ 

 مام، بل له لطف آخر.اإل اجب ال يقف عىلٰ الو وترك املعصية

ن ال يكونون القوم الذي رة أنَّ وبالرضا نعلم إنَّ : قالي ال

 اإلمام. وجودح أتّم عند صومني ينزجرون عن القبائمع

هم م بأرس القو األزمنة يف بعضيكون  ا نقول: جاز أنْ ألنَّ 

م كوألنَّ  .اً هناك واجب امصب اإلمنه، فال يكون معصومني في

 قت،لوة مقام اإلمام يف ذلك اجتعلون العصمة قائم ينئذٍ ح

ألوقات  وقت من اعنيَّ وقت، فال يت  كلِّ فجاز يف]] ٤٧٠ [[ص/

يكون غري  ه جاز أنْ وألنَّ  .نيالتعي عىلٰ  لوجوب نصب اإلمام

 يص.املعا دام عىلٰ اإلق اع عن االمتن يف باً صمة سبالع

ا  ، وذلك ألهنَّ اً ت لطفليس اأهنَّ  ىلٰ ع ما يدلُّ  ناكن هاهلمنا، سلَّ 

 .وبل القل أفعاوارح أو يفاجلال فعيف أ  تكون لطفاً  ا أنْ إمَّ 

 باطالن: والقسامن

العقل  ائح منها ما يدلُّ القب وذلك ألنَّ  ،قسمني ل فعىلٰ األوَّ  اأمَّ 

 يف اإلمام لطفاً  جعلتم ها، فإنْ عليالسمع  يدلُّ  نها ماوم ،هاعلي

 ،زمان ع ال جيب يف كلِّ الرش ألنَّ ، به مطلقاً جويات مل يلزم وعالرش

 تموه لطفاً جعل إنْ و .فيهب امللطوف جولو بعتاووجوب اللطف 

وب ه وجت لوجكَ رِ تُ  ول: القبائح العقلية إنْ  العقليات فنقيف

انت ك ت ال لذلككَ رِ تُ  وإنْ  ،ة تركها كان ذلك مصلحة دينيَّ 

 ،ةويَّ نيلظلم والكذب مصلحة داك يف تر ة، ألنَّ نيويَّ مصلحة د

 حهلقب يحترك القب ٰى ، لكن معنمصلحة النظام ه عىلٰ اشتامل ةررضو

لك من صفات وذ ،كونه ظلامً رك الظلم هو ت إىلٰ لداعي ا هو أنَّ 

لوجه يف ترك القبيح سواء كان  فاً م لطجعلنا اإلما وإنْ  .القلوب

ون كة، فيلك الرتك مصلحة دنيويَّ كان ذ وجه قبحهال ل حه أوبق 

 فاق عىلٰ ذلك غري واجب باالتِّ و ،ةيويَّ ندصالح الامليف  اإلمام لطفاً 

فقد جعلنا   يح لوجه قبحهك القبيف تر لناه لطفاً جع إنْ و .تعاىلٰ  اهللا

جلوارح، وذلك ال اب ال يف أفعيف صفات القلو مام لطفاً اإل

 بواطن.لا الع له عىلٰ  اطِّ ام الماإل ألنَّ  ،باطل

  لفع عىلٰ  اسم القاهر مواظبة الناسبب اإلمب ال يقال: حيصل

  ا تام�  اداً عدستوذلك يفيد ا ،اجلوارحة من أفعال ت العقليَّ الواجبا

ك رتَ ويُ  ،وجوبه جهل لوفعَ لفعل يُ ذلك ا  أنَّ داعي يفال وصخلل

 ة.لحة دينيَّ ك مصوذل ،قبحه لوجه

ة لح الدنيويَّ ملصاللطف يف اجوب او يقتيضذا ا نقول: هألنَّ 

ير تكون د]] التق٤٧١/[[ص  ذلك عىلٰ  نَّ ، ألتعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

  ، ةينيَّ صالح الدِّ املية عالر ملواظبة عليها سبباً ة وااملصالح الدنيويَّ 

 .فاقاً غري واجب اتِّ وذلك 

ة إذا كان ينيَّ الدِّ  من املصالح اإلمام ا، لكن يكون نصبمنسلَّ 

ام يفيد مام إنَّ إلا نَّ وذلك أل ، يكنملإذا  كم أواحل نافذ اهراً ظ



 عقالً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ...................................................................................... ٣٥٨

كان قاهر اليد، عات إذا االط عىلٰ م عن القبائح واإلقدا راالنزجا

و لطف غري فام ه ذلك، ال توجبون م ككنَّ، ليكن [فال] ا إذا ملأمَّ 

 توجبونه فغري لطف.وما  ،جب عندكموا

ا ذم إ، فإهنَّ راءمضاة واألُ ا ذكرمتوه بالققض منا، لكن ينتمسلَّ 

  ، بعد من املعصيةأ الطاعة و لناس أقرب إىلٰ ا ني كانكانوا معصوم

لزم خالف  وجبت ، فإنْ الء لطفاً عصمة هؤ ن كويقتيضك وذل

 ض دليلكم.تقان وإالَّ   ،مذهبكم

 م.وقد تقدَّ  ،باللطف واج أنَّ م سلِّ ال نُ  ا، لكنمنسلَّ 

 أنَّ  انه: ، بيلطف ، لكن ليس كلٌّ واجباللطف  أنَّ منا سلَّ 

 ل:أحوا للطف له ثالثةا فاعل

 يه.ف طوف له يفعل امللطوفلامل يعلم أنَّ  أحدها: أنْ 

 له.ه ال يفع يعلم أنَّ ال ها: أنْ يوثان

 يفعله. اله نَّ لم أ يع وثالثها: أنْ 

ا الثالث وأمَّ  ،ل اللطفه جيب فعم أنَّ سلِّ لثاين نُ ل واي األوَّ فف

ن ويك وأنْ   بدَّ ال ىلٰ اتع هللالطف، وا] فعل اله ه جيب [فيأنَّ  مسلِّ فال نُ 

 فإذا كان، ف، أو بعدمه فال جيب طا بالفعل فيجب اللإمَّ  عاملاً 

انتفاع  لما عإذ] نصب اإلمام [إالَّ  تعاىلٰ  اهللا جيب عىلٰ  كذلك فال

يعلم  الحتامل أنْ  ،]] معلوم٤٧٢ذلك غري/[[ص به، و فكلَّ امل

 الً صِّ حم فاً طهم ليس يف حقِّ اإلمام ل زمنة أنَّ األ يف بعض اىلٰ تع اهللا

ان زم ثّم كلُّ  .ب اإلمامص، فال جيب فيه نباً مقرِّ  لطفاً  ناك وإنْ 

ن ء ميشيف  تعاىلٰ  اهللا ب عىلٰ احلكم بالوجو يصحُّ  ذلك، فال حيتمل

 األزمنة.

 ؟أو إذا مل يكن ناً طف إذا كان ممكجيب الل ٰى مت، لكن منالَّ س

نة زماأل مام يف بعضكون نصب اإلي ل أنْ يحتمكان كذلك ف وإذا

 .، فال يكون واجباً ىلٰ عامقدور له ت غري

 بعض األزمنة أنَّ يعلم يف  دق  عاىلٰ ت اهللا أنَّ  :االحتامل وبيان هذا

الزمان  يف ذلكيكون  يفسق، فال أوفر يكه نَّ من خلقه فيه فإ كلَّ 

 زمان. لِّ يف ك حيتملوهذا  ،له املعصوم مقدوراً خلق 

لبطل  الزمان  ذلكاملعصوم يف يكن خلق ال: لو مل يقال

 امَّ يف احلال واملآل، فل ه ال لطف لهخالف الكافر، فإنَّ ب التكليف

 طفاللا أمَّ  ف عليه التكليف،ال جرم مل يتوقَّ  لقاً ذلك مط لااستح

ه يمكن  ل، لكنَّيف احلا قدوراً مل يكن م وإنْ م فهو اإلما احلاصل من

 .مامآل بدون اإلليف يف املبح التكم يققبل، فال جريف املست

 أصالً  اً ر مل يكن لطفه مقدوامَّ ـالكافر ل نَّ نقول: كام أ ا ألنَّ 

م يف هذا يقال: املعصو وز أنْ ال جي مَ ـلِ ك ، فكذليفوحسن التكل

 ؟ليفف عليه التكيتوقَّ  جرم ملال  قدوراً م يكن  ملامَّ ـلاليوم 

 .لطف عقيلٌّ اإلمامة  أنَّ  ابيَّنَّد واجلواب ق 

الء يف ق العقفاالتِّ قلنا: ، ؟)هاقام يقوم غريها مال مَ ـلِ ( :هقول

 فاق عىلٰ االتِّ  ىلٰ ع طبقاهتم يف األزمنة فاختال عىلٰ  مجيع املواطن

طريق ك هنان ولو كا ،همر فساددفع رضنصب الرؤساء ألجل 

 ئوا إليه.اللتج و بدلآخر أ 

 ا: إنَّ نقل ،)ن املفسدةنوع م وز اشتامهلا عىلٰ ال جي مَ ـلِ ( له:قو

وتلك  ، اجتناهبافني بكلَّ نا ملكون ،حمصورةلنا ملفاسد معلومة ا

من  ري مسموعغالسؤال  ذاوه ،م هذاوقد تقدَّ  ،منتفية عن اإلمام

 من املفاسده كروذ وما .عليهم لوروده ،ابهأيب احلسني وأصح

إمامة  يكون لوال ال جيوز أنْ  مَ ـا نقول: لِ ألنَّ ل فا األوَّ ع، أمَّ فمندف

  ن مأشّد ما هو من الفتن لظهر  احلسني سن وواحل عيلٍّ 

 ؟ذلك ]]٤٧٣[[ص /

ن،  ازم كلِّ  يفاملفاسد  مع ارتفاع منا، لكن اللطف ال جيبسلَّ 

 األكثر. بل يف

وجبت  سواء  امة مطلقاً ماإل بح ق ذلك يقتيض اين فألنَّ ا الثوأمَّ 

ف كلَّ امل ول:ا نقإنَّ  ثمّ  .فاقاً ذلك باطل اتِّ و ،تعاىلٰ  اهللاالعقل أو من ب

فعل  قويته عىلٰ ل تيف األوَّ  طفالل ووجه ،ا عاص وإمَّ ا مطيع إمَّ 

ال لكوهنا  - صية منهعترك امل م أنَّ سلِّ ثاين فال نُ لا اوأمَّ  ،الطاعة

ك ال ون الرتوهو ك ،قادعتاالك القبيح هو ذل قبيح، بل - معصية

يه حصول االستعداد بسبب ووجه اللطف ف ،لكوهنا معصية

 كولرت ،طاعة اعة لكوهناملوجب لفعل الط اتذكريوالالتكرير 

 ا معصية. املعصية لكوهن

جوبه فيام و ايَّنَّبا قد أنَّ  عم ،لطف وارد يف كلِّ  ها الثالث فألنَّ وأمَّ 

أو  ب بهالثوا ف سواء زادلطال كم جواز ترسلِّ فال نُ  اً وأيض .سلف

 .فلط بح كلِّ لك ق ه يلزم من ذ، ثّم إنَّ يلٍّ هذا مذهب أيب عو ،مل يزد

 عىلٰ  - وجوب الثواب أي - بوالوج تقدير منه عىلٰ  يلزم وأيضاً 

 .تعاىلٰ  اهللا

طاعة  ستنكف عنيزمنة من ألفق يف بعض اقد يتَّ  هإنَّ ( قوله:

من   ل زمانفاق أهم اتِّ سلِّ نُ ال : ، قلنا )حينئذٍ  ون لطفاً اإلمام فال يك

ض كون البعد يذلك، نعم ق  يف فيها عىلٰ التي وقع التكلاألزمنة 

 ،ء قبيحةبعثة األنبيا لكانت هر إليلكن البعض لو نظذه املثابة، هب

 إىلٰ  بالنسبة نوام يكفهذا إنَّ  يضاً أ و .الستنكاف البعض منها
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ض رَّ تع نمل ونحن اآلن ،الالرئيس ف ا مطلق، أمَّ معنيَّ  شخص

حلاصلة عند عدمه املفسدة ا نَّ فأل وأيضاً  .سالرئي ذلك لتعيني

 حكمته. إىلٰ  راً يجب وجوده نظف ه،عند وجودها أغلب من

، )مامة للوجوب اإلال يتعنيَّ ف ،مة لطف آخرالعص( :قوله

مع  غري املعصومني إىلٰ  بالنسبة ونه لطفاً ك يف : اإلمام ال شكَّ اقلن

طني أحد الرش دَ قِ إذا فُ ا أمَّ ، واجباً  ئذٍ حينن التكليف، فيكوبقاء 

ل بالوجوب نق لتكليف ملو افني أ املكلَّ  اخلطأ عىلٰ وهو جواز 

 . انرضُّ وذلك ال ي ،نئذٍ حي

: مذهبكم وجوب اإلمامة مع ل]] ال يقا٤٧٤ [[ص/

 . يف مطلقاً لالتك

 اخلطأ. مع رشط آخر وهو جوازم، بل لِّ س: ال نُ ولا نقألنَّ 

و يف أفعال وارح أ ال اجللطف يف أفعا مَّ إ اإلمامة( قوله:

 .)لقلوبا

ه مع جواز انقطاعم سلِّ ع ال نُ رشا مصلحة فيهام، والإهنَّ قلنا: 

القائل بعدم جواز انفكاك من  ٰى ع يتأتَّ ا املنهذف، وبقاء التكلي

 العقيل عن السمعي. التكليف

، بل هو ة ال غريمصلحة دنيويَّ  لم ليسترك الظ نمنا، لكلَّ س

ف العقيل به من التكليخالل اإل نَّ ة، ألدنيويَّ و ةنيَّ ديمصلحة 

 عي.والسم

 يحترك القب قلوب، فإنَّ ل الأفعايف  اً ن لطفه يكومنا، لكنَّسلَّ 

 لقبحه. هلرتك ر االستعداد التامَّ ؤثِّ يُ  اممَّ  ابتداءً إلمام ألجل ا

ه نوع، فإنَّ قلنا: مم، )إذا كان ظاهراً  كون لطفاً يام إنَّ  امماإل( قوله:

 قدام عىلٰ ، فيمتنع من اإلحلظة لكلِّ  ظهوره فكلَّ ز املوِّ ُجي ه يبتغ مع

 .ن لطفاً ك يكووذل ،املعايص

 عىلٰ  وجب ونه لطفاً يف ك ن رشطاً كا ف اإلمام إنْ ال: ترصُّ  يقال

  فال لطف. وإالَّ  ،فعله ومتكينه تعاىلٰ  اهللا

ب  جيه نَّ م أ سلِّ ونُ  ،لطفاً كونه منه يف  فه ال بدَّ ترصُّ  نَّ إا نقول: نَّ أل

 ،فالتكلي مل يناِف  ام جيب إذاإنَّ اللطف  ألنَّ كينه، مت ىلٰ عليه تعا

ف اإلمام ام لطوإنَّ  ،ليفتكينايف ال واز لإلمامعاأل تعاىلٰ  اهللا وخلق

 ملوالعمتكينه بالقدرة وومور منها خلق اإلمام بأُ  ويتمُّ  حيصل

،  علهف وقد تعاىلٰ  اهللا ب عىلٰ وهذا جي ،اسمه ونسبه عليه بوالنصُّ 

مام وقد فعله،  اإل ا جيب عىلٰ وهذ ،وقبوله إلمامةا له ومنها حتمُّ 

 ،قوله قبولو عنه وامتثال أوامره بُّ والذلإلمام  ةرصنها النوم

 ة.]] الرعيَّ ٤٧٥ص /[[ جيب عىلٰ وهذا 

  .عنا: ممنول، ق )لطف نيعصوممراء مضاة واألُ قكون ال( قوله:

طف ون اللك يرد عىلٰ ل ، باً كون اإلمامة لطف د عىلٰ هذا ال ير وألنَّ 

مل  انا، ألنَّ ليال يرد عفهذا  وأيضاً  .ةاملعتزل د عىلٰ ، فهو وارباً واج

 عىلٰ  لتسلسلتناها بلزوم ابل أثب، طفاً هنا لكوت عصمة اإلمام بثبِ نُ 

 ما يأيت. 

  تعاىلٰ  يعلم اهللا األزمنة عضكون بي ال جيوز أنْ  مَ ـلِ ( قوله:

 .؟)واجباً  بهنص ونباإلمام فيه، فال يكاع عدم االنتف

ل األوَّ و ،باً مقرِّ  وقد يكون الً قد يكون حمصِّ  اللطف قلنا:

حة عذر يه إزاائدة فوالف ،]اً وكذلك الثاين [أيض ،رَّ ما م ب عىلٰ جوا

فيكون  ت،وق  ب يف كلِّ ف مقرِّ طل اإلمام يف أنَّ  وال شكَّ  ،فاملكلَّ 

 .دائامً  به واجباً صن

النسبة ب الً حمصِّ  ] لطفاً كون[يام ماإل يف أنَّ  ال شكَّ  لكنمنا، سلَّ 

ا فاع به ممَّ نتالعدم ا عىلٰ  عفاق اجلميواتِّ  ،قطعاً  فنيبعض املكلَّ  إىلٰ 

 صوله.ح يمتنع

كون يف بعض األزمنة خلق ي ال] جيوز أنْ [ مَ ـلِ ( وله:ق 

ط التكليف، كذلك لسق ان األمرك نا: لو، قل)ري مقدورغاملعصوم 

ف لَّ  املكفوات من غريالان ك ليف مع فوت اللطف إذاتكال ألنَّ 

 الكتاب ه يفكالم ٰى نته. ا)القبيحال يفعل  عاىلٰ ت واهللا ،بيحق 

 ا فيه. نَّك ما ولنعد إىلٰ  .رذكوامل

  ،ٰى خرأُ  وجوب اإلمامة وجوهًا  كر أصحابنا يف(وقد ذقوله: 

، الً عق وجوبه لكونه واجباً  أي عىلٰ  النظر) ىلٰ ه عبِّ نه يُ ها: أنَّ نم

لعقل بتحصيل يعضد او ،هاتدفع الشب ىلٰ  ععنيه يأنَّ  : (ومنها

كام أرشد  ة)يَّ صنائع اخلفال ه يرشد إىلٰ أنَّ  : نهامات، وماملقدَّ 

ْمنَ : تعاىلٰ  هللا قاللبوس، صنعة  إىلٰ   داود
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ه يرشد أنَّ  :ومنها]، ٨٠ ء:ا[األنبي ن

] و[إىلٰ نب جتَ لقاتلة لتُ ا موملسمعرفة ا ]] إىلٰ ٤٧٦ص [[/

 (وغري ،واألغذية لسموم) أي بني از بينهامميِّ تتناول ويُ األغذية ل

 ).ئدذلك من الفوا

*   *   * 

  مسة: يف جواب االعرتاضات عىلٰ [املسألة اخلا]] ٤٨٥[[ص 

 : ]متقدَّ  ما

يف وجوب ا ع اعرتاضات خمالفينيف تتبُّ  لف: (القواملصنِّ قال

وره مهم إجياب ظهوإلزا اإلمامقدح بغيبة ال :ةصماإلمامة والع

لزامهم وجود و إ ة.يف املعرف -  اهكام قلن - د الطريقباطل، لوجو
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وقيام  ه الذين يرجعون إليه.نكتفي بخلفائ األنَّ  باطل، دةة متعدِّ مَّ أئ

ة وكالمنا يف رعيَّ  ،صمةل الععقَ ه ال يُ نَّ ، ألحُّ مقامها ال يص اغريه

ا ا ممَّ ألهنَّ فاسد، لعصمة اع جريان اتنام لوختيُّ  غري معصومني.

] منني [املؤري وحاجة أم ندنا.السيّام ع لكبائر،يزجر عنها كا

 ح، بل لتعليم األحكام.تناع من القبين لالم] يك[مل   النبيِّ  إىلٰ 

 سقط فتحتاج إىلٰ ال ت أنْ  ايبة إمَّ لغزمان ااحلدود  بأنَّ  كوالتمسُّ 

ة يف د ثابتاحلدو اطل، ألنَّ ب يعةرش، أو تسقط وهو نسخ الرهظهو

هم فأمر وإالَّ  ،توفاهام ظهوره اسأدركه يها، فإنْ تحقِّ جنوب مس

واالقتداء ]] ٤٨٦[[ص / يف له.املخ وإثمهم عىلٰ  ،اىلٰ تع اهللا ىلٰ إ

م قتداء هباال ألنَّ ، عصمتهم عيدة ال يوجببابه يف األطراف البنوَّ 

ف الشيعة تالواخ .وهلذا يقتدون بإمامهم ،ما كان ألجل فعلهم

فيه  فيه رجعناا اختلفوا وم ،عوا عليه حقٌّ مام، فام أمجيبة اإلكان لغ

دعاوي  ني املؤمنأمري  من اختالف قول ٰى عدَّ وما يُ  صله.أ  إىلٰ 

ك مسُّ والت م. بهتُ ها يف كُ يم أصحابنا علوقد تكلَّ  ،اد فاسدةحآ

 مَّ ثَ ] به[ ٰى وإذا اكتف ،النقل نم ن اإلمام فال بدَّ البعد ع عبوقو

من  كون اإلمامبه له يكتفي ألنَّ  م مجلة فاسد،اإلما به عن ٰى اكتف

 عاص عىلٰ بن ال وتقديم عمرو فظ. امل يوجد احل مَ دِ ذا عُ وإ ،ورائه

يف  القول منهام. مر كان يف السياسة، وهو أعلم هباأيب بكر وع

بني األوصياء  ةعه التسويوتتبُّ  صِّ وجوب الن اض عىلٰ عرتاال

 واعلم ة.خلفيَّ صهم بالصفة ااختصا ، لعدمة فاسدئمَّ ألوا اءمرواألُ 

ه  كالم كلُّ الو ،م مضطربلخصول يبَق ت مل ة إذا ثبتهذه الصف أنَّ 

 ).تعاىلٰ  ر بعون اهللاا تقرَّ رنا فيها مرَّ وقد ق  ،بوهتايف ث

الفني لنا يف  ضات املخاهذه اعرت( :)هظلُّ دام (الشارح  قال

 واب عنها:جلع ام مامة والعصمة والنصِّ إلوجوب ا

ن لكا طفاً ن اإلمام للو كا( :خالفني لنالوا) يعني املل: قااألوَّ 

س ني اإلمام (ليه) يع(ألنَّ  ) أي عن اللطف،نهلنا ع انعاً م تعاىلٰ  اهللا

 ،يل باطلتاوال ،ذٍ نا) فيه حينئلفال لطف  ،بظاهر وال قاهر اليد

 م مثله. واملقدَّ 

 مامة)ام باإلفه القيلَّ وكام مخلق اإل تعاىلٰ  اهللا نَّ (واجلواب: أ 

اع ك وأطل ذلمام تقبَّ (واإل ،ئفهابوظا عبائها والنهوضأ ل أي حتمُّ 

(وهذا) القدر  ،مامةم باإله) أي يف القيافي تعاىلٰ  هللا

ا أمَّ  م،اإلما وعىلٰ  تعاىلٰ  اهللا ]] (هو الواجب عىلٰ ٤٨٧ [[ص/

 ءك يشذلف ،تثال أوامره وطاعتهموهو ا ،فنياملكلَّ  واجب عىلٰ لا

ف حاصل من  اللط بة الطريق إىلٰ في زمان الغية، فمَّ األُ  يرجع إىلٰ 

للوم فا ،طفعوا أنفسهم اللمنوالناس قد  مام،ن اإلوم ىلٰ تعا اهللا

  ، تعاىلٰ  ة اهللاف(وهذا كام يف املعرفة) يعني معر .ليهم) يف ذلكع

وخلق  ،يها من اإلجيادالطريق إل تعاىلٰ  ا فعل اهللاذا لطف إ(فإهنَّ 

لو منع  ، (فمعرفته تعاىلٰ  املؤّدية إىلٰ مات) املقدَّ حتصيل  ىلٰ ع درةلقا

 .)لطفاً  كون املعرفة يف ذلك قادحاً  يكن ظر ملمن النبد نفسه الع

م سلِّ ا ال نُ أنَّ  ٰى بمعن ،زمة املذكورة يف االعرتاضاصل منع املالواحل

، طفلنا عن الل مانعاً  اىلٰ تع لكان اهللا لطفاً  لو كانت ةاإلمام نَّ أ 

 ة.مَّ األُ  إىلٰ ط يده مستند انبسا م وعدمتتار اإلمااسو

  يف كلِّ  ودام غري موجاإلم( :فنيملخالا) يعني اثاين: قالو(ال

 ،ورةجوده وبإمامته بالرضقت من أوقات وو كلِّ أي يف مكان) 

طف يف عدم الل ان (يقتيضمك يف كلِّ  ي عدم كونهأ (وذلك) 

يف  يكون ) بأنْ ةد األئمَّ تعدَّ ي يلزم أنْ  لو عنه، فكانخي املكان الذي

 ف مذهبكم. ، (وهو خالاممن األمكنة إم مكان كلِّ 

ابه (ونوَّ  ، مامباع اإلباعه) يعني اتِّ اتِّ ء حيصل بكتفاواب: االاجلو

مكان  يف منهم احدٍ  وود كلِّ جو إليه يف األحكام)، فإنَّ  جعنيالرا

مع رجوعه إليه وأخذ   امة اخلالية عن اإلمن األمكنم

فبطل استلزام ذلك املكان، ين يف لموجودعنه لطف ل امحكاأل

 ه.غريإمام  وجوداللطف أو  نه ععنه خلوُّ  املكان وِّ لخ

(اإلمامة  :مامةوجوب اإل عىلٰ  الدليلأي يف (الثالث: قلتم) 

مل يقم إذا  مُّ تام يإنَّ ( عني الدليل، وهذا) يةلطف، فتكون واجب

 لطافمن األ قام غريها) ا إذ ا اإلمامة (مقامها، أمَّ غريغريها) أي 

 ،لبدلا جبة عىلٰ ا)، بل تكون والتعيني ىلٰ ا ال جتب عهنَّ (مقامها، فإ

اإلمامة أو  األمرين: إمَّ أحد ا الواجب]] ٤٨٨[[ص / أنَّ  ٰى بمعن

 عىلٰ  اهو وجوهب اموبكم إنَّ ومطل ،مهااذلك اللطف القائم مق

 تعيني.ال

ئون وزمان يلتجع صق العقالء بأرسهم يف كلِّ  نَّ واجلواب: أ 

طريق آخر  و كان هناكدفع الفساد، فلالرؤساء يف  نصب إىلٰ 

للفساد  دفعاً  آخر اً ك) أي مل يفعلوا طريقذليكن كمل  امَّ ـول ،وهللفع

 ماهم يف زمان ه أو بعضي اللتجئوا إلنصب الرؤساء، وإالَّ  ٰى سو

 .يف نصب الرؤساء سادي انحصار دفع الفنحصار) أ (لزم اال

سوا ية لي يف رعيَّ لبحث فيهم) أ إذ ا ،عصومنية غري ميَّ رعال (وألنَّ 

اخلطأ) لريشدهم  يهعل ن يؤمَ معصوم  إىلٰ (فيحتاجون  ،نيمعصوم

 ر أنْ تصوَّ ئح، (وغري اإلمام ال يُ نعهم عن القباات ويمالطاع إىلٰ 

 ).وماً يكون معص
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ن يكو ر أنْ تصوَّ مام ال يُ اإلغري  م أنَّ سلِّ ا ال نُ نَّ إا نظر، فهذويف 

عصمة و مة فاطمة بنا عصمن مذهوكيف و ،اً وممعص

مل يكن   فني وإنْ الخي املرأ  ة عىلٰ مَّ وجمموع األُ  ،ياءواألنبئكة املال

 ؟معلوم فيهم شخص

يص  املعا  ىلٰ إلمام كغريه يف باب القدرة) أي ع ابع: قالوا: ا(الر

ذلك) أي  ه ك يكون غري أمكن أنْ  معصوماً  (فلو كان، والطاعات 

ري  إمكان عصمة غك) أي لكن ذل( ، القدرة  يف ام هيلتساو ،معصومًا 

]  نْ ا أ لإلمام ([إمَّ ر غاي املعصوم امل ذلك ه) أي ألنَّ نَّ ل، ألم (حما اإلما 

لعدم   اً وال مأموم  ة، أو ال يكون إماماً د األئمَّ تعدُّ  فيلزم إماماً يكون 

هيب من  الرت غيب يف الطاعات و يف الرت  ي إلمام) أ ا حتياجه إىلٰ ا

وجود  ) وهو الكلُّ ته، (و) لعصمعنه القبيحر يصد (إذ ال ،املعايص 

ة  د األئمَّ ا تعدُّ مه و ، ه من الزمي  واحدٍ  وكلُّ  ، اإلمام غري  صوم آخرمع 

 . فني (حمال) من املكلَّ   ماً وال مأمو  اماً كون إم ن ال يووجود م 

ذكرمتوه)  (وما ،امملغري اإلي مة ممكنة) أ اب: العصو(واجل

 مأموماً وال  إماماً  فني الكلَّ ملض ابعة أو كون د األئمَّ عدُّ م تمن لزو

 غري،  ال اسدس لدفع املف مام لياإل ف إىلٰ كلَّ املحاجة  ل، ألنَّ (باط

 أمري املؤمنني  احلال عليه يفام هو ك يضاً ائع أ بل لتعليم الرش

ري مأ  فإنَّ  )، اة النبيِّ ]] حي٤٨٩[[ص / يف حال 

من فعل   اعمتنال(ال يف ا  النبيِّ  ىلٰ إ اً كان حمتاج  ننياملؤم

سن احللك حال وكذ ،ئعاتعليم الرش بل يف قبائح،ال

 أبيهام.  حياةيف  واحلسني

مام اإل أنَّ  عىلٰ  تدللتمنتم اس(أ  :قالوا) يعني املخالفني :ساماخل

ا  ة إمَّ بمان الغيز ة احلدود، ففيوإقام محمتاج إليه يف تعليم األحكا

م منه نسخ لز ياينوالث .أو ال ،ود ثابتاً ع احلديترش ٰى أن يبق

احلدود ما دام يع ئها ترشالقتضا ة،اإلسالميَّ ة) أي يعالرش

يعني وذلك) ( ،هلا لك احلكم يكون نسخاً ذ رفع، فف باقياً التكلي

يلزم منه إجياب  لواألوَّ  .ة (باطل باإلمجاعسالميَّ يعة اإلسخ الرشن

 دكم باطل.وهو عن ،تعاىلٰ  هللا ره عىلٰ هوظ

هور ظ دركأ  قطة، فإنْ ساري غ واجلواب: احلدود ثابتة

ا  الفاعلني ملذنبني عليهم) يعني املا إلقامته نيحقِّ املست  ماماإل

ٰ  إالَّ و ،(أقامها عليهم ،جب احلدوديو يوم  عاىلٰ ت أمرها اهللا توىلَّ

ستيفاء الفاء) أي تي(بالرتك لالس اصل حلاوكان اإلثم)  ،القيامة

من املانع له ) ه ل املخيف  الدنيا] (عىلٰ العصاة [يفاحلدود من 

 سط اليد.هور وبالظ

)  انمكبلد و كلِّ  اإلمام يفيكون  أنْ  تنعمقالوا: ي سادس:(ال

 بلد إمام يكون يف كلِّ  نْ ة) بأاألئمَّ د أي يف وقت واحد، (وتعدُّ 

تدي قامه ليقملقائمني ا ابمن النوَّ   بدَّ فال (غري واجب باإلمجاع،

يكون  نْ ب أ جيوذلك النائب ، اإلمام عن  ٰى نأ هبم من

 م.عصوامل ي إىلٰ هام اجة إنَّ احل نَّ ، ألاً معصوم

،  حد (يف الدنيا كاٍف الوا أيملعصوم) وجود ا أنَّ  واجلواب:

ته، وهذان) أي مراجعته ه وخياف مؤاخذيراجع النائب فإنَّ 

ما  بخالف ،صيةفاع املعتتضيان اريقخمالفته ( ذة عىلٰ اخؤوخوفه امل

حيث ئب من تداء بالناق واال ، يكن هناك معصوم أصالً إذا مل

 ه.تدي النائب بوهلذا يق ،معصوامل إلماماباعه ألمر اتِّ 

هم   فروعالسابع: اختالف الشيعة) أي يف]] ٤٩٠ [[ص/

تهم، ن أئمَّ ع مم يأخذون أحكامهمقالتهم)، ألهنَّ فساد  يل عىلٰ (دل

أو خمالفة الواحد من تهم أئمَّ اختالف  عىلٰ  يدلُّ  فيها هم ففاختال

 يف عصمتهم. ا يقدحك ممَّ وذل ،لنفسهم تهمَّ أئ

 د بمنالعه عدإلمام وبكان لغيبة ا امالف) إنَّ ختاجلواب: اال(

 -  رواة عنهمأعني ال -  ائطة الوسوكثر ة مه من األئمَّ تقدَّ 

الف تاخ عىلٰ  عةاختالف الشي يدلُّ  ال واختالفهم، وحينئذٍ 

بعض ب كذ لالحتام ،واحد منهم لنفسهخمالفة الوال  ،تهمأئمَّ 

 .نهم ع نقل احلكم يف ائهأو خط الرواة

يأخذون  حينئذٍ  مهنَّ ألتلفوا)، ملا اخ اهراً ان اإلمام ظو ك(ول

 ختالف يف أحكامه.هو معصوم ال او ،سطةبال وااألحكام عنه 

) فهو حقٌّ (عليه،  ةني الشيعيعيبة (فام أمجعوا) لغاا يف حال وأمَّ 

  يسهم، (وما رئم ودهفيهم، لكونه سيِّ  مام لدخول اإل

 األصل. ىلٰ إع فيه رجَ يُ  وا فيهاختلف

وقد  ،لإلمام األوَّ هو ا  املؤمننيأمري  : إنَّ ثامن: قالواال

حكم بقضايا، ثّم رجع يف الفتاوي و أقوال اختالفظهر عنه 

  واحدٍ  كلِّ الة كون حة)، الستصمبطالن الع عىلٰ  دلُّ يوذلك  ،عنها

 .صواباً  ضنيمن النقي

ف يف النة لالختضمِّ ر املتاألخباو ،من ذلك نعامل: (واجلواب)

ن) له الناصبون اسدواحل ا إالَّ سدة ال ينقله(أخبار فا يه فتاو

فاق) من مع وقوع االتِّ  ،يهافت إللتَ ال يُ ة اذَّ (وهي شله العداوة، 

 حكام.فتاوي) واأليه يف اللع إرجَ يُ ن كا ه أنَّ  (عىلٰ  عياجلم

وكامل فضله  ة عىلٰ بار الدالَّ خاأل لفقد أورد املخالف واملؤا(و

 وعيلٌّ  لملعمدينة ا«أنا   قوله:يف  لنبيِّ عن ايف العلم  منزلته
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مع  وعيلٌّ  عيلٍّ  مع «احلقُّ  ه:وقول ،»عيلٌّ «أقضاكم  وقوله: ،باهبا»

رة ث املشهوين األحادم وغري ذلك ،ا دار»م ثيدور حي احلقِّ 

ار خبهذه األ ضعارَ تُ ]] املتواترة)، فكيف ٤٩١[[ص ر /واألخبا

 ؟اسدون لهمبغضوه واحله وقلها أعداؤنة آحاد شاذَّ خبار] [بأ

كليف قط التمل يس عن بلد إلمام إذا كان نائياً ا: اواللتاسع: ق (ا

 يتفاك النقل، وإذا الَّ إ فمعرفة التكلي وال طريق هلم إىلٰ  عن أهله،

م ماعن اإل  عن رسول اهللا اء بالنقل وقع االكتفل هاهنا قبالن

 .ةً لمج

مام إذا كان اإللط من الغ ظاً وام يكون حمفقل إنَّ ب: النواجلوا

ا تعريفنالفاسد من الصحيح، وهو) أي  فناعرِّ بحيث يُ  من ورائه

ف ما خالبحه (ممكن مع وجوده يف غري البلد املنقول وصحي فاسد

يف  كون بعده ه ي، فإنَّ  لنبيِّ النقل عن ا وهو ،ذكرتم)

 يححة الصم بصحَّ العل نا إىلٰ ال وسيلة لو يف،حرة اخلطأ والتمظنَّ

 . غري املعصوم د الفاسد منفسامنها و

أيب  ىلٰ لعاص عو بن ام عمرقدَّ   النبيَّ  ا: إنَّ قالو :(العارش 

ه، فلم يكن تقديم من (ومها أفضل ،ره عليهامعمر) وأمَّ بكر و

 .(قبيحاً  لالفاض ىلٰ فضول) عامل

أعلم  وهو كان ،برواحلر مه يف أمقدَّ  ه : أنَّ واجلواب

 احلروب. فيها)، أي يفمنهام 

ة يف األئمَّ  نصِّ لا ن اعتبارلوا]: جيب) م: [قادي عرشحلا(ا

عليهم) لعدم  النصِّ مراء يف واألُ وصياء ة واأل(تساوي األئمَّ 

 ف مذهبكم. الخالفرق، (وهو 

وجود فيهم ل صَّ وجبنا النأ  ة مَّ ئاأل أنَّ : واجلواب

 هة)، أي كونيَّ األفضلعصمة ووهي ال ،همفينا لية عالصفات اخلفيَّ 

  سيلة إىلٰ ال و، وئلالفضا زمانه يف مجيع اه من أهلن عدأفضل ممَّ 

(بخالف غريهم)  صادقاً ن ثبت كونه ادر ممَّ الص  بالنصِّ علمها إالَّ 

وال كون  ،العصمة رتط فيهمنشا ال والوالة، فإنَّ  ءمرامن األُ 

بل  نه لظاهره،اطة بواوال مسا ،أفضل من غريه لواحد منهما

 ال خيتار بعضهموذلك  ،بالذنو ن اقرتافع المة ظاهرهفينا سيك

 م.إلماا بنظر

 قواعد ٰى مبن كر أنَّ ذ ف املصنِّ ]] (ثّم إنَّ ٤٩٢[[ص /

  الثني عرشا تهمبات إمامة أئمَّ ثإيف اإلمامة)، أي يف  اإلماميَّة

مام إلن اكوإمامته ووجوب  يعن ادُّ غريهم ممَّ  اء إمامةوانتف

 اإلمام، مة) يفجوب العصو (عىلٰ  ذلكوغري  عليه منصوصاً 

، يعني وجوب كون اإلمام معصوماً مة، قدَّ ملهذه ا(وقد ثبتت) أي 

 .ةة) يف مجيع هذه املسائل املذكورخلصم بالكّليَّ نقطع ا(فا

*   *   * 

 ):هـ٨ائقي (ق ابن العت التببني/و اإليضاح

 ًا بأنَّ جوهبا مطلقو ىلٰ ع فاملصنِّ واستدلَّ ]] ٣٦٧[[ص 

 ب منقرِّ يُ  هه لطف فألنَّ ا أنَّ أمَّ  .واجبلطف  لُّ وك ،مامة لطفاإل

ورة الرضقالء يعلمون بالع لك ألنَّ وذ ،د عن املعصيةبعِّ اعة ويُ الط

رهم  جهارش ويزلتمنعهم عن التغالب وايه إذا كان هلم رئيس أنَّ 

ح أقرب الالص فعل الطاعة كانوا إىلٰ  هم عىلٰ وحيثُّ ملعايص عن ا

 م.دَّ فلام تق تعاىلٰ  اهللا ىلٰ واجب عاللطف  نَّ ا أ وأمَّ  .د أبعدالفسا ومن

 ه.آخر ...) إىلٰ ف عقيلامة لطاإلم م أنَّ سلِّ قيل: ال نُ  نْ فإ( وله:ق 

 آخره. ) إىلٰ ...واجلوابوقوله: (]] ٣٦٨[[ص /

 ه واضح. وكالم ،حسن جوابأ عن ذلك  ابوقد أج

 .)؟ فسدةنوع من امل عىلٰ  اال جيوز اشتامهل مَ ـلِ ( :قوله

به  يكفي يف وجوب نصطفًا الاإلمام لكون  أنَّ  ل: معناهأقو

ٍف يف  ملفاسد غري كاتفاء اان نُّ مل يعلم انتفاء املفاسد، وظ  مااهللا عىلٰ 

اسد فنًا ملضمِّ يكون نصب اإلمام مت نْ أ فيجوز  ،اهللا الوجوب عىلٰ 

 نصب واجبًا عليه. فال يكون الها اهللايعلم

ملفاسد ا نَّ أل ،مبه معلويف نص ملفاسدانتفاء ا نَّ أ  :ابواجلو

ام تكون واجبة وإنَّ  ، ليناجب عاهبا واتناج ألنَّ  ،معلومة لناصورة حم

 واملفاسد ،يف بغري املعلوم حمالإذ التكل ،اهاا علمنينا إذعل

ف خالصًا عن ن اللطفيكو ، اممنصب اإل عنملعلومة لنا منتفية ا

 اهللا. عىلٰ  اً فيكون واجب ،وب املفاسدش

مجيع املفاسد  م أنَّ سلِّ ال نُ  قول:ي أنْ  (ولقائلهاين: األصف قال

 لنا). مةومعل

 لينا.االجتناب عنها واجب ع ألنَّ  وله:ق 

ا أمَّ  ،ناهافرينا االجتناب عن املفاسد التي عام جيب علإنَّ قلنا: 

 . لينا اجتناهباجيب ع رفها فالعلتي مل نا املفاسد

 ،دت مفاسها ليستي مل نعرفالسد فاأقول: امل]] ٣٦٩[[ص /

 يد.قًا ال بقطلع املفاسد والقبائح ممجيون باجتناب فا مكلَّ ألنَّ 

  ،هاعن ة مل ينفّك لإلمامالزمة املفسدة لو كانت  واعلم أنَّ 

 جَ  :وكقولهوالتايل باطل قطعًا، 
�

 �ِ إِ�
َ

ك
ُ
 اِعل

�
 مَ اِس إِ لن

ً
 اما

فتجب  ،نهاع انفكاكهانت مفارقة جاز ولو كا]، ١٢٤ لبقرة:[ا

 اك.االنفكتقدير  عىلٰ 
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ف فيه وهو طلل اب اإلمام إذا انحرصام جيب نصإنَّ  قيل: فإنْ 

مقام نصب  ر يقوملطف آخيكون هناك  ه جيوز أنْ فإنَّ  ،نوعمم

 ق اللطف.قُّ حلت ، نصب اإلمامفال يتعنيَّ  ،ماماإل

ه يف نصب  وجه الذي ذكرناال اللطف عىلٰ  انحصار نَّ قلنا: إ

 زمان إىلٰ  بلد وكلِّ  يف كلِّ تجئون وهلذا يل ،ءعقالللاإلمام معلوم 

 الف.الختلناشئة من اا سدالرؤساء دفعًا للمفا نصب

يعة الرش ه حيفظألنَّ  ، نفسهلطف يف وجود اإلمام واعلم أنَّ 

وعدم  ،رآخفه لطف قصان، وترصُّ نوالوحيرسها من الزيادة 

 يتمُّ  امإنَّ اللطف  فإنَّ  ،من اهللا ا ال منه والمنَّ املللطف الكا

 وإذا مل نفعل ،هلامثاونواهيه وأم رهوقبول أوامته نرصعدته وبمسا

 ا. اللطف الكامل منَّ عدم مور كاناألُ ذه ه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  قداد السيوريامل /إلهليَّةوامع االل

ة مذهب  يَّ حقِّ  عىلٰ  الستداللا املقصد الثاين: يف] ]٣٢٥ص [[

 :اإلماميَّة

 وفيه أبحاث:

 ،تعاىلٰ  اهللا عىلٰ  عقالً جب مام وال: نصب اإلألوَّ ا ][البحث

 .تعاىلٰ  عليهواجب ]] ٣٢٦/[[ص  فلط وكلُّ  ،ه لطفألنَّ 

الناس مع  ة أنَّ التجربيَّ  ورةلرضلوم بافمع ،ٰى ا الصغرأمَّ 

ي عن هيها الناعلمر بالطاعة الباعث آلطاع اوجود الرئيس امل

ساد لفن اومالصالح أقرب  ونون إىلٰ صية الزاجر عنها يكعامل

 ،ٰى ا الكربوأمَّ  .ون لطفاً فيك ،كسن العه يكومومع عد ،أبعد

 بياهنا.م تقدَّ  قدف

  ما مل تنتِف  ري كاٍف وجوب غوجه ال بأنَّ  ٰى الصغر عىلٰ  َض اعُرتِ 

 ائها؟قلت بانتف مَ املفاسد، فلِ 

 مَ وقد ال كالوعظ. فلِ  ،املعرفةك يتعنيَّ د منا، لكن اللطف ق لَّ س

 ل؟ألوَّ ا ه من القسمقلت: إنَّ 

 ،ةنيَّ ية ال الدِّ الدنيويَّ لرئاسة ن حيث الكن ممنه،  هأنَّ  مناسلَّ 

ء العلامة بينيَّ ال تستغني عن الدِّ  مَ ـ، لكن لِ ثايناالعتبار الولطفيته ب

 ة بامللوك؟وعن الدنيويَّ 

حيث ال بملعمورة ا هو يف أطراف نْ يف مَ  ما تقولمنا، لكن سلَّ 

 ؟ه كيف ينتفع باللطفصل إليه خربه، فإنَّ ي

يده ال  انبساطهوره وك مع ظذللك كيكون ذلكن  ،مناسلَّ 

 الثاين. لو يف غيبته، ومرادكم و مطلقاً 

ا  اها، ألنَّ لعلمن و كانتاملفاسد ل ل بأنَّ عن األوَّ  وابواجل

 فون باجتناهبا. لَّ مك

ند نصب عالواقعة ن كالفت ،واقعة معلومة : بل هيقلت إنْ 

يب أ  مذهب ىلٰ ع ابجلوا هذا ام يتمُّ ، لكن إنَّ مناسلَّ  .عض الرؤساءب

 اهللا. جبتموها عىلٰ أوكم كم، ألنَّ مذهب ىلٰ ال عحلسني ا

رج ر ال ُخي ّل نادفق فهو أق اتَّ  ه إنْ نَّ أ ل: األوَّ اجلواب عن  :قلت

رج خلق النار ُخي  كام ال ، ااألكثري عن كونه مصلحي� املصلحي 

 وب العجوز، ألنَّ امل عن ذلك بإحراق ثصلحة العم مل عىلٰ شتامل

 الزمه هذا مع أنَّ  .كثري رشٌّ ل القلي الرشِّ كثري ألجل الري خلترك ا

ت الرئيس الذي دلَّ طلق  ال ممعنيَّ لرئيس ]] ٣٢٧[[ص /

مل يكن  ه وإنْ عن الثاين: بأنَّ و ة بنصبه.طفيَّ ول اللحص ىلٰ ورة عالرض

 .جلواب أيضاً ا فيأيت ،اوبه منَّوجا، لكن اعتقاد ه منَّبنص

يه من إل ناكام أرشيني، التع عىلٰ  تالتجربة دلَّ  ثاين: أنَّ وعن ال

ء لتجاا وألنَّ  .دوبني الصالح والفسا ،دمهنصبه وع مة بنياملالز

نصب  إىلٰ اهلرج واملرج ر عند األعصاالعقالء يف سائر األمصار و

 ما. قتاً و ا إليهو اللتجئوإالَّ  ،هلا ه ال يدلُّ أنَّ  عىلٰ  الرؤساء، دليل

 عاً ام مهببل  ،ر الثاينتباعبااله تلطفيَّ  : باملنع من أنَّ وعن الثالث

 يف املقصود. ٰى ه أقونَّ أل له،وال بدل 

دون دمها بين وامللك توأمان ال ينفع أحلدِّ ا بع: بأنَّ وعن الرا

 لزم احد، وإالَّ حلكمة وجودمها يف شخص وخر، فاقتضت ااآل

 ،املجتهد عن السلطان ملك العااعند انفكم نقض غرض احلكي

 .  احلاليف عاً ماحلكم و ٰى فتوال إىلٰ  جةوحضور الواقعة املحتا

ه إليه عدم وصول خرب امس: بأنَّ وعن اخل]] ٣٢٩ص [[/

ينتقض  ها نقول: إنَّ أنَّ  عىلٰ  .اً لوقوع األسفار للتجارة غالب بعد،مست

الفرض  تسليم عىلٰ و .عنها جوابنا هنا ب املعتزيلة، فجوابالنبوَّ 

ادة يز يتاآلب ويظهر من اجلوا .رئيسيكون له  ول: جيب أنْ نق

 هنا. 

ا مع ظهوره ، أمَّ طلقاً ه لطف مأنَّ  ارا إذ نختبأنَّ سادس: لوعن ا

حفظ طف يف جوده لا حال الغيبة فنفس وه، وأمَّ طفيتظاهر متام لف

أوليائه  يف حقِّ  قصان، وكذاضبطها من الزيادة والنيعة والرش

 عن املقبّحات، إذ المن الواجبات وبعدهم م  قرهبيفقدين له عتامل

يكون  ينئذٍ وحهوره عليهم، ينه وظكمن متوقت  كلِّ  يفون منيؤ

 ل لطف آخر.ب ،همتام لطفيت يف فه رشطاً كينه وترصُّ مت

وهو  ،ل: منه تعاىلٰ األوَّ مور ثالثة: أُ امها بة متفيَّ ويف احلقيقة اللط
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ل  حتمُّ  وهو ، ه نلثاين: ما والتعيني، وقد حصل. التمكني

 ]]٣٣٠[[ص / .ضاً أيحصل  امه بأعبائها، وقداإلمامة وقي

، وهذا مل حيصل، فعدم ياد له والطاعةقنوهو اال ،اث: منَّلثالا

 ا.منَّ لطف التامِّ ال

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  سيوريداد الاملق /إرشاد الطالبني 

 :]تعاىلٰ  يالبار عىلٰ  ةمامة واجبإلكون ا[]] ٣٢٦[[ص 

ا هنَّ ، ألعاىلٰ تاهللا  بة عىلٰ : وهي واج]مة احليلِّ الَّ الع ي[أ  قال

 ٰى ا الصغرأمَّ  ة.اجبو مامةاإلاجب، فلطف و لطف، وكلُّ 

 كان هلم رئيس ٰى لناس متا ورة أنَّ بالرضا نعلم نَّ ة، ألوريَّ فرض

عل  ف ضهم عىلٰ رِّ وُحي  هم عن املعايصيردع] ]٣٢٧ص [[/

لفساد أبعد. ومن ا ربق الصالح أ  ىلٰ إالناس يصريون  نَّ إالطاعة، ف

 مت. د تقدَّ فق ،ٰى الكربا وأمَّ 

 )ما(ي هو مطلب امة الذماإل مفهوم ن بيانفرغ م امَّ ـل ول:أق

أم ال؟ فنقول:  اجبةمامة ول اإلأي ه )، هل( رشع يف مطلب 

 ثة:مات ثاليف مقااختلف الناس 

  ىلٰ إمن الناس  ر؟ فذهب اجلمهوهل هي واجبة أم ال ل:وَّ األ

طي وهشام الفو صمِّ ن اخلوارج واألنجدات ملل خالفاً  اوجوهب

مام ز نصب اإلجيو :القا صمَّ واألنجدات ال  أنَّ الَّ إ، لةتزمن املع

  . فاسدهمعن مف، لريدعهم ال االضطراب وعدم التناصح

ذلك  نَّ أل حال االضطراب،نصبه   جيوزعكس وقال: ال وهشامًا 

 وقيام الفتنة. لرشِّ ازيادة  ىلٰ إي ؤدِّ قد يُ 

بنا  ذهب أصحا؟ فأم سمعاً  ة عقالً هي واجب للثاين: ها

 ىلٰ إ زلة بغدادعتماحظ وي واجلني البرصحلسا أبوو يَّةاإلمام

ة ديث واحلشويَّ احل اعرة وأصحابشان واألائيَّ بَّ وذهب اجلُ  ل،وَّ األ

 الثاين.  ىلٰ إ

  لق؟ أي جيب عليهماخل أم عىلٰ هللا ا واجبة عىلٰ  هل هي  لثالث:ا

 نيفذهب أبو احلس .فسهمر عن أنرضلل دفعاً  ينصبوا هلم رئيساً  أنْ 

 بناحاصوذهب أ الثاين،  ىلٰ إي عبجلاحظ والكي واالبرص

 .لوَّ األ ىلٰ إة سامعيليَّ واإل

منا معرفته علِّ ليُ  اهللا ب نصبه عىلٰ ة: جيسامعيليَّ فقالت اإل

جيب نصبه  :الب. وأصحابناة واملطدلَّ ألوجوه ا ىلٰ إ ويرشدنا

ة واجتناب عيَّ ة والرشيَّ لعقبات الاجلنا يف أداء الو فاً طليكون ل

 .قُّ هو احلو  هلا، فظاً حاعة يللرش ناً ويكون مبيِّ ، اتقبّحملا

ف واجب واللط ،ا لطفذلك: بأهنَّ  ف عىلٰ املصنِّ وقد استدلَّ 

 .تعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

يب وري التجرالعلم الرض نَّ فأل ،ٰى الصغرا أمَّ ]] ٣٢٨[[ص /

ن سطوته وخياف يهمف ا كان هلم رئيس مطاعذإالناس  حاصل بأنَّ 

الطاعات  عىلٰ م ملهدهم عليها وحييتوعَّ عايص ويمنعهم من امل

ن الفساد أبعد، لطاعات أقرب وما ىلٰ إكانوا ليها، دهم ععيو

قد ف ،ٰى ا الكرب. وأمَّ مامة لطفاً اإل تكوناللطف، ف ٰى وذلك معن

 م بياهنا. تقدَّ 

 اللطف عىلٰ  نَّ وذلك أل هنا ممنوعة، ٰى الكرب نَّ إقلت:  نْ إ

 لهب فعف، فالذي جيكلَّ املمن فعل ، وتعاىلٰ  اهللان فعل ممني: قس

امة من القسم ماإل نَّ إ :قلت مَ ثاين، فلِ ال ال لوَّ ألا هواهللا  عىلٰ 

 أنَّ  ٰى ن[بمع تكون من القسم الثاين؟ ز أنْ ال جيو مَ ـلِ ل؟ ووَّ األ

 فيكون نصبه واجباً  املذكور، ٰى باملعن اماً ون هلم إمفني خيتاركلَّ امل

 ].ه تعاىلٰ يال عل همليع

 جهني: وجلواب من قلت: ا

ر خفي مام، وهي أميف اإل مة رشطلعصا أنَّ  بنيِّ نُا سنَّ أ  ل:وَّ األ

مام يكون نصب اإلفال م الغيوب،  لعالَّ الَّ إحد عليه ع ألالال اطِّ 

  منه. الَّ إ

ة لزم مَّ األُ  ىلٰ إتيار والتفويض انت باالخمامة لو كاإل : أنَّ الثاين

 ملرج.اهلرج وواد وقوع الفسا

 ]:ماماإلعدم وجوب نصب ب القائلني  جلواب عنا[

ذا مل يقم غريه إ ام جيب  نَّ إ ف   يقال: اللط: ال ] ة احليلِّ م عالَّ ي ال [أ   ال ق 

امة من م اإل  نَّ إ : م قلت  مَ ه مقامه فال جيب، فلِ م غري ا مع قيا مَّ مقامه، أ 

 وجه  عىلٰ ل ذا مل يشتمإ ب اللطف  ام جي نَّ إ ل؟ أو نقول:  وَّ لقسم األ قبيل ا

 نَّ ألو نه؟ مويعل وجه قبح ال  مامة عىلٰ اإل ل وز استعام ال جي  مَ قبح، فِل 

 مبسوط اليد مام ظاهراً ذا كان اإل إ  اً ام تكون لطف نَّ إ مة ما اإل 

 .عايص جار امل مامة، وهو انز منه منفعة اإل  يحصل ل ]] ٣٢٩  [[ص / 

  فاء الفائدة.ت يده فال جيب، الن  وكفِّ مام  ة اإل ا مع غيب أمَّ 

 ىلٰ إزمنة األع وصقايع األء يف مجء العقالا: التجولنقا نَّ أل

 ٰى آخر سوانتفاء طريق  عىلٰ  يدلُّ  ظامهم،ن فظح يف اءنصب الرؤس

فون باجتناهبا، مكلَّ  انَّ حمصورة، أل مة. وجهة القبح [معلومة]مااإل

ء ف ما ال يطاق. وال يشلزم تكلي الَّ إو ،علومةتكون م وأنْ  فال بدَّ 

 كان نْ إموجودة و ائدةمة. والفاميف اإل قن تلك الوجوه بمتحقِّ م

 ف.املكلَّ   حقِّ لطف يف وقت وره يف كلِّ هظ ويزجت نَّ ، ألغائباً مام اإل
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عرتاض عليه   االلوبه، رشع يفمط ر الدليل عىلٰ ا قرَّ أقول: ملَّ 

، ٰى الصغر منع مّ ث الً أوَّ  ٰى ع الكربورد منواجلواب عنه، وأ 

 .ب البحثي هو العكسيواملناسب للرتت

متيه، فال  قدَّ بكلتا م ممنوع دليلكم نَّ أ  :هو ،رتاضعوجيه االوت

 كم.مطلوب هي عنيجته التي يتندق تص

 ني:فلوجه ،ع كرباها منأمَّ 

غريها  ذا مل يقم إ للوجوب يتعنيَّ  امنَّ إمامة اإل ةلطفيَّ  ل: أنَّ وَّ األ

الواعظ  ظيقوم غريها مقامها، كوع نْ جلواز أ ،، وهو ممنوعمقامها

نة متعيِّ  فال يكون ،ونه لطفاً امه مع كقم غريه مقوه قد ينَّ إف

 طلوب.وهو املارة، خصال الكفَّ  منة داحللوجوب، كالو

وجوبه وجه الواجب ال يكفي يف  أنَّ الثاين: ]] ٣٣٠[[ص /

اسد  القبيح واملف ر وجوهاء سائمع ذلك من انتف ، بل ال بدَّ جوبهو

 عىلٰ ل اشتم نْ إمفسدة و عىلٰ  ، الستحالة وجوب ما يشتملعنه

 .حيللمفسدة، وهو قب الً فاع تعاىلٰ هللا ا لكان الَّ إة، و حمصل

كفي تها ال يم لطفيَّ تقدير تسلي مة عىلٰ مااإل نقول: نئذٍ حيو

  ن انتفاء وجوه املفاسد منها، لك ممع ذ  بدَّ ذلك يف وجوهبا، بل ال

سدة ال فنوع م جيوز اشتامهلا عىلٰ  ال مَ ـبانتفائها؟ ولِ قلتم  مَ فلِ 

 .ا عليه تعاىلٰ وجوهبزم باجل نال يمك ذٍ ئنعلمها؟ وحين

ذا كان  إبل  ،طلقاً م طفاً مام لن اإلكونع نم انَّ فأل ،ا صغراهوأمَّ 

 عىلٰ  بعاثعايص، واالنليد جاز االنزجار عن املمبسوط ا ظاهراً 

ره، ال مع ر أواماط يده وانتشاوانبس بظهوره ام حيصلنَّ إالطاعات 

 .راً ومست كونه خائفاً 

وم غريه يقمام لطف ال اإل ختار أنَّ ن انَّ أ ل: وَّ واجلواب عن األ

مها، والدليل وم غريها مقاال يق اهنَّ إف ،تعاىلٰ  باهللاة رفعمقامه، كامل

 زمان يلتجئون يف دفعدان واألالبلء يف سائر العقال ما قلناه أنَّ  ىلٰ ع

وا ئريه، ولو كان له بدل اللتجدون غ نصب الرؤساء ىلٰ إسد املفا

 ان.بلدد من اللبوقات أو ألإليه يف وقت من ا

لنا، مة حمصورة لومع سدفاملوجوه القبح وا أنَّ : وعن الثاين

علم به ء من دون اللتكليف باليشباجتناهبا، وا فونا مكلَّ نَّ ذلك ألو

لك املفاسد ء من توال يش لزم تكليف ما ال يطاق، الَّ إ، وحمال

 مامة. يف اإلجود مو

جوهبا بوملن قال  ح جواباً صليام نَّ إه نَّ إف ،ظرنويف هذا اجلواب 

  ىلٰ تعا اهللا ا عىلٰ وهببوجل قا نكأيب احلسني، ال مللق اخل عىلٰ 

انت ذا كإا املفاسد فنعرِّ يُ  أنْ  عليه تعاىلٰ ام جيب نَّ إه نَّ إصحابنا، فأك

يطاق كام ذكرتم، ال   يلزم مائالَّ نا]، لأفعال من أفعالنا [أو من لوازم

سدة فنا املفعرِّ يُ  جيب أنْ  فعله فال من تكن من أفعالنا بل ذا ملإا أمَّ 

 ماماإل ون نصبال يك جيوز أنْ  ذٍ نئوحي ،ابتة][ثلالزمة لو كانت ا

 ا.علمهمفسدة ال ن ، الستلزامهعليه تعاىلٰ  واجباً ]] ٣٣١ص [[/

ا مَّ إت اك مفسدة لكانكان هنل: لو نقو جود يف اجلواب أنْ واأل

فعلها  ه لكنَّ ،ىلٰ تعا هللا ملا فعلها الَّ إو ،مامة، وهو باطلالزمة لإل

 جَ  :تعاىلٰ بقوله 
�

 اعِ إِ�
ُ
 �ِلن� ل

َ
 مَ إِ  اِس ك

ً
 ،]١٢٤ لبقرة:[ا اما

 ،رقهباعه أو مفافون باتِّ ا مكلَّ ه، لكنَّباعليفنا باتِّ والستحال تك

 .كاكالنفتقدير ا عىلٰ  واجبة فيكون جيوز انفكاكها عنه، وحينئذٍ 

، تعاىلٰ اهللا  ىلٰ تزلة ععامل ما يوجبه كلِّ  عىلٰ  هذا السؤال وارد وأيضاً 

 بنا.واب به فهو جام أجاكلَّ ف

ه ا مع ظهورأمَّ  ،لطف مطلقاً  ماماإل أنَّ  ا نختارأنَّ : الثلثوعن ا

نفس وجوده لطف،  نَّ فأل ،بتها مع غيأمَّ و .فظاهر ،وانبساط يده

مه انفاذ أحكإمام وجتويز ظهوره واإل فني لوجودكلَّ اد املاعتق نَّ أل

 الصالح، ىلٰ إلقرهبم فاسد وملاعهم عن دلر وقت سبب يف كلِّ 

 . وهو ظاهر

 ثالثة:مور بأُ  تمُّ مام تة اإلفيَّ لط هو أنَّ م قااملوحتقيق هذا 

ام ومتكينه  ماإل، وهو خلق : ما هو واجب عليه تعاىلٰ لوَّ األ

اهللا هذا قد فعله ، وباسمه، ونصبه عليه والنصُّ بالقدرة والعلم، 

 . تعاىلٰ 

مامة وقبوهلا،  ه اإللهو حتمُّ ومام، اإل اين: ما هو واجب عىلٰ ثال

 مام.فعله اإلد وهذا ق 

  وه ويطيعوه،نرصي ة، وهو أنْ الرعيَّ  عىلٰ  ما هو واجب: الثلثا

 ة.يفعله أكثر الرعيَّ مل  وامره، وهذاوا عنه ويقبلوا أ ويذبُّ 

للطيفة، وعدم السبب  امُّ هو السبب الت مورألُ هذه ا فمجموع

 ة.من الرعيَّ  يكونقلناه، ف امام ملاإل نوال ماهللا ليس من  التامِّ 

  ه وحيملهم عىلٰ أوليائر كثِّ يُ  أنْ  عىلٰ ر قاد تعاىلٰ اهللا  نَّ إ ت:قل نْ إ

طاعته،  عىلٰ رهم قهِ ويُ  أعداءه]] ٣٣٢/[[ص  ل لِّ قطاعته، ويُ 

 .الواجب بال� فحيث مل يفعل كان خم

 مل فاملنايف للتكلي اجلرب ىلٰ إ ياً ن [فعل] ذلك مؤدّ كا امَّ ـقلت: ل

 فه لطفم لطف وترصُّ ماإلنفس وجود ا هر أنَّ ظفقد  ،ىلٰ تعا فعلهي

 ة لطفاً مام، فتكون اإللوَّ عدم األ زم منهال يل عدم الثاينو خر،آ

 طلوب.وهو امل ،مطلقاً 

*   *   * 
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 ):ـه٨٧٧ت يايض ()/ الب١(ج الرصاط املستقيم 

 :لفصل الثالثا]] ٧٠[[ص 

ال   قالً عة مَّ ألُ ا عىلٰ وجب نصب اإلمام أ نذكر فيه شبهة من 

 : ي مخسةوه، اهللا وال سمعاً  ىلٰ ع

  عىلٰ  ء، فال جيب يشقبيح ب والتيف التحسني  كمحي الالعقل  - ١

 .ءاهللا يش

مبنيٌّ  ق األنبياء وصد فيهام، كيف حكمه ابيَّنَّقلنا: قد 

 ام.يعة إالَّ هبتمُّ رش فال ت عليهام؟

ه سقط  معداهللا م ينه، فإذا علكة اإلمام مربوطة بتملطفيَّ  - ٢

 وبه.جو

ف كلَّ لَّ ملكا وحال كفِّ يده ال يؤمن ،ا: ال، بل نصبه لطفلنق 

 ه.نمتكُّ ظة من حل

نه،  اهللا متكي ته وجب عىلٰ رشطًا يف لطفيَّ فه إن كان رصُّ قيل: ت إنْ 

 ه.تمل يكن رشطًا سقطت لطفيَّ  وإنْ 

ة الرعيَّ  ةبخلقه وقبوله، وقد فعاله، ونرص وينه إنَّام ها: متكقلن

 ر الرعيَّة عىلٰ ليقه ه،لق األنصار لكينه بخمته. وليس علتف ومل له،

با عيَّة قهر اإلمام الري ولو جاز أنْ كليف. اء التافاة اإلجلن، ملعهاتِّ

  مجيع التكاليف، وهو حمال. هر يفإلجلاء والقطاعته، جاز ا عىلٰ 

مة ممتنع، وغري املعصوم ليس عصالقول بال -  ٣]] ٧١[[ص /

 .بلطف

مام  إ إىلٰ ه يلزم احتياجلئالَّ  ، ة اإلمامصممن ع : ال بدَّ قلنا

نمنع ا أنَّ  . عىلٰ الكرامآليات جودها يف او بنيِّ كسائر األنام، وسنُ

ن ليس بمعصوم. نفي اللطف  عمَّ

حتياج ابه، المام، لوجبت عصمة نوَّ ة اإللو وجبت عصم - ٤

 د البالد. اعإليهم، لتب العباد

 .موجود معصوٍن اقلنا: يكفي يف كلِّ زم

هام مقام اآلخر كلٌّ من ومشيئني يق هنا وجود يلويستح ا:قالو

 دفعًة. 

اب ض بنوَّ أنَّه معار ىلٰ يام يشتبه. عها و]فعه [فيابه تراجوَّ ن نا:قل

 .النبيِّ 

ة، عيَّ الرشوِّ كلِّ زماٍن من التكاليف ر خليمكن تصوُّ  - ٥

 اإلمام التابع هلا يف اللطفية.من ه كن خلوُّ فيم

يلزم من أنَّه ال  عىلٰ . ليفدير التكقت ه عىلٰ وبوج انَّبيَّ  انا: إنَّ لق 

ة تصوُّ   دمه. عىلٰ بل الواقع ع ،لوِّ ذلك اخلزمان وقوع ال لوِّ ر خصحَّ

إلمام، فهذه الشبهة ليس ن باإنَّام يكو دفع اخلوف وقيام النظام أنَّ 

 بيت العنكبوت. من ٰى ذ هي أوهبوت، إشبهة ثهلا 

*   *   * 

 :)ـه١٠سائي (ق ح)/األ٢ج ( ادي عرشب احلالبا  ىلٰ ع رشح

ا ألنَّ مامة لطف؛ إلا نَّ ل: وهي واجبة عقالً؛ ألقا ]]٥٣٩ص [[

لوم م رئيس مرشد ينتصف للمظكان هل ىٰ ناس متال طعاً أنَّ نعلم ق

 أنَّ  موقد تقدَّ أبعد، لفساد الصالح أقرب ومن ا انوا إىلٰ مل كمن الظا

 اهللا.  اللطف واجب عىلٰ 

حكامها،  أ  ها رشع يف ممامة برسإلن تعريف افرغ م امَّ ـل ل: أقو

 .ىلٰ اهللا تعا ىلٰ ة عا من الواجبات العقليَّ فذكر أهنَّ 

 :مامة عقالً]يف وجوب اإل النزاع [

 .ٰى ة يف هذه الدعوالميَّ ة اإلسمللَّ قد وقع النزاع بني أهل او

 :جوب اإلمامة]في ووارج يف ن أي اخل[ر ]]٥٤٠ص [[/

، نصول الفتح عند إالَّ ري واجبة ا غ: إهنَّ جوارفقال مجاعة اخل

 .اهللا إىلٰ  ربالقد ملن أنصف من نفسه وأرا يعة كافيةبل الرش

وقت الفتن وال يف   ب مطلقًا ال يفمنهم: ال جت آخرون وقال

اس تل النزمة لقة من الفتن املستلني األئمَّ تعي ملا حصل يف  غريه؛

فاسد ن امليها مفما  . وإذا كانت توجب الفتن كانبعضاً  بعضهم

ر العظيم الرض ىلٰ بها، وما اشتمل عجن صالح يفملنغامر اال موجب

 قليل.نفع  اشتمل عىلٰ  إنْ ه وركجيب ت

 :امة رشعاً]ة يف وجوب اإلم[رأي األشاعر

تلفوا اخللق، واخ زلة بوجوهبا عىلٰ ملعتاألشاعرة واوقال مجاعة 

عًا ا سمبوجوهبوجوهبا، فقال األشاعرة  ىلٰ ع الِّ ريق الديف الط

 عقالً. بوجوهبا لةزوقال املعت

ت  جبد و دواحل شاعرة فقالوا: إنَّ ا األأمَّ  ]]٥٤١ص [[/

ة، جبات الرشعيَّ لكوهنا من الوااس إقامتها؛ الن وجب عىلٰ رشعًا، ف

قيم اخللق نصب رئيس لي فوجب عىلٰ ا، من مقيم هل فال بدَّ 

 دود.احل

 :يف وجوب اإلمامة عقالً] عتزلة[رأي امل

يهم ق إل اإلمام يتطرَّ د عدم وجو  ع اخللق م نَّ فقالوا: إ  تزلة املع  ا أمَّ و 

 ة، فوجب عىلٰ يع الرش خيالف ن ي وممَّ عدِّ الت ل ر احلاصل من أه الرض

ر رضع ال أنفسهم، ودف ر عن س؛ ليدفعوا به الرض اخللق نصب رئي 

اهللا، جلواز  واجبة عىلٰ  يست ًال ول جبة عق واجب عقًال، فاإلمامة وا 

  . اىلٰ ع ك إليه ت ذل ة  نسب   وال يصحُّ   سدةف امل   اشتامهلا عىلٰ 
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 :جوب اإلمامة من اهللا]ي غالة الشيعة يف وأر[

م  الُغالة؛ فإهنَّ   طائفة  إالَّ اهللا عقًال  ىلٰ وهبا ع ة بوج لشيعة كافَّ ا  الت وق 

  بعض سه يف ظهر نف يُ  م قالوا: جيب أنْ ؛ فإهنَّ اهللا  بوجوهبا من  قالوا 

  إىلٰ يدعو الناس  ة يَّ ن اإلنسا  املظاهر  ] ] ٥٤٢ص [ [ /  بعض األوقات يف 

  جبة و ة وترك املفاسد امل عيَّ العمل باألوامر الرش  لهم عىلٰ م نفسه وحي 

عدالة  ال  ا بذلك عىلٰ عاد؛ ليصريو اش وامل م املع ختالل نظا ال 

ام  م واإل   النبيَّ   أو صورة إمام. فقالوا: إنَّ   بيٍّ ا يف صورة ن واالستقامة، فإمَّ 

  هر يف ا الظ  رسُّ ال ه ة؛ ألنَّ سانيَّ ن إل ا بالصورة ظهر  تعاىلٰ  قيقة احلقُّ هو يف احل 

 ِإ   ة حيث ة واألنفسيَّ يع املظاهر اآلفاقيَّ مج 
�
ٰ   هللاَ ا   ن

َ
�   

� ُ
� ْ

َ
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 :هللا]ا يف وجوب اإلمامة عىلٰ  أي باقي الشيعة[ر

ال من اهللا،  اهللا وب عىلٰ الوج قي الشيعة فقالوا: إنَّ ا باوأمَّ 

ريره قنا بام ته ف نِّعليه املص لَّ دتسة. وايَّ هذا املذهب اإلمام وعىلٰ 

 ينتج أنَّ ، الً عقاهللا  واللطف واجب عىلٰ  ،يقال: اإلمامة لطف أنْ 

 عقالً. تعاىلٰ اهللا  ة عىلٰ ة واجباإلمام

 :][اإلمامة لطف ]]٥٤٣ص [[/

 ة الثابتة عندورالرض ٰى دعوإثباهتا ب وا عىلٰ فاستدلُّ  ٰى صغرا الأمَّ 

انني قوب رَّ عد السياسة وجاوعرف ق نْ مَ  مجيع العقالء؛ فإنَّ 

م رئيس هل كان ٰى الناس مت أنَّ  رضوريٍّ بطريق  لِمَ ة عَ نيَّ داملالح صامل

ة عيَّ [الوظائف] الرش م حيملهم عىلٰ ع يف ما بينههم مطاهر عليقا

 تلزمةح املسوينهاهم عن املفاسد والقبائ ةيَّ عقائد العقلوال

 لمه والباغي عنظلظامل عن ا النوع، ومع ذلك يردُّ الختالل نظام 

ائع ويقيم األَود الرشيقيم احلدود ويأمر بو اةجلُناب ؤدِّ يُ و بغيه

 وينتصف للضعيف،ل بُ من السُّ ة ويأالرعيَّ ح صلِ ج ويُ جاعواإلو

 وال املعاش واملعاد؛ فإنَّ ألح حةر املُصلِ موغري ذلك من األُ  إىلٰ 

وذلك  أقرب ومن الفساد أبعد، نون من الصالحكوعه يلناس ما

أيضاً   مكابر. وره إالَّ كِ نيُ  وال لعاق  كلِّ ل ةريَّ وملعلومات الرضامن 

فع يلتجئون يف دزمان اع واألمجيع األصق ء يفالا رأينا العقفإنَّ 

علموه ملا ب الرؤساء؛ نص ]]٥٤٤ص [[/ فسهم إىلٰ ر عن أنالرض

 .ٰى لصغرا ، فثبتف صالحهم عليهمن توقُّ 

 :اهللا] طف عىلٰ [وجوب الل

 عاىلٰ  تهللا واجب عىلٰ  طفل كلُّ أعني قولنا: و - ٰى الكرب اوأمَّ 

زومها لكون لت النتيجة ثب. فدلبياهنا يف باب الع مرَّ فقد ، - عقالً 

ل ألوَّ ة الشكل اأيه ؛ لكون القياس عىلٰ متني من البنيِّ هلاتني املقدَّ 

 ل منه.من الرضب األوَّ 

 :املعتزلة]  قواعد  يل عىلٰ الدلا ناء هذ[ب 

عتزال، اال عدقوا عىلٰ  يٌّ بنه منَّ  أ إالَّ  طعيٌّ ق  برهاينٌّ  وهذا دليل

سن بات احلإث ىلٰ ع عملتفرِّ ا هللا ة عىلٰ لواجبات العقليَّ وهو إثبات ا

م ألهنَّ  األشاعرة؛ عىلٰ  ةً ة. وال يقوم حجَّ الوجوب العقليَّ والقبح و

فال كالم معهم  هذا الدليل،  ليهاع فتوقِّ صول املال يقولون باألُ 

هتا ثباإ مهمز، فإذا لولصاألُ  م معهم يف تلككاليرجع ال فيه، بل

تزلة يل مع املعدلال ذاام الكالم يف هل. وإنَّ لزمهم هذا الدلي

ئيس نصب الر م يقولون: إنَّ صول؛ ألهنَّ األُ تلك  هم عىلٰ وافقتمل

قواعدهم  عىلٰ  غي، فينباهللا تعاىلٰ  اللطف واجب عىلٰ  نَّ وإ ،لطف

 اهللا. ول بوجوب اإلمامة عىلٰ الق

إثبات يف م عدهالة عن قوتزف املع[ختلُّ  ]]٥٤٥ ص[[/

 :اهللا] اإلمامة عىلٰ 

 ىلٰ وصلوا إ ٰى هللا حتَّ ا عىلٰ ب األلطاف جوبو نيقائل نوال يزالو

وقالوا بهم وخالفوا مذهأعقاهبم  ة، فنكصوا عىلٰ لطف اإلمام

م د السلف؛ فإهنَّ تقلي نهم عىلٰ ًء مناخللق با بوجوب اإلمامة عىلٰ 

تت ام ثبنَّ بة إحالصال من وَّ ألالصدر ا عندهم أنَّ  تبوث رأوا امَّ ـل

 ال أمررسول وال نصِّ  إىلٰ ها عورجبنصب اخللق هلم ومل يإمامتهم 

ضوا أمرها وفوَّ أحدًا هلا  عيِّناورسوله مل يُ  اىلٰ اهللا تع : إنَّ اهللا وقالوا

ب ل؛ لقوهلم: جياألوَّ  ا فَعله الصدرة محَّ قدوا صاخللق، واعت إىلٰ 

لف القواعد خا نْ وإة الصحَّ  عىلٰ فعلوه  هبم ومحل ما ظنِّ حسن ال

اء اهللا ول وثنة الرسة هلم بصحببتلثاا العدالة ة؛ لكوهنم عىلٰ العقليَّ 

عًا ا فعلوه واق م وتعظيمهم، فكان مجيع م له عليهم ومدحهورسو

 جوعًا إىلٰ ة رم العقليَّ واعدهقرتكوا ة الرأي، فالسداد وصحَّ  عىلٰ 

 ل.صدر األوَّ تقليد ال

 :ب]بالايف هذا  لةد املعتز[ردُّ معتقَ 

ل بعد  ه ضالأنَّ  رفر عر فيه املتفكِّ ترب وتفكَّ هذا إذا اعتربه املعو

 جوع إىلٰ ة والرالرباهني العقليَّ ترك  ار؛ فإنَّ بعد إبص ٰى عمو ٰى هد

القواعد ة ويَّ احلكم ]]٥٤٦ص [[/د خمالف للموازين تقليال

يرتك  نْ افه به أصن زعم اتِّ مل لنظر العق ة. وكيف جيوز يفقيَّ املنط

ومل   همارش يعتقليد مجاعة مل   عىلٰ كاالً وهيمله اتِّ  عيَّ ن القطهاالرب

عدالتهم وظاهر  ظاهر االً عىلٰ كواطنهم اتِّ عرف ب هم والخيالط

 م دونوالعم ة عىلٰ ة املبنيَّ نَّآن والسُّ القرالواقعة يف املدائح 

ألخبار ابت بو ما هو ثايح أ ويح دون الترصاخلصوص والتل

ادهم ، خصوصًا مع اعتقنِّ الظ ىلٰ إ ذلك رجوع حاد؟ وكلُّ اآل
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نهم. بعصمة واحد مقولون م ال يوه؛ ألهنَّ دقلَّ ن م جواز اخلطأ عىلٰ 

ه من احلامقات أنَّ  مَ لِ نصاف عَ يف ذلك واعتربه بعني اإل رفمن فكَّ 

ل والقو ٰى واهل من الرجوع إىلٰ ، نعوذ باهللا لفاسدةراء االظاهرة واآل

سفه  هالتقليد؛ فإنَّ  ىلٰ لرجوع إاواليقني  كين برتالدِّ تشّهي يف لبا

 ظاهر.

إثبات  ة عىلٰ ماميَّ به اإل تدلَّ ما اس عىلٰ ت ادايروللمعتزلة إ

ة إلماميَّ من اأجوبة عنها و ]]٥٤٧ص [[/اهللا،  عىلٰ الوجوب 

ا خوف اإلطالة ألرشنة، لوال اميَّ ب اإلمتُ ت كُ المذكورة يف مطوَّ 

املعني يف   معني( ـب ٰى املسمَّ  نانا يف كتاب. وقد أرش امنه يشء إىلٰ 

ا فيه م )جي][املن جميل مرآة( ـب ٰى مَّ ويف كتابنا املس )يندِّ صول الأُ 

 أعلم.  ب من هناك، واهللاطلَ فليُ يف هذا الباب، كفاية 

*   *   * 

 ):هـ١٠ي (ق ائألحسا /)٣جميل مرآة املنجي (ج 

 ة عىلٰ دليَّ عال نَّ أ ذلك فاعلم وإذا عرفت]] ١٠٩٧[[ص 

القول بوجوب صوهلم يلزمهم من أُ  روهقرَّ  اومم اعدهقو مقتٰىض 

يق العقل ة بطرإلهليَّ كمة ايف احل هللا تعاىلٰ ا ىلٰ ع نصب اإلمام

 هي بعينها داعية إىلٰ  بياءبعث األن ح؛ إذ احلاجة الداعية إىلٰ يالرص

ه ب م ويتمُّ لق بام يصلحهاخل ليقوم عىلٰ بعده؛ ئيس لرنصب ا

ة من غري وَّ حال النبكم ده معا زمأنفسهم املستل وكامل معاشهم

 فرق.

ف األلطابوجوب االلتزام  عىلٰ  واة مل يزالاعة العدليَّ ومج

م قواعده تٰىض مق ائع عىلٰ وإنزال الرش وبعثة األنبياءوالتكاليف 

حلاجة، لتي هي موضع اة اصَّ ة اخلامقام الوالي وصلوا إىلٰ  ٰى حتَّ 

 ىلٰ ع بلهللا ا دم وجوهبا عىلٰ وا بعلقاب، وقاعاأل عىلٰ  فنكصوا

عرفة بملق لخل ٰى ر عن أنفسهم. وأنَّ ؛ ليدفعوا بنصبه الرضاخللق

ف وقوع عرَ وكيف يُ ر؟  لدفع الرضذي يكون سبباً الح الالص الويلِّ 

؟ بل حلقيقةا للعاقل العلم به عىلٰ  ٰى نَّ ؟ وأ ذلك هم عىلٰ اختيار

 املطَّلعئر خلقه ارسبالعامل  قِّ عبود باحلامل لك إىلٰ لواجب تفويض ذا

ح دبري وأحكم وأعلم بمصالبالت ؛ فإنَّه أوىلٰ األُمور اخفاي ىلٰ ع

 ر وجلبدفع الرضحيصل بنصبه  م الذيالح هلومعرفة الصه خلق

 دفع  مظنون عند العقالء فيهُربَّ ّي إليهم. فالنفع املعاّيش واملعاد

ه عال يكون م الذيف كلَّ صور علم املجالبًا له؛ لقيكون  الرضر

ة، حلقائق الغيبيَّ ا الع عىلٰ االطِّ  ه عىلٰ مدُّ يييد تأة ن العناية األزليَّ م

 وجب.، بل أحّق وأ أوىلٰ  اخلبريالعامل  إىلٰ يض فوفالت

 :شاعرة يف نصب اإلمام][مذهب األ

بات الواج ة لنفيتلزمقواعدهم املس فجروا عىلٰ عرة ا األشاأمَّ و

ة وال ليَّ لعدار ما ذكره سائ من]] ١٠٩٨/[[ص  قلبطريق الع

ذلك  ني؛ فإنَّ لعقليَّ ثبوت احلسن والقبح ا حتقيق يف  إالَّ م عهكالم م

ميع سائل واألصل جلمجيع هذه امل إىلٰ  املدخلالذي منه  ابالبو ه

 هذه الفروع.

 :مام]ب اإللشيعة يف نص[مذهب ا

 طريقب اهللا تعاىلٰ  بوجوهبا عىلٰ القول  عىلٰ  ةفَّ وأطبقت الشيعة كا

 غريهم عامَّ كام نكص  كصواين وملة قاعدة العدليَّ  ىلٰ قل جريًا عالع

ه ؛ لكونام لطفاإلم بأنَّ ك ذل وا عىلٰ صوهلم. واستدلُّ أُ تقتضيه 

ائد ف فوظاهر ملن عردًا عن املعصية؛ وهو عِّ الطاعة ومب ىلٰ بًا إمقرِّ 

هبم ل ويصلح بُ تأمن هبم السُّ بهم؛ لنص ىلٰ لق إالرؤساء واحتياج اخل

ود م هبم األاام ويقنظالهبم  يعة ويتمُّ لرشا هبم ٰى ن وتقويدِّ ال

 ذلك منغري  إىلٰ  د،هااجلحلدود وتدير هبم أحوال هبم ا ستوىفٰ وتُ 

،  يف أحوال معاشهم ومعادهمج اخللق إليها هم التي حيتافوائد

ملا  واجب؛ لطف  وكلُّ  ،بغريهم  ات ال تتمُّ ريَّ رضو ذلك وكلُّ 

 . بةمامة واجتكون اإلم، فتقدَّ 

 :اإلمام] بصمذهب الشيعة يف ن  ىلٰ [اعرتاضات ع

 عليهم بوجوه: َض واعُرتِ 

  فال يتمُّ  صيالً،مها تفسدة ال نعلمفن مَّ نصبه قد يتض ل: أنَّ وَّ األ

سد، وذلك غري ملفابعدم تلك ا  بعد العلمإالَّ  تعاىلٰ  اهللا جوبه عىلٰ و

 حاصل. 

يس األمر ول طف فيه، اللنحرصام جيب لو اصبه إنَّ ن أنَّ اين: الث

دليل  فال يتمُّ مقامه،  فن األلطام يقوم غريه جلواز أنْ  ؛كذلك

 ه.وجوب

وامر يف األ فهرصُّ صبه يوجب تن نَّ أ  الثالث:]] ١٠٩٩[[ص /

، ذلك حاصالً  ن يف مجيع األوقات، وليسيهي ورعاية الدِّ والنوا

 الواقع خالفه. بل

 :]وىلٰ بهة األُ عن الش [جواب

املفاسد معلوم  اءانتف ل بأنَّ وَّ هم عن األفضالئوأجاب بعض 

دة فسن امل، فكيف يتضمَّ اىلٰ طف من ألطاف اهللا تعه لأنَّ  ا نَّا بيَّ مل؛ لنا

قوله  ًا وقد فعله يفأفعاله؟ خصوصطافه وائر ألنه من سكو مع

 جَ  :تعاىلٰ 
�

 �ِلإِ�
َ

ك
ُ
ااِعل

�
 ِس إِمَ ن

ً
ز ولو جا، ]١٢٤ [البقرة: اما

 ؛ لتساوهيام يفقري فرمن غ النبيِّ  از فتحه يفجل ذلك يف اإلمامفتح 
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 ا نشرتط عصمته، وحينئذٍ إليهام. هذا مع أنَّ  اج اخللقية واحتفيَّ للطا

 ذلك.  لعصمة مانعة منملفاسد؛ إذ ا من اه شيئاً نعدم تضمُّ ب جرمن

اطعًا جلواب ق ام يكون هذا اه إنَّ بأنَّ ل األوَّ  عىلٰ  َض أقول: اعُرتِ 

ة قهيم كانت حمقَّ ا إلبرعولة من اهللاملجاإلمامة ا لو قلنا: إنَّ  للسؤال

مرتبة  الية عىلٰ وجوب سبق مرتبة الو ه من حيثتبل نبوَّ ق  له

 سبقت كام - اون ولي� يك ٰى حتَّ  ا نبي� ال يصري النبيَّ  نَّ ؛ ألةالنبوَّ 

از قدير جوت ذلك، وحينئٍذ عىلٰ  يمنع وللامنع أنْ ، - اإلشارة إليه

 اً جعله إمام سابقة عىلٰ ته نبوَّ  وكون ة اإلمامةبمرت ة عىلٰ النبوَّ  سبق

ة وَّ اإلمامة املقرونة بالنب لزم من فعله تعاىلٰ إذ ال ي ؛اجلواب مُّ ال يت

، وظاهر كالم ةرونة بالنبوَّ تي هي غري مقة الاخلاصَّ  له لإلمامةفع

 هذا.  عىلٰ  يناملفرسِّ 

 اإلمامة علف ه تعاىلٰ ّي أنَّ القطع بالنصِّ ق نقول: قد حتقَّ  أنْ  ولنا

 فت أنَّ را، وقد عتهعن حقيقا رجهال ُخي  ةبالنبوَّ  ا مقرونةوكوهن

إلمامة ا هذهف ]]١١٠٠/[[ص  د،املقيَّ  املطلق موجود يف ضمن

مطلق اإلمامة التي هي  ق معهاة يتحقَّ ا مع النبوَّ بكوهن دةقيَّ امل

اخللق  تدبري عنه يف خلالفة املقصود منها ا ألنَّ ات؛ ملقصود بالذا

خاص، شواع واألنباعتبار األ ةملعاديَّ ة واشيَّ املعا املصالح مةوإقا

 ء هلذا الغرض، فال يمكنذلك واستخلف اخللفا فعل اهللا وقد

 ذلك يف كان قد فعل اهللافاسد. وإذا من امل يشء خلفائه عىلٰ  لشتاما

وجب  الصالح ده وتقريبًا هلم إىلٰ بعبافًا ة تلطُّ األزمنة املاضي

سائر لاأللطاف  جوب عموميف؛ لونة التكلزمه يف مجيع أ ستمرارا

ِ ،  تعاىلٰ ة اهللانَّذلك من ُس  ، وألنَّ نةاألزم
َ

ْن �
َ
ِة اِهللا  َول

�
 �ُِسن

َ
د

 
َ
 يبْدِ �

ً
يه خالف واجبًا علفيكون االست ،]٦٢: ألحزاب[ا �ال

ك يكون ذل ته، أعّم من أنْ نَُّس يف  ل  والتبدُّ ، لعدم التغريُّ تعاىلٰ 

 ال. ة أموَّ لنبمقرونًا باتخالف االس

حلاصلة ملفاسد اامتنع من  اممة إنَّ صعال  أنَّ ينالثا عىلٰ  َض عُرتِ وا

تامل ه، فجاز اشندة عصل متنع من املفاسد احلامن اإلمام وال

 ىلٰ ق الوجوب فيها ع يتحقَّ حتصل عندها، فالمفاسد  عىلٰ  إلمامةا

 صلةفاسد احلامن امل ل عليها يشتممنه فعلها؛ مل  يصحُّ ل والاهللا، ب

 ها. بإجياد

دير  قت عىلٰ  - ااصلة عندهحلملفاسد اا جياب بأنَّ  كن أنْ ويم

 وقوع صحَّ  امل ىلٰ من إجيادها عن اهللا تعالو كانت مانعة  - هاوقوع

يف   ان ال يمكن وجوده منفك� إذ املمك ة؛ تَّ لباكنات منه ن املميشء م

ه عند وجود املمكن أنَّ  احلكمة ر يفوازمه، وقد تقرَّ عن لاخلارج 

 ؛ع الرشِّ نباإلمكان م نه؛ ألنَّ امن حيث إمك ه رشٌّ يلزم وأنْ  بدَّ  ال

من  ذلك مانعاً ن كا لوته. فزوم العدم ملاهيَّ من لوازمه باعتبار له ألنَّ 

ات، خصوصًا املمكنات يشء من املمكن وجود ا صحَّ اده ملإجي

 عىلٰ  لتزاحملزمه االذي ي يِّ بالعامل املادِّ ]] ١١٠١ /[[ص قةتعلِّ امل

اإلشارة مضت  كام - مدافعة بعض لبعضه واملوجب لضيقة املادَّ 

ن ن من حيث ذاته مانعًا ماملمك ن لزوم الرشِّ  مل يكفلامَّ ، - هليإ

 متنع تلك امة كذلك، فالن اإلمتكو أنْ وجوه وجب  ةصحَّ 

جيوز يف ال ها، بل وجودة ودها صحَّ فاسد الالزمة هلا عند وجامل

ندها؛ ة عفاسد الواقعوم تلك املل لزها ألجك وجوداحلكمة تر

تي هي أكثر جودها الولالزمة لا اخلريات ة إىلٰ سبالنبالفتقارها 

 اخلري مة منع وز يف احلكجيال و ن تلك املفاسد القليلة،بأضعاف م

ر تدبَّ  َمنْ . وكثرياً  ارش� يف ترك ذلك  قليل؛ ألنَّ  ه يلزمه رشٌّ الكثري ألنَّ 

 .ؤالواب هذا السجسهل عليه عال ب األفيف با ث املاضيةاألبحا

 :نية]ثاال ة[جواب عن الشبه

  مقامه؛ فإنَّ  يام غريه من األلطافنع من ق مللثاين باا قال: وعن

قالء وم جلميع العاء معلالرؤس لق يف نصباخللح صاانحصار م

 ورة أنَّ لرضم باا نعلمع أنَّ فكيف يقوم غريه مقامه؟  ورة،بالرض

يف دفع ئون بلدان يلتجيف مجيع الن واألزمامجيع  العقالء يف مجيع

 طريق إىلٰ  ه الأنَّ  ؛ لعلمهماءنصب الرؤس إىلٰ  همفسنالرضر عن أ 

  ذلك.ر إالَّ دفع الرض

 :الثالثة]ة شبهال[جواب عن 

ف أو مل ترصَّ  -  ف من اهللا تعاىلٰ وجوده لط نَّ ثالث أوعن ال

 مُّ وبه يتق نصبه، تحقَّ الداللة عليه يده ووبوجو، -  فيترصَّ 

ط ومرش سب الظاهر لطف آخرفه بح، وترصُّ اهللا ب عىلٰ وجوال

م اإلما]] ١١٠٢[[ص /ن  وال مهللاها من الُّ ئط ليست كابرش

ف رصُّ الت ؛ فإنَّ فنيكلَّ ال املرها من أفعكثل أ ب يلزمها فعلها، ٰى حتَّ 

قيام واهيه واله ونوقبول أوامرته  بمساعدته ونرصإالَّ  ال يتمُّ 

ق ذلك منهم قَّ  مل يتحامَّ فل فني،ملكلَّ ل ان أفعاذلك م وكلُّ  ،بخدمته

 فني ما وجبك املكلَّ زم من ترل، وال يراً ف ظاهرصُّ ق التقَّ تحيمل 

وما  ،عليهداللة امة الن خلقه وإق م هللا عليهم ترك ما وجب عىلٰ 

 ل ألعبائهامن قبول الوالية والتحمُّ اإلمام  ب عىلٰ وج

م بوظائف قابعه واتَّ  ملنة فيَّ اللط  طلبها، وبذلك تتمُّ جتهاد يفواال

مري دنا أيِّ سذا أشار ه لك. وإىلٰ بذ لَّ أخن م ة عىلٰ ته واحلجَّ خدم

ض ختلو األر ال«: لهبقو )اهللا عليه وسالمه صلوات(املؤمنني 
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 لئالَّ  أو خائفًا مغمورًا؛ورًا مشها ظاهرًا ة، إمَّ  بحجَّ ائم هللامن ق 

 .»ناتهوبيِّ  ج اهللاجَ ل حُ تبط

ني إلرشاقيِّ من احلكامء اة ة الذوقيَّ كمأهل احلو ذوق وهذا ه

 م قائلون بأنَّ رهم؛ فإهنَّ خآ ة إىلٰ مسرمس اهلراوالد هالن امن زم

ج جَ حلُ عنده ام هبا عن شخص قائو كمةحلعن ا لعامل ما خال قطُّ ا

 عامل فهيا التضت وجود هذة كام اق لعناية اإلهليَّ ا نات؛ ألنَّ والبيِّ 

 ني الشارعنيهلِّ كامء املتأاحليكون بام نَّ  صالحه، وهو إتقتيض

 األرض عن ال ختلو أنْ د. فواجب للقواع سنيائع واملؤسِّ للرش

لها  أه ا إىلٰ هيؤدِّ يُ ج اهللا وجَ نهم يقوم بحُ م]] ١١٠٣/[[ص  واحد

و صل فيض البارئ، ولويتَّ  وم نظام العاملتياج، هبم يدد االحعن

، واملرجاهلرج م الفساد وهلك الناس بهم لعظن عنخال الزما

به  خصش جة إىلٰ احلا أنَّ  مذلك؛ إذ من املعلو ٰى ة تأبزليَّ ألوالعناية ا

 عىلٰ إنبات الشعر  اجة إىلٰ اإلنسان أشّد من احل نظام نوع لكمي

ر كثرية َخ ء أُ األمخصني وأشياجبني وتقعري احلا  وعىلٰ فار العيننيأش

م  إذا علفيه. ويف البقاء، بل نافعة  إليها ورةع التي ال رضمن املناف

 هذه يضة تقتيَّ هلتكون العناية اإل أنْ ال جيوز عنده فذلك الشخص 

 العقل السليم ، مع أنَّ منها هو أكثر منفعةً قتيض ما تافع وال نامل

يكون يف أرضه وهكذا خليفة اهللا  س، فهول احلدسبي ه عىلٰ ب كمحي

رضه، لدوام األنواع يف أ  ليفةاألرض هللا خما دامت الساموات و

ة بطريق يَّ ع العنرصدوام األنوا منها، ويلزم مة بدوايَّ نرصالع

ل يف وغِّ مت ، وهو حكيم إهليٌّ واخلليفة اخلالفة امة دوهليَّ ناية اإللعا

 . اً مع حثه والبالتألُّ 

 :حث معاً]ه والبلتألُّ ل يف امتوغِّ [اإلمام 

 له؛ روه إالَّ قرَّ  ما عىلٰ تكون ألحد  اخلالفة ال : وذلك ألنَّ أقول

ه لُّ أث ال غري أو طالب التاري أو بحَّ  غه المتألِّ  اإمَّ  الناس ألنَّ 

ا  ه إمَّ املتألِّ  ه. ثّم إنَّ املتألِّ فة لغري ، وال خالامأو طالبه والبحث

يه وقد الً فون متوغِّ لبّحاث قد يككذلك اال، و ه أولتألُّ ا يف لمتوغِّ 

 وال - الً أو غريهمتوغِّ  - فالرصاث فة للبحَّ ال يكون، وال خال

 إالَّ  نكومها، بل اخلالفة ال تطالب أحد وال ثه والبحلُّ التأطالب 

 له املتوغِّ فة للمتألِّ اخلال ام. وهل تصحُّ ل فيهغِّ واث املتبحَّ ه التألِّ للم

 يفه؟أو ضع البحث ه عديمألُّ لت ايف

 نَّ خالفته؛ أل : نعم! تصحُّ قال بعضهم]] ١١٠٤[[ص /

ذا ه إلُّ ل بالتأحيصهو لنوع وأفراد ا يصال احلقائق إىلٰ إ منه املقصود

ه ما ه أمكنلُّ يف التأ الً ن متوغِّ ه إذا كانَّ وألالً فيه، احبه متوغِّ كان ص

  يهم عن اهللا ف امللكلق يف إصالحهم وإظهار احيتاج إليه اخل

ل بحث وفكر،  أو تأمُّ  بغري تطويل يسٍّ ونور قد وحيٍّ صال رباتِّ 

 .منه حصل املقصودفي

  ئٍذ الحين هنَّ ه؛ ألخالفت ن جوازاملنع م وأهل التحقيق عىلٰ 

دل جلبطريق ا ينين يف الدِّ م واملعاندوخلصا ة إلزامتكون له قوَّ 

ين، فال لدِّ ا طالبههم التي يوردوهنا إلبَ منازعاهتم وإبطال ُش  وقطع

 ن خالفته.رض املقصود مبه الغ يتمُّ 

من إيصال  ن مكَّ ضعيفه ال يتعديم البحث أو  ًا فإنَّ وأيض

راد إياملباحثة واملناظرة و عىلٰ  فهلتوقُّ  البني؛الطان أذه احلقائق إىلٰ 

يكون  أنْ  سامعني، فال بدَّ أذهان ال ة هلا يفبتة املثلَّ اهني واألدالرب

ة حلجَّ تقوم ا ٰى تَّ لبحث حفكر واإلصدار والوااد يرنًا من اإلمتمكِّ 

 صل.ذكور يف األاملقصود، وهذا هو امل به ويتمُّ 

 :ام]مباإل ىٰ ختصاص الرياسة الكرب[ا

 تمن الكربي كانت أعزّ  الناس وإنْ  قة يفوهذه الطبقال: 

هبا يف مجيع  وجود شخص قائم قتيضة تهليَّ عناية اإلال  أنَّ األمحر إالَّ 

 أنْ  وزيره ال بدَّ لِك وفة املَ خلي ه؛ ألنَّ العامل عن لوخي الاألوقات، ف

 هتألِّ ما حيتاج اخلالفة إليه. فللممنه دده، فيأخذ منه ما هو بص ٰى يتلقَّ 

صال  وتطويل باتِّ  كر وعن العقول دون فهللان ااألخذ ع ةقوَّ 

ئق فسه وختليتها عن عواء جوهر نا، لصفقيٍّ اوحضور إرش  روحيٍّ 

ألبدان، البس ابيب مبب خلعه جالبسة دَّ الطبيعة وشوائب املا

الدواء النافع قن ور املتدبِّ بع واملف املتَّ واملترصِّ الرئيس املطاع فهو 

 .احلقِّ الك بئغ وامللصاواإلكسري ا

ليب وال غلرياسة هي التا وليست هذه]] ١١٠٥[[ص /

لقدوة والرياسة استحقاق اإلمامة وا هاد أنَّ ر، بل املبهصل أيضًا حت

ث اه البحَّ تألِّ ون اإلمام املقد يك ت، بلفه بالكامالصاتِّ ا له بسبب

كون بياء ذوي الشوكة، وقد ينكاأليًا ظاهرًا ل فيهام مستولاملتوغِّ 

 ٰى ة الكربسلقطب، فله الرياا ةه العامَّ سامَّ الذي  وهو ،اً مستور اخفي� 

 ول.مغاية اخل كان يف وإنْ 

نه لتمكُّ ؛ اني� كان الزمان مضيئًا نورابيده كانت السياسة  وإذا

األخالق املحمودة  احلقائق وسائر واحلكم وبثِّ العدل  ن نرشم

وإذا  العمل.و لعلمفسه باة نة البيضاء بقوَّ جَّ حامل الناس عىلٰ ومحل 

فتكثر  امت غالبة،لوتدبريه كانت الظه فمان عن ترصُّ خال الز

ل عن وصول  الُكمَّ اجلور وتقرص يص ويظهراور واملعرشال

ستيالء املناصب؛ ال م عىلٰ تيالئهور واسالرشل أه بةالكامل؛ لغل
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ا ضعفت فلهذ  ه األزمنة. كحال هذ  ، باوة واجلهاالت ذوي الغ 

ة ناهج احلكميَّ ل وامل بُ لسُّ ا  ت نطمس واائع ت الوق ائع وتواترالرش

وإزالته  بكشف ذلك  ل اهللا عجَّ ة، عقليَّ املدارج ال وواندرست املراتب 

 ٰى كرب ة الم، احلجَّ مَ ُأل ع ايب األعظم، مركز دائرة مج بظهور القط 

حسنة من والية والوراثة الذي هو ، خاتم الٰى عظمة ال واملحجَّ 

  ). عني يهم أمج  عل هللا لوات ا ص ( ني  النبيِّ لني وخاتم د املرَس يِّ ات سسن ح 

  *   * * 

النوع  ة أنَّ قيَّ قيلعلوم احل ثبت يف اامَّ ـول]] ١١١٦[[ص 

ي التي هباملدينة  ٰى سمَّ ملاالجتامع ا بقائه إىلٰ  يف اإلنساّين مضطرٌّ 

وكانت  ،شاملوجب للتعيُّ ف والصناعات رَ اجتامع احلِ  موضع

 ر كلِّ تيااخ ىلٰ ذلك إ يؤدِّ فيُ  عة،ات خمتلفة متنوِّ رادواإلالدواعي 

ازع تنال ك إىلٰ ي ذلؤدِّ فيُ  ع املنافع واخلريات،يلنفسه مج دٍ واح

 اً نوعة فاقتضت احلكمة اإلهليَّ ساد واهلرج واملرج، الب والفغوالت

بام  واحدٍ  كلُّ  لق بحيث يرىضٰ اه اخل يتعدَّ دبري الة والتمن السياس

  بدَّ . فال ةدنيَّ ملبالسياسة اة وهي املسامَّ  ،ياسةالسلتدبري وأوجبه ا

 يؤدِّ يث تُ املصلحة بحووفق احلكمة  تكون عىلٰ  أنْ   بدَّ وال ،منها

وهي   ،ةت اإلهليَّ فظ األشخاص بالسياساالنوع وح كامل ىلٰ إ

ة يؤاخذون بسياسة خاصَّ صنف  كلَّ  وهي ختصُّ  ،كلِ ملَ ا سياسة

الفعل،  ة إىلٰ القوَّ من  ةاإلنسانيَّ تركها؛ لتخرج الكامالت  عىلٰ 

ألوضاع كالعقود باا مَّ اسات، فتكون إسية السياس ٰى سمّ ويُ 

 املُُدن. ة كرتتيبام العقليَّ أو باألحك تواملعامال

احد  و لَّ ك وضع يشء من ذلك؛ ألنَّ  خيتار وليس ألحد أنْ 

التنازع؛ إذ من شأن  ي إىلٰ ؤدِّ فيُ  لة واملعرفة،الفضي  نفسهيف ٰى ير

 ةيَّ هلة إيَّ ن خصوصن لبعض بدوعضهم ال يذعب ي أنَّ ع البرشالنو

من  دَّ در، فال ب يف النوا إالَّ ال توجد يف أبناء البرش ةيَّ انوفضيلة ربَّ 

  من عند اهللا تعاىلٰ البرشد من نوع خص املؤيَّ هذا الش دوجو

 ٰى ستقامة الوسطمات، صاحب االاإلهلاجزات وضائل واملعلفبا

اط الرص لكونه عىلٰ  وجبةقة املاملطل]] ١١١٧/[[ص  والعدالة

ة، فيخضع له واميس النبويَّ لنواة ئع اإلهليَّ الرشا ، فيضعملستقيما

ا ء ممَّ جتوز خمالفته يف يش ة. واليَّ اإلنسان اصله األشخ نوع وتنقادلا

احلكمة عند أهل  ٰى سمَّ ويُ  ذلك. ملخالف عىلٰ ا بقَ عابه، بل يُ  ٰى أت

اميَس النولقوانني ن اوما يضعه بينهم م ،ناموسصاحب ال

وما  ،ورسوالً  شارعاً  ٰى سمَّ يُ كالم لأهل ا  اصطالحويف ،ةهليَّ اإل

 يضعه رشيعة.

يمة الفائقة، العظ ٰى وقأصحاب الم ون: إهنَّ قال أفالط اوهلذ

ر ده مقرِّ من بع  يأيتم أكثر. ثمّ هب اهللارسطو: هم الذين عناية وقال أُ 

از يمت يٍّ إهل م بتأييدوسهويس ،القانون العقيلِّ  كام املدينة عىلٰ أح

يف عبارات  ٰى مَّ سويُ  ،ةسانيَّ اإلن صشخااألل كمِّ ويُ  ،عن غريه

ك، ويف لعة املُ احكامه صنوأ  ،اإلطالق كًا عىلٰ لِ قدماء احلكامء مَ 

 فالطونُ ي أ سمَّ إمامة. ويُ ه فعلو ،إماماً  ٰى سمَّ رين يُ خِّ عبارات املتأ

 نَ إنسايه سمِّ يُ رسطاليُس وأُ  ،ر العاملوأمثاله مدبِّ  هذا الشخَص 

 به. قوام املدينة دينة؛ ألنَّ ملا

  لله عساكر وبالد وخيل ورجل وما  ن ملِك دنا باملَ س مرايول

ن له مل يك والسياسة وإنْ  باحلقيقة  كلِ املَ  ما يستحقُّ  وسالح، بل

وال  يد النبيِّ  بري يفن التدوإذا مل يك. وكةلشة وايشء من القوَّ 

 ياسة يف يدست الئبه ووقعنا ك الفاضل الذي هولِ املَ  اإلمام وال

ات صت اللذَّ وتنغَّ ت الراحارت ذَّ ان وتعزمغريهم أظلم ال

  النظام.  دَ قِ م وفُ ظلاجلور والعباد وكثر لوخربت البالد وهلك ا

س نواميس مؤسِّ ظ حيفل ك فاضلِ مَ  وقت إىلٰ  لِّ وحيتاج العامل يف ك

ل أكم النوع عىلٰ  ٰى م ويبقل نفوسهكمِّ ويُ ألهل العامل يعة رشال

 كمة. واحلنامظام ويضطرب األينقطع الن الَّ الصور؛ لئ

 االجتامع، ةة هي اهليئات احلاصلة من جهدنيَّ امل]] ١١١٨ [ص[/

كوهنا  ات واألفعال من جهة ة الصناعلظر يف مجينوصاحبها 

اون املوجب ء التع أبناالتناصف بنيل يحصف خريات أو رشورًا،

اف عن نحرذلك هو اال غري الوجه األكمل؛ ألنَّ  فظ النوع عىلٰ حل

يعرف  أنْ  حدٍ وا لِّ ك عىلٰ  ، فيجبللعاملسد ة العدالة املفقاعد

 ملعامالتا لرذائل يفويبعد عن ا ذلك؛ ليقتني الفضائل

ّل تقة؛ لتشيع اخلريات ويَّ ات بحسب الطاقة البرشواملعارش 

 رشور.ال

 : ت]جتامعاام اال[أقس

 قّل الذي هو أ  االجتامع املنزيل من حدِّ ويكثر  ع يقلُّ واالجتام

  اجتامع البلد إىلٰ  ة إىلٰ ريالق اجتامعة ولَّ املحاجتامع  ت إىلٰ االجتامعا

هو أعظم مل الذي اأهل الع عاجتام إىلٰ ة الكثرية مَّ اجتامع األُ 

 ورئيس ،من الكبريء جز هاصغري من وأكربها. وكلُّ االجتامعات 

مل، فهو عارئيس ال ينتهي إىلٰ  ٰى ما فوقه حتَّ  ىلٰ صغري مرؤوس إ كلِّ 

  العامليف رهظنو ،القاإلط عىلٰ  ك للكلِّ لِ املَ الرؤساء و ئيسر

جه وال عىلٰ  نهما سفل ع لنسبة إىلٰ امن حتته ب وكذلك كلُّ  ،وأجزائه

 ح.األصل
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خيدم  يُّ روالقع بعضها بعضًا، فاالجتام واالجتامعات خيدم

ن آَثر جتامعات ممَّ تأليف هذه اال ، واخلارج عنالتامَّ  دينَّ امل

ان كَّ مثل ُس كامل، د عن الدم الفضيلة بعيفهو عاد ش والتفرُّ حُّ التو

شهم بغري عون يف معافم ينتاحني؛ ألهنَّ والكهوف والسيَّ الصوامع 

 ٰى وتبق ،واجلور وهو عني الظلم ،نظامتوجب ال ةض ومعاونعو

 الفعل.  خترج إىلٰ ة، فالبالقوَّ يف الطبع  نةكامل الرذائ

 :ل]رذائالل وترك ائطة هي األصل يف كسب الفض[املخال

م أهنَّ  الً ليست ترك ة مثالعفَّ  نَّ أ؛ ألائل خطأهل الفض موتوهُّ

اط رب اإلفنُّهي جت]] ١١١٩/[[ص  بل ة،يَّ الشهوة بالكلّ 

اخلَلق  معلة امام تكون املعم، بل إنَّ ريط، وليست ترك الظلوالتف

يف حتصل له صفات خيالط اخللق ك نصاف، ومن الدة اإلقاع عىلٰ 

ة اعة والعفَّ ن السخاء والشجدة محلميا األخالقو املكارم

ي األصل يف كسب الفضائل وترك فاملخالطة ه ؟ةلعدالوا

 ت.اباجلامد هفراد تشبُّ ائل، واالنذالر

 : م السعداء] [أقسا

 السعداء ثالثة: نَّ واعلم أ 

بحيث  تعاىلٰ  جانب البارئ اهر منأثر ظ ن يكون فيهم ل:وَّ األ

 نستهم ويميل إىلٰ ومؤايار خالسة األجم بُّ كون كريم الطبع ُحيِ ي

 هم. دِّ ض ز عنء وحيرتالفضال

الكسب له بل حصَّ ب: [من] يكون ذلك له ال بالطبع، الثاين

ن بلغ مرتبة احلكمة م أنْ  فعل اخلري إىلٰ  عىلٰ ملواظبة او احلقِّ ب وطل

ب العلوم لك حيصل بتكسُّ مل، وذاب العالرأي وصو ةصحَّ 

 ك املعايص. وتر

يم لرشع وبتعلب اكراه بتأدُّ اإلذلك  له إىلٰ صَّ الثالث: من و

 م. وردعهم وهنيه ضلالف أهل

عد  بوالثالث ، بة الثاينوبعده بمرت ل،ة األوَّ والسعادة احلقيقيَّ 

 . ، ومن عداهم فشقيٌّ الثاين

 :ة]يَّ يقحلقا [العدالة]] ١١٢٠[[ص /

م قوِّ تُ ة والنفسانيَّ  ٰى ل القوعدِّ هي التي تُ  ةة احلقيقيَّ العدال إنَّ  ثمّ 

ال يغلب  ٰى تَّ ح ٰى قومن تلك ال ألحوال الصادرةوا فعالاأل

عدالة يف ء فضيلة الاالبعض، ويكون نظره يف اقتن عىلٰ  البعض

 رب املحافظة؛ ألنَّ عتَ ون له غرض غريه. ويُ ت وال يكاوم األوق عم

ن اعتبار ل بدوعقَ ال يُ  اة واملساواةاملساوم منه فهَ دالة يُ لعظ الف

 الوحدة.

ن مثار ورسيان اآل مراتب الكامل قٰىص هي أدة الوح نَّ وكام أ 

مثل املعدودات  مجلة عىلٰ  ذي هو الواحد احلقيقيُّ ل الدأ األوَّ بامل

هو املوجود املطلق الذي  وىلٰ ة األُ لَّ ه من العدنوار وجوأ  فيضان

ن أرشف، فليس من الوحدة كا قرب امفكلَّ ملوجودات، ا لةمج عىلٰ 

يشء من س فلي واة،املسا ةء من النسب أرشف من نسبيش

ا الوسط ف منها؛ ألهنَّ رش أ  وال عدالةأفضل من ال الفضائل

  ة إىلٰ كثر كلِّ  مرجع نَّ أ  ليها، كامبالنسبة إ فاحلقيقّي وما سواها طر

اليد د املوتولُّ  الوجود؛ إذة ائرد توال االعتدال ملا متَّ الوحدة؛ إذ ل

م نظا ة تقتيضاجات املعتدلة، فاملساواوط باالمتزمرش الثالثة

 وإالَّ  ء من العدالةيشه ففييب ترتء له نظام ويش تلفات وكلُّ خامل

 الفساد. لرجع إىلٰ 

  ام املعاش فال بدَّ تضية لنظقمور املألُ دالة يف اعتربنا العافإذا 

وضات واملعاامالت ت ويف املعماكراالمنها يف قسمة األموال و

اع كأنو ا مدخلهي فير التي يكون للتعدِّ موا هو من األُ م وكلُّ 

ي عطافؤ الذي يُ تكالو ادللتعبات؛ ليحصل اسياسات والتأديلا

يف  راف إليهطاأل ط ردُّ ن عرف الوس ملاملساواة والتناسب، فيتيرسَّ 

 ف إىلٰ راألطا يشء؛ لريدَّ  سط يف كلِّ  الواألشياء وتعنيُّ مجيع 

، ومن هذا ان ناموسًا إهلي� صورهتا، فيكوقد ينعدالة والع

، فاحلقيقة »أوسطها]] ١١٢١ [[ص/مور ري األُ خ«:  قوله

الذي هو منبع  اموُس اإلهليُّ والعدالة والني اوتسع الاضو

 ة.دالوح

بدون  تمُّ التعاون ال ي ف عىلٰ املوقو يُّ ن الطبيعكان التمدُّ  امَّ ـول

ملساواة فاة وااملكا وجب حتصيل عضالبض خيدم البع أنْ 

ل صامت  عاد صيله إىلٰ حت يف التعادل وحيتاج  إىلٰ ناسبة، فيحتاج وامل

ه عند صل التعادل بناطق حيل عادولدينار والدرهم، هو ا

اطق نامت، فاللصعاوضات باستقامة املارت االستعانة به إذا تعذَّ 

والكامل ق طلاملاحلاكم العادل  يج إىلٰ إلنسان الكامل، فاحتهو ا

 ل. كمِّ عن امل ستغنيامل

 :دون الناموس]دالة ال حتصل ب [الع

س مولنااصل بدون ثالثة: اخللق ال حت بني العدالة نَّ أ  مَ لِ وعُ 

 ٰى ومعن .العادل اإلنسان الكامل، والدينار، واحلاكم يُّ اإلهل

يعة ناموسًا وا الرشاسة وهلذ سمُّ ري والسيبتهم التدلغناموس يف ال

اين ، والناموس الثمن عند اهللا إالَّ   يكونس األكرب المولنافا. اإهلي� 

موس األصغر هو كرب، والنااأل ل الناموسبَ ن ِق  مال يكون إالَّ 
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النواميس  ٰى هو مقتد هليُّ . فالناموس اإلالدرهمور يناالد

ث يقتدي بالثاين،  والثال يِّ وس اإلهلامقتدي بالنس الثاين يووالنام

ا بالعدل الدني عامرات فيه: إنَّ ل قي ذيال ذا هو العدل املدينُّ وه

ي هو الذُر وجلائلعادل اء اا. وبإزاجلور املدينِّ دّين وخراهبا بامل

م حك  عىلٰ يميض وي والالتسا لال حيص]] ١١٢٢[[ص /

، يِّ وس اإلهلامينقاد للنم الذي ال ظالقواعد السالفة، واجلائر األع

 يميض احلاكم، واألصغر الذي السط هو الذي ال يطيع واألو

رتبة بالغصب ساد يف هذه املل اجلور والف. وحيصلدينارحكم ا عىلٰ 

 ورجوالفساد احلاصل يف  قة،رسوال ياناتاع اخلوأنوب والنه

ك رسطو: من متسَّ فاسد، وهلذا قال أُ انية أعظم املبة الثاملرت

اخلري والسعادة.  واكتسب  ةاملساوا عةعمل بطبي بالناموس

 تعاىلٰ لبارئ بَل ااخلري من قِ ب إالَّ ال يأمر  ناموس اإلهليُّ وال

 وحفظاعة بالشج فيأمرساد، لفعن ا ٰى إليه وينهشياء املؤّدية وباأل

فسق واالفرتاء عن ال ٰى وينه وجرالفوحفظ  ةالرتتيب ويأمر بالعفَّ 

 نَّ ذيلة؛ ألرنع من اليمالفضيلة و عىلٰ  ثُّ حيوباجلملة  ،والشتم

 نة، بلأهل املدي لةمج منعدالة يف نفسه ورشكائه العدل يستعمل ال

 العامل. ومجيع

 : الفضيلة] عدالة هي كلُّ [ال

 نمالفضيلة، واجلور جزء  لُّ بل كفضيلة من الجزء  لةفالعدا

ه ما مل نَّ العادل املوصوف هبذه العدالة؛ ألها، واإلمام بل كلُّ  لرذيلةا

ه يف نفسه، فكيف ه ال يعرفعدل؛ ألنَّ ستعمل اليهبا مل  اً يكن موصوف

نفسه وال يف العدالة يف  يستعملدل ال ؟ فغري العهغري يفيعرفه 

وحصل  ام اجلمعيُّ نظل اللة تعطَّ عداعمل الستَ مل تُ  ٰى ه ومتغري

فهو يستعمل العدالة يف نفسه  اإلمام العادلا أمَّ ينة. وملداب خرا

فع ة ويرحيكم بالسويَّ  تها، فهوقافه بحقيصهبا واتِّ  ه؛ ملعرفتهوغري

واة، وأهل املسا يف حفظ س اإلهليِّ مولناا املفاسد ويكون خليفة

ه يسعدون هبذ ]]١١٢٣ [ص[/لعلم والفضل كمة والعقل وااحل

 ة.قيقيَّ ات احلعادلسوانزلة بسبب الرياسات امل

 :دالة][مراتب الع

 حقِّ بالقيام  مناخللق  ما جيب عىلٰ  تل العداالأوَّ  واعلم أنَّ 

 يف قتيضت الةعدياة ومفيض اخلريات. فالواهب احل ارئ تعاىلٰ الب

ل بقدر الطاقة ك الطريق األفضواملخلوق سلوخلالق بني ا ما

اجلنس ناء بأ  وبعدها القيام بحقوق هود،ط بذل املجويراعي رش و

 الفضائل والعلوم وأداء األمانات الرؤساء وأهل وتعظيم

قوق األسالف ك أداء حل، وبعد ذت املعامالواإلنصاف يف

تضاء الة اق العد حقُّ  بلا، هشكر عليها والقيام بحقِّ بحسب ال

عد وال غري تقا منحلظة  زات كلَّ ملكافات واملجاالجتهاد يف اا

ذكر واملدح اء والن الثنود موجالواجب  يجب أداء حقِّ فل. إمها

لنوع ا أبناء قِّ اته، وحهيَّ نلشكر وأداء فروضه واالنتهاء من موا

ر يف اإلهليَّ والتحلكمة واملوعظة واساة بابامل  يففة نصات والفكُّ

ب ب؛ ليتداملجادالت ّم ويت ل بمعرفتهللبارئ؛ ليتكمَّ  مزيد املعرفةرَّ

 بتوحيده. لهكام

ات ظريَّ من النحمودة امل ظائفلوااللتزام بتحصيل اب جيو

لنظر ن مواظبة اعلت تعطَّ  ٰى النفس مت ات؛ ألنَّ يَّ والعمل

مجيع اخلريات  دُّ يدة وتنقطع عنها مواتصري بل رعن الفك ضتوأعر

عامل الصاحلة لت عن األعطَّ إذا ت . وكذاعامل القدسن ة مصلالوا

ذ  قرب من اهلالك؛ إل ويعليها الكس ويلة يستجلميلواألفعال ا

ة حلقيقة اإلنسانيَّ االنسالخ عن ايوجب  لتعطيلة واالعطل

نعوذ  - احلقيقيُّ  ساالنتكا هووذلك  ،ئمرتبة البها والرجوع إىلٰ 

يناس االست حيتاج إىلٰ ر لفكا ومالزمة االرتياض يف، -باهللا منه 

ة وعن يَّ عنوت امللنجاسالطبع من االصدق وتطهري اوألف  احلقِّ ب

يقرب  ٰى حتَّ  والكذبلغيبة ر واوالزو هولباطل وسامع الليع امج

 دقيق عىلٰ بالنظر ال قويرش]] ١١٢٤/[[ص  من درجة الكامل

ذخائر األرسار مة وغوامض األفكار وعات احلكديع مستومج

 .الدرجات قٰىص أ  ىلٰ وينتهي إ

علم من ال م املزيده ليحرلِمَ  عَ ب بامعجَ يَ  أنْ ينبغي وال 

 فوق كلِّ  وأنَّ ة هلا هناي كمة الحلا مع نفسه أنَّ ر قرِّ مة، بل يُ واحلك

ذكار تدريس والتللم عليم، فيعاود العلم بالدرس واذي ع

آفة العلم النسيان.  علوم له ملكة؛ ألنَّ تصري ال ٰى ار حتَّ كروالت

 النفوس؛ فإهنَّ اقدعوا هذه ا(وله: ة يف قأهل احلكم عضد بجاوأ 

ضًا نفس أيالر مع قرِّ . ويُ )ثورلدا رسيعة اإهنَّ ا؛ فحادثوهطلعة، و

هب التي ام غري املتناهية والذخائر واملوعَ عليها النِّ ك حيفظذل نَّ أ 

فل واإلغامض ل ذلك بالكسل والتغافال هيم ،ٰىص  ُحت وال دُّ عَ تُ  ال

ألمراض؛ ما فيها من امنها  ويعالجاجلهاد  حقَّ سه نفوجياهد يف 

ا ة وعالجهبدنيَّ ض الرام من األمة أعظانيَّ النفساألمراض  فإنَّ 

قنا وفِّ يُ  أنْ   تعاىلٰ ، نسأل اهللاٰى جدنفع وأ جها وأمن عالأصعب 

 اب. ه كريم وهَّ لذلك، إنَّ 

   * *  * 
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  :ا  وب

 ):هـ٤١٣ت إلمامة/ الشيخ املفيد (اإلفصاح يف ا

ةذلك، وما احل ام الدليل عىلٰ قال: ف فإنْ ] ]٢٨[[ص  فيه   جَّ

 هان؟ربوال

 ة أوجه:بعذلك من أر عىلٰ  لدليلله: ا قيل

، وثالثها:  ن النبيِّ نيها: اخلرب عن، وثاالقرآ أحدها:

 ر.اواالعتب يسنظر القيارابعها: الواإلمجاع، 

 ا يَ : سبحانه وتعاىلٰ  ا القرآن: فقول اهللافأمَّ 
َ
 أ

�
يَن ا هَ � ِ
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هم، كام أوجب حيث أوجب طاعتة من األئمَّ جب معرفة فأو

طاعتهام ألزم من  بام )الملسيه وآله اعل(ه نبيِّ  معرفة نفسه، ومعرفة 

 ناه.ما ذكر عىلٰ 

ُعووْ يَ : وقول اهللا تعاىلٰ 
ْ
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ليه  ع مل يفرتض عي أحد بام]، وليس يصحُّ أن يدَّ ٧١اإلرساء: [

 به. واملعرفة علمه

ا اخلرب:  ن مات ه قال: «منَّ أ   فهو املتواتر عن النبيِّ وأمَّ

 ح بأنَّ وهذا رصية»، يَّ جاهل ميتةمانه، مات يعرف إمام ز وهو ال

 الم.ن اإلسج صاحبه ع]] باإلمام ُخيرِ ٢٩[[ص / اجلهل

ا اإلمجاعو ة إمام أنَّ معرف م: فإنَّه ال خالف بني أهل اإلسالأمَّ

 ين.لفرائض يف الدِّ لعموم، كوجوب معظم اا ة عىلٰ بلمني واجسامل

  ة يفألئمَّ ني باا اخللق منوطوجدن ا: فإنَّ واالعتبار ظرالنا وأمَّ 

  كان ماالتحقيق، وإالَّ  عىلٰ  همتعليهم معرف جيب هبا إناطةً ع، الرش

م يف أخذ يف أخذ احلقوق منهم، واملطالبة هلالتسليم هلم  فوه منلِّ كُ 

لرجوع صل عند االختالف، وام يف الفهتفاع إليراهلم، واالم

امة الفرائض هم إلق حضور والفقر إىلٰ ، رارضطإليهم يف حال اال

 امَّ ـلال يطاق، و تكليف ما جهاد، و ت وحجٍّ وات وزكوامن صل

ض معرفة ثبت أنَّه فر بحانه،رحيم ساحلكيم ال استحال ذلك عىلٰ 

 رتياب.اهنم بال ايأع ة، ودلَّ عىلٰ األئمَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)١إلمامة (ج ايف يف اشال

 عىلٰ  داللمه يف االستع كاليف تتبُّ فصل:  ]]١٠٣ [[ص/

 ة السمع:من جه اإلمامة بوجو

به  ا ورد نا يف ذلك م: (قد اعتمد شيخاابكتقال صاحب ال

 : احلدود كقوله تعاىلٰ تاب من إقامة الك
ُ

اِرق ارِ  ا�س�   َوا�س�
ُ
ة
َ
ق

ا
َ
 ف

ْ
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َ
هُ َطُعوا أ

َ
 وكقوله: ]، ٣٨[املائدة:  امَ يِْد�

ُ
اِ�يَة اِ�  ا�ز� وَ ا�ز�

 
ْ
اج

َ
واف ُ�ِ  

� ُ
 وَ  �

ْ
 أنَّ ذلك من ثبت]، وقد ٢ور: [الن امَ هُ اِحٍد ِمن

ه، فإذا مل يقوم بإمام  فال بدَّ مندون سائر الناس، مام اإلواجبات 

د عقامتنا ببإسوله] أو [ور تعاىلٰ  كن كون اإلمام إالَّ بإقامة اهللايم

ِقَد فُ ذا فإصوله ببعض هذه الوجوه، الصفة فال بدَّ من حمعرفة 

 ...). اوجوب إقامتن إالَّ   فليسالنصُّ 

ط  دود جتب برشاحل مة قاإنَّ إ : هالَّ قلتم: يلق  : (فإنْ قال ثمّ 

ط حصول برش جتب الزكاة ام، كامل اإلم]] حصو١٠٤[ص [/

ملال، ااكتساب  وبوج ة عىلٰ وجوب الزكا النصاب؟ فكام ال يدلُّ 

إالَّ ال يتمُّ  ماب [جوو عىلٰ  جوب إقامة احلدِّ و ذلك ال يدلُّ عىلٰ فك

 م.اإقامة اإلم به من]

ه اليش جوبو ثبت يف ٰى ما ذكرته متكن ام يمه: إنَّ قيل ل ء أنَّ

 وجوب ما جوبه يقتيضبت فيه ذلك فومل يث ا إذاط، فأمَّ برش قمتعلِّ 

ط، لكنَّه مع بأنَّه رش  نصف ذلك أنْ يمتنع من  به، وال ال يتمُّ إالَّ 

األمر ب ذلك ن وجوتضمُّ ث حي منرشطًا فال يصري واجبًا كونه 

ء يشوب اللعقل من أنَّ وجة] اضيَّ تضيه [ق الذي يقا وجوبه، وهذ

لم أنَّه إنَّام نع ع مانع بأنْ يمن أنْ إالَّ  يتمُّ إالَّ به، وجوب ما ال تيضيق

 جيب...).  اله كان الوجيب عند ذلك، ول

ا قط يقال له:ف َّ أمَّ اة فهام من فروض اق وجلد الزنع الرسُّ

ة، عىلٰ  اتالكفاي  بحصول نيوطنا مرشيكو دَّ أنْ وال ب األئمَّ

 صاب، واحلجُّ الك النم كاة جتب عىلٰ زلب إمامًا، كام أنَّ اطَ ااملخ

وط بحصول لتكليف فيهام مرشوالراحلة، وا الزاد واجد جيب عىلٰ 

ك متلُّ  ل إىلٰ صُّ جيب التو فكام ال ة،د والراحلووجود الزا النصاب

ال ذلك ، فكواحلجُّ  لزم الزكاةليلة احنصاب وحتصيل الزاد والرال

 .امة احلدودق إمة اإلمام ليجب عليه قاإ ل إىلٰ توصُّ لجيب ا

ا دعواه (أنَّ ١٠٥[ص [/  العقل من أنَّ  يقتضيهالذي  ]] فأمَّ

ع)،  نيمنع ما أنْ به إالَّ مُّ إالَّ ت وجوب ما ال يء يقتيضوجوب اليش

يدلُّ  فيامل س قوله وقال: إنَّ األصفصل بينه وبني عن عكفال 

وطًا ذا كان مرشإوجب الفعل امل لباب أنَّ ا امن هذ العقل عليه

ل ل إليها، بالصفة والتوصُّ لك يل تري واجب حتصفغبصفة 

و أ يمنع مانع  ط إالَّ أنْ حصول الرش زام الفعل عندجب التالوا

ل به ط واجب فيقاصول الرشح ل إىلٰ  التوصُّ نَّ أ  يل عىلٰ يدلَّ دل

 لِّيناُخ  يكون لو أنْ القول هذا  ، وجيب عىلٰ اهكرنذ وإالَّ فالواجب ما
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وجبناها وأوجبنا أ ام لصالة، وإنَّ ا دثاملح ر مل نوجب عىلٰ هوالظا

ذلك، وإالَّ  ل دلَّ عىلٰ وء وغريه لدليمن وض رشطها عليه حتصيل

 .جِّ حلالزكاة واَحق بوجوب لكانت تُ 

ذا؟ وهل ظاهر إجياب ف الصحيح عندكم يف هقال: فكي فإنْ 

أم ال  رشطه صيل  حتيقتيض ل غريه بحصووطاً كان مرشا إذ علالف

وال يلزم ط رشعند حصول العل لف ذلك، بل يلزم اتيضيق

 ل إليه؟التوصُّ 

 ةسبيل املعارضة ومقابل كرناه عىلٰ يناه إنَّام ذلذي حكله: ا قيل

إذا أنَّ ظاهر اإلجياب  يح عندناحها، والصثللباطلة بما ٰى الدعو

تلك حتصيل  يقتيضالصفات ال ن ة مصفوطًا بحصول كان مرش

هره ري موجب بظا غضاً وجب حتصيلها فهو أيي  أنَّه الكام، والصفة

نا ض املخاطب عندبل فر واجب، أنَّ حتصيلها غري القطع عىلٰ 

 نَّ وروده بأو ل الصفة أ تزامه حتصيلالوقوف وجتويز ورود البيان با

 ها غري الزم.حتصيل

ندك، بني عرض عىلٰ إالَّ به  ءاليش ال له: إذا كان ال يتمُّ ثّم يق

د لزاواجيب كتحصيل النصاب  ]] أحدمها ال١٠٦ [[ص/

لك  من أينراه، فخر جيب كالوضوء وما جيري جمواآل ،والراحلة

  به؟ يتمُّ إالَّ الب احلدود من القسم الذي يوجب ما أنَّ إجيا

ما ال يتمُّ إالَّ به،   وجوب اإلجياب يقتيض ظاهر نَّ قال: أل إنْ ف

قت بني امنَّ وإ اإلمجاع  نَّ ذا الباب فإيف ه  غريها نياة وب الزكفرَّ

ري واجب، ولوال الدليل اب غنصحتصيل ال أنَّ  حاصل عىلٰ 

 اب.ل النصت حتصيألوجب

ر اإلجياب  ها الفصل بينك وبني من قال: بل ظاقيل له: م

ب حصول رشطه، وال يوج لفعل عندا وجوب يضقتوط ياملرش

 وإنْ  املحدث ة عىلٰ ب الصالقلنا بوجو امنَّ وإط؟ الرش التوّصل إىلٰ 

له، الة م الصلزو صل عىلٰ حاه ألنَّ اإلمجاع رشط مل يتكامل

 ٰى جمر جرينا الصالةذلك أل ولوال ووجوب حتصيل رشطها عليه،

 .الزكاة واحلجِّ 

عن أكثره  ال يسأل اد� اله جأطا سؤاالً عد ما حكينبثّم ذكر 

 ب عىلٰ ن جيمريال األإذا كان ك لك ذحُّ قالوا: إنَّام يص (فإنْ  ابتدأ به:

ن دمها يتأحان منه، فوجوب ويصحَّ ف واحد، كلَّ م وجوب ضمَّ

] أنَّ  [عىلٰ ام مجلته مبنيٌّ عنه ب وأجاب ر إذا مل يتّم إالَّ به...)،اآلخ

أنَّ ذلك  ابيَّنَّ د به، وق يتمُّ إالَّ  وجوب ما ال ء يقتيضوجوب اليش

من  اهرالظ أنَّ  نا عىلٰ ، ودلَّلجِّ واحلة بنا له أمثاالً بالزكاينقسم، ورض

، لصفة حتصيل اتيضفة ال يقبصوطًا كان مرش ء إذايشجياب الإ

ا غري أ  للقطع عىلٰ  أيضاً  مقتضٍ   ذلك فهو غريفكام ال يقتيض هنَّ

 نْ الواجب أل الصفة، ب م عند حصولزواجبة، وأنَّ الفعل يل

]] ١٠٧ص [[الدليل، وليس ألحٍد / مر فيه موقوفًا عىلٰ يكون األ

ب للسبب، ليس بإجيا سبّبإجياب املن ويك أنْ  ب: فيجيقول أنْ 

نه  منعتم م ، وإنْ  أحدٍ لكم لكلِّ د قوموه بان فساارتكبت ا إنْ هذو

ن اجياب املسبّب إنَّام هو من حيث كالسبب ألجل إ ن وجوبوكا

وه من إجياب فيام ذكرمتوه فدفعتمذا قائم ه به فإالَّ املسبّب  ال يتمُّ 

ة، وذلك أ ئإالَّ باألكن مال ي متهاقالوم أنَّ إمعه نَّ احلدود، أل نَّ بني مَّ

وبني إقامة احلدود وما   سبّبجل وجوب املسبب وإجياب ألال

بغريه  ء ال يتمُّ إالَّ  يشيه أنَّ كلَّ حًا، واألصل فًا واضها فرق أشبه

جائزًا ال جيب أنَّ ال يتمُّ إالَّ به  غري الذيلإجياب ا ونإجيابه د وكان

كان  الغري، وإنْ  لكوجوب ذ ىلٰ ع داال� ومه لزوجوبه و عىلٰ  دلَّ ما 

كان ن إجياب الغري وز إجيابه دوال جيالَّ بغريه إ الذي ال يتم ءاليش

 اب ذلك الغري.إجي عىلٰ  اال� ابه دإجي

ل ما ن إالَّ امَّ ام ال يت، ألهنَّ جُّ زكاة واحلذكرناه: ال فمثال األوَّ

 غريبا من جيو تنع أنْ ممري وغنصاب والزاد والراحلة، بوجود ال

حق ال وإقامة احلدود ب،النصازاد والراحلة ولاب حتصيل اإجي

ةاأل ىلٰ يوجب ع ألنَّه غري ممتنع أنْ  وجه،هبذا ال مل جيب  وإنْ  ئمَّ

 ة.جعلهم أئمَّ  ل إىلٰ لتوصُّ ا

يوجب  أنْ  ه يستحيلب، ألنَّ سبّ لسبب واملالثاين: ا لومثا

كان ا حصل إذبب لسط حصول السبب، ألنَّ ااملسبّب برش

 ىلٰ يوجب ع وحمال أنْ  ع،انالَّ أن يمنع مود إكم املوجب يف حاملسبّ 

يكون يف  جه أنْ ذا الوما هو موجود، وال بدَّ من ه جياداملكلَّف إ

 كرناه.ه غري ما ذيه إجياب السبب، ألنَّه ال يمكن فإجياب

ا لكوهنا ألطافًا يف ة ووجوهب عيَّ بادات الرش ه من الع را ما ذك مَّ فأ 

ب، ألنَّ  جي وال جيب  ز أنْ ممَّا جيو ما تقدَّ ضًا مل ي فمعارض أ  ات قليَّ لع ا 

ها إذا ثبت كوهنا ألطافًا يف غري ة عيَّ عبادات الرش] ال ] ١٠٨[[ص / 

يه يف وجوب وغريه، وليس كذلك ما هي لطف ف  ٰى ت جمر جر 

 ب لوجوب نفس العبادةما ال جي  نَّ فيها ألة، عيَّ الرشالعبادات  ط رشو 

  ا ماثلها. وم   ة الوط الص ب كرش ما جي ا  فيه و   ، وط الزكاة واحلجِّ كرش 

ا فأ غري زمه مامة ليس يليصلح لإلقيل: إنَّ من  نْ له: (فإقومَّ

صب إمام،  ن ل إىلٰ توصُّ زمه الوال يلقولكم،  قبول العقد عىلٰ 

 فكيف يصحُّ ما ذكرتم؟
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عقد ليس بواجب، فقبول ال مة واجبةما تكن اإلمل ل له: إنْ يق 

 عىلٰ مام إلقامة ات وجوب إثبل قبوالصحَّ بام ذكرناه وجوب  فإذا

 منه صحَّ   يلزمه ذلكقامة وملمن الغري ترك اإلصحَّ  إنْ  هنَّ غريه، أل

أنَّ  خر، عىلٰ ق بوجوب اآللِّ ا متعب أحدمهترك القبول، ألنَّ وجو

مامة صلحت لإل امعة إذاجل، ألنَّ اره السائلاألمر بخالف ما قدَّ 

 الذي الوجه عىلٰ ل قبوالو منهم اإلقامة واحدٍ  كلِّ  فواجب عىلٰ 

 المه. آخر ك إىلٰ   )،.وجوبه عليه..صحُّ ي

  ا نعرف مذهبه يفالسؤال، ألنَّ هذا عن  -أيضًا  -نسأله ا ال فإنَّ 

حدِّ  كان عىلٰ  ه فرض الزم للجامعة، وإنْ اإلمام، وأنَّ إقامة وجوب 

مه يفق  الذي أنَّ اية، غري الكف وال مبطل  صدر جوابه غري صحيح دَّ

عقد القبول، لا إلمام عندا ىلٰ عجيب  نْ ري ممتنع أ غ هنَّ مه، ألكام ألز

حد األمرين ينفصل  أ  واجب، ألنَّ األصل غريكان العقد يف  نْ وإ

ه دونه، وليس من  ]] وجوب١٠٩[ص تنع /[فال يمعن اآلخر، 

 اه، ألنَّ نَّحسب ما ظب خر كالفرعاألصل واآلكحيث كان أحدمها 

م له، ه متقدِّ أنَّ ف واطجوب األلكليف كاألصل لوال نعلم أنَّ الت

ة. بليف واجأللطاف بعد التكل، واليف تفضُّ لتكا ا فإنَّ مع هذو

عًا، ألنَّ ات معيَّ والرش اتيف العقليَّ  ارناه كثري جد� ا ذكونظائر م

طالبة ملعند ا ردُّ قبوهلا ال دول الوديعة غري واجب وقد يلزم بعقب

 ،الردُّ مل يلزم  ان لوالهبول كاألصل من حيث ككان الق نْ وإ

ر ا وقع وجب املهاألصل وإذ يفواجب  اح غريقد النكك عذلوك

م الذي جيب مل يكن امل لوال العقد كان ه وإنْ عند حصول رشط تقدِّ

اإلمام  يتعبَّد ذكرناه مل يكن منكرًا أنْ فإذا صحَّ ما وجب،  ًا ملا واجب

ًا يفخيتاره  نكان م إنْ و ول العقد،بقب  اره له.اختي لإلمامة خمريَّ

ا قوف س بمخاَطب  ري إمامًا لييص أنْ  ه قبلقيل: إنَّ  نْ فإ: (لهأمَّ

يقول: ال ُأصريِّ  له أنْ ، ويصري إماماً  ط أنْ  برشمة احلدود إالَّ بإقا

ًا، موإنَّام يلزمني ذلك إذا رصت إما ُأقيم احلدود، لكي إماماً  نفيس

ارِ َواال: ق كأنَّه  اهللا تعاىلٰ ألنَّ   َوا�س�
ُ

اِرق  �س�
ْ
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َ
 ف

ُ
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َ
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ة ألا يْ ئمَّ
َ
 أ

َ
 هبذه الصفة ال، فمن ال يكون ]٣٨املائدة: [ امَ هُ ِد�

 اخلطاب. يدخل حتت 

رته، ألنَّ  له: قيل ة  األليس األمر كام قدَّ د كوهنمئمَّ ة أئمَّ  يتجدَّ

د، فال  ب متناوالً طايكون اخل بدَّ من أنْ  واخلطاب ال يتجدَّ

 صلحي ذا صحَّ ذلك فمنة، فإئمَّ يصريوا أ  م قبل أنْ جلميعه

لزمه له اخلطاب فيإمامًا قد تناوأنَّه يصري  ملعلوما نكا إلمامة إذال

له  ]]١١٠ كان يف الوقت ال حيلُّ /[[ص وإنْ  ذلك ل إىلٰ التوصُّ 

ل صُّ يلزمه التووام أنَّ املحدث قد خوطب بالصالة ، كامة احلدِّ إق 

ء، فكام ليس األداكنه يف الوقت ال يم كان وإنْ  هزالة حدثإ إىلٰ 

نني األداء ن حيث ال يمكبذلك مب طَ خاقول: مل أُ ي أنْ  ثحدِ للم

يقول: [مل  لإلمامة أنْ  يصلحلك ليس ملن ا عليه، فكذما أن ا عىلٰ وأن

ما أنا فيه،   األداء وأنا عىلٰ يث ال يمكنني ك من حب بذلُأخاطَ 

 ألت عنه...)،ل:] ما سويق مة أنْ مايصلح لإل لك ليس ملنذفك

 - يضًا أ  -لة احزاد والرالب وصاك النبطالن، ألنَّ ملالفظاهر 

د كون د، خلطابه كذلك وايتجدَّ لوم من املع جعل كال�  فإنْ  ال يتجدَّ

 لزكاة واحلجِّ ة خماَطبًا باالراحللزاد وأنَّه يصري مالكًا للنصاب وا

 لأه عىلٰ  جبال كام أواكتساب امل يوجب عليه فيجب أنْ 

 نَّ يه، ألعللك ذ ومل نوجبجعله خماَطبًا  مام وإنْ ر إقامة اإلاالختيا

 مثله وإنْ  يف اإلمامة الصفة، قيل له ط حصولق برشيتعلَّ  اباخلط

وله عند حصَطبًا قبل ملك النصاب ثّم صار خما باً جيعله خماطَ  مل

دًا بل أحلقه حكممل يك وإنْ  يمكن   ، فمثل ذلكهن اخلطاب متجدِّ

ألمر عله مثاالً ما جبالنعل، والنعل مام حذو ال يف اإليق أنْ 

جيعله  بأنْ عليه ليس هو لصالة ب اوجوحِدث املل حامن ة اإلمام

مامة ووجوب إقامة ل اإلذا جعلنا مثمنها إ أوىلٰ  لإلمامة مثاالً 

عاد  ، فإنْ من الزكاة واحلجِّ  امًا ما ذكرناحصل إممن  احلدود عىلٰ 

جت ام أخرالة، وإنَّ الصكرته يف ذما  كلِّ الاألصل يف يقول:  أنْ  إىلٰ 

 . ٰىص ا مستقهذ ِسدما ُيف ٰىض م فقد، بدليل ة واحلّج الزكا

ن املعلوم امة: (إذا كان يصلح لإلم]] وقوله يف م١١١[[ص /

لم من أنَّ من ال يعيح برصطاب) تيصري إمامًا قد يتناوله اخل نَّهأ 

اب بألصل ال قضب، وهذا ناوله اخلطانيصري إمامًا مل يت حاله أنْ 

ألنَّه  ل،صوألُ ليه، بل ألكثر اتدالل عه، واالستع يف نرصرش الذي 

يصلح  العقد ومنمن حال أهل  لم اهللا تعاىلٰ ه لو عب عليجيو

م ال لإلمامة   مة أنْ لإلما ون إمامًا وال خيتارون أحداً يقيمبأهنَّ

هبا،   ا خماَطبنيون يف ترك اإلمامة من حيث مل يكونيكونوا معذوري

ة امانوا خماطبني بإق إذا ك االختيار حلرج برتكايلزمهم  م إنَّامألهنَّ 

هد نفسه لكتاب مل يزل جيتها، وصاحب اإقام ل إىلٰ دود والتوصُّ حلا

مامة، ويبسط عذر من ترك ط اإلام يوجب سقوح برصَّ  ٰى حتَّ 

يكون  أنْ  -أيضًا  -ا، وجيب عليه ن االهتامم هبوعدل عمتها، إقا

َطب دات غري خماعض العباب يفعل اله أنَّه الح  تعاىلٰ  من علم  لُّ ك

 يه. ن ما فين هدم الدِّ م اهذ  هبا وال مكلَّف، ويف

ا قوله: (فأ  اىلٰ أمر اهللا تعسلمني أنَّ ما ف بني املال خال أنْ  عىلٰ مَّ
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ه ما ال جيوز تضييعراها جيري جمبفعله من إقامة احلدود وما 

ن هم مفمن ؟وجه أيِّ  ضييعه عىلٰ ه حيرم تنَّ أمكن، وإنَّام اختلفوا يف أ 

رم قبل حي ال: قي حصل اإلمام، ومنهم من : حيرم ذلك إذاقال

يع وترك  التضيالني فرق يف أنَّ يكن بني احل إذا ملوله. فحص

ل أمكن العدو ٰى رم التضييع متحي أنْ ممكن فيجب  التضييع

يكن  ني، ولو مللأنَّه ال فرق بني احلا ٰى ادَّع نْ أ ام زاد عىلٰ ..)، فعنه.

 ريم تضييعه عند حصولحت اع حاصل عىلٰ إلمجأنَّ ا فرق إالَّ  امبينه

يف بطالن  ٰى ل اإلمام لكفبل حصوفيه ق  خلالف واقعواام مإلا

ام وعباداته، وكذلك ما  اإلمود من فروض أنَّ إقامة احلد له عىلٰ قو

ليه مع اإلمكان، وليس ييع إقامتها عحرم تض]] ١١٢[[ص /

نحن ال مته، وقاإفيلزمنا ا من فروضن م واختيارهاإقامة اإلم

 ٰى عادَّ  نْ نَّه إضييعها، ألبت مُّ لذاا إقامة احلدود فيلزمنباملخاَطبون 

عيًا نفس اذلك كان   ملسألة.مدَّ

 وجوبه ل عىلٰ التضييع فيام قد دلَّ الدلي  لفظ  ام ُيطَلقوبعد، فإنَّه إنَّ 

ة عىلٰ ا هو غري واجب، وليس يف إمجاع األولزومه دون م  حتريم  ئمَّ

 دلَّ : يقول له  للخصم أنْ  ما يريده، ألنَّ  داللة عىلٰ  ة احلدود اع إض 

بإقامة  خاَطبون لينا أو نحن امل مامة واجبة ع مة اإل  إقا أنَّ  ل] عىلٰ لي الد[ 

من يرتفع ما  سوغ لك إجراء لفظ التضييع عىلٰ ي  ٰى أو ال؟ حتَّ احلدود 

 المك، وململ يستقم ك  عدم اإلمام، وإذ كنت مل تقل ذلك احلدود عند 

  د متعلَّق لك.حلدو حتريم إقامة ا  مجاع عىلٰ كن يف اإل ي 

)  ا حصل اإلمامعها إذم تضيين قال: حيرم يهموفه: (ولوق 

ة فيه خالفًا بإهيام أنَّ متويه طريف و  خالف بينهم يف ، والني األُمَّ

د حصول اإلمام مع وغ إضاعتها عنال تس احلدودأنَّ إقامة 

الف فيها ام اخلنَّ داته، وإبااإلمام وعا من فروض اإلمكان، ألهنَّ 

رم قال: حي(ومنهم من : قالي ن أنْ ساإلمام، فهاهنا حيامة قبل إق 

ل، ألنَّه الن يف األامته)، وال حيسييعها قبل إق تض  خالف فيه.  وَّ

و مع لزمان إمام وهن يف الو كا ا قوله: (وقد صحَّ يف أنَّهفأمَّ 

نع، ملعنه وا بةزالة الغلإ ل إىلٰ صُّ ذلك مغلوب أنَّ الواجب التو

 جتب مل ولو، قامتهإ عليه فلذلك جتب واجبةيقيم احلدود ال لكي

ستنقاذ من  عنه [واالإزالة الغلبة  ل إىلٰ لتوصُّ جيب ا امة ملاإلق 

 ام جيبك إنَّ ]] ألنَّ مجيع ذل١١٣]، /[[ص ذلك غري ، إىلٰ األرس 

ة وجوب إزالال ألنَّ  ،ما ذكرناه...)، فغري مسلَّم له  ل إىلٰ للتوصُّ 

 باً اجيكون و ، بل قد جيوز أنْ ذكره إنَّام كان ملا  اإلمام نعالغلبة 

 عن املنكر. عروف والنهيمر باملاب األه من بنَّ أل

ا نعرف  كنَّ ها، وإنْ نعرفلعلَّة ال  يكون وجوبه  أنْ وز أيضاً وجي

ه ُيبنيِّ أنَّ األمر بخالف ما ظنَّاحلنا، والذي من مص أنَّه يف اجلملة

مور قد هذه األُ  ٰى جمر ٰى جروما  قهرلرس وااألو لة الغلبةأنَّ إزا

أَال ة املسلمني، ن مجاعني ومم من الصاحلمااإل ينا يف غريعلجيب 

ر يف يد بعض مأسوحلني مغلوب ا أنَّ بعض الصالو عرفن اأنَّ  ٰى تر

ق كان ممَّا ال تعلُّ  نْ ع اإلمكان، وإليصه مينا ختاألعداء لوجب عل

نفسه   اإلمامل هذا يفثمأيضًا  اينقد جيب علدود به، وحلإلقامته ا

ر ام بأمن القييعجز معه ع لكربوا من الضعف دٍّ ح لغ إىلٰ وإن ب

ة إزالا لسقط عنَّ العلَّة ما ذكرهكانت  إنْ قامة احلدود، فاإلمامة وإ

 ال.ذا احله إىلٰ الغلبة عن اإلمام إذا بلغ 

ا قو ال   ان مغلوباً مام إذا كإلله: (وهلذه العلَّة قلنا: إنَّ افأمَّ

ر، موقوم هبذه األُ لية أمري الناس إقام جيب عىلٰ ستنقاذه ايمكن 

ر[ت] بَله ق من ِق  نَّ إقامتهأل احلدود ليقوم ب فيلزمهم إقامتهد تعذَّ

 ٰى ري جمريقوم بام جي باألصل جيوز أنْ  يقوم، ألنَّ من [وغريها] 

له، ومن و]] وحكاية لق١١٤أصله /[[ص  عىلٰ  رع...)، فبناءالف

 ا ويقول: يف هذينازعه  ةمب اإلماجوالفه يف وخي

ال  ، كاممغلوباً ان اإلمام ك إذاء إقامة األُمرا ناب عليليس جي

أنَّ  إىلٰ اس من يذهب ل، فإنَّ يف النيف األص ا إقامة اإلمامجيب علين

ة ألنَّه [من] فمجلة، غ لنا إقامة األُمراء ال يسو روض األئمَّ

  روضهم دود من فحلقامة] ا[إكام أنَّ ون هبا، صُّ وعباداهتم التي خيت

 م.التي ختتصُّ هب

 مة احلدود. نا إقالساغ لاألُمراء  مةإقاا لون: لو ساغ لنقووي

ا قوله: (عف فواجب حصل اإلمام إذا ه ال خالف أنَّ أنَّ  ىلٰ أمَّ

يمكن فيها النظر بالد التي ال يف ال امكَّ عليه نصب األُمراء واحلُ 

مور كام األُ  هذه إىلٰ  لللتوصُّ ب إنَّام جيأنَّ ذلك  ابنفسه، وقد علمن

العقد و لِّ مكن أهل احلي ذلكفكل بالتولية، صُّ تويه الجيب عل

ك يكون ذل أنْ  ه األُمور، فيجبيقوم هبذإقامة إمام ل ل إىلٰ التوصُّ 

 ذلك من م اإلمام ألنَّ ام لزل: إنَّ يقا جبًا، ألنَّه ال يمكن أنْ وا

ال جيوز  وذلك ه،غريعل بيف أنْ فعل بنفسه يواجباته فيلزمه إذا مل 

منا  ا قدَّ ة إالَّ ملَّ العت مكن الوفاء به، فليسي يلزمه بنفسه ما ال نْ أ 

 ره...). ذك

 ام من فروضكَّ مراء ونصب احلُ امة األُ يقول: إق  مه أنْ فلخص

ة يكون له علَّ  أنْ س جيب ا، وليمام وعباداته التي خيتصُّ هباإل

 جيوز أنْ  دق جلملة، وامصلحة يف  هما نعلمه من كون ٰى معروفة سو
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ه فينا، ثل متيضذلك وإجيابه عليه ال يقم ما اإلصلحة تويلِّ  املتقتيض

لغريه  ة لساغمثل هذه الطريقالكتاب سلوك لصاحب و ساغ ول

لك ما ]] ثبت وجوب الزكاة عىلٰ ١١٥ص ضًا: قد /[[يقول أي أنْ 

 اء، وهذهرا علَّة إالَّ كوهنا نفعًا للفق أجد يف وجوهبصاب وملالن

الكتساب ن ام نعه وهو متمكِّ نصاب م الة يف من صلحالعلَّة ا

ل ملال ليتوصَّ تساب ابار اكعتهبذا االب يوجو وحتصيل النصاب،

مام إقامة اإل الكتاب عىلٰ ء، كام أوجب صاحب الفقرانفع  به إىلٰ 

 إقامة احلدود. ل إىلٰ صُّ لَّة فيه التو العنَّ أنَّ األُمراء من حيث ظ

وجوب نفي  ىلٰ عع منعقد اإلمجإنَّ ا: (يقول أنْ  فليس له

قت بني األمرال، ملاكتساب ا ال مجاع اإللك أنَّ وذ)، ينفلهذا فرَّ

 مل جتب عىلٰ  نا أنَّ الزكاةدلُّ وله يملناقضة، بل حص ايقتيض ز أنْ جيو

د، ، بل ألمر زائاء فقطللفقر لك النصاب من حيث كانت نفعاً ما

م زاء مل يلمراألُ  قامةكون إي أنْ  عوإذا صحَّ هذا فكذلك غري ممتن

خيصُّ ر ألمل إقامة احلدود، ب ق إىلٰ ل املطلألجل التوصُّ  اإلمام

 .حاله فيه عىلٰ  حيمل حالنا نْ جيب أ ام والإلما

ا ال يمكن الوفاء به)  ته مون من واجبايك له: (ال جيوز أنْ وقو

ره، ألنَّ فيه م عنيُّ ليس امل  ٍد عىلٰ بل ه ظنَّ أنَّ ذلك يلزمه يف كلِّ ا قدَّ

مام مكلَّف هبذه و أنَّ اإله وإنَّام راد هذا،امل وليس ع،بيل اجلمس

ل، سبيل البد عىلٰ يستخلف فيها سه أو ها بنفه يتوالَّ نَّ وأ  وراألُم

 خيرج الكلُّ  أنْ  -بنفسه  كلَّ  الر عليه تويلِّ إذا تعذَّ  - يس جيب ول

بناه، ألنَّه ال بلد من البلالوجه الذي  به عىلٰ من وجو ٰ درتَّ  ان وىلَّ

ٰ  نْ وقد كان جيوز أ الَّ امًا إكَّ مراء وحُ أُ  إلمام فيها هم إ يتوىلَّ اه يَّ ما والَّ

 هو غري صحيح.هذا املوضع فه يف تومهَّ  لذيفسه، فابن

اف س غري واجبة لكان من  لرئيكان إقامة اقوله: (وبعد، فلو  أمَّ

ال يلزمه  -تري لذلك إذا اخ -مامة لح لإل]] يص١١٦[[ص /

ن اآلخر، ع ين ينفصلرأحد األم ياننا أنَّ ب مٰىض  فقد ...)،القبول

 الزمة،ه غري قامتكانت إ نْ وإ وليلزمه القب ري ممتنع أنْ وأنَّه غ

 اه.يف إعادة [ما] ذكرن طائلأمثاالً، فال  ورضبنا لذلك

ا  ه ال وله فيبعد دخ: (ولو كان األمر كذلك لكان قولهفأمَّ

ل بويف ق ًا يكون خمريَّ  نْ ن جيب أ اإلمامة، بل كا ثبات عىلٰ يلزمه ال

ه، سلي.)، ف.العقد. ول قبيكون ال وغري ممتنع أنْ  األمر كام تومهَّ

ليس ه ول الزمًا، ألنَّ بات بعد القبان الثك وإنْ  له،  الزمغري

 وجوب اشرتاكهام فيام يقتيضما  قمن التعلُّ ألحدمها باآلخر 

بعد  اناملتبايع يكون صحيحًا لوجب أنْ  ما اعتلَّ به لو كانكره، وذ

هلام ائط يسوغ مجيع الرش حصولو امهق وتفرُّ  يععقد الب قبوهلام

يع وعقده يف ول البكان قبن حيث يب مع غرين الرجوع يف البيع م

د ا بعحيلَّ هل أنْ وكذلك كان جيب للمرأة ، األصل غري واجب

ها الثبات منه، وال يلزمخلروج فيه ا قبوهلا عقد النكاح ودخوهلا

أنَّ  ذا ثبته فسد كلُّ  ذاعليها، وإول واجبًا بالق  مل يكنامَّ ـعليه ل

ظاهر  الثبات لزمث حي منه من أنَّ القبول الزم الذي اعتلَّ ب

 ن.البطال

ا قو يف العدول ًا ا كان خمريَّ ة ذلك أنَّ اإلمام إذحَّ له: (ُيبنيِّ صفأمَّ

أمري  إقامة أمري وعن  ىلٰ وليته بنفسه إوعن ت نفسه عن إقامة أمري إىلٰ 

ج عن اإلمارة ر اخلرواتخي ري أنْ مري كان لأل]] أم١١٧ص [/[ إىلٰ 

جيب يف  لك كان، فكذه أمرياً امتإق  عىلٰ يلزم اإلمام صفة زائدة ما مل 

اه يف ذكرنأيضًا بام  امته واجبة...)، فمنتقضق ام لو مل تكن إاإلم

ال  مبيع، وهلام أنْ  عن مبيع إىلٰ يعدال  ني أنْ البيع، ألنَّ للمتبايع

ان ام ألهنَّ  ،ا مجلةً يتبايع عليهام، ومع س بواجب يولذلك،  يفخمريَّ

 وقبولهالبيع عد عقد  بهاممن دٍ  [و]احس هلام وال لكلِّ ذلك فلي

 أنَّ  ا عىلٰ فسخه، وكام ال يدلُّ هذوطه اخلروج عنه وتكامل رشائ

اخلروج عن حتريم يدلُّ يع يف األصل واجب، فكذلك ال الب

 .زم قبوهلاوالواجبة  اأهنَّ  فيها عىلٰ  مامة بعد الدخولاإل

 وهو أنَّ جائز عنده أنْ منتقض من وجه آخر،  ما ذكره نَّ أ  عىلٰ 

  ة فيهم، وُعلِمَ رشوط اإلمام تكاملتعة قد  مجاعرصال يفون يك

يكون  ن غري أنْ ا مواضطالعه هب واحد صالحه هلا من كلِّ 

ز أنْ مل ُجي  إنْ ح لإلمامة والصال ٰى يف معنزيَّة آلخر ما ألحدهم عىلٰ   وِّ

ود اثنني يدفع وج نْ يمكن أ س ليه الصفة فمجاعة هبذ نيكو

  ه.الوجه الذي ذكرنا عىلٰ  يصلحان هلا

ين يف ل االختيار خمريَّ ق هذا كان أهاتَّف ه إذانعلم أنَّ ن نحو

تار األمر عليه، وال يكون الذي ُخي عرض منهام و حدٍ وا اختيار كلِّ 

ًا يفاألمر عليه خمويعرض   الثبات بعد وال يف والردِّ  القبول ريَّ

يلزمه الثبات، عليه القبول، وكذلك ه جيب نَّ عندهم إ لبالقبول، 

ارة ما ذكره مري عن اإلمروج األجواز خلَّة يف لعا كوني فيبطل أنْ 

ًا يف من كانت ه أمريًا، ألنَّ العلَّة لو قامتاختياره وإ كون اإلمام خمريَّ

عن  ام جواز خروجهامذكرنا حاهلاللذين ب يف االثنني ذه لوجه

ًا بكان من  ثام من حيهلة بعد قبواإلمام  ينهام.خيتارمها خمريَّ

ا قوله: (و م  ذي ألجله يقانَّ الع أ لرشثبت يف اد فقد، بعفأمَّ

من  ين دِّ الدنيا وال إلمام هو ما يقوم بمصلحةا]] ١١٨[[ص /
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 أحد بل والختصيص بعني،  من غري ضارِّ اجتالب املنافع، ودفع امل

 ز.أو جموَّ  حاصل حظٌّ  كذلم إالَّ وله يف منه

 ىلٰ ل إل إليه، ألنَّه توصُّ وصُّ ا هذا حاله يلزم التا أنَّ منوقد علم

من قبل أنَّ األمر  ابيَّنَّة، وقد ة أو املعلومملظنون اارِّ دفع املض

وما ناها، تي ذكرالوجوه ال املنكر جيبان عىلٰ عن  عروف والنهيبامل

ل وصُّ لتيجب امل ينقص ف اهلامح يزد حاله عىلٰ مل  م إنْ إلمايقوم به ا

 ده من وجوه:خيلو حال اإلمامة عن)، فليس . إليه..

ا أنْ  وجب  ، فإنْ لدنيا أو هلامصالح اأو مل ينح الدِّ لصامل بجي إمَّ

طريق العقول، ومل من  جبت اإلمامةين وا من مصالح الدِّ هنَّ أل

ن يمن مصالح الدِّ نظائرها  بع كام جيوالرشالسمع  إىلٰ  يفتقر فيها

 ول.قبالع

 حلوق بنا.مذهبنا و دخول يف هواده فأر نْ وهذا إ

القسم ألنَّ هذا ، ناهكرلألمرين أيضًا وجب ما ذوجبت  وإنْ 

ل وزائدالقسم ا عىلٰ مشتمل   ليه.ع ألوَّ

تالب املنافع ودفع  والجالح الدنيا وجبت من حيث مص وإنْ 

ب  جي ممَّا رُّ املنافع واملضا ون تلكيك خيُل من أنْ ية مل الدنيو املضارِّ 

 ال جيب. منها أو زوالتحرُّ  ااجتالهب

ضًا من  أيمة ماا ذكرناه فيها وجبت اإلكان ممَّا جيب م فإنْ 

 افع ودفع املضارِّ ن اجتالب املالعقول، ألنَّ  ]]١١٩ ق /[[صطري

فيها  بة جيبتكون غري واج ، وال جيوز أنْ حالٍ  جيب يف كلِّ التي 

 ز بالعقل.حرُّ والت االجتالب

 ىلٰ الواجب عف ال جيب أنْ ب وجي ز أنْ وكانت ممَّا جي وإنْ 

ها صُّ خي اي� ثبات وجوهبا دليالً سمعيورد يف إ الكتاب أنْ صاحب 

زًا حصوله وسقوطه جم ا كان وجوهباا، ألنَّه إذوجوهب  عىلٰ ويدلُّ  وِّ

قه علُّ يه، وتسمعي فمن أثبته سمعًا إيراد دليل  لزم طريق العقل من

ن مل ًا، ألنَّ نه شيئع نيغهي عن املنكر ال يباملعروف والن رباألم

ع بالسمع املخصوص وإلمجا : إنَّني ُأثبِت ذلكيقول أنْ  هخيالف

ا وال سمع يهه ال إمجاع فجة عنه ألنَّ مة خارواإلماة عليه، مَّ األُ 

حلوقها باألمر  ٰى من ادَّعص، والتخصي عىلٰ  وجوهبا يقتيض

دعواه  ستدلَّ عىلٰ ي جب عليه أنْ و عن املنكري والنه ملعروفبا

 ف.باملعرو رباب األم دخوهلا يف نيِّ وجهبيُ و

  مل ين وإنْ دِّ لالح صال: إنَّ اإلمامة جتب مل يقو وليس ألحد أنْ 

ا يكشف السمع عن ا ممَّ لصالة وغريهكا -العقول  ن طريقجتب م

معلوم ا وجوهب وجه يفأنَّ ال ا بيَّنَّا قد ألنَّ  - ين لدِّ مصلحة يف ا كونه

  لك مل جيب جتاوزنا ذ وع، ولسمومستدرك قبل ورود ال عقوليف ال

ري غ نَّ فيها مصلحة، ألنَّهحيث ُعلَِم بالسمع أصالة من لوقها باحل

 مرار، وإنْ الست اال يقتيضوجه  ها عىلٰ لحة فيت املصتثب تنع أنْ مم

يع مججوب، فقد علمنا أنَّ لنا يف الو رار مل يقتضِ االستم اقتٰىض 

بالسمع  ذا ُعلِمَ إ تكن واجبة، فليس جيب مل مصالح وإنْ  للنوافا

ن واجبة، تكو ن يف اإلمامة أنْ يالدِّ  ىلٰ إالراجعة ة وت املصلحبثب

ت ت من العبادالواجباقها باجوهبا وحلوو ٰى عفيلزمه إذا ادَّ 

 ل منعواه، وتنفصموجب د ها أن يدلَّ عىلٰ وغري كالصالة

ة وهي نيَّ لح ديفيها مصاالتي  ةعيَّ لرشا خصمه إذا أحلقها بالنوافل

 غري واجبة.ك مع ذل

ما ثبت  ىلٰ وغريها ع د اعتمداوق ا قوله: (]] فأمَّ ١٢٠[[ص /

م بعد   من إمجاع امة  إق  ىلٰ زعوا إف  لنبيِّ ا اةفو الصحابة، ألهنَّ

وتواتر  بار،َل من األخال بدَّ منه، وما ُنقِ  أنْ  يقتيضوجه  ىلٰ اإلمام ع

م يوقد أليب بكر عند الع التهم ه من حقلناا م عىلٰ  يف ذلك يدلُّ 

ة الشق   بعده يفه لعمر، ثمّ دالسقيفة، ثّم بع  ٰى جروما  ٰى روصَّ

د شدُّ  التد علمنا أنَّ وق ،  ]ألمري املؤمنني [عيلٍّ  ا]، وبعده[هـفي

  يكون إالَّ ت منهم حاًال بعد حاٍل الالتي جر الوجوه يف ذلك عىلٰ 

 ). ه...من بدَّ األمر الواجب الذي ال يف

ة اإلمام محسن إقا عىلٰ  - اال� كان د إنْ  - ره يدلُّ ذي ذكفال

وزمان،   عرصوب ذلك يف كلِّ وج عىلٰ  وال يدلُّ ، جواز نصبهو

 ٰى ورملجتمعون للشبكر واأليب  ن العاقدونكوي نْ أ ألنَّه ال يمتنع

 نَّ احلال اقتضته،يه أله وحرصوا علما بادروا إلي دروا إىلٰ إنَّام با

اد وانتشار، وليس فسالعقد فيه نَّ إمهال م أظنوهن غلب يفوألنَّه 

من ينفي  - الٍ ح كلِّ  عىلٰ  -امة م وجوب اإلمن خيالف يف يف

ما  فيكون لفزع إليهاا والحأل بعض ايقتيض ويدفع أنْ  حسنها

نه ع ٰى ُيستغن إنَّ اإلمام قد جيوز أنْ  من قوهلم: ، بلره حجاجًا لهذك

زمون لناس فيها يلاأنَّ  الظنِّ  تي تغلب يف بعض األحوال اليف

ل ايف األحوه عن مستغنٍ كان غري  نْ إح والسداد يف األكثر والالص

ائر ما وسه، صبنالفساد يقع عند إمهال أنَّ  غلب يف الظنِّ التي ت

 ب اإلمامة يف كلِّ وجو  عىلٰ يدلُّ د واحلرص ال لتشدُّ ه من اذكر

ا ال هلاحل ]] اقتضاء١٢١ناه من /[[ص ذكر ألنَّ الذي حاٍل،

يب لعاقدون ألابادرة مثل ما استعمله املد وشدُّ مل فيه من التيستع

 ر.كثبكر وأ 

خالف  من كلَّ  ة اإلمجاع يف ذلك أنَّ وممَّا ُيبنيِّ صحَّ قوله: ( افأمَّ 
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 الف يف ذلك بعض اخلوارج،ه إنَّام خنَّ  اإلمجاع، ألدُّ يفال ُيعَ فيه 

ون يف موقد ثبت أهنَّ  ا ، ف اإلمجاعال ُيَعدُّ َعدُّ يُ  أبعد من أنْ رضار فأمَّ

ا األصمُّ  يف نا أبو خكان شي نْ وإاإلمجاع، فقد سبقه  اإلمجاع، وأمَّ

ام ه إنَّ  ذلك، وأنَّ يف الفخم أنَّه غري يدلُّ عىلٰ  عنه ما ٰى قد حك يلٍّ ع

جب ضًا وزال التظامل وما يوس بعضهم بعالناال: لو أنصف ق 

ل الناس  حامن  ملعلومم، وااس عن إماالن ٰى الستغن دِّ إقامة احل

 جبة...). اإلمام وا ةن يلزم من قوله أنَّ إقامإذذلك فخالف 

يف فعل الصحابة ما يكون  اإلمجاع من أنْ عاؤه دِّ ايس خيلو فل

اإلمامة ن يف أنَّ يكو د فيه، أودُّ والتش العقد بادرة إىلٰ ملن ام هحكا

ل فذلك ان ا، فإذا ك الٍ ح واجبة يف كلِّ  قل فيه عاخيالف ممَّا ال ألوَّ

قد ا ده، ألنَّ صما ق  يف ثبوته داللة عىلٰ  يسه ولخارجي وال غريال 

 ده أراضحناه، وما نظنُّد من أجله وأولتشدُّ يكون ا نْ أ ما يمكن  ابيَّنَّ

الثاين،  يدلُّ عىلٰ  المهيرده ألنَّ كبل مل ]] ١٢٢وجه، /[[ص الذا ه

 عىلٰ  ل األدلَّةيتمحَّ  أنْ  جة إىلٰ ه حافام كانت ب كان أراده فإنْ 

 بهاهنا ويستعمل رضو ل الباب إىلٰ إلمامة من أوَّ وجوب ا

 ٰى وُأخر،  بأفعال النبيِّ  ، وتارةً نق بالقرآارًة يتعلَّ الطرق، فت

اء مرجوب إقامة األُ لَّة وخراج عمارة واستاإل عىلٰ  بقياس اإلمامة

ة ونقلها إىلٰ األ عىلٰ  ج يف ع ال حيتايه إمجاما فاإلمامة، و وجوب ئمَّ

ا أنْ ف ا تكلَّفه،يشء ممَّ  إىلٰ  تثبيته يكون  صاحب الكتاب بني أمرين إمَّ

َعدُّ خالفه خالفًا، ال يُ  االف فيه شاذ� واملخ امجاع حق� اإلعاه من ما ادَّ 

يكون فيام  ل بطل أنْ ألوَّ كان ا ه، فإنْ ادَّعافيام  ون اإلمجاعيك أنْ و أ 

 ٰى غرض صحيح، وجراملسألة  ىلٰ ل عم واالستدالتكلفه من الكال

ة  ق بدقيث، وقام فيه مقام املستدلِّ لعبا ٰى ده جمرما أورمجيع  األدلَّ

  س، ودعا إىلٰ أمر بصلوات مخ  بيَّ أنَّ الن ق عىلٰ رُ ورضوب الطُّ 

 ثله أنْ ح بمالثاين فقبي الوجه ر عىلٰ كان األم نْ وإة، عبكال حجِّ 

ه من أنَّ ما  وعىلٰ إمجاع فيه، عي اإلمجاع يف موضع ال يدَّ  تومهَّ

ة التيوارج خلنَّ اثابت ألع غري ااإلمج إذا  وهي فرقة من فَِرق األُمَّ

دن ة ملألُ ا فَِرق اعدَّ   ُعدَّ فَِرقهم يف مجلة  من إحلاقهم هبا، ويكن ُبدٌّ  مَّ

 به. خالف مذه ىلٰ تذهب إذلك و ، ختالف يفقِفرَ ال

نَّ ألة إلمجاع) بحجَّ (إنَّني ال أعّدهم يف ا وليس قوله:

ان حدوثهم هم وزمقتوث فرله بحدمثل قوله يقولوا  ارج أنْ للخو

ة لف يف مقارو ذلك معروف كام أنَّ عوابتداء أصل مقالتهم م

 ج.اخلوار

ا رضار واأل من   اع مع كثرةمجاإلن م فإخراجهام أيضًا صمُّ فأمَّ

له، ويطرق  ٰى ك ال معنبهام يف ذلمذه ]] إىلٰ ١٢٣ص هب /[[يذ

 اء عنن أغنيرية نحكث هام عليه) أشياءاع قد سبقإلمجله: (إنَّ اقو

 لٍ قو ب إىلٰ الَّ من ذهإفليس يف شيوخه األدنني واألقصني كرها، ذ

 خالفه. إىلٰ اإلمجاع  قد سبقه

ب بكم يف وجوحاأص من : أليس قد احتجَّ كثريقال فإنْ 

وغريهم؟  رج واألصمِّ خالف اخلوامه بإلمجاع مع علامة بااإلم

 ذه الطريقة؟حتجاج هبالا ف طعنتم عىلٰ فكي

املعصوم االستدالل  وت وجودثبقبل يصحُّ : ليس ل لهقي

صحَّ استدالل وإنَّام  غريها، ىلٰ امة وال عوجوب اإلم باإلمجاع عىلٰ 

من   بخالف ة ومل حيفل امإلما بحابنا باإلمجاع يف وجوبعض أص

ة  وجود إمام معصوم يف مجل أن ثبت له بعد لف يف وجوهبا خا

 عىلٰ ا امعهمن اجتبذلك  وأمن، اإلماميَّةهي ة التي حقَّ الفرقة امل

َرق فِ سائر ال هاوخالف ةاإلماميَّ قة رطأ، فلو مل يقل بوجوهبا إالَّ فاخل

ة ثابتة بقلكا يس يمكن  وله، ناروهلا من الوجه الذي ذكنت احلجَّ

ناهم عن  هاهنا دفع فمن يف مذاهبهم، ثل هذاصوم ماخل

يف  بار ملن خالفهم هم االعتيعل ره، وأوجبنااالحتجاج بام ذك

 مامة.جوب اإلو

له قوه أنَّ وظنِّ ألصمِّ اله قول  من تأوُّ اه عن أيب عيلٍّ ا ما حكفأمَّ 

 ل:يقو مَّ جمٍد عليه، ألنَّ األص باب اإلمامة فغري لقوهلم يف موافق

ألحوال زوال س يف بعض االنا غلب يف ظنِّ ي ع أنْ  ممتن(إنَّه غري

  ذلكم، وإنَّ فيستغنون عن إمانصاف اإل ةستعامل طريقالتظامل، وا

يح بخالف رصيشار إليها)، وهذا ت  حالٍ  كلِّ ز حصوله يفوجي ممَّا

 م يف كلِّ ]] اإلما١٢٤مة /[[ص وجوب إقا بني إىلٰ اهالقوم الذ

 ليه. ة إوية يف احلاجا متساهكلَّ  ني األحوالعلجلاوا، وأوان حالٍ 

ا : «إنَّ قوله  ىلٰ د يف ذلك عقوله: (وال يمكن االعتام فأمَّ

 ا هذه الصفة دلَّ عىلٰ أوجب فيه ذاإ وأنَّهريش»، ة من ق األئمَّ 

 العبادة إالَّ ي ال تصحُّ تالصفة ال قد بنيَّ  لك ألنَّه ذوجوهبا، و

أنَّه أراد ن أين بة، فم كوهنا واج بنيَّ يتد ها ويكون نقالً ملا ق مع

ة إلمام ايريد أنَّ  أنْ  من قريش دون غريهم، دون امة الواجبةإلما

م يف حال دون التي يلزمكو أ ليها، دبتم إالتي ن ة أواملستحبَّ 

 ن تعلَّقم  عىلٰ ردِّ تاب يف الل صاحب الكمحال؟...)، فقد استع

 ه التيطريقت عىلٰ  ردِّ ال ا مثل ما استعملناه يفبالطريقة التي ذكره

 اتمده، ألنَّ عها مقامنا يف دفع ما اعوقام يف دف اب،هبا هذا الب ابتدأ 

فهو أمر، بصورة اخلرب  نكا إنْ ريش» وة من ق  قوله: «األئمَّ م أنَّ نعل
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فليكن  م إماماً تو إذا اخرتمن قريش، أ  وتقدير الكالم: اختاروا

غ رب ملا سااخلفظ ل لهكان  األمر وإنْ  ٰى معنقريش، ولو مل يكن ب من

ة ثابتة عليهم إالَّ وال يكون ا ار،األنص ه عىلٰ تجاج باالح  إذا حلجَّ

يريد  نْ يمتنع عنده أ  ملإذا مر، فاأل ٰى ه معن احلقيقة، أو ليف مراً ن أ كا

 اً رب مفيداخلش، فيكون يكن من قريلبذلك: إذا أقمتم إمامًا ف

 وبلوج تضٍ ون يف إقامته غري مقإلمام الذي هم خمريَّ لصفة ا

 َوا�س� اَوا�س� : اىلٰ وله تعكذلك ق إقامته، ف
ُ

َطُعوا  ِرق
ْ
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َ
 ف

ُ
ة
َ
اِرق

 
َ
هُ أ

َ
ة  ىلٰ إ ابطهذا اخل جيهه تعاىلٰ ]، وتو٣٨ائدة: [امل امَ يِْد� األئمَّ

ة، وب إقامة اج و]] غريهم ال يقتيض١٢٥دون /[[ص   بلألئمَّ

َّ ملن كان  هو خطاب م: ، ويكون تقدير الكالاقإمامًا بقطع الرسُّ

 مًا. اام من كان إمأيدهي فليقطعوالسارقة  رقلساوا

 ةن املستحبَّ دو شة من قرياجبمن أين أنَّ اإلمامة الووقوله: (

 ن أنَّ خطابه تعاىلٰ ك يقال: من أي، فكذل؟)ليهاأو التي ندبتم إ

م دون الذي ب إقامتهالذين جت ةاألئمَّ  ه إىلٰ متوجِّ  بقطع السارق

 فيه.  فصل ا ما الباهبا، وهذتحاس  عىلٰ إقامتهم أو دلَّ  ىلٰ ُنِدَب إ

ا  كان من  ما ن االعتامد يف ذلك عىلٰ وله: (وال يمكق فأمَّ

ًا، يوم مؤتة أمريلوليد ا د بنيف إقامتهم خال  اب النبيِّ ستصوا

جوع رألنَّ الو ه صوابًا،ال يف كون هوذلك أنَّ الكالم هو يف وجوب

)، فهطريق ال إلمامة إىلٰ يف ا ه، قد استعمل ار ملكاو إنقياس ال يصحُّ

ياس يف إثبات وجوب سلك طريقة الق يه ألنَّه قدل علوعوَّ 

مام إلعن اة إزالة الغلبة استخراج علَّ ]] و١٢٦/[[ص  مةاإلما

ن من إقامة احلدود ونق ألنْ ه ظنِّ ي عىلٰ وه ل العقد،  أه ها إىلٰ ليتمكَّ

أوجب عليهم إزالة  من يقوم باحلدود كاماختيار  موجب عليهوأ 

ياس من وجه  قيضًا فيها التعمل أ ك، واسن يقوم بذلعمَّ  بةالغل

ام كَّ ة واحلُ راء والقضاألُماوب إقامة جر ألنَّه استخرج علَّة وآخ

لوجب بمثلها اختوأوة مَّ األُ  عىلٰ  ة يف األصل فيتوصَّ ما   إىلٰ  ايار األئمَّ

القياس  هذا سلوك طريقة كلُّ أجله، و ناحلاكم مو نصب األمري 

ل مما هو املستعمامة يف اإل يستعمل أنْ  ابلكتا صاحبر نكِ فكيف يُ 

 به. قتعلِّ له وامل

ا قوله:    ىلٰ يمتنع يف املجمعني ع ه الا أنَّ شيخاند ذكر (وق فأمَّ

م رجمة اإلإقا من  ذا اإلمجاعدليل، ألنَّه ال بدَّ هل عوا إىلٰ مام أهنَّ

م رجعوا يف ذلكام قاال يل، وربَّ دلأصل و ما روي من  إىلٰ  إهنَّ

 اهللا ضعيفًا يف يف دين اوي� دوه ق جت بكر يتم أبالَّ و «إنْ :   لهقو

 ، وإنْ هدنيف ب ادين اهللا قوي� يف  اي� متوه قووجد م عمريتولَّ  بدنه، وإنْ 

خلرب)،  ...» اقِّ حلا حيملكم عىلٰ  اوه هاديًا مهدي� وجدمت ام علي� يتولَّ 

 نيجتمعه ادَّعيا أنَّ املأنَّ شيخي ٰى رده وحكالذي أو يف اخلرب يسفل

لوا إإلمام رجعوا قامة اامة وإوجوب اإلم عىلٰ  عليه لو ليه وعوَّ

 نَّ ألوجوب اإلمامة  ة عىلٰ لة داليف احلقيقس ًا، وليكان صحيح

لفظ  يح بالتخيريجياب، وليس يف الترصالتخيري ال اإل يقتيضلفظه 

: إنَّ يقول ، وليس ألحد أنْ ذا اخلربهلفظ  ٰى رجموهو جاٍر إالَّ 

وليس يف  ني اإلمامة،املولِّ أعيان ]] ١٢٧[[ص / يف هونَّام التخيري إ

 اخلرب، ألنَّه وإنْ لفظ م ختيري يف امة اإلماوالية ووجوب إق أصل ال

يف لفظ اخلرب مع التخيري  -  أيضاً  -ه فليس ما ذكر عىلٰ  األمر انك

مامة، وأقلَّ وفرض اإل ،للوالية اب اإلجييلِّ عيان من يوأ يف 

يه إجياب وال ف ألمرينتخيري يف اللًا جبرب موال إذا مل يكن اخلاألحو

مة إقا وجوب ب إىلٰ ذه داللة ملن يكون فيه ال ل الوالية أنْ صأل

يكون  أنْ  قر إىلٰ به من هذا يفتة مذهصحَّ  داللة عىلٰ الاإلمام، ألنَّ 

فال  يكن كذلك وإذا مل م،امة اإلمابفحواه إق  وحيه أ موجبًا برص

 داللة فيه.

بدَّ من ه ال اب أنَّ يف هذا البل حيص نْ ي جيب أا قوله: (والذفأمَّ 

ميَّز به من ويت مم به اإلماا يقوم لة عىلٰ  يف اجلمدلَّ  ل بأنَّه قوال

ذلك من جهة  جيوز استدراك م، والاإلما صفات وعىلٰ ه غري

إلمامة لك بقياس دريست وز أنْ كان ال جي كالقياس، ولو صحَّ ذل

وال  ع ال يمكن،فربالل ات األصهلا، ألنَّ إثب اإلمارة وهو فرع ىلٰ ع

 هذه ٰى نم منه معمل يتقدَّ بكر» ويتم أبا ولَّ  نْ فإ: «يقول  وز أنْ جي

د عه تنبيه عىلٰ ال ٰى رري جم، ألنَّ ذلك جياض هبوالتعرُّ  وليةالت

م يف  باألخباراً متقّدم يف البيان، فقد ثبت أيض وه لحياته سأ أهنَّ

ن  هلم بنيَّ قد و ك إالَّ ه، وال يصحُّ ذليقوم باألمر من بعد عمَّ

 من ه ال بدَّ بنيِّ أنَّ ذلك يُ  كرناها، وكلُّ ذ جلملة التيا عىلٰ مامة اإل

 جلملة...). ه يف ايقوم بام وصفته وما ميف اإل منه  قاطعصٍّ ن

 يه، ألنَّ  حمتاج إلري]] فعندنا أنَّ بيان ذلك غ١٢٨[ص [/

حيتاج  صفات اإلمام وما وجوب اإلمامة وعىلٰ   عىلٰ لُّ لعقول تدا

لسمع، يانه من طريق اب يه ليس جيبقول عل العه، وما يدلُّ ليه إفي

طع نصٍّ قا إىلٰ  يهملا احتيج ف عقولق المن طري عَلم ذلكولو مل يُ 

ة قد علمت ما كان  ٰى كام ادَّع  الرسولمن  ه يأنَّ األُمَّ توالَّ

إقامة م وتعليمه وتوقيفه وياسته هلسمورهم كأُ  من رسول ال

  اف لبغاة وإنصقويم اناة وتوتأديب اجلا يهقِّ مستح احلدود عىلٰ 

هو معروف ه، وعداديطول ت لك ممَّاغري ذ ىلٰ ظامل إاملظلوم من ال
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ا يف زمانه، فإنَّ  مل يكن أيضاً  ، وملن بيَّ ملن عارص الن وممعل

ه ان يتوالَّ كنعلم ما ل بتلك احلان يلحق ممَّ ومن كان قبلنا 

ته علامً من ُأم  الرسول ما وكان  ،فيه الشكُّ ا جلنخا ال يتور ُأمَّ

ه ة لغرينَّ اخلليفيعلمون أ  يضاً للقوم وكانوا أ  ناه معلوماً ذكر

إنَّام ختتصُّ ره، ودبِّ ويُ  يراعيهه ومقامه فيام يتوالَّ م ق هو القائطالباإل

 ىلٰ يقرصها عو ها خيصُّ ر ستخلف ألمظر فيه املناخلالفة ببعض ما ي

 بعض دون بعض.

 دة لنابالعا خالف معلومستاال ٰى يف معنذا الذي ذكرناه وه

ة، والوالواألُمراء ا امللوك اهدوالء الذين قد شفضوجلميع ال

من عرف  ل لكلِّ ونه، بخالفهم ملن يستخلفستة اكيفيَّ  لمواوع

تهت نبسفر وا لك إذا همَّ رعيَّة امل أنَّ  ٰى فًا ومستخَلفًا، أَال ترمستخلِ 

ن ألتس تهمن حيا حال ُيؤَيس معها لعلَّة واملرض إىلٰ به ا ه عمَّ

ا بعد ليهم، تخلف عيس ا بعدموإمَّ  فر عنهم، فإذابعده بالس ته، وإمَّ

 أنْ  ن منهممل حيسفتي فالن أو فالن، لي]] خ١٢٩[[ص ال هلم: /ق 

نا وما يتيقولوا له ه خليفو: بنيِّ لنا من يتوالَّ ا حيتاج ومتك فينا، الَّ

م إذا كانتك فيه من ُأمورنا، خليف ىلٰ إ ه ذ بام نيوا عارفألهنَّ لك يتوالَّ

قامه مخليفته القائم ون بأنَّ مورهم فهم عاملأُ ستخلِف من لك املامل

 ٰ ه مورن ُأمم يتوىلَّ عض خيصَّ ب  أنْ ه، إالَّ ستخلِفهم ما كان يتوالَّ

ر فيه  نظمجلة ما يفيخرج من  حالواليات املستخلِف بنصٍّ رصي

ذا وكيف كذا : خليفتي عليكم يقول هلم ذا حيسن أنْ فته، وهليخل

افال جلملة مل ه يف ايفتئَِل عن خلوُس باإلطالق  ستخَلفإذا ا ن، فأمَّ

ن : م للنبيِّ ه، فليس يف سؤال القوم ناما قدَّ هوم إالَّ مفيكن امل

ا م لة عىلٰ دَّعاه دالامن بعده لو كانوا سألوه حسب ما  يقوم باألمر

ه  م فيه ن وقوع بمتومهَّ ا م نَّ أل، )سالمآله ال يه وعىلٰ عل(يان متقدِّ

خلليفة لغريه أنَّ اوب  ه النبيُّ ب  كان يقومتهم بامن معرفذكرناه م

ه  ملا كان يتوه املتويلِّ ب قومان يلقائم بام كا هو ن بيان يغني عالَّ

ر ائم باألميف عني الق  سؤاهلم إالَّ للشكِّ وليس يقتيض ، منه

 ه.ء الذي يقوم ب اليشالشكِّ يف بعده دون

 وقوع  يقتيضبكر» الم أبا يتولَّ  «إنْ : ولهق  من ٰى دَّعوكذلك ما ا

املعرفة  من رناهألنَّ ما ذكا، لوالية والغرض هبا ٰى ملعن بيان منه

لفظ، وإنَّام  كد من كلِّ يان بالقول وآب كلِّ من  ٰى احلاصلة هلم أقو

ه عن التفصيل م ذهابدِّ بيان متقء ادِّعا الكتاب عىلٰ  بمحل صاح

 يضده يقتمر بعن يقوم باألم هلمؤاس ٰى ه رأ وردناه، وألنَّ الذي أ 

ك ل ذشكَّ يف أنَّ  وال هبا يف نفوسهم، لغرضية واالوال ٰى نم معتقدُّ 

ره عندهم ولكن م من حيث ظنَّ ه ال ابيَّنَّ ه الذين الوجكان مقدَّ

 صاحب الكتاب.

ا نَّه قد استعمله أ  ايَّنَّبامة فقد مياس يف اإلإنكاره للق فأمَّ

 ة عىلٰ اإلمامره من محل نكا أ م استعمل نفس تمده، بل قدواع

 ًا واإلمامةرة فرع]] كون اإلما١٣٠ص منه /[[يمنعه  رة وملاإلما

يقول: إنَّام  ، وليس له أنْ نفسه كر عىلٰ ، فكأنَّه هبذا اإلنكار منالً أص

والذي  اإلمامة،ب إثبات وجوإلمارة يف ا محلت اإلمامة عىلٰ 

 م وما يقوممااإلت  إثبات صفااإلمارة يف كرت محل اإلمامة عىلٰ أن

جوهبا   إثبات واإلمارة يف عىلٰ  ل اإلمامةحيم له أنْ  جاز إنْ نَّه به، أل

 لغريه أنْ  جميزونرعًا ومن ذلك كون هذه أصالً وهذه فع منومل ي

 منويستخرج  ما يقوم بهولها عليها يف إثبات صفات اإلمام حيم

ه اتوصفم وم به اإلما باب ما يقاإلمامة يف قلها إىلٰ علَّة ين اإلمارة

 ته.ب إقامات وجويف إثبكام فعل 

اإلمجاع كان ا ب نقله إذممَّا ال جي ن ذلك النصُّ لكا قوله: (مَّ فأ

ُأصول الصالة ب نقل خرب يف ال جي ه، كاموالكتاب قد أغنيا عن

ل الدليل ألنَّ نق عنه، ٰى نأغمجاع قد إذا كان اإل[والزكاة [الواجبة] 

بة] الواج يقة هيفهذه الطر ك،ذل يفها مفقودة ألُمور كلِّ  إنَّام جيب

ك ذللقاطع يف  الدليل اا من قبل: إنَّ وخنناه عن شيكين ما حدو

ر منه منن بام يكو أنْ يكون بقول منه، وجيوز  وز أنْ جي البيان  تكرَّ

أنَّه إنَّام من قصده  فُفِهمَ  م،اكَّ واحلُ  ن األُمراءميه بالفعل فيام كان يولِّ 

صوله كثري من أُ ل اقضفنواجب...)،  وجه لك عىلٰ يفعل ذ

  عىلٰ قد نصَّ   النبيُّ إذا كان ألنَّه مامة، اإليف  أصحابهمعتمد و

ته مجيع ذلك ألُمَّ بنيَّ ه ومامة وصفات اإلمام وما يتوالَّ ب اإلوجو

 يعقدوا نْ أ  عىلٰ   وفاة النبيِّ  فام بال األنصار اجتمعت بعد

 يناجره]] امل١٣١[ص نهم وبني /[بي ٰى جر ٰى ألمر حتَّ ألحدهم ا

 بصفات  الرسولان بي عليهم يف ذهبور؟ وكما هو مذك

وا أنَّ األمر اجرين، وظنُّاملهون من يك أنْ التي من مجلتها  اإلمام

 اهلم من وجهني: م؟ ليس خيلو حهم وهلصلح فيي

ا أنْ  الرسول  نالواقع من ذلك البيادوا دفع مَّ يكون تع إمَّ

كيف  واونسه أو سهوا عن ر اجلحد له،والعمل بخالفه وإظها

خصومنا، صول انتقض به أُ كان جهني ويُّ اليه، وأ حلال فجرت ا

 عىلٰ ل ذلك اجلحد ملا ذكرناه فقد جاز مثدوا وا تعمَّ انك ألنَّه إنْ 

 لين والفضة عددها ومنزلتها من الدِّ ألنصار يف كثرا

ابعة جحد ما وقفهم ة واملتالدق املواوصبالرسول  واالختصاص



 ٣٨٣  .....................................................................................  سمعاً وجوب اإلمامة اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ر نصاعدد األودون  العلم به، هملزموأ وأظهره هلم ليه الرسول ع

 مثل هذا. يهز خصومنا علوِّ ال ُجي 

زه  ُجيوِّ ونسيانًا فذلك أيضًا ممَّا الوًا هبوا عنه سهذ كانوا وإنْ 

اعة من مجل األنصار وال فرقة من فَِرقهم ومث خلصوم عىلٰ ا

 م املستحيل بالعادة. ه يف حكتقدون أنَّ يعاعاهتم، و مج

التي فات لصهذه ا م عىلٰ ار مع كوهننصاأل جاز عىلٰ  إنْ  أنَّه عىلٰ 

مناها جحد مق  مام يف صفات اإل  ا وقع من بيان الرسولدَّ

 عىلٰ  رين جحد النصَّ املهاجمجاعة  والسهو عنه جاز عليهم وعىلٰ 

عنه  وأو السه عةإليه الشيالذي تذهب  الوجه أمري املؤمنني عىلٰ 

ه ل ما ذكرنامثيز واخلصوم يف جتُيشنِّع به ما  نسيان له، وكلُّ وال

رسول لا له عليهم فيام بيَّنهم يف جتويز مثهلالزم  صِّ لنم يف اعليه

فه، مل بخالوا العفات اإلمام فأعرضوا عنه وراممن صعندهم 

بيان  ار مل تسمعصيقول: إنَّ األن ن أحدًا منهم أنْ وليس يمك

عليها من  ]] وال وقفت١٣٢[[ص /الرسول  ناإلمام مت صفا

 امَّ ـلذا م، وهلألحده العقد يروموا أنْ  هممن سنهته فلذلك حج

هاجرين  املول اإلمام يفحلص يضو بكر اخلرب املقتأب هلم ٰى رو

قوأحسنوا الظنَّ به، و وا به، ألنَّ ا مهُّ وا عامَّ كانوه وعدلصدَّ

اختيار اإلمام ُكلِّف  دن كان ق العقد، وممَّ و ل احللِّ هاألنصار من أ 

 خصومنا.د له عند والعق

 فهم عىلٰ  يوق ن الار متيل اخالرسو ُيكلِّفهم أنْ وز جيوليس 

ويف املهاجرين،   فيهاألنصار جاز ك يف اذلجاز  ألنَّه إنْ  فته،ص

هذا الكالم  ه إىلٰ الكتاب وأحوج ه صاحبل عليوبطل ما عوَّ 

 ضه.قالذي نحن يف ن

ال يزالون يقولونه  ملوضع ماايف هذا  ناخصوم ٰى نسوكيف ي

 همعظيمن تا ممذهبن تشنيع عىلٰ ال، ونايف تقبيح قول ويعتمدونه

ها ص فيوأنَّ النصوليها، ع مهم لشأن النصِّ وتفخياإلمامة، ألمر 

ض سائر الفرائ وص عىلٰ ن النصتكون أظهر وأشهر م جيب أنْ 

ا أصل الدِّ   ة، وألنَّ ة للنبوَّ لثنزلة الثاقطبه، واملوين والعبادات، ألهنَّ

كرناه  ما ذغري ة، إىلٰ خاصَّ ت بكثري العباداة، وعامَّ العبادة بمعرفتها 

ون اخللق يك ينا أنْ علفيوجبون به  ويسهبون ن فيه،وا يظنُّممَّ 

 ام� العلم هبا عا يكون نْ ها، وأفيالوارد   يف معرفة النصِّ رتكنيمش

ت اصف عىلٰ  ا من النصِّ ، وما ذكرن، وشائعًا غري خاٍف غري خاصٍّ 

ه واملخ اإلمام وب وجيف ه وما هذه سبيل تارين له،وما يتوالَّ

نصار وال ألا عىلٰ  ٰى خيف وز أنْ ال جيعرفة به امل اك يفشرتواالالظهور 

لنزاع ومة وايسمعوه من واحد يف جملس اخلص ٰى صل هبم حتَّ يتَّ 

ز خصو نْ به، فإ قلِّدوه وُحيسنوا الظنَّ ]] فيُ ١٣٣[[ص / منا مع جوَّ

مامة ردة يف اإلن وصفهم للنصوص الواه عنهم م اما حكين  يعمج

يكون  نْ  عليها أ كلِّ لقوف ا، ووهاورها وشياعظه يضقتممَّا ي

فة اإلمام جاز ص عىلٰ   لنبيِّ ا نصِّ  وا] عىلٰ ـ[ـمل يقف األنصار

أمري  ه عىلٰ نصِّ  ال يقفوا عىلٰ  هلم أنْ  أمثاأيضًا فيهم ويف

بطال ما  يف إ ٰى طايشء يتع اله بعده، وابه إمامتجيوإ  املؤمنني

تاب كاحب الص ادَّعاه ماال بطإالَّ ويمكن إ  النصِّ تذهب إليه يف

 .مثلهصفة اإلمام ب ىلٰ ع النصِّ  نم

قد أغنيا عنه) طريف، ألنَّ تاب إلمجاع والكوقوله: (إذا كان ا

ا ا -كان غري صحيح  وإنْ  -م اإلمجاع مفهو عاه يفا ادَّ م كتاب لفأمَّ

ه، به ويتت اإلمام، وما يقوم صفا عىلٰ  ء يدلُّ يش عَلم فيهفام يُ  والَّ

ا كان يف وإذ  علمه،يفشاركه نذلك ل ىلٰ يشري إ نْ ب أ جيوقد كان 

 القاطع لرسول بالنصِّ ان ابي حوج إىلٰ ادَّعاه فام الذي أ  ماب الكتا

 الكتاب عليه، ويرشد إليه؟ وألنْ  د ممَّا يدلُّ يشء آكوأيُّ لذلك؟ 

 ٰى د أغنعليه ألنَّ الكتاب ق ي يدلُّ ذ اللنصَّ ا ال ينقل نْ از أيضًا أ ج

قد   نبيَّ  الوا: إنَّ يقول نْ مامة أاإل هلن أ م عنه جاز خلصومه

الطاعة فرض ، وأوجب له باإلمامة مري املؤمنني أ  نصَّ عىلٰ 

نه، فإنَّ فيه ما ع ٰى اب قد أغن الكتك ألنَّ بعده، ومل جيب نقل ذل

 وله: مثل ق  ته مإما يدلُّ عىلٰ 
�
ُم اهللاُ ا َوِ�� مَ إِ� ُ�  ُ

ُ
 َورَُسو�

يَوا ِ
�

روف، ا هو معممَّ  تلوناهري ما غ ]، إىلٰ ٥٥ دة:ائ[امل َن آَمنُوا�

 أحالوا عىلٰ  مالكتاب، ألهنَّ ذا القول أعذر من صاحب هبا فيكونو

 ذهبهم، وهي وإنْ م ]] عىلٰ ١٣٤  /[[صب تدلُّ مواضع من الكتا

الء العق ىلٰ عل مثلها دخها شبهة يالكتاب ففي مل تدّل عند صاحب

م امات اإلصف ىلٰ عن الكتاب م  لُّ يدا ادَّعاه أنَّه م إىلٰ وهو مل يرش لنا 

 ه. مذهب ن ذهب إىلٰ يكون شبهة مل ما يمكن أنْ  ىلٰ ه وال إوما يتوالَّ 

ا ما مٰىض  كاة مل ينقل يف  الصالة والزمن أنَّ كالمه يف أثناء  فأمَّ

هالوجه الذ نُأصوهلام أخبار م أنَّ  هب إىلٰ ا ال نذنَّ باطل، ألف ي تومهَّ

اضت واستف صلت يف األهر ظراً صالة والزكاة أخباول اليف ُأص

 ندناغري ممتنع عكره من اإلمجاع، ألنَّه ا ذمل فيام بعد جيب نقلها ومل

إالَّ ما قد صالة والزكاة يف ال ن جهتهمل يرد م  يكون النبيُّ  أنْ 

وما  ر الصالةمل من أ عوَّ وليس امل هة اآلحاد،جنقل واتَّصل بنا من 

ا، قل هبذالن بتواترو ةفقصوصة ترد بصيغ متَّ بار خمأخ أشبهها عىلٰ 

ل عند بل ن  من كان م ضطرار الرسول ا ىلٰ ع نا فيها املعوَّ
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 هبا عىلٰ ة إجياوجوهبا، وعلمهم من قصده رضور ىلٰ أسالفنا إ

  منك العرصلوجبت عليه، واضطرار من كان يف ذ الوجه الذي

هذا التدريج  عىلٰ ثّم وا إليه، ما اضطرُّ  مثل إىلٰ  األخالف منهم وليِّ 

ناه من شاهد منأنَّ  ين إىلٰ مضطرِّ  فنكونر بنا األمتَّصل ي ٰى تَّ ح

ه أنَّ الرسول أوجب هذ ه إىلٰ ضطرَّ أنَّ سلفه ا ٰى أسالفنا ادَّع

ن قصده رضورة وجوهبا، فبهذا أفهم حارضيه مادات والعب

بار متواترة هلا عن أخ ٰى نستغات ويُ ادهذه العب نعلم وجود هالوج

يف  ةيقلطرهذه ا بمثل ٰى تغنسيُ  امك صوصة، وصيغ معروفةاظ خمألف

ل  نعلم أحوااملشهورة، وبمثلها أيضاً   نبيِّ الحوال العلم بأ

]] الذي ١٣٥ص ذا /[[ولنا هان بني ق لوك والبلدان، فشتَّ امل

َع من  مِ قاطعًا ُس  ا ناك نص� هل صاحب الكتاب: (إنَّ حكيناه وقو

ذه ة هرفمع يفولوال أنَّ املرجع ل)، ُعِرَف ثّم مل ُينقَ و  بيِّ نال

يكون من هو غري  أنْ اع أوجب مجاإل اعتربناه دون ما مور إىلٰ األُ 

ة اإل معرتف لل هل املمن املسلمني ثّم من طوائف أ  مجاعبصحَّ

صلوات  ىلٰ إدعا   دين ال يعلم أنَّ النبيَّ ربامهة وامللحوال

دنا  ن عدَّ ويف علمنا يف عموم معيَّنة، مب زكوات وجخمصوصة وأ 

 من إليها، وكان عاة دعيالرش نَّ صاحبوأ ، هرةظابالعبادات ال

اإلمجاع،  قوفة عىلٰ  موعرفة هبا غريأنَّ امل اذها دليل عىلٰ ينه اختِّ د

عي نه أنْ وليس يمك فات اإلمام، ووجوب ورة يف صالرض يدَّ

ألنَّ ثبوت  أشبهها، الصالة وما من ذلك يفعينا نحن إقامته ملا ادَّ 

 دفعيه وز علن ال جيممَّ م مااإل وجوب اإلمامة وصفات يفاخلالف 

 لم به رضورة.يكون الع نْ أ طلالرضورة، فب

ذا ت بام أوردته من الكالم يف هدخل ه: إنَّك قدثّم يقال ل

ه نا باعتقادوا يعيبه أصحابك علينا وُيعريِّ أكرب وأقبح ممَّ صل يف األ

م ه وانتحال  ةيث مل تنقله األُمَّ ح من نا القول بالنصِّ ابوا عليعألهنَّ

ثرية رقة مشهورة كف كان لفني وإنْ ملخاا فطوائ ، ومل يروههاأرس ب

]] بنقله، وتديَّنت ١٣٦ص قد قامت /[[العدد ناهبة الذكر 

صفات  نصَّ عىلٰ  بأنَّ النبيَّ حت يف قولك قد رصَّ  ، وأنتبروايته

ه ويمام وما يتاإل ته وإنْ  ذلك نيَّ م به، وبقووالَّ ينقله  كان مل ألُمَّ

 ةوهذه مناقض بري،ك والها ري من مجلتصغوه يرومل واحد منها، 

د عه باجليِّ ترقية لتشييده ويها عشق املذهب واملحبَّ ظاهرة حيمل عل

آخر  الفصل إىلٰ ب من بعد هذا الكتا ه صاحبوالرديء وما ذكر

 زيادة نَّه بنيألضته فيه اق من ج إىلٰ اب ال نحتابكالمه فهو آخر ال

ها فيهة شب نها بام الع جابوأ امة نفسه يف وجوب اإلم أوردها عىلٰ 

ة االختيار ريع عىلٰ ثلها، وبني تفمبق ال متعلِّ و  وبناء عىلٰ  صحَّ

 قٰىص االختيار مست  فسادكالم يفول الذاهبني إليه، وسيجيء الُأص

 وفيقه. تشاء اهللا، بمشيئته وحسن  إنْ 

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠لشيخ الطويس (ت )/ ا١(ج  ص الشايفخيتل

  املبنيَّة ، وهيةماماإلة يف وجوب نيالثا طريقةال ]]١١٣[[ص /

 :إمام مع ثبوته ال بدَّ من السمع، وأنَّ  ىلٰ ع

 متسُّ احلاجة ما لُّ ليس ك ذلك ما قد ثبت أنَّه  عىلٰ يدلُّ  الذي

ة قاطإليه من الرش   ىٰ و ما جرأ  أو إمجاع ة من تواترعيعة عليه حجَّ

ة يف كجمرامها ا ا ذكرناه مم والولفئة. ري من ذلك كاملتكاث، بل األدلَّ

واالستحسان  نِّ غلبة الظ إىلٰ  ]]١١٤/[[ص  خصومنا فزع 

 .الرأيواجتهاد 

يعة رشعلم الفني با مكلَّ ]] وإذا ثبت ذلك وكن١١٨َّص [[/

ما  جهته إىلٰ  نيكون لنا مفزع نصل م هبا، وجب أنْ والعمل 

ة فيهقوال األُ أ  اختلف  قوله.ن ، وهو اإلمام الذيمَّ

 ن وجودعليه م لتمعوَّ يكون ما  نْ أ  متما أنكر قيل: فإنْ 

ة، يعي يف الرشة، والقول باجتهاد الرأ الف بني األُمَّ الختا

غًا يعة، يف الرش مباحاً إلمام ا جعلتموه وجهًا للحاجة إىلٰ و ومسوِّ

 العمل به.

 يف واحد، وأنَّ   احلقَّ قاطعة أنَّ الاألدلَّة بت عندنا بثقيل له: قد 

كيم احلبَّد يتع أنْ وز جي الوممَّا  عةيرشالحمظور يف ول باالجتهاد الق

 ب أصحابنا تُ ذلك موجود مشهور يف كُ  به، والكالم عىلٰ 

موجزًا  حن نذكر هاهنا]] ون١١٩[[ص / رين، مني واملتأخِّ تقدِّ امل

 :به مجلةً  نيكون خملِّ ، لئالَّ نكبطالن ذل من الدليل عىلٰ 

نَّ هو أ عةيرشاليف اد حمظور ول باالجته القأنَّ  يدلُّ عىلٰ والذي 

فيام ال دليل  الظنِّ م هو طلب غلبة ة  عندهيعلرشد يف اجتهاالا

حتريم يف  نُّ لب الظيغ يعة وال يصحُّ أنْ يف الرش حماله، والظنُّ علي

ن  م تعاىلٰ  يعلمه اهللا  ما  ة عىلٰ يعة مبنيَّ ا أو حتليله، ألنَّ الرشء منهيش

ه نَّ أ ٰى تر أَال  ة.جترب عادة وال فيها وال عهد لنا ال ٰى ا التمصاحلن

يئًا وما هو من جنسه، وأباح شاح شيئًا مثله شيئًا وأبم حرَّ  تعاىلٰ 

ستدرك ي ن أنْ وما صفاته كصفاته!؟ فكيف يمكثله وحظر م

 ب الظنَّ جيعة وما يول واحلرام من هذه الرش احلالبالظنِّ 

 د فيها؟قويقتضيه مفو

ه ن ليكمل  وإنْ يعة، الرشلب يف يغ  الظنَّ ائل: إنَّ قال ق  إنْ ف
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راد التجارة أحدنا إذا أ  كام يغلب ظنُّ  ه،علي مقطوع معلومطريق 

ا  غري م طريق عطب أو سلم، إىلٰ ض الوإذا سلك بع أو ربح خرس

ا م ارة إىلٰ شمل يكن اإل بعض العقالء فيه، وإنْ  ا يغلب ظنُّ اه ممَّ ذكرن

يف  العلامء يغلب ظنُّ  ر أنْ نكِ ال يُ  ه، وكذلكنبعي ظنُّ ال اقتٰىض 

ماحلاق املب وجي باميعة الرش م واملحلَّ املحب حرَّ  ل باملحلَّل. رَّ

غري قادح فيام رته مجيع ما ذك ]] قيل له: إنَّ ١٢٠[[ص /

العقالء  تم إنَّام يغلب ظنُّ  سائر ما ذكر، ألنَّ لداللةاعتمدناه من ا

ه يامع خرب من له فأو سو جتربة أ املسألة  ادة هلم يفم علتقدُّ  ،فيه

 لب ظنوهنم يفتغ نْ أ  مل جيزيع ذلك مج منا وعرجتربة، ولو  عادة أو

 يشء.

قًا من الطرق وال  طري ومل يسلك هذا أنَّ من مل يسافر قطُّ ُيبنيِّ 

 يظنَّ  ملسلوكة، ال جيوز أنْ أحوال الطرق افرين واملسا سمع بأخبار

قات، رُ الطُ لوك بعض سفار ويف سيف بعض األأو النجاة  العطب

وال حوأ ات  التجارخربه ل بصوال اتَّ  جر قطُّ مل يتَّ  نوكذلك م

 رسانًا.يف يشء منها ربحًا وال خيظنَّ  جيوز أنْ ار، ال جَّ تُّ ال

 خمالفونا هبا تعلَّقالتي ي ما ذكرناه، وكانت الظنون ا صحَّ وإذ

رنا  معلومة، لو طرق إنَّام غلبت الستنادها إىلٰ  صل حتاهلا مل زوقدَّ

دة قومفون ظننه الق التي تغلب مرُ الطُّ يع ون، وكانت مجالظنتلك 

 فيها. حوال الظنِّ بطل أ  يعة،رشاليف 

لالجتهاد من  حني يع املصحِّ أنَّ مج ي إىلٰ ؤدِّ هذا يُ  قيل: فإنْ 

يعة، بة ظنوهنم يف الرشخيربونه من غلفيام  كاذبونالفقهاء وغريهم 

 م. به هم بمذاهنم وتديُّ هتهم مع كثر جيوز عليالومثل ذلك 

م  وجداهن  يفبنيوهم كاذقوم الذين ذكرمته: ليس القيل ل

يف إخبارهم بأنَّه غلبة ام هم مبطلون تقادها، وإنَّ اع ىلٰ فسهم عأن

لم ليس  والع والظنُّ لفرق بني االعتقاد املبتدأ، م با، والعلظنٍّ 

 د من نفسه.ح وايعرف كلُّ  ، وال ممَّا جيب أنْ وريبرض

هم من  ريلفقهاء وغن أنَّ اما نقوله مم: ليس هل ثّم يقال

عونه وجه الذي يدَّ ال ىلٰ يعة عالرش يفني نِّ ا ظغريالجتهاد أصحاب ا

أنَّ احلقَّ يف  ٰى يرلفكم ممَّن قولكم: إنَّ مجيع من خا بأعجب من

م  عاملني يف اهاد غرياالجت واحد من أهل عون أهنَّ حلقيقة بام يدَّ

م يف قوهل ]]١٢١[ص [/ اذبونك م مجيعاً به، وإهنَّ  نعاملو   م: إهنَّ

ديانات التي صول اليف أُ  فيهمالع خمي مجنَّ أيضًا: إ املون، وقوهلمع

بمذاهبهم  لعلمعونه من اة والعلم كاذبون فيام يدَّ طريقها األدلَّ 

 ها.التي خيالفوهنم في

من   همل يكذبوا فيام جيدون أنفسهم علي: إنَّ هؤالء قلتم نْ فإ

 ون العلم علامً س كلًام، وليكونه ع ادِّعاء غلطوا يف اماد، وإنَّ االعتق

 رًة.سه رضومن نفن نساإله ادممَّا جي

م جيدون قهاء أيضًا مل يل لكم: والفق    أنفسهم عىلٰ يكذبوا يف أهنَّ

يف احلقيقة ، وهو بة ظنٍّ ه غلهم بأنَّ نا، وإنَّام غلطوا يف اعتقادأمر

 له. اعتقاد مبتدأ ال تأثري

استعامل حظر  دالل عىلٰ تنكم االسمكيل: كيف يق  فإنْ 

  ؤمننيمري املأ  هبمذ منر يعة واملشهوهاد يف الرشالجتا

بيع  قال يف ٰى يشء، حتَّ  إىلٰ الرجوع من يشء ول بالرأي، والق

ه  أنْ  ٰى واآلن أريبعن، أالَّ ألوالد: «كان رأيي ورأي عمر ات اُأمَّ

 ،كم ويفتيحي ملذهب أنْ الفه يف اخييبعن»، وإنَّه كان ُخيريِّ ملن 

 . هب تمفساد ما تعلَّق ُيبنيِّ هذا  لُّ مور؟ وكاألُ  هيويولِّ 

مناه استحبام ق  ذا ثبتقيل هلم: إ الرأي واالجتهاد، د بالة التعبُّ دَّ

مة عص ىلٰ عليه، وقامت الداللة عندنا ععمل ال جيوز ال وأنَّه

 علَّقتم بهت، علمنا أنَّ مجيع ما املؤمنني ]] أمري ١٢٢ص [[/

 هاد.احة االجتإببالقول  ه وجه غريل باطل، أو

ُنبنيِّ   ا أنَّ به، غريتعلَّقوا  ما يعمجكاٍف يف إسقاط  ا القدروهذ

ة آكد صيل، ليكون طريق التف قوا به عىلٰ ًا فساد ما تعلَّ أيض يف احلجَّ

 عليهم: 

ا قوهل   جتهاد، وينتقل من رأي إىلٰ كان يقول باال ه م: إنَّ أمَّ

 الثابت نَّ أل وه،رف ما ذكخال مذهبه  املعلوم منفرأي، 

ليس ، وقِّ احل وع إىلٰ جرلبام خالفني ومطالبتهظرة املمنا  عنه

ع بالقهر ممَّا ذكرنا، ألنَّ املنمن املنع أكثر يستعمل  ب أنْ جي

يف مع املخالفني عامله سن استوالسيف إذا كان ممَّا ال حي بلرضوا

 الفروع، يفاملخالف  يستعمل مع ال أنْ  كثري من األُصول، فأوىلٰ 

غوا أهنَّ  ٰى عفمن ادَّ  يف املنع  م نهم رجتهاد من حيث مل يظهاالم سوَّ

 ٰى والرتغيب، كمن ادَّع ة والدعاءحاجَّ ملناظرة واملر من انه أكثع

م سوَّ  وا  يتعدُّ م مل]] ألهنَّ ١٢٤/[[ص  اخلالف يف األُصولغوا أهنَّ

 كثري منها هذه الطريقة.  يف

ا   عن له سأحني  السلامين دةن قول عبيا ذكروه: مموأمَّ

ها ن، ال يبع أي عمر أنْ وري يأ رألوالد، فقال: «كان ت ابيع ُأمَّ

ل ]] ١٢٥/[[ص  خر احلديث،آ بعن...» إىلٰ ي يي اآلن أنْ ورأ  فأوَّ

 وال هو أيضاً  ،ل بها العمنَّه خرب واحد وال جيوز عندنيه أ ما ف

 الفنا.خ د أكثر مننا، وال عند]] ممَّا يوجب العلم عن١٢٨[[ص /
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كثر الناس وطعنوا يف أ هذا فقد ردَّه ومع  ]]١٢٩[ص [/

 ه.قيرط

حاً يكن م لو صحَّ ملو عيه امل لالجتهاد اصحِّ خالفون،  لذي يدَّ

 افقة عمر ملا علمه يف ذلك منر موأظه يكون  ألنَّه يمكن أنْ 

ر هالتقيَّة وواجب اخلوف أظ اقتٰىض   زال ماامَّ ـولصالح، االست

 . املخالفة

مر يف ف عال خيال جيب أنْ ن د كافق :ليقو  أنْ حدٍ وليس أل

 متنع أنْ ألنَّه ال ي منها.  كثرياه خالفه يفينرأ  دق ، وبهيشء من مذاه

والفساد ما ال اوة ثمر من العدخلالف يف بعض املذاهب سييكون ا

له. وهذه ُأمور تدلُّ ظاهر حاله كحايف ال كان إنْ يثمره غريه، و

بعض عند  ىلٰ ة عيَّ عضها مزلبا، فيكون ال وشواهدهوعليها األح

 . تساوية يشهدها ممل نممَّ غريه  ندكانت ع ال، وإنْ د احلمن شاه

ة اب وإنْ نا عن هذا اجلوا لو عدلأنَّ  عىلٰ  بنيِّ  كان ظاهر الصحَّ

عتمرااالس ة اال ىلٰ اللة عخلرب دمن ا ٰى ر مل تكن فيام ُيدَّ جتهاد، صحَّ

كان ام طع، وإنَّ اق  قول بدليل قول إىلٰ  نيرجع م ر أنْ نكَ ألنَّه ال يُ 

 يمكن أنْ  ه ال]] ثبت أنَّ ١٣٠ص ق لو /[[اخلرب متعلَّ يكون يف 

ا إذا  باالجتهاقول إالَّ جع من ير  كان ممكنًا فال فائدة يفد، فأمَّ

 ه.ق بالتعلُّ 

 أمري ، ألنَّ عندنا كان غري صحيح هذا اجلواب وإنْ و

وقٍت  يفبالدليل  املعلوم عليه احلقُّ  ٰى خيف ال جيوز أنْ   نياملؤمن

ق هبذا تعلَّ  نه ألنَّ ُأصول منا ذكريف آخر، فإنَّام إليهرجع ي ٰى تَّ ح

ة رب يف اخل  انت ُأصوهلم تقتيضينافيه. وإذا كاالجتهاد ال صحَّ

صوهلم وا بأُ يستدلُّ  قهم به، ومل يكن هلم أنْ علُّ طل تما ذكرناه بجواز 

 ال داللة فيه. تيض أنْ بام يق

كان لكرتم ا ذمحسب  احدو يف احلقُّ ل: لو كان ئقال قا فإنْ 

ام دل، فكتوحيد والعاليف ب ن عليه دليل كاملذاهكوي بدَّ من أنْ  ال

يف هذه  ك كان جيب االستغناء عنهمام فيهام فكذلعن اإل ٰى تغنُيس

 ، بأنْ من ِقبَل نفسه ٰى أت إنَّام يقال: من خالف احلقَّ  ، وأنْ سائلامل

 لذيا هالوج ىلٰ ع يفعله نْ أ  الذي يمكنه  يف النظر واالستداللقرصَّ 

 .امميضًا االستغناء عن اإلأ  ما ووجبا، ويف ذلكلز

يعة  من الرش حقٍّ  كان كلُّ  ته سابقًا لوما ذكر كان له: إنَّام يلق 

ذلك  وحيد والعدل، وقد علمنا خالفالت ائم كأدلَّةعليه دليل ق 

الناس يف  فيعة هبذه الصفة ملا تكلَّ نت الرشألنَّه لو كا ورًة،رض

يتكلَّفوا مثل  مل واالستحسان، كامتهاد الجاق رُ يها طُ لإل لتوصُّ ا

]] ١٣١/[[ص  رناهيام ذكألمر فوالعدل، واد وحيلت اهذا يف

 أحد. عىلٰ  ٰى خيف نْ أوضح من أ 

 رشعها لفينا يف الفروع مل يصب عىلٰ خما مذاهب عرتضومن ا

ها  يعل يف مجة التوحيد والعدل، بل وجد املعوَّ ة قاطعة كأدلَّ أدلَّ 

ق رُ ا هو خارج عن طُ ممَّ ا وما أشبهه ظنِّ اد والتهجاال عىلٰ ا رهوأكث

 .لمالع

أنَّ الناس قد  احلرية، وإىلٰ  ي إىلٰ ؤدِّ يُ رمتوه ما ذك قيل: إنَّ  إنْ ف

 ه.غري دليل يصلون إليه من جهت من إصابة احلقِّ ُكلِّفوا 

ن من الوصول  تعاىلٰ ا كلَّف اهللا له: م  قيل  من إليه  إالَّ ما مكَّ

 )ه وآله السالم علي (ول رس يعة عن ال رشَل من ال فام ُنقِ  ا، وغريه يعة رش 

يكن فيه النقل، وما مل  الرجوع إىلٰ ا فيه كلَّفن طع العذر، يق ًا هر  ظا نقًال 

ا ألنَّ الناس السمعيَّ  ج جَ ُحل مقامه من ا  نقل وال ما يقوم  عن عدلوا ة إمَّ

م نقل  ل هبم إىلٰ  ه، أو ألهنَّ م قاالقائم م  ام قول اإلم  مل خياطبوا به، وعوَّ

ف  الرسول  بعد خلفني ة املستقول األئمَّ  الرجوع إىلٰ ه نا في ، كلَّ

 احلوادث ا حيتاج إليه يف كم يف مجيع م جد احل هلذا ن ، و لرسول ا 

  .تها أئمَّ   ة عنتنقله الشيع موجودًا فيام 

ا جممل   رأي فيه نصٌّ االجتهاد وال نا فيهف خصوموكلَّام يتكلَّ  إمَّ

 ه.ونُّسِقط ما ظيُ ل. وهذا أو مفصَّ 

  لِّ يف كب عليكم وجود إمام عتللتم به يوجا  ماقيل: إنَّ  فإنْ 

ختالف، ُيزيل هذا اال ٰى ظاهرًا حتَّ يكون  يكم أنْ ، ويوجب عللدب

 ال يوجبوا أنْ  من العلامء، وأنْ  ٰى وإبطال الفتاويلزمكم القول ب

من   روجخهذا  ال حيكم إالَّ هو، ويف وأنْ  إالَّ اإلمام،ي أحد ُيفت

 . املسلمني دين

ا ما أ قيل له:  ام في انَّبيَّ   بلد، فقدم يف كلِّ رمتوه من وجود إماذكمَّ

م  املعلوم من مصالح سب ما يكون يف ح  هذا عىلٰ ، وأنَّ ما فيهتقدَّ

 لحة يفكانت املص ٰى ة، فمتب األئمَّ بنص ]]١٣٢/[[ص  العباد

ة من األئنصبه  م نصب إما يف ملصلحةكانت ا ٰى ة ُنصبوا، ومتمَّ عدَّ

م يف أقايص ئبني عنه يف األحكاانوراء ال َب هو منِص نُ واحد 

ما  ابيَّنَّيده. وكذلك  ك عىلٰ استدر وا الواجبدُّ تع ٰى فمت البالد،

املكلَّفون فيه من ِقبَل  ٰى ت هذا قد أ منا يف ظهور اإلمام، وأنَّ ألز

ة نون من إزاكِّ هم متمسهم، ونفو  عليهم يفلة خوفه فيظهر، فاحلجَّ

 .يف ذلك ا الكالمينتقصم. واسذلك ال هل

ا القول بإبطا ل ذلك أو قون نْ أ  اهللا ، فمعاذ ٰى ل الفتاووأمَّ

ٰ  دنا أنْ بل عن ختاره،ن دع حكم احلوادث، وهم ذلك من استو يتوىلَّ
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التي طريقة ، ومن عدل عن التهم ن أئمَّ وه عيعة بام نقلالش

و عامل ه الَّ بامإيف األكثر  فتيه ال يُ ُيفتي، ألنَّ  كن له أنْ ها مل يايَّنَّب

 .بطالهنام ابيَّنَّد ، وق لظنِّ والرتجيما ىلٰ ع هيف

علمته عن  ء الشيعة باماستغنامنكم بيح هذا ترص: قيل نْ فإ

ا إذا الزمان  إمام  نصوصًا عىلٰ  فادتكانت قد است، ألهنَّ

ن  ماحلوادث عمَّ  إىلٰ  حاجة هبا ، فأيُّ ة من األئمَّ  ظهوره تقدَّ

 م؟ااإلم هذا

العلوم  ما استفادته من هذه لو كان هتنب ما ظنجيام كان نَّ قيل: إ

خالف  ، وقد علمنا ورائهمام من كون اإلم ىلٰ ر إتقال يفووثقت به 

ز ترك جوا اإلمام، مع ]]١٣٣ه لوال وجود /[[ص ذلك، ألنَّ 

 وه إليناما أدُّ  يكون نأمن أنْ  نه، ملعدول عالشيعة وال النقل عىلٰ 

 يهم إالَّ لع و جائزه ن وقوع مان مليس نأموسمعوه، نقيض ما 

 معصوم من ورائهم.وجود  بالقطع عىلٰ 

يف ة قد اختلفوا إلمام واحلجَّ رتف با من يع  علمنا أنَّ د : ق يل ق  فإنْ 

قطع اختالفهم، وما يوجب خر ي إمام آ إىلٰ مذاهب تلزمهم احلاجة 

  .ن علَّتكم ض ما ذكرمتوه م اختالفهم ينق  ذلك يفاء عن  الغن 

ة يفحلاب فاعرتن اختالف م رنكِ نُ : ليس مقيل هل املذاهب،   جَّ

ض يقه بععن طر ه دليل ذهبلي عيام فم مل خيتلفوا إالَّ إالَّ أهنَّ 

صول، نقوله فيمن اختلف يف األُ بعض. وهذا كام ووصل إليه 

 ة موصلة إىلٰ ها أدلَّ  عليأنَّ  صومنا متَّفقني معنا عىلٰ ان خك وإنْ 

فيه.  اوتلفاخا م لَّة عىلٰ اع األدرتفهم موجبًا اليس اختالفالعلم، ول

حكم منه  كلِّ   عىلٰ ات، ألنَّ عيَّ يف الرشذلك عندنا االختالف فك

سه، من ِقبَل نف ٰى إنَّام أتيه وعدل عنه، فمن مل يصل إل اعي� يالً رش دل

معون معنا م جمأهنَّ  ىلٰ ات. ععيَّ ذهب خمالفينا يف الرشذا موليس هك

ا  ِقط مسيُ  م. وهذاالعل إىلٰ  لوصكلِّ حكم م عىلٰ ال دليل  أنْ  عىلٰ 

 .رتضوه بهعا

 )السالمعليه وآله (ا نبيِّ رشيعة نه قد ثبت أنَّ وهو أنَّ  دليل آخر:

إذا ، وع املكلَّفنيقيام الساعة جلمي ة إىلٰ صلحة هلا ثابتدة، وأنَّ املمؤبَّ 

ا،  إمهال هل افظتركها بغري ح ألنَّ  حافظ، ثبت هذا فال بدَّ هلا من

ر عتويه طيقون بام ال ينيلَّفد للمكوتعبُّ   إليه. م الوصولهعليذَّ

ة أو بعاألُ  يعيكون مج افظ هلا من أنْ وليس خيلو احل  ضها.مَّ

ة جيحلافظ هلا األُ يكون ا وز أنْ ليس جيو ة، ألنَّ األُمَّ وز عليها مَّ

دول عامَّ د والعالفسا ]] والنسيان وارتكاب١٣٤[[ص /سهو ال

 ه.تعلم

ري يغالت تهجه وم يؤمن منصافظ مع بدَّ هلا من حفإذن ال

ن املكلَّ يل والسهدلتبوا  ذاوه ه،قول ىلٰ فون من املصري إو، ليتمكَّ

 .ب إليهذي نذهاإلمام ال

فوظة يعة تصري حمتكون الرش أنْ  ئل: ما أنكرتمقال قا فإنْ 

ة قائمة فون احلذر وتكوهم الذين ينقطع بنقلهم الع اتر،بالتو ام يجَّ

نعة ادة مالعا ، ألنَّ انيلسهو والنساز عليهم ، وهؤالء ال جيونقلوه

 م النسيان؟قهيلحو السهو أ  الغفري واجلمَّ اخللق العظيم  شتملي أنْ 

  علتموه وجهًا للحاجة إىلٰ عليهم بطل ما جهذا جائزًا  مل يكنوإذا 

 اإلمام.

 مِّ لعظيم واجلخللق اا عىلٰ مل يكن جائزًا  ه: السهو وإنْ يل لق 

يس ، ولمهل اجتامعاحاحدة ويف وز يف حالة  فإنَّام مل جيالغفري

ون يكويف حال نهم بانفراده، السهو لكلِّ واحد م تنع حصولمي

حال، رون حاالً بعد لك يسهو اآلخن. وكذذاكري خرون فيهااآل

ة وينتهي األمر إتنقطبه العذر و حدٍّ ال ينقطع إىلٰ   ىلٰ ع به احلجَّ

 .قاط السؤاليهم. ويف هذا إسجاز علما جيوز عليه فظ ال حا

لو  يصلح، ألنَّه ال خيلتقدير الامن  متوهركإنَّ ما ذ: قيل فإنْ 

،  ني هبا أو الة وعامليعالرشوا ذاكرين ونيك أنْ فني من حال املكلَّ 

به وال حيتاجون  ليهم ة قائمة عاكرين وعاملني هبا فاحلجَّ كانوا ذ فإنْ 

نها فإنَّه يكونوا ساهني ع بلين هبا  ذاكرنوا غريكا وإنْ إمام.  إىلٰ 

 مل حيتاجوا إىلٰ تكليفهم  ] قبح]١٣٥ فإذا /[[صم، فهتكلي حيقب

 م. إما

ني الناقل عىلٰ  يست مقصورةل يعةرشصلحة بالقيل له: امل

  اعة، قيام الس صلة جلميع املكلَّفني إىلٰ املصلحة هبا حافحسب، بل 

سقط فين علمه ما كا م تنقلنهم فلوليس إذا حلق السهو مجاعة م

ه، يف له فلط لا املنقوممَّ ه ن غريعإسقاط التكليف تكليفه جيب 

به ذهن مم من املعلوم، ألنَّ ول هذا خالف لدين الرس ألنَّ 

ال يسقط  )وآله السالم عليه(لسانه  ىلٰ به ع تعاىلٰ  د اهللاتعبَّ  أنَّ ما

ئط ، ورشاما دامت احلال حال االستقامة الح ليفه عىلٰ تك

 ا قاله السائل.يف هذا إبطال ملحاصلة. و كليفالت

 فإنَّام ينقطع أيضاً لألحكام  ذاكرينو نيوهنم عاملحال كا مَّ أ و

ني إالَّ كلَّفمن امل ع عذر غريهقطين يسوذكره، ول عذر من علمه

فه إيَّ ينقل إليه  أنْ  بعد م العدول عليه. وقد جيوز اهما علمه وُيعرِّ

مر ًا فقد عاد األئزان هذا جاك . وإذاعلموه عن ذلك وترك نقل ما

 ؤالء.ه ز عىلٰ اه ما جليع ظ ال جيوزمن حاف دَّ بأنَّه ال  إىلٰ 
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نه أِت داره عون،  عن النبيِّ  أليس من بعد قال قائل: فإنْ 

 بنفسه، وكذلك من لقياه الد، وال يمكنهيف أقايص البيكون  بأنْ 

بالنقل،  ألحكامهذه ا هذا الوجه إنَّام يعرف عىلٰ  مامعن اإل ٰى نأ

زم لنَّه يأ  إىلٰ  ٰى أدَّ  قولوا هذات مل ٰى اتر، ألنَّكم متإليه بالتو ويصل

اهم. ام لقيأو اإلم بيُّ النم أو ما يلز واإلمام بيَّ املكلَّفني لقيا النمجيع 

ر. فإذاً كال األمرين و  ميصل إليه ال بدَّ من أنْ  متعذِّ

 كونقل، وييصل بالن النقل. وإذا جاز أنْ ]] ب١٣٦ [[ص/

ل ناك إمام بهن يكمل  جاز تكليفهم وإنْ فهالَّ  صحيحًا،ليفهم تك

 النقل؟عليهم ب ةة قائمجَّ تكون احل

 يف حالني بالنقل فكلَّ ملنقطع عذر اي ال نمنع أنْ قيل له: نحن 

 تواتروا بامة حاصلة بالتواتر، إذا ول: إنَّ احلجَّ حوال، بل نقمن األ

ا تالفاه إ لنقلعن ا اا عدلووه، أو يكون من ورائهم من إذعلم مَّ

ة ع احلجَّ اا ارتفرنكنوإنَّام أ م العذر. هبطع نقنفسه أو بقوم آخرين يب

ا ا عدلويعة، فإذرشالفظ حيناقلني من ن من وراء المل يك ٰى بالنقل مت

يص يف أقا  عن النبيِّ  ٰى أمن ن وهذه حال قله تالفاه. عن ن

 ه تتمُّ أنَّ  اع يفقد األصمن َبُعَد عن اإلمام يف أبع وحال البالد، 

تهح  بيُّ نلاالذي هو  فظ املعصومااحل ودم ويصحُّ تكليفهم لوججَّ

لَّتهم ع به احليهم ما تنزمل ينقلوا إ ٰى وراء ناقليهم، متمام من إلوا

العذر بنقله. ويف هذا أو بمن ُيقَطع  فاه بنفسهرهم تالقطع عذوين

 ه.وطال ملا تومهَّ إب

هم، بنقلجيوز زواله  وري الرضترين قال: إنَّ علم املتوا فإنْ 

  ا املحلَّ ذا حلَّ هم وبعد حال  فيهم حاالً  يفعله ألنَّ اهللا تعاىلٰ 

از السهو ج ولو. يسهوا عن نقلهعنه وال  ال ينسوا  أنْ يقتيض

 ما  هو هلم يف كلِّ من من حصول السثل هذا مل نأن يف مالنسياو

 جوبخرو وكامللسدُّ علينا العلم بالبلدان وذا يرضورًة، وه علموه

ونقل  ة والزكاةاليف الصه ، ورشيعت)وآله السالميه عل( النبيِّ 

ُينَقل ورض، ومل يكون القرآن قد ع أنْ ال نأمن  ن، وكذلكآرالق

دة األُمور الفاس هذه ي إىلٰ دِّ ؤما يُ  وكلُّ لسهو هلم، ا صولبحإلينا 

قلتم بجواز  ]] إنْ ١٣٧ص [[/نه. وكذلك ُحيَكم ببطال ينبغي أنْ 

ا وال تثق وأنْ ، يف كلِّ ما ذكرمتوه ميهم دخل عليكعل امند الكتتعمُّ 

 اب.بال ارتي ذلك باطل ذلك. وكلُّ ء من بيش

ل هو لسهو عنه با وزجي رضورًة فإنَّه  ما علمقيل له: ليس كلُّ 

 بني:رض ىلٰ ع

 أنَّ االثننيكامل العقل، مثل العلم ب السهو عنه برضب خيلُّ 

ا جيري وميف مكانني، كون ي احد الوثر من واحد، وأنَّ اجلسم الأك

 جيوز أنْ  فهذا ال ،لكامل العقلسهو عنه باا خيلُّ ممَّ  ٰى هذا املجر

 يسهو عنه.

 ن العلم بهكا إنْ و يسهو عنه، وز أنْ خر: جيب اآلوالرض

بكامل  هو عنه خمال� إذا مل يكن السرة، وهة الرض من جحاصالً 

يف  ه أكلعامَّ ]] اإلنسان ١٣٨سهو /[[ص ذا: قل. ومثال هالع

متنع إنَّه ال يف، ٰى هذا املجر ٰى يف عمره. وما جرصنعه سه، وما أم

 عنه. وسهال

 ين: يف أنَّ السهوالثا ات حكم القسمعيَّ الرش كان حكم  اوإذ

زًا.يكو ينبغي أنْ عقل، فامل ال خيلُّ بكال نهاع  ن جموِّ

ا السهو عن البلدان، فأ من أخبار امللوك، ائع والظاهر الشمَّ

ر علمهم به كرَّ ممَّا قد ت ألنَّ هذاها، سهو عنيز الجال ن افإنَّ 

ل الذي خيلُّ القسم األبلعلم به ا رق بتكرُّ هم. وقد حلكوإدرا وَّ

ه عن اسمنسان ضًا سهو اإلأيذا ه بكامل العقل. ومثليانه نس

 بعد حاالً ر العلم به ا ال جيوز أيضًا لتكرُّ فإنَّ هذا ممَّ  واسم أبيه،

 حال. 

ا ت بادات لعواز كتامن اج ًا عىلٰ قياسبلدان ن الامد كتعمُّ وأمَّ

ن البلدان وما كتام ىلٰ إللعقالء  يداع ه ال، ألنَّ حيلتائع فيسوالرش

نقلها  إىلٰ  معقول يدعو عٍ دا رف وال غرض، بل كلُّ ا بعأشبهه

هم وكثري لناس يف جتاراهتم وأسفارف األنَّ ترصُّ  خربها، ونرش

ّس حاجة. أم  إليههيمَّ  نْ ويوجب أ  نقل ذلك،يشهم يقتيضمعا من

 نكلِّ زما رارها يفتموُعلَِم اس اإلذاعة فيه قائمة، عيما كان دواو

غرض ظاهر، و يٍّ قون ال يقع إالَّ بداع امكتامنه، ألنَّ الكت ال جيوز

ي ه من ثبوت الدواعابيَّنَّلبلدان، مع ما قود يف أمر اذلك مف وكلُّ 

 وإشاعته.  خربهنقل  إىلٰ 

ا  هو جاٍر  ف  الدنيا،يف )ه السالمآلعليه و(رسول لنقل كون اوأمَّ

رض ه ال غنَّ وجه، أل نملبلدان ا ]] أخبار١٣٩/[[ص  ٰى جمر

 وز أنْ لظهور، وجيا وجه نفسه عىلٰ  إىلٰ  اء داعٍ علعاقل يف كتامن د

ه ال ، وألنَّ من اعتقد تكذيبيكون مبطالً  أنْ وجيوز  اق� يكون حم

ُخيِربون عن ء قد العقال نَّ خربه، أل االعتقاد من نقلهذا يمنعه 

 . طلبوامل والكاذب واملحقِّ  دقال الصاح

ا ال ممَّ القرآن فهو  ٰى م سوود األعالجن ونقل وآرنقل القا فأمَّ 

وز من طريق كان جي، وقد كتامنه ىلٰ إ عيدايمتنع حصول ال

ر أنَّ نُ  أنْ  خالل به، ليس عىلٰ إلمكان وقوع اإلا ال يف احل قدِّ
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ق  أنَّ  رُنقدِّ  هذه، بل بأنْ  رالظهوكثرة ون الم ني به املصدِّ

ق للدعوة كا ]] ١٤٠ص [/[ ثننيا حدًا أووايف األصل  ناملصدِّ

ب خالل التقدير اإلا هذ مع معاديًا، فال يمتنع اً وكان من عداه مكذِّ

ب ألعالم، بأنْ بنقل ا وينقرض ني دواعي الكتامن إليه، تدعوا املكذِّ

ق املص ام من وقوعه، لقيمن نأ ممَّا  هذام. غري أنَّ ون لضعف أمرهدِّ

ة يف ك أنَّ هللا تعاىلٰ  اللة عىلٰ لدا نًا له، نه، مبيِّ يافظًا لدح  زمان،لِّ حجَّ

 .هركه غرييستد كن أنْ يمال ط ا جيري فيه من زلل وغلمتالفيًا مل

ا الذي يف م مل يسؤمننا من معارضأمَّ  هوا عنه والة القرآن، وأهنَّ

علمناه من  و مافهذلك،  من نقل وف يمنعهمهلم هناك خ حصل

ي عوه الدواعدلَّة تاملمن خالف  ألنَّ كلَّ نقله،  دواعيهم إىلٰ ر فُّ تو

 كانت. قل معارضة القرآن لون إىلٰ 

ل ذلك خوف عن نق أقعدهمإنَّه قد  ا:ولويق وليس يمكنهم أنْ 

وله يف حلص خياف مجلًة، مجلة املخالفني من ال ل هلم، ألنَّ يفحص

راهم، جم ٰى ]] جر١٤١[[ص / ومنالروم ومملكته ك د غريهبال

ري ن نقل كثميمنعهم  ملل، كام نقيمنع من ال وألنَّ اخلوف أيضًا ال

 جائه، وألنَّ وهفه قذلمني من سبِّ الرسول وسممَّا ُيسِخط امل

يف ار به ويمنع من االسترس اهر بالنقل والمن التظ منع وف إنْ اخل

 .ه بناصالجب اتِّ ار ما يوة االسترسجه نقله عىلٰ 

 وفيها فيامتنس ضة وإبطاله وجوه لعلَّنا أنْ ارفساد هذه املعويف إ

 اهللا. ءاش بعد إنْ 

 منمعرفة اإلمام ومتييزه  عةيليس من مجلة الرشقيل: أ نْ إف

د قوله  لم به حاصالً ون العيك أنْ  ، فال خيلوهغري أو بالنقل، بمجرَّ

ال  نَّ هذا ممَّاه فحسب، ألقول إىلٰ جوع يف ذلك وال يمكن الر

عن  الناقلني ال بدَّ يف معرفته من الرجوع إىلٰ  ذاً لم به. فإكن العيم

عليه، وال خيلو نقلهم   يف النصِّ  )والسالم ه الصالةلعليه وآ( النبيِّ 

ة يف احل كون كافياً ي أنْ  من إمام  ج إىلٰ افيًا، بل حيتاأو ال يكون كجَّ

ن  إمام م كفي وال بدَّ منلنقل ال يا كان ورائه. فإنْ  آخر يكون من

  ي إىلٰ دِّ ؤيُ  ٰى تَّ حذلك اإلمام ومعرفته كالكالم فيه يف  مه فالكالورائ

ده، فينب قلكان الن فاسد. وإنْ ، وهذا ٰى ال يتناه ام   غي كافيًا بمجرَّ

 إمام. يكن من ورائها مل ائع، وإنْ يع الرشيف مج كون كافياً ي أنْ 

ا وج حيتاج  ال ها فمامَّ يستحقُّ ه التي اتصفود اإلمام وقيل له: أمَّ

م ما تقفيام  انَّبيَّ نعلمها من جهة العقول. وقد  لنقل، بلا ىلٰ فيها إ دَّ

  بعد ما يدلُّ عىلٰ فيام، ونذكر اإلمام جوب وجودو  عىلٰ لُّ دي

 .هاتصف

ا عني ف د يكون بالنصِّ و، فالعلم به ق ه زيد أو عمروأنَّ  اإلمامأمَّ

صَّ ون النالناقلنقل  ٰى . فمتٰى رجز ُأخملعا]] وب١٤٢[ص تارًة /[

ينقلوه  مل ٰى ع العذر فقد حصل الغرض، ومتن وجه يقطم يهعل

 عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  ِهرُيظ إنَّه جيب أنْ غريه، ف دلوا إىلٰ عورضوا عنه أعو

ن من العلم ن عداه ليتموُيميِّزه ممَّ  ن غريهنه معجزًا ُيبيِّ م امً عليده  كَّ

 مل بعينه اإلمام  عىلٰ الناظر يف النصِّ ه. و غرييز بينه وبنيبه والتمي

وجود  ن يف عقله مل ه بام جعرعذ قطع اهللا تعاىلٰ  إالَّ بعد أنْ ُيكلِّفه 

ه رين غدوهله بأنَّ اإلمام فالن س ج كلِّ زمان، وليمعصوم يف مإما

هللا ه فالنًا فهو يعلم أنَّ جهل كون ه وإنْ ه، ألنَّ انَّبيَّ بام ثقته  بقادح يف

ثق ويسكن. ي لوجههذا ا لدينه، فمنيف أرضه حافظًا ة حجَّ  تعاىلٰ 

 هذا إبطال ما سألوا عنه. ويف

جواز ظهور  ىلٰ تم عنه علامَّ ُسئع تم اجلوابن: قد بيَّ لقي فإنْ 

كم عن مكم يدفعونصووخ ،ة يدي األئمَّ  زات عىلٰ عجامل

مَّ ما حوا عن الداللة عليه ليتل يف ذلك، وأوضبيِّنوا القوذلك، ف

 وه.ذكرمت

ز إظهار اجو لُّ عىلٰ له: الذي يد]] قيل ١٤٣[[ص /

صدق  ىلٰ  عالدالُّ و املعجز ه أنَّ  يدي من ليس بنبيٍّ  زات عىلٰ املعج

عي ظهر عىلٰ  من عه أ يده فيام يدَّ يقع موقع ه نَّ ألله،  ٰى و يكون كاملدَّ

عيه عنِّله: صدق  تعاىلٰ قوله  ٰى جمر وجيري لتصديقا ي. ت فيام تدَّ

يد من   ىلٰ ع ىلٰ اهللا تعُيظِهر ا أنْ  املعجز مل يمتنعحكم هذا  ذا كانوإ

د له، ايته واالنقاعووجوب ط هعصمت عي اإلمامة ليدلَّ به عىلٰ يدَّ 

ع يد ُيظِهر عىلٰ  ع أنْ ال يمتن كام ته. ٰى من ُيدَّ  نبوَّ

بياء يد غري األن املعجزات عىلٰ  إظهار منا منامتناع خصوا مَّ فأ

ة من جهال دلُّ عىلٰ ا توا أهنَّ من حيث ظنُّ صيص، ة اإلبانة والتخنبوَّ

ا إذا دلَّ  اللتها خمالفةنَّ دأ و ة ت من جهلسائر الدالالت، وأهنَّ

 ما أبان السواد أنَّ  ، كامن ليس بنبيٍّ م ا عىلٰ هحال ظهورتساإلبانة ا

بجوهر وال وته ملا ليس حيل ثباس يستسائر األجنن ر موهواجل

لُّ من املعجزات تدنَّ عتقادهم أ ا فباطل، ألنَّ شبهتهم يف سواد

ا وأ نة، جهة اإلبا م ختالف من هذا هنَّ ة، أهنَّ الوجه سائر األدلَّ

ب مثل ذلك يف ليس بواجوحصوهلا، و ب ظهورهاجي ها ممَّاووجد

ة، ألنَّه غري منر اسائ ادرًا درين ق ض القاثبت كون بعي أنْ  كرألدلَّ

 ا يفهذيسوغ مثل أنَّه كذلك، وليس  عىلٰ  تقوم داللة أنْ  من غري

م نبيِّ يد ال ها عىلٰ ن ظهورم بدَّ عجزات، ألنَّه ال داللة امل ، وألهنَّ

مدلوالهتا،  عىلٰ دالَّة  امن كوهن اجها كثرهترِ ة ال ُخت رأوا سائر األدلَّ 
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 نْ مل خيرج من أ واىلٰ ر وتادر لو تكرَّ ق  اعللفأنَّ ا  ما دلَّ عىلٰ ألنَّ 

من ِرجها ا ُخت ثرهتألنَّ ك ،وليس هذا حكم املعجزات .يكون داال� 

ة. لنبا ة عىلٰ كوهنا دالَّ  ]] يشء ممَّا ذكروه ما ١٤٤ /[[ص وليس يفوَّ

 بانة.إلجهة ا ىلٰ عة ت دالَّ زاون املعجكيوجب 

ا وجوب حصوهلاأ  ها يف ذلك  فتالوخم يد النبيِّ  هورها عىلٰ وظ مَّ

يها فألنَّه إنَّام وجب ذلك  ملا ذكروه، يضة فليس بمقتاألدلَّ لسائر 

نًا  إلينا ومبيِّ  ؤّدياً ان موك، قة بالنبيِّ متعلِّ  مصاحلنا كانتيث من ح

 اهته، فإذج إالَّ من ليهنقف ع نْ أ لنا من مصاحلنا ما ال يصحُّ 

نعرفها  نْ ن أ يفنا مصاحلنا، ومل نتمكَّ تعر القديم تعاىلٰ  وجب عىلٰ 

يد  ر املعجز عىلٰ ُيظهِ  ، وجب أنْ صدقه طع عىلٰ ال نق جهة منمن 

س جيب ه لية، ألنَّ لَّ جيب هذا يف سائر األدليس ه. وذا الوجهل لنبيِّ ا

ء يشب ه املعرفةهذ تتعلَّق قادر يف العامل، وال أحوال كلِّ  نعرف أنْ 

 احلنا. صمن م

 قتيضعليه وال ية الللدة ما جيب قيام االعقليَّ  مورأنَّ يف األُ  ىلٰ ع

هة جمن  ال� ة ووجوب كونه داسائر األدلَّ ل حالة خمالفتهلك من ذ

 .اإلبانة

ثرة صحيح، ألنَّ ك غري ه أيضاً إنَّ ف ا ما حكيناه ثانياً مَّ فأ

ه جالو عىلٰ  ةتكون واقع ن أنْ جها ماملعجزات وتواتر وقوعها ُخترِ 

ضة اق ا نهنوط يف داللتها كود الرشنَّ أحدلُّ عليه، ألالذي ت

وبطل فيها  ر حصلت معتادة،وجودها وكث تواىلٰ  ٰى ومت للعادة،

كم ح هذا الوجه. وليس كذلكمن  ة، فلم تدّل قاض العادانت

ة،ئر األسا  لتها.ه دالجا وتوايل وجودها ال ُيؤثِّر يف وألنَّ تواتره دلَّ

ه ثرتبكادر ال تتغريَّ داللته ا ق منَّ أنَّ احليَّ  لَّ عىلٰ دأنَّ ما  ٰى أَال تر

 لة؟رة يف وجه الدالالكثرة مؤثِّ  تكن حيث مل وتواليه من

ن كو عىلٰ ة من األفعال املحكم درق  يدلَّ  نع أنْ ته غري مموكام أنَّ 

هذا  ما هو أنقص منه، وخيالف من عىلٰ  ًا، وال يدلُّ ه عاملفاعل

، ومل سريه وكدر يف أنَّ يقا حليَّ اأنَّ  ىلٰ عما يدلُّ الوجه  ثريه دالٌّ

اإلبانة، بل  ٰى ة يف معناألدلَّ  ولسائرالفته له خم ذلكع يوجب م

ف كان بينها االختال نْ وإ، دٍّ واحدٍ ح ميع عىلٰ انت داللة اجلك

كان بينها  دلَّ املعجزات، وإنْ ت ري ممتنع أنْ كذلك غناه، فالذي ذكر

ة إذا مل النب ىلٰ عذكرناه  يذختالف ال]] اال١٤٥ص [[/  اتبلغ حد� وَّ

ة، وال جيب ا دالَّ ن كوهنرت خلرجت مكثلو ت كان من الكثرة، وإنْ 

 انة.إلبا ٰى معن لَّة يفسائر األدالفة لتكون خم فيها أنْ 

ا ما يق يد غري  لو ظهرت عىلٰ  عجزاتنَّ امله بعضهم من أ ولفأمَّ

 نظر فيهالفري من انتغريهم ال ها عىلٰ هورظجتويز  األنبياء القتٰىض 

ة من جه نَّام أوجبإ يهاف م، وقوهلم: إنَّ النظرأيدهي ىلٰ إذا ظهرت ع

، فإذا من جهتهمها إالَّ قف عليلنا مصالح ال نتكون  ف، ألنْ اخلو

هة اخلوف،  جتتغريَّ  جب أنْ و ليس بنبيٍّ  من ظهورها عىلٰ زنا جوَّ 

 فه،تكلُّ  ناإلرضاب عالنظر وعن  يف النفور اوكان هذا سببًا قوي� 

مالبطالن بام فشبيه يف   ز ودعا إىلٰ عجاملم ، ألنَّ من ظهر له العل تقدَّ

يه ن من ظهر عليكو ألنْ زًا كان جموِّ  وإنْ  يلزمه النظر،ر فيه النظ

ز ذلك  فهو  نْ وإألنَّه ، يس بنبيٍّ ل تكون له  نْ ن من أ غري آمجوَّ

عجز مللنظر يف اعليه ا يجبفلح ال يقف عليها إالَّ من جهته، مصا

عي، ويرجصدق امل مليعل أو  ،اماً إمأو  اوله يف كونه نبي� ق  ع إىلٰ دَّ

 م.ال إماو بيٍّ ليس بن

ن من كوي الناظر أنْ  جل جتويزأل لنفور عن النظرولو لزم ا

لناظر فور إذا كان ايف النمثله  ، للزمم ليس بنبيٍّ عليده ال عىلٰ ظهر 

ز  ة عىلٰ الَّ دة، وغري فرشعبذة وخمن يكون  أاً قبل نظره يف املعجز جموِّ

زاً كوي نْ أ  ظر ال بدَّ قبل نظره منق، والناعلم الصد ملا  ن جموِّ

رًا ل جويز وملتنظر مع هذا اللزمه ال فإنْ  كرناه،ذ ه وال يكن منفِّ

عليه العلم  هرمن ظضًا فيظر عليه، فالتجويز أيلنجوب ا لومسقطاً 

ر /[[ اال يكون نبي�  نْ أ   بومسقط لوج ]] وال١٤٦ صغري منفِّ

 النظر.

تتعلَّق ن ممَّ  يكون يده ال خيلو من أنْ  لم عىلٰ من ظهر الع أنَّ  ىلٰ ع

يكون كذلك أو ال م، أو اإلما عرفته كالنبيِّ به وبماحلنا مص

 هر عليهم املعجزات.تظ نْ وز أني الذين جيحلكالصا

ل فال بدَّ وجه األكان ال فإنْ  ه  مالنظر يف عل يدعونا إىلٰ   من أنْ وَّ

فو يلزمنا  نْ دَّ من أحلنا، وال ببفوت مصا لنظر فيها نا من تركُخيوِّ

زنا قبلج وإنْ ف النظر مع اخلو نَّ بًا، ألجزه كونه كاذيف مع النظر وَّ

 النظر. وبوجمؤثِّر يف  ميع غريالتجويز عند اجل هذا

ر يف علمه، ومل النظ عنا إىلٰ مل يد الثاينالوجه  كان عىلٰ  وإنْ 

والتنفري،  به القوم ي تعلَّقذلاللتباس اد زال افق .يلزمنا النظر فيه

فمهعل يفالنظر  ال يدعونا إىلٰ  ألنَّ من نا ال ت مصاحلنا بفو، وُخيوِّ

من  ا دنال خيلو عن ا معه. بل، وال مصلحة لنكون صادقاً ي أنْ جيوز 

الً ملصاحلًا متحو صادق يكون كاذبًا ممخرفًا أ  أنْ  نا، فيلزم النظر يف مِّ

ن  ه بني حال مما ذكرنا باه عىلٰ تشد زال االاٍل. وق  حكلِّ  أمره عىلٰ 

الً ملصاحلنا، وبنييكون م ن نفري عين التملصالح. فأا حال  تحمِّ

 الثواب؟هاب القوم عن ذ الم، لوالألعالنظر يف ا
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ليكم يوجب عي اعتربمتوه من هذه الطريقة الذ قال: إنَّ  نْ فإ

ات، يَّ عن الرش ماً  من ال يعرف اإلمام ال يعرف شيئتقولوا: إنَّ  نْ أ 

ض، فالطريق الذي دون البع يعرف بعضه م: إنَّهتكم لو قلألنَّ 

يعرف  نَّه الإ قلتم: وإنْ  .لكلُّ ف به ايعر جاز أنْ ض لبعا عرف به

 املعلوممن  نَّ أل ذلك، وجود حيكم بخالفيئًا فالش

 واحلجِّ لصلوات اخلمس وجوب اهم لِّ ]] للناس ك١٤٧ [[ص/

عون أت يعة، فكيفكان الرشأر والصوم والزكاة وكثري من  من نَّ دَّ

 ات؟ف شيئًا من الرشعيَّ مام ال يعريعرف اإل ال

ال  ف اإلمامال يعرمن اب: إنَّ ذا البه يف هالذي نقول ه:ل لقي

رف منها: مثل الصالة ي يع، والذاتعيَّ ف كثريًا من الرشيعر

ال  اتر النقل هبا، وقد جيوز أنْ ام عرفها لتواة إنَّ والزك واحلجِّ 

  إىلٰ فيضلطريق املصل فيه احلموا ما ع وليس إذا واتروا به،تي

هذه  صل فيهمل حت يعلموا ما أنْ از جويقيس عليه  لعلم جيب أنْ ا

م مل يعلموا مجيعن أ والذي يكشف ع. الطريقة يعة حكام الرشأ  هنَّ

رأي والعمل اجتهاد ال ىلٰ يعة إام الرشفزع خمالفينا يف كثري من أحك

 إىلٰ ي ؤدِّ ا ال يُ  هذا ممَّ نَّ أ ابيَّنَّ تحسان. وقدسالخرب الواحد وا عىلٰ 

وجب ن مل ن. ونحعاىلٰ ت كيمحليتعبَّد به ا  جيوز أنْ العلم، وال

ة التم مامة لنعلاإل ينكتم  ه مللنثق بأنَّ  هانااتر، بل إنَّام أوجبوهبا صحَّ

. وهذا مسقط ملا  وقد وصل إلينا إالَّ يعة رشا يشء من أحكام العنَّ

 وه.ظنُّ

أنَّ  ام عىلٰ اإلم جة إىلٰ ام يف احلتلم قد عوَّ قائل: أراك قال فإنْ 

ا كتامن ملالنهم جيوز مروا، وكان اتيتو ال تواترين كان جيوز أنْ امل

م يأحواهلن م لم اهللا تعاىلٰ لو عموه. أليس عل رون تواتم أهنَّ

إمام، فكيف   ىلٰ كن بنا حاجة إا مل تًا منهيعة وال يكتمون شيئبالرش

 مان؟ زم يف كلِّ ا من إمدَّ بأنَّه ال  هبذا عىلٰ  دالليمكنكم االست

 عةيلرشم يف اوجود إما ىلٰ ة عيقام استدللنا هبذه الطرقيل له: إنَّ 

مل  فيها، وإذا إليه جة احلاعليها تقتيضهي  ا، وألحوالهصُّ ألمر خي

ة.  تت احلاجة إىلٰ فقد ثبترًا، يكن مجيع ما حيتاج إليه متوا حجَّ

م  هانت حاجتك  زًا عليهمالنقل جائ ن عدول عوكذلك إذا كان ال

 ]]١٤٨ص عدلوا /[[ ٰى ورائهم مت ليه قائمة ليكون منإأيضًا 

ة ب تقوم أو بمن  سهبنف تالفاهعن النقل  ر احلا ىٰ مته. واحلجَّ ل ُقدِّ

 يعة الم الرشن حصول التواتر يف مجيع أحكائل مما سأل للسا عىلٰ 

م حلفظ اإلما إىلٰ  وج الناسء منها، مل حيإلخالل بيشجيوز عليهم ا

مناه يف  ٰى رجمي هذا ريعة، وجيرشال  من أنَّ  الطريقة األُوىلٰ ما قدَّ

 لغلطعصومني، واغري مداموا  مامام إ إىلٰ س حيتاجون ناال

نوا معصومني وأمن كا ٰى عليهم. ومتئزان جاوارتكاب الفساد 

م يف  إمام يكون لطفًا هل ىلٰ مل حيتاجوا إ بَلهمد من ِق وقوع الفسا

 ه السائل.ملا ظنَّ  ذا إبطاله بائح. ويفناع من القتاالم

 بعينهاه الطريقة هذعل ج ما الفصل بينكم وبني منقيل:  فإنْ 

ب د ووجواحلعبادة بخرب الوتر واصول التواوجوب ح عىلٰ  لةدال

 )السالم ه وآلهعلي( يِّ ل: إذا علمت أنَّ رشيعة النبيقو نقله؟ بأنْ 

كان يف  نما لزمت محدِّ  عىلٰ  م القيامةيو لكلِّ من يأيت إىلٰ  الزمة

ا وجوب حصوظ للرشحتصل ثقة إالَّ بحافال ه، ورصع ل ع إمَّ

 م عىلٰ وجود معصو، أو والعمل هباد اآلحا رأخبا تر، أو نقلواالت

ه ما تذهبون إلي اع معصوم عىلٰ ارتففإذا علمنا بون إليه، ذهما ت

 سقوط ك إىلٰ ذل ٰى رين، وإالَّ أدَّ القسمني اآلخ ا حصولعلمن

 التكليف.

ز أنْ من ج ألنَّ كلَّ اع، إلمجعن ا قول خارج ايل له: هذق   وَّ

ا هل نَّه ال حافظأ  عىلٰ طع  ق مًا معصوماً ماع إرشيكون احلافظ لل

ذلك قطعت عليه، زت ا جوَّ ] ملَّ ]١٤٩/[[ص  ةيَّ اإلمام سواه، ألنَّ 

النقل من  العلَّة تنزاح بك، بل قال: إنَّ ز ذل ُجيوِّ ومن خالفها مل

 ياس.قلاآلحاد واتر وأخبار االتو

ز عىلٰ  فكلُّ  اً ضوأي ة اإلخالل بالن مجيع من جوَّ  مل، وقلاألُمَّ

الل خانتفاء اإل يقطع عىلٰ  مل جمراها ٰى جر دة ومابعالك يمنع من ذ

م ال خيلُّ  ع عىلٰ القططريق آخر، فعنها من  ذلك جتويز ون مع أهنَّ

يفرض من  وال اعتبار بامخروج عن اإلمجاع.  يهم يف العادةعل

أنَّه كان  ٰى أَال تر  بالدليل انتفاؤها.ُعلِمَ  ذاإاملمكنة  مق العلرُ طُ 

رُيق أنْ جهة الفرض ن ن ممكي ةأ  دَّ  نقل يشءأخلَّت ب ٰى مت نَّ األُمَّ

م  العل، أو خيلق يف قلوب املكلَّفنيآخر انبي�  اىلٰ يبعث اهللا تع نْ أ 

ته كان ممكن ذلك وإنْ  وري. غري أنَّ الرض قاطعة. ألدلَّة الاًا فقد سدَّ

 َض علينا يف السؤال.ام ُفرِ يفك القول لذفك

ة، وقد األُمَّ فوظة بحم يعةالرشن تكو نْ أ قيل: ما أنكرتم فإنْ 

تكون  أنْ جاز ضالل، وإذا ال ا ال جتتمع عىلٰ أهنَّ  الداللة عىلٰ  امتق 

ة هي املؤّدي  ام؟ إم اجة بنا إىلٰ  حع، فأيُّ لرشافظة لة واحلاألُمَّ

ة، ألألُ فوظة باحميعة الرش تكون وز أنْ قيل له: ال جي نَّ ما جاز مَّ

يكن   يث ملمن ح يعها،مج عىلٰ ]] آحادها جائز ١٥٠[[ص / عىلٰ 

كانت بعض. وإذا  عضها عىلٰ ب ان انضامم آحادهكثر ماعها أ إمج

تكون  نْ فيجب أ فراد، االن عىلٰ  فعة من كلِّ واحدٍ مرت العصمة
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. أَال  مرتفعة منها  دواح كلُّ  عة إذا كانأنَّ اجلام ٰى  ترعن الكلِّ

ا  ة، وكذلك إذا كان آحادهتكون مجاعتها كافر نْ ًا جيب أ رفكا

ا كان ذإودًا، وكذلك كوهنم هيم عن ِرجهال ُخي م فإمجاعهًا ديهيو

ونون يكون إذا أمجعوا أيضًا يك أنْ بغي أسودًا، فينمنها   واحدٍ كلُّ 

 ه. ال إشكال فيوهذا أمر بنيِّ  سودًا؟أ 

فقد العقول  ةهوه من جمتما ذكر وإن كان عىلٰ  قيل: األمر فإنْ 

 ضالل. تمع عىلٰ جت ال ةأنَّ األُمَّ  ة عىلٰ سمعيَّ قامت الداللة ال

د الد ل إالَّ عىلٰ سؤاالم يف هذا ت: ما اقترصمقيل هل   ٰى عوجمرَّ

 جز عنها أحد. يعالذي ال

واألخبار ال  به من اآليات ع ما تعلَّقوا مجي أنَّ ُنبنيِّ  وعلينا أنْ 

 .ةع حجَّ اأنَّ اإلمج فيها عىلٰ  داللة

*   *   * 

 كلِّ صوم يف معام إموجوب  يدلُّ أيضًا عىلٰ وممَّا ]] ١٨٤[[ص 

ة الرشيس مجل  أنَّهعلمنا رضورةً  ا: أنَّ زمان طابقة ع ظاهرة ميع أدلَّ

مالً، وأنَّ متشاهبًا وحمتنَّة والسُّ  لغة، بل نعلم أنَّ يف القرآنق الحلقائ

اد به،  راملا يف وف]] اختل١٨٥قد /[[ص  ةالعلامء من أهل اللغ

، األوىلٰ ضع ويف موا ظنِّ الطريقة  ها، ومالوا إىلٰ توقَّفوا يف كثري منو

يكون   للمشكل ومرتجم للغامضمبنيِّ  منل هذه  بدَّ  واحلا فال

 .ة كقول الرسول حجَّ قوله 

ظاهر اللغة، ة معلومة ب مجيع األدلَّ ول: إنَّ يق أنْ  وليس ألحدٍ 

 خالفه.األمر ب اودن، لوجةردفع للرضوك مكابرة ولألنَّ ذ

من  بيانا فيهة ع املحتملع أدلَّة الرشقيل: مجي فإنْ 

 عن املراد.صح يف  رسولال

ضع لوجودنا مواُيعَلم بطالنه رضورًة،  ارتكاب ذايل: هق 

بعينه يف   يشء فيها عىلٰ القطع ياهنم العلامء وأع ثرية أشكلت عىلٰ ك

نَّة معاً ا يف  ال خالف ا مإالَّ  نآن يف القرولو مل يك لقرآن والسُّ

لبيان ا إىلٰ جته حايف  ٰى الذي ال شكَّ فيه أغن وجوده من املجمل

 : تعاىلٰ  اح، مثل قولهيضواإل
ْ
ذ

ُ
وَ  خ

ْ
�
َ
]] ١٨٦ [[ص /ا�ِِهْم ِمْن أ

 َصدَ 
ً
ة
َ
 وَ ]، وقوله: ١٠٣[التوبة:  ق

َ
وَ ِ� أ

ْ
 �ِ ا�ِ �

ائِِل  ِهْم َحق�
لس�

َمْحُروِم وَ 
ْ
ا ا كان هذذ. فإذلك ريغ ]، إىلٰ ١٩ذاريات: ل[ا �ا�

ٰ تو  ولفلو سلَّمنا أنَّ الرس بدَّ من بيانه، ال ا مجيع مبيان  ىلَّ

  ما يقرتحه  خليفته عىلٰ  ه شيئًا عىلٰ مل خيلف منو ن،البيا ج إىلٰ حيتا

أنَّ  ا نعلمة، ألنَّ م ثابتاإلما صم لكانت احلاجة من بعد إىلٰ اخل

ة عىلٰ  وإنْ   بيانه  وه فهلفظ ن مبه وسمعه من شافهه  كان حجَّ

ة ع ة قل األُمَّ نوه. انزم ن ال يعارصه ويلحقمن يأيت بعده ممَّ  ىلٰ حجَّ

نهم وري، وأنَّه غري مأمون مأنَّه ليس برض ابيَّنَّن قد البيا لكلذ

م استقصاء هذا امل عنه،العدول   مع ما ال بدَّ وضع. فوقد تقدَّ

ح  كل القرآن،شم مؤدٍّ له من النبيِّ ه من إمام ذكرنا  امَّ عوموضِّ

 معصوم. حلاجة إىلٰ لك، فقد ثبتت بذلك اا من ذنَّعغمض 

د من املتشابه رامليعرف ا نْ ز له أ جاَال يقول: أ  أنْ  دٍ حأل وليس

عن اإلمام؟ ولو مل يكن  يغنيبالتواتر ف ببيان الرسول، وينقل ذلك

ب عنه بكالمه يعرف من غاال  اإلمام أنْ  نفس لوجب يفذلك 

المه فكذلك القول ب عنه بكئالغا رفهعي وصحَّ أنْ إذا بنيَّ فاملراد، 

 هبه. القرآن ومتشا يف

قل بالتواتر ان نبيال ىلٰ تاج إع ما حييليس يف مجه نَّ أ وذلك

ن املراد منه، ومن ديت رًا، وكانت املحنة بيننا  مكابفع ذلك كان ضمَّ

ا منه. فأوبي ، ألنَّ هغري مشبَّه ملا نحن فينه مراده فعرفة من غاب عمَّ

 السامع عىلٰ  ري حمتمل، فال يشتبه بكالم غ متكلَّ ي نْ أ  مام يمكناإل

 ضنا أنَّ كالمهفر إنْ و  منه. مراده الكالملك إليه ذ ولنقامل وال عىلٰ 

 ه بمخارجمراد لسامع إىلٰ يضطرَّ ا حمتمل أمكن أنْ 

مل يكن   غاب عنه، فإنْ  ومنه. وقرائن]] كالمه ١٨٧ [[ص/

م ن اإلماام ممَّ إلما يسمعه من اد بنقل منرفإنَّه يعرف امل اطر� مض

وا قد أخرب مهنَّ م أ مام اإلعل ٰى فمت ألمرهم، لنقلهم وحافظ مراعٍ 

ريهم  نبئ عن مراده، أردفهم بغة فيه أو ال يُ ه ال حجَّ وج ه عىلٰ عن

ٰ  قلة،من الن ، قود يف القرآنذلك مف وكلُّ اإلفهام بنفسه،  أو يتوىلَّ

نَّنَّ ما ثبألواضع منه واشتباهها، وإلمجال م تلك  نن بياة مت بالسُّ

ام رعاهم، كي منا هل ناقلنين وراء الا مل يكواضع لكان ثابتًا إذامل

فيه  ما يعرض  رعاه، ويتالىفٰ عن اإلمام من يالناقلني  اءتنا ورأثب

الفرق ذا هو جب. فهفيه اإلخالل والعدول عن الواؤمن من مل ي

 ىلٰ إ م املنقولبيان اإلما ملنقول بالتواتر، وبنين الرسول ابني بيا

 ب عنه.ئالغا

أنَّ  عىلٰ ا لنلَّ حيث د ،يام مٰىض لكالم فهذا ا ٰى معن قد مٰىض ف

 ن غري إمام يف الزمان.كون بالتواتر مي جيوز أنْ  الرشيعة حفظ ال

*   *   * 

 ):٦أو  ٥(ق  نوبخت إبراهيم بن /ت يف علم الكالمياقوال

 وَ  ، لقوله:أيضاً  ة سمعاً وواجب]] ٧٥[[ص 
ُ

اِرق   ا�س�

 رِ اَوا�س� 
َ
 ف

ُ
ة
َ
َطُعوااق

ْ
ُهمَ  �

َ
يِْد�

َ
 . ] ٣٨ :ائدة[امل اأ

 ، بهء إالَّ يشك الذل بام ال يتمُّ ر أم ءمر باليشواأل



 ٣٩٣  ..............................................................................   ) األفضليَّة١صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(لف /حرف األ

وإمجاع  ،اموهو إلز، ة من قريش»ئمَّ «األ :  ولقوله

  ذلك. ة عىلٰ ابة حجَّ الصح

*   *   * 

 ):هـ٧الراوندي (ق  ن سعيدحمّمد ب /عرفةلة املعجا

قال منهم من  رضبني: ىلٰ بوجوهبا عوالقائل ] ]٣٩ص [[

ق خللا أنَّ ع لعلمنا رشلد ايره لو مل ألنَّ  ،اطلهو بو بوجوهبا رشعاً 

 ق مستقيم.طري لم منهم بنظمهم عىلٰ ن ناظم يكون أعهلم م  بدَّ ال

*   *   * 

 :)هـ٧٥٤ديل (ت العبي ينلدِّ هوت/ عميد اإرشاق الالَّ 

  وجوه: يه عل فيدلُّ  ا وجوهبا سمعاً (وأمَّ ]] ٤٧٦ [[ص

 وَ : تعاىلٰ  هلحدها: قوأ 
ُ

اِرق  ا�س� َوا�س�
ُ
ة
َ
َطعُ اِرق

ْ
ا�

َ
  وا ف

َ
ُهمَ يْ أ

َ
  اِد�

 أي)  لذلكوليس املتويلِّ  بقطع يد السارق ، أمر اهللا)٣٨ ة:د(املائ

 أي بل املتويلِّ  إلمام)، بل افاقة باالتِّ مَّ (جمموع األُ  سارقلقطع يد ال

ألمر اإلمام، وا  بنصبالَّ إ ال يتمُّ  مرنا باملك اإلمام، (فقد أُ لذ

)، صبه واجباً ن كونفي به، ء إالَّ يشذلك ال ء أمر بام ال يتمُّ يشبال

ب نص عىلٰ  ام يدلُّ ذا إنَّ وه ،مر للوجوبواأل ،به وراً ه مأمنولك

 خللق.ا اإلمام عىلٰ 

ا هذ فهو) يعني ،ش»من قرية ئمَّ «األ :(الثاين: قوله 

ب ر، أي جيماألبه  دوقصامل نَّ  أرب إالَّ كان يف صيغة اخل الكالم (وإنْ 

 بل ،خرب حقيقة) ر المأ و وهذا إلزام ،من قريش جيعلوا اإلمام أنْ 

 ري موضعه.امل اللفظ يف غه استعألنَّ  ،ازاً جم

 راجعاً  )وهو إلزام( ف:صنِّل امليكون قو أنْ  قوله: (وحيتمل

  يصحُّ الف، فرواية ضعيفة عند املصنِّ  هاملذكور، (فإنَّ خلرب) ا إىلٰ 

 م وجوبعداخلصوم القائلني ب  عىلٰ اج به إالَّ جتح] االنه[م

 ، فهو إلزامة اخلربحَّ بص العرتافهم )صمّ األار واإلمامة كرض

 هلم.

 وا بنصبلُّ  خيم مل، فإهنَّ ذلك إمجاع الصحابة عىلٰ  (الثالث:

يف تعيني اإلمام،    م بعد رسول اهللاختالفهكان ا اماإلمام)، وإنَّ 

إلمام (يف ي بنصب اأ وا به) لُّ ألخواجبة ن اإلمامة ك(ولو مل ت

 ات).وق بعض األ

 امذكورة إنَّ جوه امللوا ذهه علم أنَّ وا .رنظ ويف هذه املالزمة

املشهور  ةاميَّ اإلمومذهب  ،اخللق جوب اإلمامة عىلٰ و عىلٰ  تدلُّ 

 يكون قول ن أنْ مك ي وحينئذٍ  ،ةخاصَّ  تعاىلٰ  اهللا وجوهبا عىلٰ 

ل هبا االستدال إىلٰ  عاً جار )إلزام وهو( ف:نِّص]] امل٤٧٧[[ص /

 جوبو يإلزام منكره د بقص امله وإنَّ  مذهباً ليس إذ  ذلك، عىلٰ 

 . مة مطلقاً اإلما

*   *   * 

  ا:ت 

  ة: األفضليَّ  ) ١

 ): هـ٤١٣الشيخ املفيد (ت  /ةوديَّ سائل اجلارامل

ين  ة رعيَّته يف الدِّ كافَّ  عىلٰ ا: وجوب فضله ومنه] ]٤٥[ص [

وفعالً بال  ي (قوالً ينظيم الدِّ يف التع م مجاعته ىلٰ ه عمتقدُّ ل، ند اهللاع

ن غريه يم الديني) ملالتعظ م يفدُّ تقوجوب الة حالستاب، واارتي

من غريه  واب إىلٰ الث إيصال أعظم  نه عند اهللا، كام يستحيل أفضل م

 . تعاىلٰ ند اهللامنه ع أفضل عمالً 

*   *   * 

  ): هـ ٤٣٦(ت    ٰىض ت ر امل سيِّد  ة (خ)/ ال جوابات املسائل الطرابلسيَّ 

ه هذه زوِّ ُجت يل ما ما الذي حيالثة: سألة الثامل]] ١٨٣ص [[

لفضل والكامل دون غريه يف ا إمامة من هو ضًا منئفة أيالطا

من تأمري عمرو بن   لنبيُّ له اصالح بام فعب من اللرض

 راعة من وجوه املهاجرين واألنصامج بن زيد عىلٰ  ُأسامةلعاص وا

تعامل تقرَّ اسوبام قد اس عليهام، لم بالفضهل مجاعد اإلممَّن يشه

ب من لرضل منه ه أفضريغ من إىلٰ ة يَّ وصمن ال العقالء له

بني ق بني ذلك وهو كذلك أيضًا؟ وما الفرح، وتوكيل من الصال

 لصالح أيضًا؟ب من انه لرضعقد اإلمامة ملن غريه أفضل م

يح الصحإليه وهو  ب: الذي نذه- وباهللا التوفيق - اجلواب 

 عىلٰ ديم املفضول ن تقه ال حيسيه أنَّ  شبهة فالضح الذي اوال

م مفضول ز عندنا تقديوإن جاه فيه ضل منأفهو  فيامل الفاض

يه عليه مثل ذلك ضل فكان له الف يكون تقديمه عليه فيام نْ ...، أ

م مُيق أنْ ]] ١٨٤[[ص / فاضل  والعلم عىلٰ  فضول يف الفقهدِّ

وسياسة  شري اجليوبدليه تله عهة تقديمه جفيهام، ويكون 

م ضل فيهام ممَّ هو أف ب اللذيناحلرو  ز أيضاً وجيو يه،علن ُقدِّ

م  أحدمها أفضل رجلني صد إىلٰ نق أنْ  عندنا من صاحبه فنقدِّ

م  هو أفضل منها وأكمل فيام قُ اعةٍ مج ل له عىلٰ املفضو يها، فيه علدِّ

ضول م مفام هو تقديالذي هو أفضل، ألنَّ القبيح إنَّ  ويعدل عن

 ديمه عىلٰ القبح تق ه، ووجهل منه فيأفض فيام كان الفاضل ىلٰ ع

هو دونه بعد من  فضل إىلٰ عن األلعدول ليس يف او ه،لوجا هذا

م عليه وجه قبح، وألنَّ قدَّ فضل ممَّن تيكون ذلك إالَّ دون األ أنْ 
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 يكون بذلك قد عدلنا عن املستحقِّ حقُّ بالفضل فُتستَ  امة الاإلم

 غريه. إىلٰ 

م   اإلمامفضول أنَّ املح إمامة بق   عىلٰ لُّ ذي يدوال  مرائسمقدَّ

فضل يكون أ   من أنْ ة، فال بدَّ األُمَّ  مجيع ين عىلٰ دِّ لا يف س][ظ: مرئا

اضل فيام كان أفضل منه وجه الف ملفضول عىلٰ منهم، ألنَّ تقديم ا

ح بح. يُ ق  ط يف علم الكالم أو الذلك أنَّ تقديوضِّ قه أو فم املتوسِّ

ورًة ح معلوم رضعلوم قبياليف هذه  لرع الكامابال و عىلٰ النح

فاضل  ملفضول عىلٰ تقديم أنَّه ذلك إالَّ ل وجه لعقالء قبحه، والل

نقص مل حيسن ان أ ديمه وإذا كه إذا كان أفضل حسن تقبداللة أنَّ 

استقصينا الكالم يف هذه  ما ذكره. وقد القبح  وجهذلك، فُعلَِم أنَّ 

 .)ايفالش(يف كتابنا  املسألة

ا قوف الصالح؟  ب منرضيساغ ذلك لَم ال ـلِ  السائل: لأمَّ

صالح فيه، قبح العرتاض من ال ِرجهلقبيح ال ُخي ا نَّ ألفباطل، 

كلِّ حاٍل.  يحًا عىلٰ ل قبمن كون الفعثبوت وجه القبح ال بدَّ ومع 

اعرتض يف فعلهام صالح مل خيرجا و ذب والظلم ل الكأنَّ  ٰى رأَال ت

ن الح القبح وال نم  .ح فعلهامالصسَّ

ا ه هجوالف من أمَّره عليه، ص عىلٰ رو بن العاتأمري عم فأمَّ  فيه أنَّ

م عليه يف اإلماأفضل وأكمل ممَّ يكون عمرو  نْ تنع أ غري مم رة ن ُقدِّ

هذه  ته يفة رعيَّ كان يف مجل تدبري احلروب وإنْ يش ووقود اجل

كلِّ  ىلٰ عم عليه ه مل ُيقدَّ من هو أعلم منه وأفقه وأفضل، ألنَّ ة الوالي

م من جهةٍ ام قُ نَّ جٍه، وإو  منها أفضل. هو  دِّ

م  ...ه أنَّ  عىلٰ  ين يف الدِّ  هو أفضل منه ليه منعمرو عمن قدَّ

تلك األحوال، وإنَّام يف  مل حيصل له يقال: إنَّ ذلك الفضل أنْ جاز 

وغريه بعد ذلك وغري ممتنع،  روعم زاد عىلٰ  ما مستقبالً اكتسب 

يف حال  والً مفض ]]١٨٥ون /[[ص كياٍل قد ح األفضل يف فإنَّ 

ه يف ذكرنا ه الذيالوج عىلٰ  ريجي ديزوالقول يف ُأسامة بن  ،ٰى ُأخر

م لشجاعته وشهامته نَّه جائر أنْ عمرو، أل  ه عىلٰ وحسن سياست ُيقدَّ

مًا وإن كاخلالل غريه ممَّن ال جيمع هذه ا الدين معظًَّام.   يفن مقدَّ

من املسلمني   اعةمج عىلٰ  ميد ُقدِّ ز سامة بنأُ ظاهر أنَّ  أنَّه غري عىلٰ 

م أفضل منه مقط غري معلوم،  ذلك ألمر يفن، ألنَّ ايلدِّ ا يفوع بأهنَّ

ع ٰى عُيدَّ  ال يمكن أنْ و له الشيعة تقو  عمرو. ومايف ٰى فيه ما ُيدَّ

 رة إليه بعضهم عىلٰ شامن وقعت اإلفضل  طع عىلٰ يف الق اإلماميَّة

 بعض معروف.

ا العدوأف ول فالذي  فضم يصٍّ و أفضل إىلٰ  من ويصٍّ ل مَّ

 نْ يه، فإمنه ف  كان أفضليامل فاضفال والية املفضول عىلٰ  أنكرناه

ٰ  فرضنا أنَّ    جد يف من يو إىلٰ  يف أمواله وورثته وأهله موصيًا وىصَّ

 اضطالعًا دُّ لوصيَّة وأشبا ٰى ونه وأق هؤالء الورثة من هو أفضل م

لوم لاالعقالء  ن فعله م منواستحقاق  ههبا، فهو املعلوم قبح

 ا وأفضل يفهبهض نا إىلٰ ه أسند وصيَّته أنَّ  فرضنا وبيخ، وإنْ توال

ن  عليه غري أنَّه عدل إلي ن جعله وصي�االوصيَّة ممَّ حكام أ مجيع  ه عمَّ

 عىلٰ يم املفضول يه تقدليس ف منه، فهذا غري قبيح، ألنَّه أفضلهو 

 فاضل. 

ن من عىلٰ   ومل يكن  أموالهيف يص إليهيو األفضل أنْ  أنَّ من متكَّ

يف  مل يكن وإنْ ه غري ه إىلٰ عنيعدل   جيوز أنْ ته الله مانع من والي

االنتفاع باألفضل أبلغ فاضل، ألنَّ  م ملفضول عىلٰ ك تقديذل

 .جمراه عنه إالَّ ملانع أو ما جيري عَدلأوفر وال يُ و

بناه يف الويصِّ  جيري عىلٰ ل ول يف الوكيوالق  ٰى ، فال معنما رتَّ

 .إلعادته

 *   *  * 

 :)هـ٤٣٦(ت  لسيِّد املرتٰىض ا /)١ يف اإلمامة (جيف الشا

هلم:   ٰى خراب: (شبهة أُ ب الكتال صاح]] ق ٣٢٦[ص [/

ا  ان، بأنْ الزمهو أفضل يف ام أوجبوا اإلمامة ملن وربَّ  يقولوا: إهنَّ

ٌة مستح  ،من التعظيم واإلجالل بنفاذ األمرا ملا يقارهن  بالفضلقَّ

هذا، وال ان حاله مامًا إذا ككون إي نْ أ من بدَّ  ياد، فالنقولزوم اال

ز)، قال: أو معج نصٍّ  به من تميَّز بأمر يإالَّ لك كذيكون  أنْ ز جيو

الكتاب] أنَّ الرسالة هذا نبوءات [من يف الكالم يف ال ابيَّنَّ(وقد 

ة، وأنَّه يسألا تكليف ة، وأهنَّ ستحقَّ ليست م  حقُّ تمر تعظم فيه املشقَّ

وارض، رب عند العالص عىلٰ  ه النفسني، وتوطلكذبلقيامه ة الرفع

م من [وبام لناتهاعاط ُيقدِّ  يجب أنْ جوه كثرية، فذلك بو عىلٰ  ] ودلَّ

ني هذا الكالم ذا ببذلك، فإ مامة كمثلها، بل هي أوىلٰ تكون اإل

ةٌ كوهنا مس عىلٰ  فقد بطل قوهلم)، والذي  - لك ال يصحُّ وذ - تحقَّ

ة، وحتسة غري مامأنَّ اإلم هنذهب إلي  الذي الة، وأنَّ ذلك الرسكقَّ

اق استحق انحقَّ ام ُيستَ أهنَّ من ا ة من أصحابنئفب إليه طايذه

 ه.]] مثل٣٢٧شبهة يف /[[ص  جلزاء، باطل الالثواب وا

 ق كثرية: رُ ني طُ هنام ُمستَحقَّ د كوويف إفسا

ة والكلفة أحالإليه صاحب   أشارفمامَّ  ها دكتاب من ذكر املشقَّ

ا ُمستَحقَّ مة إ يف اإلما نقلمل  نْ إو، ونحن ها وهو آكد ل امة بأعهنَّ

مة عىلٰ    لألفضل ملاال نوجبها إالَّ ا فإنَّ عنه،  الذي رغبناه لوجا متقدِّ
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  من ذهب فيها إىلٰ أنَّ  فضول، عىلٰ سنذكر عند الكالم يف امل

وجوب اإلمامة بام حكاه،  ىلٰ يستدلَّ ع نْ صحُّ أق ال ياالستحقا

امله القدر الذي عن بلغت أ ملزمان ا يفكون  يال قد جيوز أنْ  ألنَّه

ن من زما يف كلِّ  يكون جب أنْ واس بليبمثله اإلمامة، و قُّ تحتس

ريقة  بطُيستَدلَّ  أنْ ، وال يصحُّ أيضًا احلدِّ هذا  امله إىلٰ تبلغ أع

ها بأعامله، قَّ يستح وز أنْ ه قد جيألنَّ  العصمة، االستحقاق عىلٰ 

ن ات مطاع دتزي ع أنْ نتوغري مم ،كن معصوماً يوكثرة ثوابه من مل 

ه هبا من تحقُّ يساعات املعصوم فيزيد ما ط ليس بمعصوم عىلٰ 

مة لَِّم للقوم أنَّ اإلمااملعصوم، فلو ُس ثواب  ب عىلٰ الثوا لطاعاتا

ه،  ليذي يذهبون إدِّ الاحل أعامل مل يثبت هلم وجوهبا عىلٰ ة بُمستَحقَّ 

ب حاصتشاغل ف ي أوضحناه،ذوال العصمة أيضًا من الوجه ال

 نتحقاق ال وجه له مع بطالسالمنازعته هلم يف اذا بمع ه الكتاب

ة من   بكون اإلمامة أن يستدلَّ ام يصحُّ وإنَّ  م من دونه،هلقو ُمستَحقَّ

ذلك فيكون أنَّ اإلمام أفضل أهل زمانه  ىلٰ ذلك فيها ع ذهب إىلٰ 

 ه فاسدًا.يكان األصل الذي بني عل مثله، وإنْ ب هًا يتعلَّقوج

ا ق ]]٣٢٨[ص [/ ينكم يف ب رقيقال هلم: ال ف (ثمّ  له:وفأمَّ

ا   من قال  واألفضل، وبني عصوم هلا املة فيطلب حقَّ ستَ مُ قولكم: إهنَّ

به  ي يقوم به اإلمام هو ما يقومالذ أنَّ  ايَّنَّبا قد يف اإلمارة، ألنَّ  بمثله

اأ  ىلٰ إا ال نذهب يف اإلمامة أنَّ  ايَّنَّب اهرًا)، وقدمري ظاأل ، ةستَحقَّ مُ  هنَّ

ة ل كوهنا عوال نج لنا فيامة فيعلَّ ُمستَحقَّ بني  مقدَّ ت ام ذكره، وفصَّ

ة سليم تساوهيام يف الواليت ية، ثّم عىلٰ الوال ٰى معن مري يفم واألاإلما

 اب عصمة أحدمهما يوجأنَّ  به ابيَّنَّام يف غريها بام ساوهيال يلزم ت

 .يهائدة فال ف ال يوجب عصمة اآلخر، وتكرار ذلك

غري اإلمام ال يساويه  جب أنَّ تو علَّتهم عد، فإنَّ بوقوله: ( افأمَّ 

 بأنَّ مامًا، وملا صحَّ يكون إ ب أنْ كان جي وإالَّ مة والفضل عصال يف

امة  اإلمفغري الزم للقوم الذاهبني يف ًا)،إالَّ واحد اإلمام ال يكون

اق حقر يف استباتيقولوا: إنَّ االع ألنَّ هلم أنْ  ق،االستحقا إىلٰ 

من مساواة غري نمنع  أنْ  ناها فيلزمعصمة وحدلبا ة ليسمااإلم

كثرة دات الفضل، ور بزياالعتباعصمة، بل االيف ه اإلمام ل

 ل املستحقِّ الفضم عندهم يف يساوي اإلما ليس جيوز أنْ الثواب، و

م ورصحيه، والعقل بهمذه ذا نصُّ ام، وهيس بإمبه اإلمامة من ل

ز ثبوت ع  نعوعند ممن ذلك،  ع منعلسما وإنَّام، ةة أئمَّ دَّ ُجيوِّ

ل ما ن الفضق الثنني مفيتَّ  أنَّه ال قطع القوم عىلٰ السمع منه 

، ام مٰىض يكون ذلك قد اتَّفق في نْ جاز أ  مامة وإنْ ستحّق به اإلي

ها  في كان مذهبناقاق، و االستح مل نذهب يف اإلمامة إىلٰ  إنْ حن وون

ر أنَّه د ما قدَّ اسبنيِّ فنُ  ر أنْ  منكريفغموافقًا ملذهب صاحب الكتاب 

ك ز صحيح ذليِّ ُنمو وليس بالزم يف احلقيقة القائلني بذلك، زميل

ال  ة املذهب، وربَّامنرص يف الطريقة إىلٰ  ذ كان اخلالفاطله إمن ب

 يف املذهب نفسه. فاً يكون خال

ا قول يكون  أنْ  أمري املؤمنني ام قوم يف أيَّ لزم اله: (ويفأمَّ

ام اإلمامة، يفكحاله  واحلسني ن سل احلحا عصومان م ألهنَّ

 إنَّ له  ل: يقا نْ ال يمكن أ  فاضالن، وأنْ  ]]٣٢٩[[ص /

 نْ ة يف الزمان، ويلزمهم أيوجب ثبوت أئمَّ  إلمامة، وذلكة يف امزيَّ 

ل، األالثاين إمامًا عند تقيصِّ وا ال ُيصريِّ  مًا ن إمايكو ب أنْ بل جي وَّ

 ملؤمنني ا ون أمرييك يلزمهم أنْ  بلذكروها، معه للعلَّة التي 

س اإلمامة لي نَّ أل فمامَّ ال يلزم أيضًا، إمامًا)، م الرسول اأيَّ  يف

ه من قبل، وال هبا ة حسب ما ذكرناعندهم بالعصمحقُّ ُتستَ 

هم  مذهب وص، بل إنَّام ُتستَحقُّ عىلٰ ملخصمن الفضل ا بوبرض

وعندهم   ،اماً ه كان إمإلي ٰى صوص، ومن انتهفضل خمر من البقد

ذلك القدر  ىلٰ إ ام الرسول يف أيَّ نتِه ي مل ؤمنني مل أمري اأنَّ 

ة، له فيها اإلمامل التي وجبت  احلاإليه يف ٰى ام انتهوإنَّ ، من الفضل

قول يف احلسن ك الفاصل، وكذل بال وهي بعد الرسول 

 ه أيضًا حال كلِّ ، وهذؤمنني مري املام أ يَّ يف أ  واحلسني 

 نَّه ال جيب أنْ ة يف أ مَّ من األئ هلمن كان قب د مامة بعإلت له اإمام تثب

ه من حيصل له ال قبله، ألنَّ  اماً إمإمامًا يف حال من كان  يكون

وط إلمامة، وسقالقدر الذي يستحقُّ به ا تلك األحوال الفضل يف

 يه. ذا عن القوم واضح ال إشكال فه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( رتٰىض سيِّد املال /)٢إلمامة (ج  يف االشايف

ام هلم: وربَّ  ٰى بهة ُأخركتاب: (شلال صاحب اق ]] ٤١[[ص 

ن، وذلك ال الزما من يف يكون أفضل أنْ ام مقالوا: من حقِّ اإل

ُيعَلم  فضل إالَّ بأنْ ه أ ُيعَلم أنَّ  بالنصِّ عليه، ألنَّه الستَدرك إالَّ يُ 

مدخل  ه، وال ر ثوابًا من غريه أكثا، وأنَّ وثواهبطاعته سالمة 

 عليه من م منصوصاً اماإلكون ي ، فيجب أنْ لكذ هاد يفتلالج

ا هذ ٰى ويهم موضع سعلم كالأوجبوه سمعًا فلل ، فإنْ جهة العقل

دليل يف  العقل، قيل هلم: فأيُّ  : إنَّه من جهةقالوا ل، فإنْ الفص

  ما ذكرمتوه...).قتيضقل يالع

أفضل من يكون  نْ إلمام جيب أ أنَّ ا  عىلٰ ي يدلُّ ه: الذيقال ل
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ين،  قة بالدِّ ملتعلِّ الفضل ا  بر رضوائس و ب والعلومثوايف ال ه ت رعيَّ 

من قبح   لعقالءا كلُّ ما نعلمه و، فيه  داخلة حتت ما كان رئيساً ال

أنَّه   ٰى تر  أَال لفاضل فيه، بعينه إمامًا ورئيسًا ل ءاملفضول يف يش جعل 

ما حيسنه   بة إالَّ الكتاحيسن من ن ال ملن كانعقد  ا أنْ ال حيسن منَّ 

]] هو يف  ٤٢ص من /[[  كتابة عىلٰ ل ا ياسًة يفم ر ملتعلِّ ا ئ املبتد 

كًام  عله حانج  ٰى ن مقلة حتَّ اب لة نزهبا والقيام بحدودها بماحلذق 

ئيسًا يف  م رُنقدِّ  سن أنْ يف مجيعها، وكذلك ال حي ها، وإمامًا له عليه في

ات  املخترصنه بعض تضمَّ  بام يه إالَّ م الفقمن علوالفقه وهو ال يقوم 

ة ليس ممَّا يدخل  ذه اجلمله حنيفة، و  يبأ  بمنزلة لفقه يف ا و ن هم  عىلٰ 

ا  تفصيلهوب من تدخل يف رض  نْ ز أ جا أحد فيها شبهة، وإنْ  عىلٰ 

بح  فع العلم بقعلم عاقالً يتمكَّن من د ها هبا، وما  ن وإحلاق غري

ذا كان  وإ الفقه، له يففنا حاومن وص قديم من ذكرناه يف الكتابة، ت

رت مًا ما ادَّعيناه معلو م إالَّ كون   حه علَّةب  نجد بقملول، قوالع  ًا يفقرِّ

داللة  فيه ب  كان رئيساً ي الذء أفضل من الرئيس يف اليش املرؤوس 

م علَّة بأنْ عند ارتفاع ال ارتفاع القبح ر  واملهو الفاضل    يكون املقدَّ ؤخَّ

ملتويلِّ  ية كان ا  وال بح كلِّ ب ق ا، وجد ثبوهت هو املفضول، وثبوته عن

ٰ ه من امل توالَّ  ذي ال  ء اليش  يف ةً ص منزلهلا أنق   عليه، وإذا ثبت أنَّ  توىلَّ

كون أفضل  ي ب أنْ امه وجعلومه وأحك و يندِّ اإلمام لنا يف مجيع ال 

  النصِّ جوب ثر ثوابًا و ويف ثبوت كونه أفضل وأك ا يف مجيع ذلك،منَّ 

 ختيار. المعرفته با  ريق إىلٰ ا ال ط عليه، ألنَّ ذلك ممَّ 

َم ه لو ُسلِّ وا ذكرمتجييء ممَّ  ليس قال قائل: ]] فإنْ ٤٣[[ص /

هلم   كان إماماً ا إذ ب من رعيَّته، وأكثر ما جياإلمام أكثر ثوابًا كون 

هرًا أنَّه أحسن ظا ٰى ا، بمعنأفضل منهم فيه يكون ادات أنْ  العبيف

ك كون تلاته، و فيام يظهر من طاعاته وعبادحاالً وأفضل 

 يفيه ثواب لعممَّا أو  من ثوابنا ستحقُّ عليه أكثرا يممَّ  العبادات

ب جين أين لكم أنَّ اإلمام م وال دليل عليه، فميس بمعلولاجلملة 

 يَّته؟من رع ثواباً يكون أكثر  نْ أ 

 تهأفضل من رعيَّ يكون اإلمام  ذكرناه أنْ  ه: إذا وجب بامقيل ل

أفضل من ة ن ظاهريكو نْ وأ فيها،  هلم يف العبادات التي كان إماماً 

 أنْ  ن خيرج عال ، ألنَّهاباً ثوم ثرهكيكون أ  وجب أنْ ظاهرهم، 

 ألنَّ إالَّ ا رهت ضل طاعاته وعباداته وكثأكثرهم ثوابًا مع ف يكون

متنع من ذلك، فإذا  عصمته لة عىلٰ ظاهره، والدالخيالف باطنه 

ًا ل ظاهريكون ظاهره كباطنه، وكان أفض أنْ  بدليل عصمتهوجب 

 .يكون أكثرهم ثواباً  عيَّته وجب أنْ رادات من عباليف 

بًا من نَّ اإلمام أكثر ثواالعلم بأ رجعون يفت إذا كنتم قال: نْ إف

ثر ثوابًا لم بأنَّه أكي هو علم الذان هذا العوكه، متعص رعيَّته إىلٰ 

ثبتت دلَّت بنفسها  إنْ  مة، والعصمةثبت إالَّ بعد ثبوت العصال ي

ل بكون اإلمام االستدال كم إىلٰ حاجة ب ، فأيُّ النصِّ  وجوب عىلٰ 

 إالَّ بعد العلم بامُيعَلم  ، وذلك الوجوب النصِّ   عىلٰ باً اوأكثر ث

قة الطري ب أنَّ ؟ وهذا يوجمةلعصا  وهو وجوب النصِّ يقتيض

رة الثواب ، وأنَّ طريقة الفضل وكثي طريقة العصمةالصحيحة ه

 ئدة فيها. فاال

ة، فقد  دليل العصم عىلٰ  بنيَّةم كانت قة وإنْ قيل له: هذه الطري

ه إذا علم ، ألنَّ صِّ نوجوب ال لصيف األ املستدلُّ  اهب م يعل يمكن أنْ 

ه يف رعيَّتن أفضل من كوي نْ أ  ]] ال بدَّ ٤٤مام /[[ص أنَّ اإل

اطن بدليل يكون سليم الب  بدَّ أنْ اعات، وأنَّه اللعبادات والطا

يكون  بدَّ أنْ إلمام ال  ام أنَّ علو إذا ، علم أنَّه أكثر ثوابًا، وهصمتهع

ا  عرفة هبمل  يمكن اال  العصمةيعلم أنَّ  أنْ  اجببومعصومًا فليس 

 ا ال ذا ممَّ ، ألنَّ هصِّ النن وأنَّه ال بدَّ فيها م من طريق االختيار،

، فليس  ورضب من االستدالل مفرد  بنظر مستأنف، ُيعَلم إالَّ 

، اباً كونه أكثر ثو نظر يفيثّم  يعلمه معصومًا وأكثر ثواباً  ع أنْ يمتن

؟  بالنصِّ عَرف إالَّ يُ  باط أم الباالستن فرَ ُيع نْ أ  وهل هو ممَّا يصحُّ 

علم ريق الذا الطخلص له هب لنصِّ باممَّا ال ُيعَلم إالَّ فإذا عرف أنَّه 

ال ُتعَلم   يعلم أنَّ كثرة الثوابكان ال  وإنْ نصِّ بوجوب ال

ا ال ُتعَلم إالَّ باال  به أنَّ العصمة هبذه م بام ُيعلَ إالَّ  نصِّ بال ختيار وأهنَّ

ام علم وجوب ألصل إنَّ ايكون يف  نْ ِرجه من أ ا ال ُخي هذوملنزلة، ا

 أنْ  بني خمريَّ  ل العلم هوصود حبعبطريقة كثرة الثواب، و النصِّ 

بني ة الثواب، و بطريقة كثروجوب النصِّ  املخالف يف ىلٰ يستدلَّ ع

ل امتناع دخو ام يفهشرتاكاليستدلَّ بطريقة العصمة،  أنْ 

العلم  م مع تقدُّ  بالعصمة لالكان االستد إنْ االستنباط فيهام، و

ة من تبا ريهه يزيح يف االعتامد عل، ألنَّ وأوىلٰ  أخصُّ  ي ذكرناهذال

الكلفة، وهلذا ٍب من رض إىلٰ  ج يف تصحيحهاة حيتام ثانيالكال

وجود  ا نستدلُّ عىلٰ حيح، وهو أنَّ ول صال يف األُصاملوضع مث

بكونه  ه قادرًا، وتارةً ونتارًة بك )قدرتهلَّت ج(القديم لفاعل ا

كونه موجودًا،  تشرتكان فيام يقتيضمجيعًا  الطريقتني ًا، ألنَّ عامل

ة كونه قادرًا، ومنزل نعلمه بعد أنْ إالَّ املًا ال نعلمه عا أنَّ م ونحن نعل

يف ُيقَدح  درًا، وليس يصحُّ أنْ ه قاتالية لكون عاملًا يف الرتبة

 تعلمونه اليقال: إذا كنتم  أنْ ب كونه عاملاً وجوده ب عىلٰ  لستدالاال
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 درًا يدلُّ بنفسه عىلٰ ادرًا، وكان كونه قاتعلموه ق   بعد أنْ عاملًا إالَّ 

يبطل به ، ألنَّ الذي بكونه عاملاً  ستداللمن االفال فائدة ، ودهوج

 نه.السؤال أو قريب م جوابذكرناه يف  هذا القدح هو ما

لتم ما فيجب عىلٰ  :قال نْ ]] فإ٤٥ [[ص/ يكون  أنْ  وهأصَّ

ًا عليهم ام منصوصملفاء اإلخ ضاة ومجيعام والقكَّ األُمراء واحلُ 

م إذا كانوا بمثل طريقت ن، يالدِّ ُأمور  كثري من يف ساءرؤكم، ألهنَّ

ع مجيعه عىلٰ ونوا رؤساء يف مل يك وإنْ  به قون ونه وُتفرِّ حسب ما تدَّ

اهم، اين رعأكثر ثوابًا م واكوني ب أنْ ة، فيجاألئمَّ  بينهم وبني

 ك.لعليهم لذ وجيب النصُّ 

 ام أنْ كَّ راء واحلُ من األُم يمن ذكرتف الذي جيب قيل له:

وا رؤساء ما كانفيه، ونوا رؤساء كاام فيونوا أفضل من رعيَّتهم يك

يه، تهم فرعيَّ  ل ظاهرًا منيكونوا أفض فال بدَّ أنْ  ينمن مجلة الدِّ  فيه

ر، وإذا كانت هاالفضل يف الظ عىلٰ  يدلُّ  ة الثواب ليسوكثر

م بعصمتهم غري واجبة  كثر يكونوا أ   جيب أنْ مل يف كالمناام تقدَّ

م بواطنهأنَّ  حيث ُعلِمَ ن ة ملك إنَّام وجب يف األئمَّ ثوابًا، ألنَّ ذ

 األُمراء.العصمة التي ال جتب يف  واالستناد إىلٰ كظواهرهم، 

ام كَّ راء واحلُ ماألُ  تارخي يل لإلمام الذيكيف السبال: فق  إنْ ف

م أفضل من رعاي أنْ  إىلٰ  ويف  ،العبادات هم يف ظاهرايعلم أهنَّ

 ىلٰ ة إلألئمَّ  أنَّ ا مل ُيثبِتو ٰى فإنَّه متا كانوا رؤساء فيه، بسائر م مالعل

ل إليه بااللك سبيالً يتعلم بذال فيهم  ختيار وجب النصُّ وصَّ

 ة.ألئمَّ كوجوبه يف ا

ق بالعبادات يتعلَّ  اماهر فيظيف الألفضل ا ال شبهة يف أنَّ  قيل:

ا عينه، ألنَّ  عىلٰ  ىلٰ اهللا تعا ةرٍد من جهري نصٍّ واغيمكن العلم به من 

هرًا، نهم ظاادًة، وأحسعبده بلأحدنا أنَّه أفضل أهل  نعلم من

 زهينه، وُنميِّ ]] نشري إليه بع٤٦/[[ص  انَّ إ ٰى ، حتَّ وأظهرهم زهداً 

 للثواب عىلٰ ستحقاقه وانه طم باُيعلَ  نْ يل أ، وإنَّام املستحمن غريه

ا ما ي ملن هو  ه معلوم يف أنَّ كَّ شظاهر فال ال جع إىلٰ رأفعاله، فأمَّ

 يف املعرفة من اإلمام. أدون مرتبةً 

ذكرناه  ما ٰى فجاٍر جمرجيري جمراها م وما العلو األفضل يف اأمَّ ف

 من هو لم حال ا نعختيار، ألنَّ ط واالباتنأيضًا باالسيف أنَّه معلوم 

 ٰى جمر ٰى جر العلم بالفقه والنحو واللغة، ومابلدنا يف ل أه أفضل

أحد،  ال يشكل عىلٰ  ٰى  اتَّضح ذلك حتَّ ، وربَّامممن العلو هما ذكرنا

مني يففحال اجلملة تبس، ويف االام وربَّ  وب الفضل  رضملتقدِّ

زهم ممَّن ال متيُّ ، وملطهم وجاوره العلوم معروفة عند من خاو

ام عرفنا أيضًا من طريق ظاهر، وربَّ م مهلوم وع فضلهنيهم يفيدا

 ٰى ده عن بلدنا حتَّ بل ٰى نأ نْ العلم وإ نيف فنٍّ مال األفضل حاخلرب 

 ده، وإذا كانهل بلمه ألغريه، وتقدُّ ن ه مزيف فضله ومتيُّ  ال نشكُّ 

 أيُّ وح فمن الوض دِّ هذا احل بذوي الفضل عىلٰ طريق املعرفة 

 من ِقبَل اهللا تعاىلٰ  صٍّ ن ام إىلٰ كَّ احلُ اء واألُمراختيار  حاجة باإلمام يف

 ويذر؟ ما يأيت ق يف كلِّ عصوم املوفَّ وهو امل

الذي ء ليشا إلمامة ملن كان أفضل يفقال: إذا أوجبتم ا نْ فإ

خالف ذلك األمثال بتم إلبطال ما رعيَّته ورض فيه منمامًا كان إ

مت، التي ت ة يف اإلمام ل يف مذهب من قالوا دخفهذقدَّ

 ه.الذي أنكرمتو اقحقستباال

ا اإلمامة إذا  لقيام ااإلمام  ماكليف وإلزيد هبا الترأُ قيل له: أمَّ

ة فليست مستحقَّ ألُمور التي يقوم هببا  نَّ املشاقَّ ألة، ا األئمَّ

ول الثواب، والق ٰى ارية جمرن ثوابًا وال جتكو جيوز أنْ  كلف الوال

ة غري ُمستَحقَّ  اأهنَّ سالة ولقول يف الرهذا الوجه كا ىلٰ مة عإلمايف ا

عليها   لالتي حيص ]]٤٧/[[ص  لااحل ُأشري باإلمامة إىلٰ  وإنْ 

ليه، إ سندأُ فه بالقيام بام وتكلُّ  ثبوت رئاسته وإمامتهمام بعد اإل

 ، وال بدَّ أنْ تحقٌّ لتبجيل فذلك مسن التعظيم واب له مما جي وإىلٰ 

جه ولان هذا اه واإلمامة ميَّته ملا ذكرنرعن فيه م أفضل يكون

ة إذا ُأشري هبا إىلٰ ال ٰى جتري جمر من   يُّ ه النبحقُّ تيسما  نبوَّ

قة ري، وهذه الطا مستحق� أنَّ ذلك ال يكون إالَّ بجيل يف ترفعة واللا

ون أفضل من يك مام جيب أنْ أنَّ اإل عىلٰ داللة يف ال تي سلكناهاال

 ناا رضوكان ألصحابن إنْ هذا الباب، و يف دُيعتَم ما ٰى رعيَّته أقو

 كثرها يلزمأ و روفة إالَّ أنَّ مجيعها معرتض،ق معرُ عليهم طُ  اهللا

 من رعيَّتهم عىلٰ خلفاء اإلمام أفضل  اء ومجيعرون األُمكي عليه أنْ 

نا هذا موضوع ال أنَّ كتابم، ولواإلما يوجبونه يفي الذ احلدِّ 

ردنا مجًال وافق ألوامل عىلٰ العرتاض املخالف دون ا لنقض عىلٰ ل

جهة االعرتاض  ، وأرشنا إىلٰ ة فيام ذكرناهسلوكملا قرُ من الطُّ 

 . ايهعل

ثوابًا  يكون أكثر ام جيب أنْ نَّ اإلمأكالم يف للنفرد  أنْ  ولعلَّنا

لخيص ، فلنا يف تتعاىلٰ  ء اهللاشا وفيه إنْ ست نعاً من رعيَّته موض

 هذا املوضع نظر. ىلٰ الداللة ع

 من واباً ث م أكثرماأنَّ اإل ستدالل عىلٰ  االمد يفُيعتَ  كن أنْ ويم

ة يف  ممايقال: قد ثبت أنَّ اإل أنْ  عىلٰ رعيَّته  ة دع باألالرشحجَّ لَّ

مة، تامل ة فيام قدِّ أمره  إىلٰ  اءجيب قبوله منه، واالنتهومن كان حجَّ
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 كلَّفون من القبولا يكون معه امل مجيتنب كلَّ  جب أنْ فالوا فيه،

 كن.سإليه أ ا دهحوال التي يكونون عناأل عىلٰ ر، ويكون نفمنه أ 

 م أنْ ا يف إمامهوزاملكلَّفني ال يكونون إذا جوَّ  قد علمنا أنَّ و

ع رتبًة وأرف منه، وأعىلٰ ثر ثوابًا عند اهللا منهم أك  واحدٍ لُّ ك يكون

ليه إذا مل ما يكونون ع ن والنفور عىلٰ السكو ع إىلٰ  فيام يرجلةً منز

 تعظيم بكلِّ  همواله أكثرهم ثوابًا وأ أنَّ  ىلٰ ، وقطعوا عكزوا ذلُجيوِّ 

  ما يمنع من  ]] ٤٨ر هاهنا /[[ص نعني بالتنفُّ  وتبجيل، وليس 

علينا بمن امتثل  تثال األمر فيُعَرتض معه اموال يصحُّ  لوقبول الق

 ، والذي أردناهأنقص ثواباً  يكون نْ مام أ ويزه يف اإلجتمع د وانقا

ذا إ القول ال يكون كحاهلم قبول القرب إىلٰ السكون وأنَّ حاهلم يف 

يكون له  نْ ري أ عليه بالتنف جيب فيام يقٰىض  ذلك، وأكثر مازوا  ُجيوِّ مل

الفعل مع ثبوت بعض يقع  أنْ  عوليس يمن ،كم الصارفح

ا مع هذ ، وال خيرجيتوقوي لصوارف إذا غلبت الدواعا

 نَّ لوم من أناه بام هو معوقد مثل ما ذكررف عن حكمه، الصا

ارف كم الصهلام حعبوسه و دعوته قومًا إىلٰ  ٰى عستدقطوب من ا

ال ومع هذا ف ،لداعي حكم اعوته، كام أنَّ للبرشعن حضور د

رناه من العبوس، دعي مع ثبوت ما قرَّ  ور ممَّنضيقع احل نْ أ يمتنع 

 لصارف.كون له حكم اي ن أنْ عنده موع احلضور وق ج بروال خي

أنفتموها است لطريقة التيهذه ال: إنَّ يقو أنْ  حدٍ وليس أل

كون اإلمام  لتم فيها عىلٰ ، ألنَّكم عوَّ العقل دجمرَّ  ة عىلٰ نيَّ ليست مب

ة ز ارُجي ، والعقل ائعيف الرش حجَّ نا د بجميعها، وكالمبُّ فاع التعتوِّ

ًا، ام أكثر ثوابن اإلمعقل كومن طريق ال قتيضي  معكم إنَّام هو فيام

العبادة  عىلٰ  لتنامن بناء دالقاله  ما عىلٰ  كان ر وإنْ ألنَّ األم

لعبادة هبا فلم نضع ال تقع ا ل أنْ  األصنا يفيزائع وجتورشالب

 نَّ العقل يدلُّ بعدأ  ن إىلٰ انا هبا كدص، ألنَّ ق يف موضعها لة إالَّ الدال

ار فضل باالعتب األكون إالَّ إلمام ال يا نَّ أ ائع عىلٰ العبادة بالرش

 ع إىلٰ ؤدٍّ للرشه منَّ فضل، مع أ أنَّه أ رجوع يف من غري  الذي ذكرناه

ارق اوالً خلالف مجيع من فاالعتبار متن ا هبذاكالمن السمع، فصار

  ألنَّ من قال إمامة  ول معًا،ضضل واملفافبإمامة الممَّن قال  مذهبنا

اإلمام ال بأنَّ ن قال الم له، وم لكل ااواملفضول ال شبهة يف تن

 وفعلع، اإلمجا قوله إىلٰ رجع يف  ل إنَّامون إالَّ األفضيك

 إىلٰ  ومل يذهب قطُّ ذلك،  ٰى جمر ٰى ابة وما جرصح]] ال٤٩ [[ص/

له من  ل كالمناواأفضل، فتن كونه قتيضيبه اإلمام أنَّ فيام يقوم 

م يف الفصل ا الوجه، وصاحب الكتهذ ذي الاب حيث قسَّ

مام كون اإل الداللة عىلٰ  َردُّ خصومةوهل تُ  لكالم،يناه عنه احك

  سمع من له من اانَّبيَّ عِن إالَّ ما مل يقل سمع والعال إىلٰ  أفضل

 ع وفعل الصحابة.اإلمجا ع إىلٰ الرجو

أنَّ  دليل عىلٰ لها: ما اانالتي أوضحذه اجلملة هقيل لنا مع ولو 

 قل عىلٰ يدلُّ الع تيال يةامة وصفات اإلمام العقلمن رشوط اإلم

تمد  نع؟ ملر ثواباً أنَّه أكث ٰى بمعن ه أفضلنفكُّ منها كوناإلمام ال ي أنَّ 

 ة.يقهذه الطر

فإذًا  الرسول حملَّ  حيلُّ  قالوا: ألنَّه (فإنْ  لكتاب:اقال صاحب 

مام. قيل ول يف اإلقوكذلك ال ،هو األفضليكون  ه أنْ يوجب ف

مام؟ يه اإلفتقيسوا عل قالً ع أين ذلك واجب يف الرسولهلم: ومن 

ن يكو ضوالً أو أنْ يكون مف أنْ   الرسول جيوزمن قولنا: إنَّ و

ن يف أنَّه يكو السمع ع إىلٰ ضل، وإنَّام ُيرجَ لفريه يف ا لغمساوياً 

زالسمع كنَّ سوالً، ولواليصري ر أفضل بعد أنْ   نال يكو نْ أ ا ُنجوِّ

 أنْ جب فيته من يساويه يف ذلك، يكون يف ُأمَّ  ضل وأنْ هو األف

 أيضًا...). ن جهة العقل مام محال اإليكون هذا 

ام أفضل من ماإل كون املعتمدة يفة قد ذكرنا الطريق ل له:يقا

أفضل  وجوب كونه الَّة عىلٰ سول أيضًا، ودلة للرمتناو يرعيَّته وه

اإلمام  محل  حاجة بنا إىلٰ فيه، وال ممامًا هلإ يع ما كانته يف مجمَّ من أُ 

 جيمعهام، وإنْ الفضل وجوب  داللة عىلٰ الون ك الرسول مع عىلٰ 

، يد عنه سلفكحي كالمك هذا ما كانيف  تكبتكنت قد ار

م نعمتوي  ]] ألزمهم٥٠ص ذا /[[انوا إكون من إطالقه، ألهنَّ

قياسًا  ول مفضوالً ز كون الرسيجتو )عليهم رضوان اهللا(أصحابنا 

ة، ورمشه قاً رُ ام، وسلكوا يف ذلك طُ م تعاطوا الفرق بينهاإلما ىلٰ ع

لرسول واإلمام، ابني  ٰى ام وسوَّ م يقبل اإللزًا منهنا أحدوما علم

ةاسبيل االقتصار عليه يف  ىلٰ عه ر هذا ونبثُّ مل نذكو تنا ، بل ححلجَّ جَّ

مة، وإنَّام أردهي امل كان  اذكور ململاذا القول  مفارقة هُنبنيِّ  نا أنْ تقدِّ

 ا. ر من مذهب سلف خصومنيظه

ه مل ا قالورسول مثبت يف ال لود فبعقال صاحب الكتاب: (و

ة ه كونه الذي أوجب ذلك في، ألنَّ اإلمامجيب يف   امفي[هو] حجَّ

ال يقع  ٰى تَّ الفضل عالية حته يف ن منزلويك يه، فال بدَّ من أنْ ؤدِّ يُ 

كذلك  س ذلك، ولي لسكون إىلٰ ه، [ويقع انعن القبول عالنفور 

 أنكرتم أنْ  مابل ، يتم بينه وبني الرسولل اإلمام، فلامذا سوَّ حا

األمري  تي يقوم هباباألحكام ال يقومإنَّام  ه أشبه، ألنَّ باألمرييكون 

 واحلاكم]...).  عامللاو



 ٣٩٩  ..............................................................................  ) األفضليَّة١صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ق شيوخك ق الذي ذكرته ا الفرثال هذميقال له: بأ كان ُيفرِّ

ة فيامحاإلمام  نوك ابيَّنَّرسول، وقد ل اإلمام وابني يه من ؤدِّ  يُ جَّ

يَّته من رع ن أفضليكو وجب أنْ ا هل اً ، وأنَّه إذا كان مؤّديائعالرش

اب يف ب الهح وأنَّ ويرتفع النفور، ل قوله، قبو إىلٰ لسكون ا ليقع

 الرسول كانت علَّتك يف ، وإنْ خلفائهع األداء مفارقة حلال مجي

 ]] عىلٰ ٥١ ملنا /[[صهذا إذا ع ،اإلمام مثلهاصحيحة ففي 

ا إذا نإنَّ ف الرسول يف باب الفضل، م من محل اإلمام عىلٰ ة كالنرص

ًال  رناهاذك اللة التيك فالدفعل ذلمل ن األمرين وتغني تتناول أوَّ

 ها. ف غريتكلُّ  عن

ة ا عندكم عىلٰ  مل جيز: إذا لواقا قال صاحب الكتاب: (فإنْ  ألُمَّ

ا تُ فقت عليه ألخلطأ فيام اتَّ املعصية وا  ول وتقومسي عن الردِّ ؤهنَّ

ه كان يقوم ب بام وم، ألنَّه يقبذلك أوىلٰ  ع فاإلمامبحفظ الرش

ة اإل ا ملنَّ هلم: إ. قيل  هو اع عقالً فيكون لك مجنعلم صحَّ

خطأ،  ا عىلٰ تَّفقوي أنْ ال يمتنع من جهة العقل  ، بلقالتعلُّ  لكبذ

 ام...). له يف اإلمثالسمع فقل بم رجعنا يف ذلك إىلٰ  وإنَّام

ة مع أهنَّ  عىلٰ  مور وبديعها جتويزكطريف األُ  ل له: مناقي  ااألُمَّ

بأنَّ ذلك ك اخلطأ، واعتذار اق عىلٰ فتِّ له االحافظة ع وية للرشدّ مؤ

ةتكون األُ  وكيف يمكن أنْ  عًا،مقالً ال سع جيوز عليها ة مؤّدي مَّ

ا الصفة التي أجزهت عه وهي هبذهلرش لرسول، وحافظةعن ا

ع مع جواز إليها أداء الرش اىلٰ اهللا تع َيكَِل  أنْ  زم كيف جيوعليها؟ أ 

َيكَِل اهللا  نْ ه وبني أ زتما أج رق بنيا؟ وأيُّ فنهه مالتضييعه وإمه

ز من جيوز عليه ما جا إىلٰ  هه جلَّ اسمعنء يف األصل األدا اىلٰ عت

كونه  لألج عصمة النبيِّ  ُتذَكر يف ن أنْ يُّ علَّة يمكة؟ وأ األُمَّ  عىلٰ 

ة نَقل إىلٰ تُ  مكن أنْ يلينا ال إ عيًا للرشمؤدّ  إذا كانت مؤّدية  األُمَّ

  ما  ٰى يس خيفه؟ ولكمستدبر إالَّ األمر ستقبل هذا م وهل؟ عللرش

 ة يف األمان من خطأوالحلوال جيري ااد، فسهذا الكالم من ال يف

ة ة ماحلوالة املتقدِّ  ٰى رالسمع جم ع عىلٰ ّدية للرشهنا مؤمع كو األُمَّ

ته، ألنَّ األوَّ فضل من أُ أ  لرسول ا مع يف كونالس عىلٰ  ل ممَّا مَّ

 ثاين اله، والتبويش ] عليه]٥٢م /[[ص لزا يم ٰى خيف جيوز أنْ 

 ة عىلٰ ألُمَّ ا جاز عىلٰ  ثل مام زم عليه من جتويز يلشبهة فيام

عَن أنَّك مل ت مك يدلُّ عىلٰ من كالملوضع ، وهذا ا األنبياء

من  ن كالمناميام سلف ف ناهفرسَّ  ع إالَّ مامالس بالرجوع إىلٰ 

رد تُ  ة، وملمور السمعيَّ األُ  منمجاع أو ما جيري جمراه اإل الرجوع إىلٰ 

لو  كه، ألنَّ ويتوالَّ  ام يقوم به اإلميه فياملرجوع إلالسمع ا بذكر

 عن اإلمام مؤّدياً  كون ل: إنَّ جواب السؤا أردت ذلك لقلت يف

لعقل اعندكم، و علوم عقالً به ليس بم مل وقائًام بام كان يقوالرسو

ز عىلٰ ُجي  اقل عن ن وال، عود إمام غري مؤدٍّ لرشمذهبكم وج وِّ

أنَّ  نامل تقل ذلك علملامَّ العقل، ف هو يف نَّامنا إمل، وكالرسو

التي طريقة يك بال احتجاجنا علناه، وصحَّ فرسَّ ما  عرادك بالسمم

ة يف الرشفيها بك تعلَّقنا ا غري هنَّ ًا هلا ألئع، ومؤّدياون اإلمام حجَّ

 .يهنته ومنعت من الرجوع إلالسمع الذي عيَّ  ىلٰ بنيَّة عم

قد  ع أنَّه جهة السممن  ثبت قداب: ([صاحب الكت الق 

ٰ و ر أيب بكر وعم عىلٰ  دد بن الوليعاص وخالالعمرو بن  ىلَّ

 مام؟]...). ه يف اإلالذي يمنع مثل، فام لفضالءوغريمها من ا

م يف كتيقال له: قد  الفاضل يف   فضول عىلٰ والية امل المنا أنَّ قدَّ

ر با بكأ أنَّ  ع، ولو ثبتتنيم الكان الفاضل فاضالً فيه غري ما 

يف حال  ن الوليدب ن العاص وخالدعمرو ب أفضل منعمر كانا و

يا يولَّ  ذلك من أنْ يمنع  واب ملين وكثرة الثلدِّ  عليهام يف ايتهاموال

يكون  نْ أ يس بمنكر اجليش، فل ةيهام يف إمرة احلرب وسياسعل

 هو]] هذا ٥٣ناه، بل /[[ص أفضل منهام فيام ذكرو وخالد رعم

 فة احلروبمه يف معرتقدُّ شجاعة خالد و فإنَّ ، هلامهر من أحواظاال

ء  لطف حيلته وخفاودهاء عمرو و فيه، ا ال إشكالتدبريها ممَّ و

 ًا معروف. ته أيضمكيد

  يس ُينَكرقال: ل بأنْ  عض أصحابنا عن هذا الكالمأجاب ب  وقد

ر  أيب بك يا فيها عىلٰ ولِّ يف تلك احلال التي  رو وخالدميكون ع نْ أ 

  اب هذا جووليس يمنع من   ين، الدِّ   ىلٰ جع إيرفيام   أفضل منهامر وعم 

ل أق كان  صحيح، وإنْ   من الشغب.    النفس وأبعديف  ىٰ واألوَّ

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٣(ج  يف اإلمامة الشايف

 األفضل:المه يف كاعرتاض  يففصل:  ]]١٧٣[[ص /

كون   عىلٰ لُّ عقل ال يدال أنَّ  قد بني هذا الفصل عىلٰ اعلم أنَّه 

 وأنَّ  ان إمامًا،غري واجبة ملن ك فةه الصأنَّ هذ وعىلٰ  ،اإلمام أفضل

ا مراعاة واملرجع يف أ  وهذا بناًء منه  لَّته،ع وأدالرش ىلٰ اعاة إغري مرهنَّ

سلف من هذا الكتاب  فيام انَّبيَّ ا قد نَّ خطأ، أل وتفريع عىلٰ  فساد عىلٰ 

ع ال لرش افضل، وأنَّ  األون إالَّ يك مام الاإل أنَّ  أنَّ العقل دالٌّ عىلٰ 

لفصل تجاوز هذا ان أنْ  نامن حقِّ  هذا الباب، وقد كان ه يفمدخل ل

ي الكالم عليها رضب ه، ففنكٍت من عىلٰ  تكلَّم ن اكنَّمن كالمه، ل

 دة.ئمن الفا
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ا  اهر غري   ويف الظغالب الظنِّ لفضل يف اأنَّ  ىلٰ عاستدالله أمَّ

مع  يعك،يدك ُأبامدد اة: بيديب ععمر ألل بقوم معترب يف اإلما

عبيدة يف  أيب لوتأويله قوأيب عبيدة،  كر عىلٰ ب يبظهور فضل أ 

 يرد بذلك اخلطأ ه ملأنَّ  ريها، عىلٰ فهة غ السالموابه: ما لك يف اج

ة  الله عىلٰ ، واستدريي والتدبأ رزلل يف البل أراد ال ين،يف الدِّ  صحَّ

بعد  عمر ن عىلٰ يالدِّ  خلطأ يفز اوِّ ُجي ن يله بأنَّ أبا عبيدة كاتأو

 طأ يف]] اخل١٧٤ص يريد هبذا النفي /[[ أنْ  وزسالم، فال جياإل

 بكر ضل أيبلو كان ألجل فنكار هذا اإلعمر، وبأنَّ  ىلٰ ين عالدِّ 

ه ما نعليه م ٰى ف، فكيف خيأيب عبيدة نلكان عمر أعرف بذلك م

ة ملزيَّ ابكر من  يبا ألم (إنَّام أراد أبو عبيدةر أليب عبيدة؟ قال: يظه

 :ه نحو قولهيف األخبار املأثورة في هتيه، أو مزيَّ الناس إل كونيف س

يتم أب «إنْ  ل فباط ين من بعدي»)،باللذ اقتدواا بكر»، وقوله: «ولَّ

 غ من قوللما هو أب ريف اإلنكاليس يكون  هال شبهة يف هتافته، ألنَّ 

ون د يف الرأيأ خلطا قاله له، ومحل ذلك عىلٰ أيب عبيده لعمر ما 

ا خطأ يف أهنَّ  اإلسالم تدلُّ عىلٰ  ىلٰ إ فة الفهةل، ألنَّ إضاين باطالدِّ 

 ع ال عرف الرشطأ  يف لفظ اخل، وألنَّ إطالق دون التدبري لدينا

واضع بعض امل لتدبري يفا ل به إىلٰ ام ُيعدَ نَّ ين، وإالدِّ  َمل إالَّ عىلٰ ُحي 

 لداللة.

ا ز اُجي  دة كانبيا عأبتصحيحه لتأويله بأنَّ  فأمَّ عمر  ىلٰ خلطأ عوِّ

ز ألنَّه وإنْ  ريف،فطاإلسالم بعد  يمتنع ليس فذلك عليه  كان ُجيوِّ

م إالَّ ما سالمر خطأ بعد اإله من عيظهر لكون أبو عبيدة مل ي أنْ 

يس يف جتويز عليه، فل ز اخلطأوِّ ان ال ُجي ك ايعة وإنْ بدعاه إليه من امل

 . وقوعه وظهوره اللة عىلٰ ء داليش

 عبيدة، يبمن أ  بفضل أيب بكرلم أع مر كان(إنَّ عه: ولوق 

اس إليه سكون الن ر يفكيَّة أيب بفكذلك عمر كان أعلم بمز

يقول ما قاله  كيف جاز أنْ ، فمن أيب عبيدة)ة فيه ملأثورواألخبار ا

عي يدَّ  جاز له أنْ  ه إنْ ليه؟ ألنَّ عمثل ما  الباب إالَّ له يف هذا  فليس

 مرع ه وخفيت عىلٰ ن وغريالسكو بيَّنه من امفي كربأنَّ مزيَّة أيب 

ته أنْ  جاز خلصمه عي أنَّ مزيَّ  وإنْ  عمر، عىلٰ فيت خيف الفضل  يدَّ

أيب  لبيعة عىلٰ ض اه، وإنَّام عرَف عليمل خي قال: إنَّ ذلك

ن يكو ز أنْ جل له: فأيق الوجوه،  دة لوجه مني]] عب١٧٥ [[ص/

 كره.نذ لذيعة للوجه ابيلا رضام عزيَّة معًا، وإنَّ عاملًا بالفضل وامل

ا ارتضاف رة إطفاء  يم أيب بكر لإلمامة مباديف علَّة تقد  هؤأمَّ

ن األنصار، كان م ملا  فة عقيب موت الرسولاملتخوَّ  فتنةلا

ا،  هعد تالفيبيُأمور  ي إىلٰ ؤدِّ يُ  نتأخري العقد يف تلك احلال كا نَّ وأ 

موا املفضول عىلٰ  فلهذا ل قدَّ  نايف ذلك: لسه ل لقاما ي الفاضل، فأوَّ

ومل تلح اهبا، ومل تقو أمارهتا، نة مل تظهر أسبفتبادِّعاء  منك نرٰىض 

 فأرشضل عن مقامه، ع الفادف ىلٰ ُجيَعل ذلك ذريعة إ ٰى ، حتَّ لتهادال

ا ك تها، وزعمتيهذه الفتنة التي ادَّع إىلٰ   ة، فإنْ فت متخوَّ ناأهنَّ

ذب األمر وجة، يفر السقن األنصار من حضوما كان م شاروا إىلٰ أ 

ديم تق حيمل عىلٰ  ٰى اًء حتَّ ن األنصار ابتدمن هذا مل يكتهم، فجه ىلٰ إ

ر من  النفية أنَّ واملعروف يف الروا الفاضل، عىلٰ  لاملفضو

 دق ملهاجرين صار أنَّ انبتدؤا بحضور السقيفة فبلغ األن ااملهاجري

 ٰى رالسقيفة وج إىلٰ  باب اإلمامة فصاروا للخوض يف اجتمعوا

تكب عندكم ممَّن ير وار مل يكوناألنصاأنَّ  ، عىلٰ ٰى جرا م منهبي

وا مل حيرض ، ورسول ف الخال اج عىلٰ العناد، وحيمله اللج

وا للتدبري واملشاورة، حرض امجاذبة، وإنَّ بة واملللمغالالسقيفة 

م رجا يقولون: ذوهل ن إلخراجهم ية اخلرباا عند رووعإهنَّ  املتضمِّ

  منهم منمل يبَق نوا وعنقادوا وأذواوا م، وسلَّ من نصاب اإلمامة

عي ق اخل مقيم عىلٰ  وه ف، الاخل عىلٰ  هوم استمرارالف إالَّ واحد يدَّ

ف ممَّ فتن يُّ نه، فأوتنفون أنتم ذلك ع ن هذه حاله يف اإلمامة ٍة ُتتخوَّ

 ؟قِّ نقياد للحسالمة وااللوطلب ا

ام إنَّ قد علأنَّ ا  هذا املوضع منزال يقول خمالفونا يفما ال ي افأمَّ 

 كانوا يف خالل املؤمنني،نافقني الذين املة  من فتنه خوفاً َر إليُبودِ 

ي يف قو  ، فإنَّ موت رسول اهللالدوائرهبم  يرتبَّصون

ؤَمن من ]] أطامعهم، فلم يكن يُ ١٧٦/[[ص  نفوسهم وشدَّ من

 ، فأوضح فساداً الفتنة ما ال يتالىفٰ لعقد من ابادروا بي تهم لو ملجه

ام مل يظهر احلال ب ر عىلٰ باإخعليها، وشاهد  ال ٰى وألنَّه دع م،دَّ قتممَّا 

 ينة منيف تلك احلال يف املدمل يكن ه نَّ أمارة، أل له داللة وال

لنفسان كان هناك ا به، وُيعتَدُّ بمكانه، وإنَّام أفقني من ُيعبَ املنا

ه، أ رأسه، وفلَّ اإلسالم، وطأط ه عزُّ ن قد قمعالثة ممَّ ثلوا حدَّ

 رص، وال فئة يستنليهإ له يأويملجأ  رًا الومورًا مقهمغله جعو

طناب، مستبدُّ  اإلممتدُّ  واإلسالم هبا، وُقبَِض الرسول 

دد، ومل يكن للنفاق وألهله العُ  د، قويُّ الَعد ، كثرياألصحاب

فها األُلوف   فتنةٍ يُّ دولة، فأ هوال ألهل وال للباطل صولة، تتخوَّ

 سرين نفر يسالم ميف اال نوالتمكُّ ة غلبالالبأس و الكثرية من ذوي

ل والعق لعلمارَغب بأهل وال منَّة؟ وهذا قول يُ  قري ال بطش هلمح

 ليل بمثله.هذا األمر اجلل يف االعتالعن االعتامد عليه، و
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 ىلٰ عالفتنة  فوحيمل خ أنْ : إذا جاز بثّم يقال لصاحب الكتا

م وتقديم اتأخري ر يف با املقدَّ ل حيم جاز أنْ  الَّ فأ ب الفضل،ملؤخَّ

ل، ال علم له مجلًة وال فض للفاسق، أو ملنلعقد ا عىلٰ  الفتنةخوف 

ل وال ون أفضفال يكطبقات العلم والفضل،  ٰى أدن و يفهأو ملن 

 ؟كاألفضل

ي تلالواجبة اائط ن الرشمقال: ألنَّ كونه أفضل ليس  فإنْ 

ة جبلواا وط من الرشوكونه عدالً  إنَّام هو كالرتجيح،منها، و بدَّ  ال

 .لمالع ظٍّ منه ذا حكون كذلك

نَّ  إسه، وقال: ال فرق بينك وبني من عك له: هذا اقرتاحقيل 

 ٰى ي جمررة هي التي جتالعدالوإنَّ هو الذي ال بدَّ منه،  الفضل

 الرتجيح.

ُيعَقد  الفرق أنْ  اموجب هذ ، فأجز عىلٰ د]] وبع١٧٧[[ص /

 . عدالً  انك نْ وإلًة العلم مجو خاٍل من ورة ملن ه حال الرضيف

اخرتناه يف علَّة   الوجه الذي ىلٰ بطعنكم ع كمفكأنَّ  قال: نْ فإ

بصأيب بكر م تقديم هم من  ن أفضله كان اعتلَّ يف تقديمه بأنَّ ون ملوِّ

هم عشريًة وال بأكثرهم حيث مل  ماالً. يكن بأعزِّ

 نكون بعض العلل أنْ  ا عىلٰ عنَّطمن حيث  با: أليس جيقلن

نا، ألنَّه دناسد ععليل فته من التيحكما  ها، وكلُّ بني لغريمصوِّ 

الف يف علَّة  اخل امنَّ صحيحًا، وإ االختيار كان صوابًا أنَّ  مبنيٌّ عىلٰ 

ة ذلك  نْ اضل، ونحن إالف ضول عىلٰ تقديم املف ال نقول بصحَّ

ه كان فاسدًا دنا أنَّ نته، وعلَّ عذكر  إىلٰ به فنحتاج ااالختيار وصو

للشبهة، ن آخروانقاد عصبيَّة، والة وليه احلميَّ قومًا ع  محلوإنَّام

هذا ل، وليف طلب العللكالم  ٰى يَّة، فال معنك الباقون للتقوأمس

خر عند احلاجة م آيت فيه كال، وسيأم كثريفيه كال قد مٰىض  ٰى املعن

 .ىلٰ اإليه بعون اهللا تع

م املفضول عىلٰ ل التي تتاب اخلالكلكر صاحب اثّم ذ  قدَّ

 ذلك أنْ  لةن مجعدَّ ملته أنَّه مجيل طويف كالم  ل ألجلهاالفاض

يف  امة مفقودةلتي حيتاج إليها يف اإلمائط ابعض الرش تكون

أو  اسة،رفة بالسيواملع كالعلماضل، موجودة عند املفضول، لفا

أو  ،ن واجلزعبو شديد اجلأو زمنًا أ  يكون الفاضل عبدًا أو رضيراً 

 لضالفر فضول مشتهيكون امل ، أواألفضل من غري قريش يكون

عَرف من انقياد  الفضل، أو يُ واألفضل خفيُّ ة صَّ اة واخلعند العامَّ 

ما ال واليته  ه واستنامتهم إىلٰ ليم إهنمفضول وسكوالناس لل

فيه   تو يكون املفضول يف البلد الذي مال، أ يف الفاض ُيعَرف

 نْ أ العقد وإرجائه إىلٰ  من تأخري م فيُخافام]] اإل١٧٨[[ص /

ون يف و يكأ  ضطراب،من فتنة وار دالا الفاضل البعيد حيرض

ة، لها يف املفضول كالعجلة صوارف ليست مث الفاضل واحلدَّ

 الشديد، وما أشبه ذلك. لالبخو

علم والسياسة أو مفقود قص الن كان ناإنَّ مل له: يقا

ة ومعروفًا ب والشجاعة أ  د، فليس  خل الشديبعجلة واللااحلدَّ

 كلِّ ضل يف ملن كان أفة اممإلام أوجبنا االق، وإنَّ طاألفضل باإل

ء امة، فمن كان أفضل يف يشاة يف باب اإلمخلالل املراعا

 ه مل يكن األفضل باإلطالق.رييف غ ومفضوالً 

لعبادة ايكون األفضل يف  تم لو اتَّفق أنْ أفرأيا قائل: قال لنفإذا 

السياسة ة، ويكون األفضل يف والسياس ميف العل اً ثواب ناقصوال

ينصب إماماً  الذي  ندة، مواب والعبالث ايف والعلم مفضوالً 

 منهام؟

، وانقسم  احداً وئر اخلالل مل يكن األفضل يف سا ٰى تقلنا: م

ب الفاضل يف ينص نْ ل، وجب أالسائ ذكرها الفضل القسمة التي

، كلِّ ذلك دونه يف نامًا ملن كلسياسة إمااالعبادة والناقص يف 

 بادة إماماً لعوا بااملفضول يف الثولسياسة اوينصب الفاضل يف 

م املفضول عىلٰ كلِّ ذلك، وال ضًا دونه يف كان أين مل فاضل ال ُيقدَّ

ص  اختصاه، ألنَّ ذكرنا ضل منه فيه، وليس ُينَكر ما فان أ كفيام 

ع نتز، وال يمالعقل جائ قية اإلمام بفريق دون فريق من طريوال

 ماً ل يف العبادة إماالفاض لُجيعَ  ما ذكروه أنْ  و اتَّفقلأيضًا 

ذا ًا للمفضول، وه السياسة إمام ضل يف الفوا فضول فيها،لمل

 أيضًا غري منكر.

توجب  بعلَّةة فليس ة واخلاصَّ د العامَّ نضل عفا ظهور الفأمَّ 

لك لو جاز ذالفاضل، ألنَّ  ]] املفضول عىلٰ ١٧٩[ص تقديم /[

املعرفة  نزر لعلمم من كان قليل اُيقدَّ  نْ أ ة جلاز لَّ يكون ع أنْ 

م األفضل يف العل ة عىلٰ عامَّ عند الة ترشننَّ حاله مأ إالَّ م باألحكا

وما  ةال اعتبار بام عند العامَّ  كان كام، فلامَّ املربز يف العلم باألح

يف باب  م مل يكن أيضًا بام عندهم اعتبارب العلم يف باظهر هلي

أنَّ  هب إىلٰ يذ  ة منعيه وجيعله علَّ يرا  أنْ ام يصحُّ نَّ إضل، وهذا الف

ا عىلٰ ما يظهر هلا، فرب يف صفاته فتُعتَ ة، مَّ ختيار األُ باام ماإل نصب  أمَّ

م عليه من أنَّ اإللنا ح الذي دلَّ املذهب الصحي ال مامة فيام تقدَّ

 .فال جيب اعتبار ذلك اهللا تعاىلٰ  بنصِّ  ن إالَّ تكو

ا اال ف عن مفضول واالنحرانقياد للسكون وااللاستنامة وفأمَّ
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 تقديم لَّة يفكون عي س جيوز أنْ ليف ،تهالياضل والنفور عن والف

 إىلٰ انا كلسكون إذا اضل، ألنَّ االستنامة واضول وتأخري الفاملف

بالتقديم مل  وىلٰ منه وأ أحقُّ  ن غريهمن كا من مل تتكامل صفاته، أو

لفاسق ومن ال ا ا إىلٰ وس لو سكنانأنَّ ال ٰى ، أَال ترريكن هبام اعتبا

م األحكاامل بعن العدل الع وارنفم، وٍء من األحكابيش دهعلم عن

؟ ملالعدل العام الفاسق اجلاهل وتأخري علَّة يف تقدي مل يكن ذلك

بعد هذا بقوله  املوضعهلذا  ناقٌض  أنَّ صاحب الكتاب كأنَّه ىلٰ ع

أمري  الناس عن رإنَّ نفو :أبو عيلٍّ  الفصل: (ولذلك قال شيخنا

م يُ ة هبا علَّ  دُّ ال ُيعَ  من قتل األقارب ه كان منامَّ ـل ؤمنني امل قدَّ

ما يدلُّ  ٰى ين، وأقواقبه يف الدِّ ذلك من عظيم منعليه، ألنَّ الغري 

ته يف ذات اهللا تعاىلٰ  ىلٰ ع َل ما ُذكَِر لوجه ُمحِ هذا ا (وعىلٰ قال:  )،شدَّ

ويف دينه،   تعاىلٰ  ذات اهللا يفذلك كان  ته، ألنَّ من فظاظة عمر وحدَّ 

 عىلٰ فضول امل]] ١٨٠ص [[/ مديجيوز تقال  هذا املحلَّ  فام حلَّ 

ار من ال يراعي أسباب النف كالم ٰى كام تر لفاضل)، وهذاا

ار من خيت حال ترب بام كان له سبب مؤثِّر يفعوي ،والسكون

 ن ما أوجباله، بل كاحال يعترب ما مل يكن مؤثِّرًا يف مامة، ولإل

ماً ملنزلته، ورافعًا  هلنفار عنا  لرتبته.  مقدِّ

ا  ر مام وبعد دا فيه اإل ي مات لذ البلد ا يف ل و فضكون امل فأمَّ

يكون  ه أيضًا أنْ ل  حُّ فإنَّام يص الفتنة من تأخري العقد، الفاضل وخوف 

أنَّه يوجب  وذلك فاسد. عىلٰ ختيار، ة باال اإلمام ن جعل سببًا عند م 

لذي بلد اان يف الإذا ك  ين وم الدِّ لن كلِّ ع م  ق واخلايل عَقد للفاس يُ  أنْ 

  فضل فيه.  هذا ممَّا ال عقد، و خري ال نة من تأ فتال ت ف خي فيه اإلمام و  ويفِّ تُ 

  ضل أوىلٰ فاأل كان يل: إنْ ق  قال صاحب الكتاب: (فإنْ ثّم 

ضل إذا صار غريه هو األفالذي  لإلمامالعقد باإلمامة فيجب بعد 

ل)، ثألَقض عقد اد له وُينقَ ُيع أفضل منه أنْ   يل له: الق  قال: (مّ وَّ

ال جوه، وعض الوب ل عىلٰ وَّ األ يفُيعتَرب  ط أنْ لرشهذا ا يمتنع يف

ن م عرض وال يمنكثريًا من األحكام قد تععد ذلك، ألنَّ ُيعتَرب ب

ة العقد وإنْ   لتي تطرأ عىلٰ لعلَّة اه، كامنع منتداء يكان يف االب صحَّ

ته وإ نالنكاح فال متنع م ذلك،  ريغ إىلٰ  البتداء،ا منعت يف نْ صحَّ

 مام ال عقد اإلأنَّ ل يدللداللة، وقد ثبت بالا فهو موقوف عىلٰ 

كر فيام قد ذ  شيخنا أبا عيلٍّ أنَّ  مجاع، عىلٰ بذلك، وهو اإلينقض 

نوب عنه غريه وإنَّام يمته خ إما ُيفَس ه النَّ اإلمام إذا ُكفَّ برصأ  نُّ أظ

يف  ة، وهوه اخللَّ ذمامة هلإلانَقض عقد مة، فلم يُ امجلة اإلم وهو عىلٰ 

 ...).والً ضمفمن كون املفضول  ٰى وأق  باب املنع

ٍء نه بيشزم، ومل جيب عله: السؤال اليقال  ]]١٨١ [[ص/

ده أنَّ مقنع، والذي يُ  مام قد لإل يشٍء ُجِعَل مانعًا من العكلَّ  ؤكِّ

ت  خعرض بعد العقد صار سببًا للفس ٰى ًء، فهو متتدااب وتغريَّ

لوبة، وكان الفسق طكانت م امَّ أنْ ـالة لعدنَّ الأ ٰى  ترَال أ اإلمامة، 

ت عد العقد وتغريَّ ظهر الفسق ب ذلك لوًء، فكلعقد ابتداا من اً مانع

امَّ ـالعلم املخصوص لذلك كب الفسخ، والعدالة كان ذلك يوج

رنا أنَّ اخلروبتداء العقد اًا من ه مانعكان فقد عن  جمنع أيضًا لو قدَّ

وط رشو غريه، وسائر الن أ بنسياا ستقبل إمَّ مليعرض يف االعلم 

 خرج الفضل يففكيف  تمرار،اة مع االساعمر هياملراعاة ابتداًء 

يف النكاح ة لَّ لعكره من اعن سائر الصفات؟ والذي ذة هذه القضيَّ 

يف كلِّ عقٍد ابتداًء منع  أمر منع كلُّ  : نقلا ملنَّ ال ينفعه شيئًا، أل

صنا ب، وإنَّام عارضاً   . هاون غريد ةك اإلماملذخصَّ

ا ادِّعاؤ  ض بذلكة ال ُينقَ اممإلا دأنَّ عق اإلمجاع عىلٰ  هوأمَّ

ة لو اع، وعندنا أنَّ اإلمامون عن هذا اإلمجا خارج، ألنَّ فباطل

يكون  ب أنْ ًء لوجابتدا ٰى تيار وكان الفضل فيها مراعاالخبت كان

كام  ار مفضوالً إمامة من ص ُتنَقض يف املستقبل، وجيب أنْ  ٰى عمرا

 قد للمفضول.عع من الُيمنَ

كان  ، فإنْ ه برصم إذا ُكفَّ ماإلا يف ما حكاه عن أيب عيلٍّ ا فأمَّ 

داء، البتايف  العقد  مانع منإنَّ كفَّ البرصممَّن يقول:  أبو عيلٍّ 

مل  ٰى ت، وهو مناقض ماماإلمرض يف ع ٰى ينقض به مت فيجب أنْ 

ة ما ا يمنع   اءً ابتد دعقمن ال عنأنَّ املاتربناه يف عيلتزم ذلك، واحلجَّ

 قوله.لالحتجاج ب ٰى نعم ذلك فالمل يكن يقول  إنْ يًا، ومنه ثان

ضل ف و ُقطَِع بالنصِّ عىلٰ قيل: ل ب: (فإنْ ل صاحب الكتاثّم قا

وز ذلك، جي : قدقيل لهغريه؟  جيوز العدول عنه إىلٰ كان أ احد الو

الفضل يف الباب هو  ا]] ُيعتَرب يف هذ١٨٢ الذي /[[ص ألنَّ 

 أوه مثله مارات أنَّ غريظنُّ باألفإذا قوي الاطن، الب دون ظاهرلا

سَمع من يُ  ك بمنزلة أنْ م عليه، وذلُيقدَّ  تنع أنْ منه مل يم ضلأف

م غري ، فال جيب أنْ قريش نَّهلرجل أ وصفه ا الرسول  ه ال ُيقدَّ

يكون  هذا الوجه جيوز أنْ  قطعًا، وعىلٰ  مل يثبت النسب نْ ، وإعليه

و سأل عنه ل كان جيب ما وإنَّامضل منه، فأ فضله  ىلٰ ُيقَطع ع من ال

 . ن...) هو املتيقَّ ب لوطملكان الفضل ا

م  ُيقدَّ  أنْ  املقطوع عليه أوىلٰ  يف أنَّ الفضل له: ال شبهة يقال

الظاهر دون  يففضل ترب الن الفضل املظنون، وإنَّام يعبه محصا

باطن لا له إىلٰ  حيث مل يكن لباطن من يعتربه يف هذا الباب منا



 ٤٠٣  ..............................................................................  ) األفضليَّة١صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ام مقم ويقيكون له حكم و  إنَّامل، ألنَّ الظنَّ ه دليوال علي لبيس

ا ر الند تعذُّ العلم ع ، مع حصول العلم علم، فأمَّ فال حكم للظنِّ

نت عدالة بعض الشهود لكا رسول  الربا بخو علمنوهلذا ل

نُّ ها، وما أظيمن ُيَظنُّ عدالته وال ُيقَطع علمن شهادة  ىلٰ أودته شها

دالته ع عىلٰ  شهادة املقطوع بني ذا البابهيف  يسوِّ يُ  أحداً 

 العلم. زيَّة يف جهةن واملالرجحاوال جيعل  ه،لتاعدواملظنونة 

ا ه رجل ل ل الرسو الذي جعله أصالً من وصف فأمَّ بأنَّ

م يُ  قريش فال يمتنع أنْ  أنَّه قريش، واخلالف يف ن ُيَظنُّ ممَّ  غريهقدَّ

لفرع مجيعًا ما  وا األصل يفقوله اد س ف ة عىلٰ احد، واحلجَّ واألمرين 

 رناه.ذك

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /علم الكالمال يفة الذخري

يبتني ه نَّ ، ألالثوابوكذلك كونه أفضلهم يف ] ]٤٣٠[[ص 

 د العقل.ذا ليس بمجرَّ وهين، يع الدِّ أنَّه رئيس يف مج عىلٰ 

*   *   * 

ة م أفضل اا اإلمنَّ أ  عىلٰ  دلُّ ا الذي يمَّ وأ ]] ٤٣٤[[ص  ألُمَّ

ب كونه إ باً وأكثرها ثوا  يسًا يفين ورئ مجيع الدِّ يف اً ممافهو ُيقرِّ

 سالرئيوهو  ة إالَّ  وال عبادة رشعيَّ ، فال واجب عقيلهع كلِّ الرش

ام يف  ن، الذي هو إميلدِّ ة ايف مجله ا، واإلمام لدخول ذلك كلِّ فيه

 .هذا كلِّ ه ة يفمَّ ن األُ أفضل م يكون  أنْ مجيعه، وهذا يقتيض

ه، من اً ابكانوا أكثر ثو هرًا وإنْ لهم ظايكون أفض ز أنْ وال جيو

زه إذا ملام نُ ذا إنَّ ألنَّ ه زنا أنْ عص  نقطع عىلٰ جوِّ يكون  مته، وجوَّ

 اواةمس عىلٰ  ه. وإذا ثبت عصمته وجب القطعباطن بخالف اهرهظ

 ن وأنَّه أكثر ثوابًا.الظاهر للباط

 .)ايفشال(كتاب لامدنا يف تريقة اعالط هذه وعىلٰ 

: العصمة إنَّام تض عليها مكن االعرتاوي  باطن أنَّ  يضقتبأنَّ

 وإنْ  - ، وليس يمتنع القربة بأفعالهيف اإلخالص وظاهره مام كاإل

 ه عىلٰ تت عصماهر أفعاله من رعيَّته، ودلَّ يف ظ ر فضالً أكثكان 

ته من هو لة رعيَّ مج يكون يف أنْ  -ه لظاهره يف أفعاله مساواة باطن

يكون  أكثر ثوابًا، كأنْ كان  ، وإنْ لظاهر منهالً يف اضنه فقص منأ 

ان ثوابه ك الظاهر، وإنْ  نافلة منه يفو صوم افلة أ قّل صالة نأ  الً مث

 ر عدداً ثواب ما هو أكث هر يزيد عىلٰ الظا لعدد يفل اذلك القلي عىلٰ 

 وجوهحسب الب إنَّ الثواب إنَّام يكثر ويقلُّ ]] ف٤٣٥/[[ص  منه،

 ال.األفع كثرة عدد يها دونلع التي يقع

ن بت وجوب كوث ذاإ: يقال ة هذه الطريقة بأنْ ويمكن نرص

ا ، وإنَّ هة من مجيع رعيَّتعيَّ الرش عدالته وأفعالهحاالً يف  ٰى ام أقواإلم

ًا من هو أفضل ظاهر  منالَّ نا إقوم ملا اخرت نا رئيسًا عىلٰ اخرت ول

 ناملا اخرت  الثوابيف لبالتفاض العلم إىلٰ  ل لنارعيَّته، ولو كان سبي

 ٰى عيه مرال إللتوصُّ ا كنمملثوابًا، فإنَّ الفضل ا إالَّ من هو أكثر

 . لظنِّ ا يمكن العلم، عدلنا إىلٰ يسًا. وحيث مل من ُينَصب رئفي

 عىلٰ  م، والنصِّ اإلما رختيا الهو املتويلِّ  ن اهللا تعاىلٰ ا كاذوإ

 حُّ أنْ صا ال يممَّ ، وقلَّتهة الثواب رثاطن وكعينه، وهو عامل من البو

يكون  أنْ  ابثولا ه من كثرةيظنَّ جيب أنْ  علمه سواه، وجب فيامي

 قطعًا. رئيس يف الثواب فضل اليقتيضوهذا  املًا.ع

 عىلٰ  م بوجوب النصِّ العل يكون  أنْ يضوهذه اجلملة تقت

ة ثوابًا، وأ علم بكونه أكثمًا للدِّ متقاإلمام   لَّ دستَ ال يُ  نْ ر األُمَّ

ناه ما نرص عليه عىلٰ  صِّ الن وجوب واب عىلٰ ثلله يف افضبوجوب 

 .)الشايف(يف 

وجوب كونه  ام ذهب إىلٰ  اإلمعليه يفا ُيعتَمد م يِّ قوومن 

وجتويز كونه  صمتهعقول بوجوب لثوابًا من رعيَّته، فا أكثر

 قول يمنع اإلمجاع اإلمجاع، وكلُّ رج عن خا وابمفضوالً يف الث

 .اطلنه فهو بم

أنَّ  ىلٰ كانت مبنيَّة ع وإنْ  عقل،د الجمرَّ  ىلٰ إ ة راجعةيقوهذه الطر

فكاكه من ن ال جيوز انالزما ل أنَّ نعلم بالعقا نَّ أل ،اإلمجاع حقٌّ 

كونه صوابًا من  مان ال بدَّ ز معصوم، فإمجاع أهل كلِّ رئيس 

ًة، ألنَّ   لته.م يف مجعصواملوحجَّ

  ر مام أكث إل ا يكون  أنْ  من ال بدَّ  أنَّه   به عىلٰ ُيستَدلَّ  يمكن أنْ وممَّا 

ة يف الرش ة ثوابًا أنَّه قد ث اُألمَّ    فيه  ىٰ ام جر ع ربَّ الرش  أنَّ و ، ع بت كونه حجَّ

ليه  ع ( ول س الر  ٰى جمر  ٰى ر اإلمام يف بيانه، فج  قول  إالَّ إىلٰ ما ال مرجع 

فونا يف  ]] نحن وخمال ٤٣٦[[ص بنا / ج ، فكام أو ) الصالة والسالم 

تنفري  ل ل ا ألج  ب ا ] الثو يف ته [ ُأمَّ  ن يكون أفضل م  أنْ  ل الرسو 

ة فيام ُيعلَ وك    مثل ذلك.   ام م إل ا   م من جهته، فالواجب يف ونه حجَّ

ة يف الرشث ٰى اإلمام مت ون لنا بأنَّ يعرتف والقوم ع بت كونه حجَّ

 ىلٰ لنا عوالعصمة ما للرسول، وقد دلَّ  لفضلاوجب له من 

 وب ذلك.وج

*   *   * 

 :)ـه٤٣٦(ت  ٰىض ملرتيِّد اسال /العملالعلم و رشح مجل

: وواجب فيه  رتٰىض د املقال السيِّ  لة:مسأ]] ١٩٤ [[ص
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 فضول عىلٰ قبح تقديم املعلم، لته وأ ضل من رعيَّ أفن ويك أنْ 

 ل.ويه يف العقمنه فاضل فيام كان أفضل الف

فضل من  يكون أ  ب أنْ جياإلمام  رشح ذلك: ]]١٩٥[[ص /

 مًا فيه. كان مقدَّ  ه وأعلم فيامترعيَّ 

م قدَّ يت ه ال حيسن أنْ أنَّ  رضورةً  اعلمنقد  انَّ أ ذلك:  عىلٰ  ويدلُّ 

فة مثل أيب حني س عىلٰ أَّ ريُ يف الفقه وة يللق  من ال حيسن مسائل

ازين لني واخلبَّ ابقَّ لثل كتابة اسن مم من حيقدَّ يُ  ال أنْ والشافعي، و

اب، وَّ وابن البن مقلة مثل اب  عىلٰ رئيساً  لجعَ يُ ف]] ١٩٦[[ص /

السفه. وال  إىلٰ  فاعله  َب ِس ونُ  رةً وقبحه رض مَ لِ ذلك عُ  َل عِ فُ  ٰى ومت

 اضل.الف للمفضول عىلٰ م ديقت ه أنَّ ه لقبح ذلك إالَّ وج

 نْ مور، وجب أاألُ  ته يف مجيعرعيَّ  مًا عىلٰ ام مقدَّ إذا كان اإلمو

 حًا.مه قبيي كان تقدن أفضل منهم وإالَّ يكو

ب القول بوجو و ة مراء والقضااُأل  بح تقديم ذلك ق  ال يلزم عىلٰ و 

ه يقبح  اإلمام، ألنَّ ن ذكروه مثل القول يفنقول فيم   ال. ألنَّ ض ف كوهنم أ 

ٰ أو يُ  مراءر بعض اُأل ؤمَّ يُ  أنْ  و أعلم من ه  قضاة عىلٰ بعض ال  وىلَّ

  ياسة اإلمارة.ه بس نوأعلم م ]]  ١٩٧ص  [[ /بالقضاء  

أفضل منه فيام  من كان م الفاضل عىلٰ قدَّ  يُ ال  أنْ اً وال يلزم أيض

ٰ يُ  نْ ه جيوز وحيسن أ أنَّ  ٰى  ترَال أك جائز. لذ نَّ ه، ألم عليه فيقدَّ  يُ مل  وىلَّ

من  ام عىلٰ يقوم بسياستههبام واملًا ب من كان عراحل رياإلمارة وتدب

أعلم منه بالقضاء ناه لحيسن ما ق  من ملكان  حيسن ذلك، وإنْ ال 

 ؟هفيم عليه قدَّ مل يُ  هألنَّ  واألحكام،

م يده من تقعنيسألوننا  نال يزالو ل مامَ هذا ُحي  وعىلٰ 

من فضالء الصحابة يف كثري  بن العاص عىلٰ عمرو   النبيِّ 

احلرب مه يف قدَّ  ه نَّ وات، ألبعض الغز] ]١٩٨ [ص[/

تدبري احلرب ملا وم بقأعلم من الكان  هنَّ أ هو وال غري.  وسياستها

 عة. واخلدياملكر  كان فيه من

 نمون أفضل كي م جيب أنْ ااإلم أنَّ  عىلٰ  ام تدلُّ لة إنَّ دالوهذه ال

عصومًا، م نهوبكام نعلمه ثوابًا فإنَّ  ا كونه أكثرر، فأمَّ يف الظاه تهرعيَّ 

لفاضل ا ىلٰ بح تقديم املفضول عام يققول: إنَّ ن قلناه بأنْ  ل ماعلِّ نُ  نْ بأ

مل  نْ لم وإح ذلك نعقب نَّ ري، ألغه تقديم له عليه ال ، ألنَّ ظاهرليف ا

 ر.نعلم أمرًا آخ

م يف إلمام متقدِّ ا  أنَّ اً وثبت أيض هما ذكرنا ةالعلَّ  نَّ وإذا ثبت أ 

 وإالَّ م فيه ضل منهيكون أف أنْ ب وج ع،ين باإلمجاصول الدِّ يع أُ مج

 ة.ت العلَّ انتقض

الفاضل  عىلٰ  لديم املفضوبح تقوإذا ثبت ق ]] ١٩٩ص [[/

ديمه منه نعلم قبح تق ه وبقريببمثلذلك و علم بهنبام ذكرناه، فبام 

 واحدة.  ةفالطريق .له يف الفضيًا لمساو نعليه إذا كا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت ( يلبالفقه/ أبو الصالح احل الكايف يف

هلم  لكونه رئيساً  ة،أفضل الرعيَّ من كونه  دَّ وال ب ]]٨٧ص [[

 ول عىلٰ املفض مل بقبح تقديول العلم األوَّ وحص ،يع األشياءيف مج

 ه.هو أفضل منه في فاضل فيامال

  ة عىلٰ ة الرعيَّ كافَّ  ىلٰ ع يم الرئيسب تعظم وجووفاملعل وأيضاً 

نه بعض، لكو ىلٰ ع ضبعه أحد منهم عليه وال قُّ وجه ال يستح

ن استحقاق الثواب، التعظيم كاشف عاعة عليهم، وض الطمفرت

، باً هم ثواه أكثرناملراتب علمنا كو منه أعىلٰ اقه قعلمنا استحوإذا 

 .أفضل :قولنا ٰى عنوهذا م

مة، فام عة لشكر نيَّ فعندكم كي الطاعة فرض قيل: إذا كان نْ إ

مه يف ظيتع جهوما و ؟هلا وجبت طاعته هي نعمة الرئيس التي

 ؟بتداء بهال حيسن اال لتعظيموا ،يةالغا

د جيب الطاعة ة فقعم طاعَ ض النِّيف بع اقتٰىض  نْ إالشكر و قيل:

 الح ومفاسد ال تتمُّ ملص اً نطاع مبيِّ امليكون  بأنْ  ،هوجال من هذا ال

 الَّ إصالحهم  ال يتمُّ ة لرعيَّ ابه  لحاً صتمس رئيساً  بطاعته أو الَّ إ

نتفاء طيع واح املصال يف حقِّ ا هنا ه فيجب الطاعة ،بطاعته

 لك.قتيض ذتم له نعمة مل يتقدَّ  نْ إو مفاسده

ة الرعيَّ  مصالح يفالنظر  هف لِّ ل من كُ يتحمَّ ئيس رال أنَّ  عىلٰ 

 ، تعظيامً يمهظتع ملا يوجب شكره املقتيضك من ذلومعارضهم 

 .تهعاأوجب ط

استحقاقه من  ا تعظيمه فكاشف عنفأمَّ ]] ٨٨ [[ص/

اه، وذلك منسب ما قدَّ ته حمن رعيَّ ه أحد حقُّ ستي ال الثواب ما

ا قبل النصبة أو ك مللهبا ذ حقَّ ئيس، استثبوت طاعات للر يقتيض

ن  ها مل مشاقِّ حتمُّ  عىلٰ صربه ء الرئاسة وبافه بأعتكلَّ  كان هبا إذا

 م الطاعات.ظأع

*   *   * 

 ): هـ٤٦٠شيخ الطويس (ت صول/ المتهيد األُ 

 :وضعني، يف مونه أفضلك يفم الكا الوأمَّ ]] ٥٢٤[[ص 

 الو ته،رعيَّ واحد من  لِّ كثوابًا من ون أفضل كي أنْ  أحدمها: جيب

 يف ال مساويًا لهو منه اً ثوابثر كون فيهم من هو أ كي وز أنْ جي
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هو  ظاهر فياملامنهم يف  ون أفضلكي نْ جيب أ هاآلخر: أنَّ و الثواب.

 عليهم فيه.  ممقدَّ 

 :اً]اب ثو ةمَّ اإلمام أفضل األُ  نَّ [يف أ

ون كي أنْ  ه ال بدَّ نَّ ه إذا ثبت أ نَّ ل هو أ األوَّ  عىلٰ  يدلُّ  والذي

و ال هًا ق وممعص ونهكقال من رشط اإلمام  من لُّ كصومًا، فمع

 املسألتني. ق بنيرَّ ة فمَّ ال أحد من األُ و ،ثرهم ثواباً كأ 

ة  صحَّ و ع،اإلمجا عىلٰ  مبنيٌّ  هذا إنَّ  يقول: أنْ  دوليس ألح

 عقل.د اليف جمرَّ المنا وك ،معلساه اإلمجاع طريق

 ؛ منًة العقُل ونِه حجَّ كاإلمجاع طريُق  عندنا أنَّ  نَّ ؛ أ كوذل

حيتاج مع ال و ن معصوم،و مخيلن ال االزم أنَّ  عىلٰ لنا حيث دلَّ 

 ه.ك ما قلنالذع، فثبت بالسم إىلٰ  كذل

ه قد ثرهم ثوابًا أنَّ كون أ كي مام جيب أنْ اإل أنَّ  عىلٰ يضًا أ  ويدلُّ 

هذا و ته، ه أحد من رعيَّ ا ال يستحقُّ عظيم ممن الت ه يستحقُّ أنَّ  بتث

 َحلسن الً ضُّ فن تاكه لو ؛ ألنَّ امستحق�  الَّ إون كي ز أنْ م ال جيوالتعظي

 ك.ا خالف ذلقد علمنو البهائم،و لفافعله باألط

  فرض الطاعة ه، ِمنْ لعليه  يوطنعظيم ما يونريد بالت

 ة،ة رفيعمنزل عىلٰ ونه كد قاعتاو هنيهو أمره إىلٰ نتهاء وجوب االو

ضنا م بعيبّدون بتعظا متعأنَّ ته فيه، مع عيَّ دانيه أحد من رهذا ال يو

 عىلٰ رًا توفِّ ان مكم من ظِّ عا نُ أنَّ  ٰى رت ]]٥٢٥[[ص / لبعض. أَال 

 م َمنْ عظِّ ا نُ ثر ممَّ كت أ احمن املقبّ االمتناع و مجيع الواجباتفعل 

مه عظِّ نُ  من النوافل اً ريثكمن يفعل  كذلوك ؟كمن ذليفعل أقّل 

م اة اإلمعيَّ أحد من رال و يئًا منها.ا من ال يفعل شثر من تعظيمنكأ 

 وعىلٰ  تهعيَّ مجيع ر عىلٰ يله جتبو مماإلهو متعبّد بتعظيم او إالَّ 

يضًا أ اإلمام و .أفضل منه  فيهم من هو ونكي جيوز أنْ  الو نفسه،

وز ال جيو لته،نزم رقد عىلٰ منهم  واحدٍ  لُّ ك ته، بّد بتعظيم رعيَّ متع

 عىلٰ  مه عظِّ يُ مع هذا ال و ضلهن يساويه أو يفته ميف رعيَّ ون كي أنْ 

 .نفسه

ه منا أنَّ قد علو تعظيم،ال من بلرضاا ثبت لنا تعظيمه هبذا وإذ

ئ عن بنالتعظيم م أنَّ و ره،هظاكباطنه  أنَّ  معصوم، علمنا

 ته.من رعيَّ ه أحٌد  ال يستحقُّ قاق ثواٍب حاست

 ه،عد ثبوت عصمت بالَّ إ تمُّ : هذا ال يوليق أنْ وليس ألحد 

 إىلٰ تاج معها ال حيو ونه أفضل،ك عىلٰ لة يف باب الدال اٍف كثبوهتا و

 ريقة.طهذه ال

ابًا وثر ثكصاحبها أ  أنَّ  عىلٰ   يدلُّ لعصمة الحصول ا أنَّ  ؛كذلو

ن ًا ممَّ ثر ثوابكيس بمعصوم أ ون من لكي متنع أنْ ي ه، بل المن غري

بل  ثرهتا، وك عالة األفس بصورالثواب لي رةثك هو معصوم؛ ألنَّ 

الثواب من طريق ثرة كيف اعتبار  فال بدَّ تي تقع عليها، بالوجوه ال

 آخر.

وابًا من ثر ثكأ ام كّ احلُ و اءمرون األُ كي نْ هذا أ  عىلٰ  م يلزوال

 ا قلناه. اهم ملثل ميرعا

  ةٌ يالو له َمنْ  وكلَّ  امكَّ احلُ و مراءاألُ  نَّ إ :لهالذي نقو ؛ أنَّ كلذو

  ه، يام هو أمري فينه يف الظاهر فون أفضل مكي أنْ  دَّ فال ب غريه عىلٰ 

ع طوهلم مق ة عيَّ لرم اتعظي م هبا أنَّ علَ فيُ  صمة، عبت فيهم المل تثو

 :امتهم لقلنثبت لنا عص لوو نبئًا عن الثواب،م امستحق�  كونه عىلٰ 

 الفصل بينهام. من رعاياهم، فبان اً ثر ثوابكأ م إهنَّ 

يف  ةٌ اإلمام حجَّ  أنَّ  عىلٰ نا لدلَّ  ا قدنَّ ؛ أ كذل ىلٰ ع اً ضأي ويدلُّ 

 لهآو ليهع( النبيِّ كًا، ثواب ثركون أ كي أنْ  كجب لذلع، فوالرش

مل و ثر ثوابًا،كون أ كي ب أنْ ع وجالرشًة يف ان حجَّ ك امَّ ـل )المالس

مام ك اإلذلوك  الثواب،و مثله يفهته من مَّ ون يف أُ كي جيز أنْ 

 سواء.

 :ظاهر]يف ال ةمَّ ل األُ فضأ ممااإل [يف أنَّ 

 الظاهر فهوفضل منهم يف ون أ كي ب أنْ ه جيم يف أنَّ الكا الوأمَّ 

 عىلٰ فضول امل ]]٥٢٦[ص [/تقديم من قبح  لمنا رضورةً ما ع

 ل رئيساً عجي يقبح أنْ ه أنَّ  ٰى رت يام هو أفضل منه فيه. أَال اضل فالف

 ،ابابن البوَّ وابن مقلة  عىلٰ مثل خطوط الصبيان تب كمن ي

يف  عل املبتدئ ام فيه، أو جيمامًا هلإك و ل يف ذعليهام امً كعله حاجيو

 كلالعلم بذو ؟الشافعيو  حنيفةل أيبثم عىلٰ سًا الفقه رئي

 املنازعة فيه. حدٍ أ   حيسن ِمنْ ال ريٌّ رضو

قبَح    ر عاملاً هيف الظا هنون أفضل مكي جيب أنْ  هوإذا ثبت أنَّ 

اضل الف عىلٰ املفضول م ديقت هًة غري أنَّ علَّ  كلذل ، فلم نجدكذل

 لم قبحه،نع كلعلم بذلعند ا أنَّ  يه منه؛ بداللةام هو أفضل ففي

 .اهة ما قلنلعلَّ ا أنَّ  علمنابقبحه، فلم رتفع العرتفاعه يند اعو

 نْ أ مام فيجبذي ينصب اإللهو ا تعاىلٰ ان القديم كوإذا 

ن وكي نْ أ  ا إذا نصبناه جيبام أنَّ كثر ثوابًا، كأ و فضلباطنه أ  ون يفكي

 اطن.العلم بالبو إىلٰ طريق لنا ه ال يث إنَّ ؛ من حالظاهرأفضل فی 

 عىلٰ  وهتبنُّ  بعد أنْ  م إالَّ كل يتمُّ ال  هذا :يقول حد أنْ وليس أل

ًا م أبدكأنَّ  ]]٥٢٧[[ص /معلوم و  هو الناصب له، ىلٰ تعاه أنَّ 

 كون منصوصًا عليه.ي نْ ه جيب أ أنَّ  عىلٰ ًا ثر ثوابكأ ونه كن بوتستدلُّ 



 ) األفضليَّة١صفات اإلمام / مة / اإلما) ٧٤(لف / حرف األ  .............................................................................. ٤٠٦

ونه ك وجوب ريقة ال نعتربذه الطربنا ها إذا اعتأنَّ ؛ كذلو

ًا من حيث نه منصوصوكب ب، بل نعتربثرة الثواكب صوصًا عليه من

 كالم يف الثواب.ا عليه البنين كلنا ذل ذا ثبتًا، فإصومان معك

 اقصًا يف العلمالثواب ن ألفضل يفا ونكي ق أنْ ف: لو اتَّ لقي فإنْ 

 ثوابيف ال لم مفضوالً لعاو سةاألفضل يف السياو ياسة،السو

 امًا؟الذي ينصب إم العبادة، َمنْ و

 ون الفاضل يفكي ب أنْ وج كلذ عىلٰ مر ان األك ٰى مت قلنا:

 ،كان دونه يف مجيع ذلك  ملن اسة إماماً السيقص يف الناو لعبادةا

 لِّ كأيضًا دونه يف  انك ملن  دة إماماً ابالعو ثوابفضول يف الاملو

 منه فيه، ن أفضلاكيام الفاضل ف ىلٰ ع لضوم املفقدَّ ال يُ و ،كذل

ث ن حيه؛ مفبالسمع خالا قد علمنا عقل، غري أنَّ زه الوِّ ُجي  كلذو

ون كي أنْ  ه ال بدَّ أنَّ  منا بالعقلعلو مجاع،د باإلمام واحاإل علمنا أنَّ 

 فق.وه ال يتَّ ما قال أنَّ  كبذل انته، فعلمًا من رعيَّ بثر ثواكأ 

يف   انك ذا اضل، إالف عىلٰ ل ضوفملا ال جيوز تقديم مَ ـيل: لِ ق  فإنْ 

 تقديمه؟ٌة متنع من لَّ الفاضل ع

وجه الفاضل  عىلٰ تقديم املفضول  أنَّ  نامام قدَّ نا: إذا ثبت بقل

حوال مع ألاحلُسن يف حال من ا إىلٰ  ك ذليتغريَّ  جيوز أنْ  ح، فالقب

ه وجه قبح مل جيز  ثبت أنَّ امَّ ـالظلم ل ام أنَّ كبح فيه، قلبوت وجه اث

 كجاز ذللو و مصلحٌة، و لطف ون فيهكي ًا، بأنْ سنح صريي أنْ 

ن  يص مال حمو ٌة، لَّ ل عدعيف ال انك إذا  كسق املنهمقديم الفاجلاز ت

 ناه.قل بام إالَّ  كذل

 ألنَّ  ؛كالسمع ورد بخالف ذل يقول: إنَّ  وليس ألحد أنْ 

خالد بن وبن العاص  ]]٥٢٨[ص [/م عمرو قدَّ   بيَّ الن

جعفر بن أيب  عىلٰ  حارثة م زيد بنقدَّ و ،مرعو ركأيب ب عىلٰ الوليد 

 م عليهم.دِّ قُ  نفضل ممَّ هؤالء أ و طالب،

د بن خالو صرو بن العاون عمكي يمتنع أنْ  ه ال؛ أنَّ كلوذ

 بري احلرب،دتو ورين يف العلم بالسياسةكاملذ لوليد أفضل منا

ارثة فالوجه فيه أيضًا ا زيد بن حأمَّ و ري،ال غ كذل ما يفدِّ قُ ام إنَّ و

م ان املقدَّ ك جعفرًا  نَّ روي أ قدو .كمثل ذل]] ٥٢٩ص [[/

 ما قلناه. اجلوابكان مناه و سلَّ لو لسؤال.ا هذا يسقط عىلٰ فالً، أوَّ 

ة لَّ الفاضل لع  عىلٰ از تقديم املفضول معتزلة: إذا ج قال لل ثّم ي 

العدل ملثل  عىلٰ الفاسق و املؤمن،  عىلٰ فر ا ك قديم ال ت   جاز هالَّ مانعة 

  ال جيدونه. راموا الفرق  وإنْ   م، مذهبه   وا ك تر  كذل   وا بك ت ار ؟ فإنْ كذل 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت الطويس (د/ الشيخ عتقااالتعلَّق ب القتصاد فيام يا 

 ة:فضليَّ األ]] ٣٠٧[[ص 

أكثر  نهته يف كويَّ  واحد من رعيكون أفضل من كلِّ  أنْ جيب و

 الفضل الظاهر. اهللا ويف ابًا عندوث

 عصمته،وجوب  ه منابيَّنَّ ما باً واثر كونه أكث يدلُّ عىلٰ  يفالذ

ة مه العصل ب أوج  من ) فكلُّ بتت عصمته]] (وإذا ث٣٠٨ [[ص/

ق ب أحداً  ألنَّ ر ثوابًا، أكث أنَّه ع عىلٰ قط  ني املسألتني.ال ُيفرِّ

ة يف  املنزل جيل وعلوِّ بتتعظيم والحقُّ من التوأيضًا فاإلمام يس

ال تعظيم لرضب من الا ذاه و ه أحد من رعيَّته.تحقُّ الدين ما ال يس

 فال،طئم واألبهاه بالجيوز فعل أنَّه ال الً بداللةفضُّ ت يكون ز أنْ جيو

ًا، ألنَّ التعظيم ه أكثر ثوابأنَّ  ىلٰ دلَّ ع امستحق�  يكون ا وجب أنْ وإذ

حصول هذه  عنا عىلٰ طمناه ق دَّ ق ما  عىلٰ  ثبت عصمته اينبئ عنه، فإذ

عضنا عظيم بَط يف تُرشِ  ما فند اهللا من غري رشط بخالاملنزلة ع

 بعض.ل

لنا عىلٰ وأيضًا   أنْ  بع فوجلرشا ة يفإلمام حجَّ أنَّ ا فقد دلَّ

جب ذلك فيه نَّه إنَّام و، فإ لنبيِّ كا ه ثواباً ون أكثر رعيَّتيك

ة يف الرشع  .لكونه حجَّ

 لمهفضل يف الظاهر ما نعيكون أ  نْ أ ه جيب نَّ أ لُّ عىلٰ يد والذي

لفاضل، ا عىلٰ فضول ح تقديم املقبن م ]] رضورةً ٣٠٩[[ص /

ه يقب ٰى ترأَال  مثل  عىلٰ  طِّ خلئيسًا يف ارجيعل  نْ حكيم أ ح من ملكأنَّ

، وجيعل النيقَّ الصبيان والب ب خطوطمن يكترائه لة ونظابن مق

لعلم مها؟ واريشافعي وغلا حنيفة ومثل أيب ىلٰ عرئيسًا يف الفقه 

نَّه الَّ أة لذلك إعلَّ  الو ال خيتلف العقالء فيه، وريبقبح ذلك رض

كان اهللا ا منه، وإذأفضل  يام كانالفاضل ف عىلٰ  قديم املفضولت

 من هو أفضل يفإالَّ ينصب  ال أنْ  ام جيب هو الناصب لإلم اىلٰ عت

 نا وعلمنا. ظنِّ

 ه جيوز أنْ يه، ألنَّ فهو إمام  أفضل فيام يكون أنْ  بوإنَّام قلنا: جي

من  ككثري فيه،  يس هو إمام ل اميف رعيَّته من هو أفضل منهيكون يف 

ك وبذل إمام فيه. ام هوفي أفضلنه عترب كووغري ذلك، وامل الصنائع

فضالء  و بن العاص عىلٰ م عمرقدَّ    النبيَّ إنَّ نجيب من قال: 

م زيدًا  خالدًا  مه، وقدَّ نموهو أفضل جعفر،  ىلٰ عالصحابة، وقدَّ

حلرب ياسة اموا يف سدِّ قُ  امهؤالء إنَّ  لك أنَّ كلَّ جعفر. وذ أيضًا عىلٰ 

موان فضل ممَّ ، وهم يف ذلك أ تدبري اجليوشو  اكانو ، وإنْ عليه ُقدِّ

 ض.فسقط االعرتا ة،ياويَّ أو دن ةر دينيَّ ُأَخ ل لئك أفضل يف خصاُأو



 ٤٠٧  ..............................................................................  ) األفضليَّة١صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

ة  لَّ الفاضل لع فضول عىلٰ ]] وال جيوز تقديم امل٣١٠[[ص /

 ومع حصول وجه القبح ال قديمه عليه وجه قبح،ألنَّ ت ،وعارض

وجه من وجوه عرض فيه  وإنْ لظلم، حيسن الك كام ال ذ سنحي

قبح ال ه اللًام وهو وجنه ظو مع كألنَّ فعًا للغري، نه نككو سناحل

حيسن تقديم  ن ذلك جلاز أنْ حيس لو جاز أنْ اٍل، وح عىلٰ حيسن 

 يم الكافر عىلٰ ح، وتقدالسرت والصلاأهل  عىلٰ ك املتهتِّ  الفاسق

 ل.اطبك ما قالوه، وذل من بمثلاملؤ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠يخ الطويس (ت )/ الش١ (ج الشايف تلخيص

أفضل من   يكون  نْ ال بدَّ أمام أنَّ اإل يففصل:  ]]٢٠٧[ص [/

 :عيَّتهمن ر واحدٍ  كلِّ 

  احدٍ و من كلِّ  ل]] الكالم يف كون اإلمام أفض٢٠٩ [[ص/

 م قسمني: سته ينقيَّ عمن ر

ند ر ثوابًا عكثأ  هأنَّ  ٰى بمعن ن أفضل منهميكو أحدمها: جيب أنْ 

 . تعاىلٰ اهللا

 الظاهر يف يف ون أفضل منهمكي ب أنْ آلخر: أنَّه جيوالقسم ا

 . إمام فيه ما هو مجيع

ل جيفالقسم األ به بالقسم اآلخر.  ه، ثّم تعقُّ الً البدأة بب أوَّ وَّ

 ونه.عوبمشيئته  ن نفعل ذلكحون

ل وهو أنَّ اإلمام جيالقسم األ دلُّ عىلٰ ا الذي يأمَّ  كون ي أنْ  بوَّ

التعظيم  من حقُّ يستت من أنَّه : ما قد ثبعند اهللاوابًا أكثر ث

 ب أنْ ذلك وجه. وإذا ثبت من رعيَّت ه أحدحقُّ تل ما ال يسجيوالتب

ون كي جيوز أنْ  ألنَّه ال ، عن أنَّه أكثر ثوابًا عند اهللاكون ذلك منبئاً ي

  لُّ يد ]] ٢١١. /[[ص ا ونه مستحق�  به، وال بدَّ من ك مبتدأً الً تفضُّ 

لو كان ل، فعقوقص الطفال ونواوز فعله باألال جي أنَّه ذلك عىلٰ 

من  ل بهمجيع املتفضِّ  كام جيوز فعلم له هبعبه جلاز ف الً متفضِّ 

 ،كثر ثواباً يكون أ  أنْ  فإذا ثبت أنَّه مستحقٌّ فال بدَّ  ات وغريها،لذَّ ال

 نبئ عنه.مألنَّه 

يكون يف  نْ أ  وزجي ستدالل ُيعَلم أنَّه الب من االوهبذا الرض

 .ه بيشء يسرييقارب ثواب، أوضل والساويه يف الفه من يرعيَّت

لنا نوا والتبجيل؟ فبيِّ يدون بالتعظيم ري تذقيل: ما ال فإنْ 

ته أو فساده.عقل، ثّم نتكلَّ لن  م يف صحَّ

علينا من  و ما جيبهالتبجيل و بالتعظيم الذي نريده قيل له:

قواله ميع أ باع جليه، واالتِّ اهنووه واالنقياد جلميع أوامر الطاعة له

ا. هعلي نطوي لغريهيمة ال نمنزلة عظ ه عىلٰ لالنطواء ه، واوأفعال

 ت.لتعظياموجوه اما ُيعَقل من وهذه هناية 

ر ثوابًا من هو أكث هيكون يف رعيَّت َم ال جيوز أنْ ـولِ قيل:  فإنْ 

ٰ  ه، بل اهللا تعاىلٰ ُنعظِّم ب علينا أنْ مل جي وإنْ  اإلمام، نم يمه عظت يتوىلَّ

و رضب من يم هالتعظ هذا ذلك ألنَّ  إنَّام قلنائكة؟ واملال أو بعض

من ب لرض ًا منهيف الدنيا شيئ م اهللا تعاىلٰ قدَّ  امب. وإنَّ الثوا

   املصلحة يضتيكون يف مجلتهم من ال تق يجوز أنْ املصلحة، ف

 له.  اكان مستحق�  نيا، وإنْ دمه يف اليظتقديم تع

ا أنَّ د ثبت ، ألنَّه ق لكذ زو]] قيل له: ال جي٢١٢[[ص /

  وقدإالَّ  أحد من املكلَّفنيال ، وبعضنا لبعضظيم بتع وندتعبِّ م

 يمنا ملن ُيصيلِّ أنَّ تعظ ٰى ترأَال  ه.حقُّ قدر ما يست عىلٰ  د بتعظيمهُتعبِّ 

ات، بيع الواجمج، ويقوم بمن الفرائض الصلوات الكثرية

 ما وجب الَّ إ لفعلنوافل أكثر ممَّن ال يف إليها كثريًا من اويضي

تفاضل منازل  ذلكمني؟ وألجل ظَّ عًا معنا مجيكا وإنْ عليه، 

ك ثبت ذلوإذا  لونه من األفعال.ما يفع عىلٰ هتم  تعظيام يفاملؤمنني

 الزائد عىلٰ  التعظيم كون يف مجلة املكلَّفني من يستحقُّ ي مل جيز أنْ 

 ع ذلك ال يفعل به.مام، ومإلتعظيم ا

د  بِّ و متع  وهمام إالَّ رعيَّة اإل ن م  دأح أيضًا قد ثبت أنَّه ال و

م،  قدر منازهل  عىلٰ  هم رعيَّت ظي مام أيضًا متعبّد بتع اإلظيم اإلمام، و ع بت

  ريه تعظيًام، ويستحقُّ عىلٰ عظِّم أحدنا غيُ  أنْ  احلكمة وال جيوز يف 

 به.  ال يفعل ك، ومع ذلم ي ذلك التعظم أضعاف  ظَّ املع 

 غري مطلق؟ اً وطمرشيكون التعظيم  أنْ  كرتمقيل: ما أن فإنْ 

ا ُينبئ عنه هذا م رمن الثواب قد قُّ مام يستحكون اإلي بأنْ 

ن فمن أيوط بذلك، لبعض مرشظيم بعضنا  تعيم، كام أنَّ عظالت

 فيه ال بدَّ من حصوله؟أنَّ هذا رشط لكم 

يكون منبئًا عن  بدَّ أنْ  تعظيم اللاأنَّ هذا ا ثبت لنا ذقيل له: إ

إذا  ألنَّهمام، لة عصمة اإلالبد تهالثواب، فنحن نعلم ثبو كثرة

نه هذا بأ عنأنَّ ما أ عىلٰ كون معصومًا قطعنا ي نْ ه ال بدَّ أأنَّ  ثبت

تعظيم بعضنا ه، وليس كذلك صالً لكون حاي تعظيم ال بدَّ أنْ ال

ه عظيًام لت، فيكون انبواطن غري لنا إىلٰ  قلبعض، ألنَّه ال طري

 يه. إلم امرشط ال حيتاج يف اإل ىلٰ مطلقًا، فاحتجنا إ

ة كثر ة عىلٰ دالَّ  اكوهن لتعظيم يفداللة اتمُّ  تا الل: فإذقي فإنْ 

ت لكم وت العصمة، ولو ثبتإالَّ بثب]] ٢١٣/[[ص  ابالثو

 ا عن طريقة التعظيم.الستغنيتم هب العصمة
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ذا ثبت كون اإلمام  ه ليس إ موه، ألنَّ ت ي ما ادَّع   األمر عىلٰ   قيل له: ليس 

ته  يف رعيَّ  يكون  أنْ متنع ن ي كا  ه ما وابًا، ألنَّ ث  ثر ك أ  أنَّه  عصومًا دلَّ عىلٰ م 

ه  ا يستحقُّ اب أكثر ممَّ الثو  يستحقُّ من وجه  يفعل األفعال عىلٰ  من 

  وابه عىلٰ ث التي ال يفعلها اإلمام، ما يزيد ر من النوافل ُيكِث  ام، أو اإلم 

وال بدَّ مع ثبوهتا من  بتت ال تكون كافية، مة إذا ث ص . فالع  م ا ثواب اإلم 

  يه. ل دلُّ ع لثواب وي ن كثرة ا بئ ع ُين   ذي ظيم ال طريقة التع ر  با ت اع 

مري أيضًا أكثر يكون األ ة أنْ قهذه الطري لزم عىلٰ قيل: ي فإنْ 

حدٍّ ال  مجيع رعيَّته تعظيمه عىلٰ  ب عىلٰ ته، ألنَّه جيرعيَّ  بًا منثوا

ز ميه، وأنتف اركه غريهيش ة األمري من هو يكون يف رعيَّ  ون أنْ ُجتوِّ

 .اً ابأكثر ثو

من  يكون أفضل ب أنْ : إنَّه جيري األميفقوله يل: الذي نق 

يم يم الرعيَّة له تعظفيه، وتعظمهم وفيام تقدَّ يف الظاهر، رعيَّته 

ألمري اأنَّ  لبعض، ومل تثبت داللة عىلٰ تعظيم بعضنا  وط مثلمرش

بداللة  ه مطلقًا. ولو علمناون تعظيمكومًا، فيصعيكون م أنْ جيب 

وابًا أيضًا ث يكون أكثر أنْ  بدَّ  ال هأنَّ  نا عىلٰ طعق  مصوأنَّ األمري مع

 .من رعيَّته

لنا يف الفصل األام قد دإنَّ  :ذلك أيضاً  ويدلُّ عىلٰ  ل أ لَّ  نَّ وَّ

ه ن قال: إنَّ م يكون معصومًا، وكلُّ  مام جيب أنْ ]] اإل٢١٤[[ص /

، يكون أكثر ثواباً   أنْ أنَّه ال بدَّ  طع عىلٰ عصومًا ق ميكون  أنْ  ال بدَّ 

لة من يُ يف األُمَّ س ليو  .بني القولني فصِّ

السمع  ىلٰ عة مبنيَّة : إنَّ هذه الطريقيقول نْ وليس ألحٍد أ 

ة عىلٰ  إلمجاعإلمجاع، وذلك أنَّ اوا من جهة العقل.   مذهبنا  حجَّ

اء كان عصوم، سومخيلو من  الزمان ال أنَّ  عىلٰ  لمن حيث دلَّ العق

 السمع. عىلٰ  قةذه الطريه ٰى نبهذا ال تُ  مل يكن، فعىلٰ هناك سمع أو 

من  أكثر ثواباً يكون  مام جيب أنْ نَّ اإلأ   أيضًا عىلٰ لُّ وممَّا يد

لنا عىلٰ أنَّ  رعيَّته: ة يف الرش  قولهأنَّ  ا قد دلَّ ع. وإذا ثبت ذلك حجَّ

م أنَّ ونحن نعل ر عنه،فِّ ن ذلك ويُ ما يقدح يف هينفي عن وجب أنْ 

أو  الثوابيف له فضِّ من يُ  تهيَّ رعأنَّه ليس يف  عوا عىلٰ الناس إذا قط

يه وهن هنقياد ألمرقبول قوله، واال إىلٰ كن س ذلك كانوا أ ويه يفيسا

زو منهم فضله يف الثواب رعيَّته من ي كون يفي ا أنْ إذا قطعوا أو جوَّ

ينفي عن  كثري ما نمالتنفري  بلغ يف بابأ أو يساويه. وهذا 

ن ة مثريك لعااملشينة واهليئات، وأف من اخللق  األنبياء

رًا كان كمن نريكون ما ذك أنْ ن دفع رة. ومملنفِّ ات ااحاملب اه منفِّ

 ا نوجبه نحن وخصومنا.ر ممَّ نفِّ تُ ع مجيع ما دف

، رر) أنَّه ال يقع معه امتثال األمقولنا: (منفِّ نريد بوليس 

ز رامتثال أمفيعرتض ب له، ألنَّ ئّمة ذلك واالنقياد األ عىلٰ  من جوَّ

ه أفضل أنَّ  ىلٰ قطع ععند السكون لاه من اكرنذ ما ريغرضنا بالتنف

يدون بالتنفري ا ال يرصومنخكام أنَّ  أنَّه ليس كذلك، ه عىلٰ عاوارتف

ز الأنَّ  ٰى َال ترذلك. أ  وامرهم أ األنبياء قد يمتثَّل  كبائر عىلٰ  من جوَّ

رًا؟ يكون ارتكاب الكب أنْ ال خيرج واد هلم، قناهيهم، ويونو ائر منفِّ

 .مام أمر اإليف اهرنكذ فكذلك ما

 كانت مبنيَّة عىلٰ  قة وإنْ يأنَّ هذه الطر] واعلم ]٢١٥[[ص /

د العقل فهي ىلٰ مع ال عبالس دالتعبُّ   كونه أفضل من ة عىلٰ دالَّ  جمرَّ

ما  يعةبالرش نديمتعبِّ  ولو مل نكن جهة العقل، بعد العبادة بالسمع.

 ابًا.ثو ام أكثرماإل ونيك أنَّه جيب أنْ  ة عىلٰ هبذه الطريق نستدلُّ ا كنَّ

زاثّم يق  ني أنْ يف الثواب: أيُّ فرٍق ب ولضإمامة املف ل ملن جوَّ

َم ـ؟ ولِ  النبيِّ ته وبنيرعيَّ  والً وأقلُّ ثوابًا منام مفضاإلم يكون

 ه؟ فإنْ نثوابًا م رمن هو أكث ة النبيِّ يكون أيضًا يف رعيَّ  أنكرت أنْ 

زوا ذلك وسوُّ ج م،هم ما تعليم الكالبينهام يف التجويز كان وا وَّ  قدَّ

ذلك  ق بينهام، وال جيدون إىلٰ لفروا باك طولبمتنعوا من ذلا نْ وإ

 .سبيالً 

كان قوله أفضل من حيث  أنَّه ام جيب إنَّ لوا: إنَّ النبيَّ قا إنْ ف

ة.   حجَّ

ة،  مول اإلماق  يضًا أنَّ نحن أ   ا نَّبيَّ قيل هلم: قد   فيجب أنْ حجَّ

 اء.يف األنبي كلذ ملتق  وابًا من رعيَّته كاميكون أكثر ث

ا اأف  نْ ، وهو أنَّ اإلمام جيب أ خرالقسم اآل لذي يدلُّ عىلٰ مَّ

عقالء من قول الر يف عته يف الظاهر: ما تقرَّ رعيَّ من  ليكون أفض

أَال  .الفاضل ء بعينه عىلٰ جعل املفضول رئيسًا وإمامًا يف يشقبح 

الَّ ما  إ بةاكتمن الملن كان ال حيسن  نعقد ا أنْ  حيسن منَّأنَّه ال ٰى تر

ا من هو يف احلذق هب عىلٰ  ابةاسة يف الكتاملتعلِّم رئبتدئ ه املسنحي

]] ٢١٧[[ص / جعلهن ٰى نزلة ابن مقلة حتَّ ها بمحدودبوالقيام 

م دِّ ُنق سن أنْ كذلك ال حيوليه فيها وإمامًا له يف مجيعها؟ حاكًام ع

عض ب نهمَّ ام يتضوم الفقه إالَّ به وهو ال يقوم من عليف الفق رئيساً 

ة. وهذه اجلملة حنيفمنزلة أيب بو يف الفقه من ه ت عىلٰ ااملخترص

ا معلوم رضورًة،  بهة،ها شيأحد ف عىلٰ ال تدخل  زع ومن ناألهنَّ

 ملته. ا ال حتسن مكافيه

يف  هن أفضل منيكو جيب أنْ  ]] وإذا ثبت أنَّه٢٢١[[ص /

ه نَّ أ ىلٰ ل به إنتوصَّ  يمكننا أنْ ب من االستدالل، فرضهبذا ال رالظاه
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 امَّ قبح تقديمـفنقول: ل علِّلنُ  ، بأنْ اهللا ابًا عندكثر ثويكون أ  جيب أنْ 

 كون ة إالَّ لك علَّ اضل يف الظاهر، فلم نجد لذلفا ىلٰ املفضول ع

ر فاضالً، باملقدَّ   عند العلماللة أنَّ دم مفضوالً واملتأخِّ

العلم  تفاعه يرتفععَلم قبحه، وعند ار] بذلك يُ ]٢٢٢ [[ص/

مام ان اإلت ذلك وكإذا ثبناه، وما ذكرعلَّة  النا أنَّ لمفع ه،قبحب

مًا علينا يف مج  أنْ  ة ونوافلها جيبة والعقليَّ عيَّ رشت الايع الواجبمقدَّ

 .لك ما أردناه من كونه أكثر ثواباً ل فيها. ويف ذون أفضيك

 ماميكون اإل نَّه جيب أنْ الدليل أ  تضيه هذاقيغاية ما  قيل: فإنْ 

جيب يه، فمن أين فإمام ما هو ر يف مجيع هالظا رعيَّته يف أفضل من

 ن؟مام أفضل منهم يف الباطيكون اإل أنْ 

وجب لظاهر م يف ايكون أفضل منه أنَّه جيب أنْ  ثبت اقيل: إذ

 نْ لباطن، بأالفهم يف افضل منهم يف الباطن، ألنَّه ال خييكون أ  أنْ 

 صمته تؤمننا منوداللة عباطنه ما جيب عليه. فاعل يف  يكون غري

 ك.لذ

بل ال يمتنع فعال، كثرة األُتستَحقُّ ب واب الرة الثقيل: كث إنْ ف

واب وجه يستحقُّ عليه من الث ىلٰ قع عيعل القليل يكون الف أنْ 

ين ورة. فمن أ صأفعال كثرية مساوية هلا يف ال ا يستحقُّ عىلٰ ثر ممَّ أك

مل  -رعيَّته  أفعال زادت وكثرت عىلٰ  إنْ و -مام إلأفعال ا لكم أنَّ 

ا ثر ممَّ ثواب أكستحقُّ به الوجه ي ه عىلٰ بعض رعيَّتل عافأ  عتق

 ه اإلمام؟يستحقُّ 

 السؤال من وجهني:  هذا ن: اجلواب عقلنا

م يف األمام منَّ اإلأحدمها: أ  فعال ويف وجوهها التي تقع تقدِّ

رة األفعال جيب هم يف كثنن أفضل موكي جيب أنْ  فكام أنَّه عليها،

 ل. ويففعااألتقع عليها ي لتاه وجوأفضل منهم يف ال كوني أنْ 

 رهم ثوابًا.كون أكثي ب أنْ ذلك أنَّه جي

لة:  لتي تقع عليها األفعال معقواجوه ور: أنَّ الوالوجه اآلخ

ه فنقول: إنَّ  به ويكثر االنتفاع به، ٰى ا يتأسَّ يكون الفعل م ا أنْ إمَّ 

، وهذا نبياء أفعال األ نقول يف أكثر كام هكون ثوابي جيب أنْ 

 علوم أنَّ ألنَّ من املة، مَّ ] األئ]٢٢٣/[[ص  لعافأ وجود يفم

 بأفعال رعيَّته لتأيسِّ من ا واهلم أكثرة وأق  بأفعال األئمَّ يسِّ التأ

كثر ي ه، فبكثرة املشاقِّ يكثر مشاقُّ  ن الفعل ممَّايكو أنْ هلم. ووأقوا

ت كثرة العباداثر بنَّام تكإ شاقَّ نَّ املأل يفسد، اً ض، وهذا أيالثواب

كون ي جيب أنْ إلمام أنَّ ا انَّبيَّ وقد لَّف، املك عىلٰ  بجي ام لوبتحمُّ 

 ات، وأنَّ باطنه ينبغي أنْ عبادليف كثرة ا أفضل منهم يف الظاهر

اقَّ شأنَّ من املعلوم أنَّ م مة. عىلٰ ه بداللة العصبقًا لون مطايك

ه، به رعيَّتا تقوم بجميع م يامهته، لقيَّ شاقِّ رعم م أكثر مناإلما

د هبة يتفشياء كثريأ لمُّ حبتوالختصاصه  ه فيها يشارك ا اإلمام الرَّ

 ريه.غ

قع الفعل عليه، فيكثر ه، ييخر حيال علوليس بعد ذلك قسم آ

 كونه أفضل ثوابًا. ُيقَطع عىلٰ  له، فينبغي أنْ اب ألجق الثواستحقا

ذا نوافل؟ فإخالل بالإلة ائمَّ ألا ن عىلٰ وزيس ُجتوِّ قيل: أل إنْ ف

 ل من النوافلمن يفعيَّته يكون يف رع نْ أ مرتزتم ذلك فام أنكجوَّ 

واب أكثر ممَّا الث نحقُّ هبا مإلمام وُيكثِر منها ويستلَّ به اما أخ

 ام؟يستحقُّ اإلم

ز نا: نحقل ك هو خيلَّ بنوافل يشرت االمام أنْ  عىلٰ ن ال ُنجوِّ

ا خيلُّ به ته ممن هو رعيَّ  يفعل أنْ فيلزمنا  ادة هبا،بعته يف الورعيَّ 

ز امنَّ إو اإلمام. بادة صُّ بالعتي ختتبالنوافل ال إلخاللعليه ا ُنجوِّ

 سقط السؤال. لناهق ما  ر عىلٰ هبا، وإذا كان األم

ن األُمراء والقضاة يكو لطريقة أنْ هذه ا م عىلٰ قيل: يلزمك فإنْ 

 كم. ل ذا مذهباً هم، وليس ه اأفضل من رعاي

ن م لفضيكونا أ  يض ال بدَّ أنْ انَّ األمري والقأ انَّبيَّ قد  قيل:

ما يام تقرعايامها ف  م. وإنَّام ال جيب أنْ يف اإلماقلناه فيه، حسب ما دَّ

ثل نهام مون باطمن حيث مل جتب عصمتهام، فيك اباً وونا أكثر ثيك

طنه يكون يف با ]] وجب أنْ ٢٢٤اإلمام إنَّام /[[ص ظاهرمها. و

ألمري ا ليس ذلك بحاصل يفوعصمته.  تحيث وجب نمأفضل 

 والقايض. 

بونتُ  يفك: قيل فإنْ  ذلك، السمع بخالف د ورد ذلك وق  ركِّ

ٰ  )له السالمعليه وآ( م أنَّ النبيَّ ا نعلنَّ أل  عمرو بن العاص وىلَّ

أيب بكر  ]] عىلٰ ٢٢٨وليد /[[ص بن ال وخالد ]]٢٢٦[[ص /

 ٰ  بن جعفر ىلٰ ]] ع٢٣٠ ارثة /[[صزيد بن ح وعمر. وكذلك وىلَّ

ام كانا أ حن نعلأيب طالب، ون ن الوليد ب لداخ فضل منم أهنَّ

ن زيد. وإذا ر أفضل م ان جعفمرو. وكذلك ك]] وع٢٣٥[[ص /

 فاضل.ال جلواز تقديم املفضول عىلٰ  الَّ يكن ذلك إ ثبت ذلك فلم

 ا السؤال جوابان:صحابنا عن هذقيل: أل

الد  من خ فضل أ نا مر كاعوأبا بكر  نعلم أنَّ  ا الأحدمها: أنَّ 

ون يك متنع أنْ ي ال بلين، الدِّ  فيام يرجع إىلٰ العاص  وعمرو بن

 د ذلك أفضل منهام.يصريا بع از أنْ ج الفضل وإنْ  ام يفدوهن

 وز أنْ ال جي أنَّه ابيَّنَّا قد آلخر: أنَّ اب او]] واجل٢٣٦[[ص /
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م املفض  ع أنْ وليس يمتن ، الفاضل فيام هو أفضل فيه ول عىلٰ ُيقدَّ

م فيه، وإنْ تق فضل فيامأ م ملقدَّ ا ونيك م عليه أكثن الذكا دَّ ر ي تقدَّ

ما بن العا وعمرو لد بن الوليد. وخاتعاىلٰ   عند اهللاباً واث ص إنَّام ُقدِّ

سكر. ري العأمر احلرب وسياسة اجلند وتدبيف  ريب بكر وعمأ  عىلٰ 

 هو األظهر، يكونا أفضل منهام يف ذلك، بل ذلك ليس يمتنع أنْ و

، وأنَّ عمرو منهامن الوليد كان أشجع ب خالد نَّ علوم أملا  منألنَّ 

 لذكائه -ري العسكر ف بتدبان أعربن العاص ك] ]٢٣٧ [[ص/

 سقط السؤال. لناهق ما  ر عىلٰ منهام. وإذا كان األم - وخديعته

أيب طالب جعفر بن  عىلٰ م زيد ن تقديوكذلك اجلواب ع

 لتني.أسواء، فال فرق بني املس

وي  : فرجعفر قديم زيد عىلٰ تواية يف رلفت الختا ه قدأنَّ  عىلٰ 

الً.  اً ريمأ  أنَّ جعفرًا كان ن ثابت، ان بسَّ حل لك أبياتاً ا يف ذوأنشدوأوَّ

 وهي: 

 ]]٢٣٩[[ص /

    تتابعوا تىلٰ ق دنَّ اهللا وال يبع

  عفرُ احني جو اجلنبموتة، منهم ذ 

   عبد اهللا حني تتابعواوزيد و

  رُ طة ختنيَّ وأسباب امل ،مجيعاً  

   ؤمنني يقودهم غدا بامل غداة

  هرُ زأ املوت ميمون النقيبة إىلٰ  

 ]]٢٤٠[[ص /

   ل هاشم ء البدر من آ كضوأغرَّ 

  إذا سيم الظالمة  حمُرس   أيب 

د ٰى تَّ حفطاعن     مال غري موسَّ

ُ القنا ك فيه ويف رش     متكرسِّ

 رضة بذلك.اذلك سقطت املع ذا كان األمر عىلٰ وإ

عبادة يكون األفضل يف ال نْ أ اتَّفق رأيتم لوفأ قيل:  فإنْ 

يف السياسة  األفضلويكون بالسياسة  لملعا والثواب ناقصًا يف

 مًا فيهام؟ماإ بالذي ُينَص يف الثواب والعبادة من  لم مفضوالً والع

واحدًا، وانقسم    سائر اخلاللفضل يفيكن األمل  ٰى قيل له: مت

 ل يفلفاضاُينَصب  نْ أائل وجب سي ذكرها التالفضل القسمة ال

ك، يف مجيع ذله وندن السياسة إمامًا ملن كا العبادة الناقصة يف

لِّ ملن كان أيضًا دونه يف كدة إمامًا لعبايف الثواب وافضول وامل

م املفضول عىلٰ يُ  الذلك، و منه فيه.  ن أفضليام كاالفاضل ف قدَّ

 اص واليةألنَّ اختص س ينكر من ذكرناه من جهة العقول،ولي

 نعمتي ما ُذكَِر يف السؤال مل قيق جائز. ولو اتَّفن فرق دويمام بفرإلا

، والفاضل يف  مفضول فيها  لللعبادة إماماً ل يف االفاض ُجيَعل أنْ 

 لعقول. هذا أيضًا غري منكر من جهة او  ل.وامًا للمفضالسياسة إم

ق  فه ال يتَّ ان جائزًا، فقد علمنا بالسمع أنَّ ك نَّ ذلك وإنْ غري أ 

كون أفضل من ي أنْ نَّ اإلمام جيب علمنا أ  اإذ اأنَّ  كلوذ ذلك،

ام واحد،  اإلمبالسمع أنَّ علمنا فيه، وا هو إمام م يعمج رعيَّته يف

نا أنَّه مل يكن كذلك إالَّ لمع ،يع األشياءهو إمام يف الكلِّ يف مجو

يه  وال يدانيه أحد يف الفضل، وال يساأحواله أنَّه وم من واملعل

 ليه. ضل عويف

 لملن هو أكثر ثوابًا قو إالَّ  مامة ال جتوزإنَّ اإل :ل: قولكميق  فإنْ 

مذهبكم  . فبيِّنواحقاقمامة باالستنَّ اإلقال: إ]] من ٢٤١ [ص[/

 يف ذلك.

ة تك نْ إ مةاإنَّ اإلم قيل له: ا مستحقَّ ل  وحتمُّ ليفها ُأريد بأهنَّ

 ،ون ثواباً كي ز أنْ جيو  الل املشاقِّ ك فاسد، ألنَّ حتمُّ أعبائها فذل

ن مو بعض الوجوه. واقعة عىلٰ ة الاصَّ ات اخلاللذَّ ثواب هو لا ألنَّ 

 ه مستحقٌّ ، يقول: إنَّ حقٌّ التكليف مست  نفسنا: إنَّ ل من أصحابقا

ن  نحباألفعال، وهذا خارج عامَّ  اق� تحمس يكون ون أنْ يف احلكمة د

ة ما يفعل باإلمام ُأريد بأ وإنْ  فيه. ا مستحقَّ م ن التعظيمهنَّ

ا ، ألنَّ اون مستحق� يك  من أنْ لك ال بدَّ ذهلا، ف هلمُّ د حتعبوالتبجيل 

كون ي بدَّ أنْ  وال ء به،االبتداحيسن  ذلك الأنَّ مثل  انَّبيَّ قد 

 .ة األفعال ، ويف مقابلامستحق� 

يف  لفاضل إذا كانا عىلٰ فضول َم ال جيوز تقديم املـقيل: لِ  إنْ ف

 لحة ليستصم  تقديمهو تكون يفأ  ،قديمهالفاضل علَّة متنع من ت

 لفاضل؟ا يف تقديم

ضول م املفح تقدينَّ وجه قبأ انَّبيَّ ا قد جيوز ذلك، ألنَّ  قيل له: ال

م فيههو أنَّه أ  اضلالف عىلٰ  الوجه ذا ه . وإذا كانفضل منه فيام تقدَّ

ال من األحوال. ح حيسن عىلٰ  نْ جيوز أ ل فال قائًام يف مجيع األحوا

حه،  قبل وجه قمنا بالعلعع ما مجي يقال يف أنْ  ذلك جلازولو جاز 

ع  يمتنا: إنَّه المهراجم ٰى ، وفعل الظلم، وما جرمثل ترك االنصاف

لحة أو قبيحًا، بل تكون فيه مص جه عن كونهرِ عرض فيه ما ُخي ي أنْ 

 ف. جمراها، وهذا فاسد بال اختال ٰى رجما 

 ن عىلٰ ويك بدَّ أنْ أنَّ اإلمام ال  ٰى راعللمعتزلة ومن يقال  ثمّ 

الفاضل   تقديم املفضول عىلٰ عرض يفي نْ أ إذا جاز  :العدالةر ظاه



 ٤١١  ..............................................................................  ) األفضليَّة١صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

نه و تقديم  يف يعرض جاز أنْ  َم القبح فلِ من باب ال جهرِ ُخي ما ُحيسِّ

نه وُخيِرجه من ره فكر املعلن بسق املتظاهر بذلك والكافالفا ما ُحيسِّ

 موا بام، وُكلِّ ذلك تركوا مذاهبهمارتكبوا جواز  ؟ فإنْ القبح باب

م،   حاٍل.  جيدون الفرق عىلٰ لفرق. والاطولبوا ب اامتنعو إنْ وتقدَّ

*   *   * 

 ):هـ٥آبادي (ق دالسُّ اهللا  مامة/ عبيدإلا يف املقنع 

، ةمَّ م أفضل األُ يكون اإلما وجب العقل أنْ وي]] ٤٧[[ص 

وخطرها   وأمرها عظيم، جليل، وخطبهاء اإلمامة ثقيل، ألنَّ عب

 .فظ الرشعنَّه حاجسيم، أل

 *   *  * 

اإلمام واجب  أنَّ  عىلٰ  عقل دالٌّ ال إنَّ  :إذا قلناو ]]٥٩[[ص 

م، وأعقل، وأعل أكمل، يكون نْ بأ رضورةً  ]زمل[ كونه أفضل

ه يقبح يف ألنَّ  ،من املأمومد، وأعبد، وأشجع، وأورع وأفهم، وأزه

الفاضل،  عىلٰ  اقل، واملفضولالع اهل عىلٰ العقل تقديم اجل

ه من  ته رعيَّ يلحيتاج إ علم له بامال  ل، ومنمالكا عىلٰ والناقص 

 جله عىلٰ م فيه ألقدَّ م وه يستفتي غريه، فيام ٰى ع حتَّ أحكام الرش

 ه.غري

  ه عىلٰ  مسائل من [الفقحفظ عرش رجالً  و أنَّ ل مثال ذلك:

 م عىلٰ قدَّ يُ  مل أنْ ، مل جيحنيفة، أو مالك، أو الشافعي أيب بمذه

 هم. فأ علم منه وم أ ألهنَّ  ،تهمن أئمَّ يناه من سمَّ أحد ممَّ 

م قدَّ يُ  أنْ  و كان قبيحاً ] النح مسائل منعرشلو حفظ  كذلوك

رف بالنحو م أعد، ألهنَّ واملربَّ  ازينوامل هسيبوي ]]٦٠[[ص / ىلٰ ع

 منه. 

 م عىلٰ قدَّ يُ  مل حيسن أنْ  اب الفصيحظ كتفح إنساناً  ولو أنَّ 

 و بن العالء،وأيب عمربن أمحد، ا ]]٦١[[ص / يلاخلل

 .صمعيواأل

ان  واحدة من قبائل عدن سب قبيلةنحفظ ولو  ]]٦٢[[ص /

ج عبيد، ومؤرِّ  وأيب ،عبيدة أيب م عىلٰ قدَّ يُ  أو قحطان مل جيمل أنْ 

 ار.الزبري بن بكَّ ، والسدويس

 ما ذكرناه ووجب ا هكذا، صحَّ ن هذاك]] وإذا ٦٣[[ص /

 .لاملفضو ل عىلٰ الفاض تقديم

*   *   * 

 ):٦ أو ٥ق ( تخيم بن نوبإبراه م/الكيف علم ال اقوتالي

ة اعجلشه أفضل بالعلم وام أنَّ وواجب يف اإلما]] ٧٦[[ص 

 ال يشذَّ  نْ وواجب أ  ، فاضلال فضول عىلٰ يم املبح تقدوالزهد، لق

، لقبحه كقبح نصب وزير ال يعةرشالن أحكام ء م] يش[عنه

َ ويُ   جلاز أنْ الَّ ء وإبيش ن ليسكُّ لوزارة، والتمعباء اأطلع بيض  يلِّ

 ه.نلتمكُّ  ]] وزيراً ٧٧/[[ص  الالبقَّ 

*   *   * 

 ):ـه٥٠٨(ت  التَّ لفان حمّمد ب )/ ١لواعظني (ج روضة ا

يف الظاهر  تهن أفضل رعيَّ يكو وجيب أنْ  ]]٨٨ص [[

 عىلٰ مته، وذلك عص عىلٰ  يدلُّ  ،عند اهللا باً ار ثونه أكثلكو ،والباطن

بح فضل منه كقأ هو  الفاضل فيام عىلٰ املفضول يم لظاهر قبح تقدا

 عي.أيب حنيفة والشاف الفقه عىلٰ  بتدئ يفملام تقدي

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ لبي (ترة احل)/ ابن زه٢ج ( ع زوغنية الن

ل من يف وجوب كون اإلمام أفض [الكالم ]]١٥٥ [[ص

 ه]:تعيَّ ر

يام  ف تهمن رعيَّ  دٍ واح من كلِّ  فضلأ يكون  نْ أ مام وجيب يف اإل

 ىلٰ عاملفضول  مقديقبح ت من رضورةً  هنعلم مام هلم فيه، ملاإهو 

 .ه فيهفضل منأ ضل فيام كان الفا

 ،سياسةري والبالتدبعرفهم أ ون يك نْ أب ذا ثبت ذلك وجإو

ذا ورد إعة يالرشلمهم بعأ منه الرئاسة، و ينفكُّ ا ال ذلك ممَّ  نَّ أل

 هلا.  ذاً فيها ومنفِّ  اكامً مام حد هبا وجعل اإلالتعبُّ 

 ال جاعاً ش بل ،دجلهابا داً تعبّ مذا كان إشجعهم أ يكون  نْ أ و

 ٰى ذلك ألدَّ  يهعل ازليه، فلو جإع فزَ فيه يُ ه نَّ ه االهنزام، ألجيوز علي

 . ىفٰ تالال يُ فساد  ىلٰ إ

اطنه، يف ب عاىلٰ هللا تته عند افضل رعيَّ أ يكون  نْ أ وجيب عليه 

من قال  كلُّ ته، وعصموجوب  عىلٰ لنا قد دلَّ  ا، ألنَّ كثرهم ثواباً أ و

ه نَّ أعصمته و ول بوجوبقل، فااباً وكثر ثأ ونه ك قطع عىلٰ  بذلك

 .مجاعب خروج عن اإلمفضول يف الثوا

ال  من التعظيم ما تهرعيَّ  عىلٰ  تحقُّ يس  ه نَّ أ علوم امل ف  ضاً ي أ و 

بعض، وذلك  ه بعضهم عىلٰ تحقُّ س وال ي ليه، حد منهم ع أ ه يستحقُّ 

  لثواب.ا ن استحقاق التعظيم كاشف ع  نَّ أل  ، اً كثر ثواب أ  كونه   عىلٰ   يدلُّ 

   **   * 

 املفاضل فيا قديم املفضول عىلٰ  جيوز تالو]] ١٥٦ ص[[/

يح هذا التقديم قب نَّ أل ،تزلةه املععتادَّ كام  ،ةلَّ لعه يف فضل منهأ هو 

 .يف العقل



 ) األفضليَّة١صفات اإلمام / مة / اإلما) ٧٤(لف / حرف األ  .............................................................................. ٤١٢

هو الفاضل فيام  لمفضول عىلٰ ل امً تقدي كونه ووجه قبحه،

  ال حيسن ، كام بح ال حيسنه القوج ، ومع ثبوتنه فيهفضل مأ 

 يكون نفعاً  أنْ احلسن، ب ن الوجوهم ض فيه وجه عر نْ إو ،لمظال

 !؟اهنااسوه هفكيف تن ،منهبيوا ر بيننصل مقرَّ أ ، وهذا للغري

م دَّ قيُ  نْ أاز ة، جلالفاضل لعلَّ  ل عىلٰ م املفضوقدَّ يُ  نْ أ  جاز ولو

 لمن العداملؤ فر عىلٰ بل الكبالفسق ]] ١٥٧[[ص /املتظاهر 

 . هيزونا ال ُجي ة، وهذا ممَّ لعلَّ 

لزيد بن   النبيِّ  عن تقديم ط سؤاهلمقسذكرناه ي ما وبفهم

عمرو  تقديم و ة،وتيف غزاة م  لباط يبأ جعفر بن  حارثة عىلٰ 

بة االصح ام من فضل منهأ من هو  ليد عىلٰ ص وخالد بن الوالعابن 

نفسه مل  يف  يحاً كان قبذا إل املفضوتقديم   بعض الغزوات، ألنَّ يف

]] ١٥٨[[ص / لومن الق اً ذإ بدَّ  الفلعصمته،  يفعله  نْ أ جيز 

 .هفيم دِّ م عليه فيام قُ دِّ ن قُ فضل ممَّ أ مه من قدَّ  بأنَّ 

ما يف سياسة دِّ ام قُ نَّ إ وخالداً  اً عمرو نَّ أ لك ة ذحَّ ح عن صوضِّ ويُ 

 .ا عليهمدِّ قُ ن فضل يف ذلك ممَّ أ وش، ومها اجلي تدبريرب واحل

 ،زيد عىلٰ مه دَّ ق   النبيَّ  نَّ أ  هفاملروي عن  را جعفمَّ فأ

هذا ليس فيه  ىلٰ وع ،»أمري اجليش زيدجعفر ف دَ قِ فُ  نْ إ« :وقال

 .سؤال

اسة فضل منه يف سي أ كون ي  نْ أ تنع مل يم  د عليه تقديم زي  حَّ ص و ول 

  .عدا ذلك من اخلالل يام  ف منه    فضل أ  كان جعفر   نْ إ و   ، احلرب 

مام غري ن كون اإل رون م نِك ا تُ م: م سقط قوهل ي  يضاً أ مناه وبام قدَّ 

علم أ من هو  ىلٰ إ ذلك رجع بتنفيذ  يل بُ  ٰى مت و  حكام، األ  بكثري من مل عا 

  . اه نَّا بيَّ م   العقل عىلٰ حة يف ضل قبيالفا   عىلٰ   ول فضامل تولية    منه، ألنَّ 

حكام، ن األء ميشامل بغري عذلك جواز كونه  لزم عىلٰ وي

أبون ذلك وهم ي ،لامءء العاستفتا ىلٰ إجع منها رء يشبيل بُ  ٰى ومت

 .ادهتهل االجأ  مام مناإل نويعتربون كو

ن  م ع بجميع الرش مام عاملاً ا وجوب كون اإلنَّبيَّ ا قد نَّ أ  عىلٰ 

 .لسؤاله معه هذا اجَّ ال يتو وذلك سواه، افظ لهث كان ال ححي

امهم لنا مساواة ثواب لزإ طرناه يسقذكوبام ]] ١٥٩[[ص /

ة والية هؤالء خاصَّ  ألنَّ  ام، كَّ حلُ قضاة وامن ال لمالع له يف االمام

مام، مام، وليس كذلك اإلإلا ىلٰ إد ولموه مردعيه، ومامل فام علمو

ع رشميع الافظ جله حنَّ ام، ألحكمجيع األ يف ةواليته عامَّ  ألنَّ 

 ام.كَّ ، وليس كذلك القضاة واحلُ ة فيهوحجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت يس (طوين الجتريد االعتقاد/ نصري الدِّ 

 :]ة اإلمام[أفضليَّ ]] ٢٢٢ [[ص

 اوي.يف التس حال ترجُّ و ،ل معلومديم املفضوقبح توق 

*   *   * 

ل (رسالة اإلمام نقد     : ) هـ ٦٧٢(ت    الطويس ين   الدِّ صري ن   / ة) املحصَّ

، تهن رعيَّ مواحد  كونه أفضل من كلِّ  :ورابعتها]] ٤٣١[[ص 

 الت،من الكام دُّ عَ ما يُ   كلِّ ، وباجلملة أكمل يفٰى شجع وأسخوأ 

يح بمل منه ق كأ من هو  م الرجل عىلٰ يوتقد ،م عليهمه مقدَّ ألنَّ 

 . عقالً 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت يلِّ احلق قِّ املح /ينصول الدِّ أُ يف املسلك 

 ىلٰ ة تقال عاألفضليَّ  أنَّ  ونه أفضل فاعلما كوأمَّ ]] ٢٠٥[[ص 

 هنَّ ة، والثاين أر اآلخيف اباً ه أكثر ثوأنَّ  ٰى ] بمعنل وَّ [األ :وجهني

ان كاعة حيث جشالعلم والم فيها كدَّ هو مقمور التي أرجح يف األُ 

 إليها.  ب داعياً يف احلرو ماً مقدَّ  حاكامً 

 ره وجوه:عتباا عىلٰ لدليل ل: فاألوَّ ا سمقالا أمَّ 

فقد  وىلٰ األُ  اضل. أمَّ فيكون أ  ام معصوم فيجب أنْ ل: اإلماألوَّ 

، ناألمري تثبِ ا نُ ا عندنا فألنَّ مَّ ة، أ مجاعيَّ إفثانية الا م بياهنا، وأمَّ تقدَّ 

 ام.هفالنتفائ ند الباقنيا عوأمَّ 

 فسيأيت ىلٰ وألُ اا أمَّ  .ة فيكون أفضلمَّ ين: اإلمام أعلم األُ الثا

ِ  :فبقوله تعاىلٰ الثانية ا ا، وأمَّ بياهن
�
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 .الزدياده دها موجباً ييكون تزاللثواب ف

 بكونه لطفاً  يف، وخمتصٌّ لغريه يف التكال وٍ اإلمام مساالثالث: 

باجتهاده  ام يتمُّ طف إنَّ وذلك اللات، الطاع ك إىلٰ يف التحري هغريل

 ني يففاملكلَّ  عىلٰ  ة، فيكون راجحاً مامإلبأعباء ا موقبوله للقيا

 .واباً ]] أكثر ث٢٠٦[[ص / كوني فه، فيجب أنْ ليتك

 من املصيلِّ  ح ثواباً أرج اماً  متملصيلِّ ا يكون م أنْ يقال: فيلز ال

صالح يف  اوهيامفنا تسذلك إذا عرك مراألا نقول: ، ألنَّ تقصرياً 

  مته، صثبت من ع بام علم صالح باطنه قطعاً اطن، واإلمام نالب

 ه.ادة تكليفبزي اً عاب قطلثوا لزيادة افيكون مستحق� 

، فيجب هليمه وإجالة تعظكافَّ  ةالرعيَّ  عىلٰ لرابع: اإلمام جيب ا

التعظيم  نَّ ألف ا الثانيةفظاهرة، وأمَّ  وىلٰ ا األُ ضل. أمَّ يكون أف نْ أ 

 عىلٰ  به، وذلك يدلُّ ع جيوز التربُّ ا وال ستحق� يكون م ب أنْ جي
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وط غري مرش امً ظيمه تععظِّ ا نُ فس األمر، ألنَّ يف ن قاقه لذلكحاست

ا كان عصمته، وإذ صالحه بام ثبت من ننا اطن، لتيقُّ الح الببص

ا لزيادة مستحق� م يف نفس األمر كان ة التعظيدا لزياق� حمست

  ذلك.الَّ ة إفضليَّ لأل ٰى معن، وال تعاىلٰ هللا ا ندعم التعظي

يف كونه   بيِّ نلل وٍ مسا  هبعض األصحاب بأنَّ  جَّ واحت

 كام أنَّ ة، أفضل الرعيَّ  كونه له يف مساوياً كون فيع، لرشة يف احجَّ 

 .لعتبار أفضهبذا اال  النبيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ثم البحراين (ت ابن مي /يف القيامة النجاة 

يكون  ب أنْ اإلمام جي نَّ يف أ :الثاينالبحث  ]]٦٥ [ص[/

 : مام فيهإته يف ما هو ل من رعيَّ أفض

 ه من وجوه:رهانبو

  من كانوكلُّ  ،معصوماً  يكون ب أنْ مام جياإل أنَّ  ل:األوَّ 

 املعصوم. فضل من غريأ يكون  كذلك وجب أنْ 

ة ملوا الثانية فمعا، وأمَّ بياهن فقد مرَّ  وىلٰ مة األُ دّ قا املمَّ أ 

 لرضورة.با

 ا أنْ ته لكان إمَّ ام أفضل من رعيَّ ب كون اإلمجيلو مل  ثاين:ال

  . مثلهم قدَّ ملباطل فا ص، والتايل بقسميه أنق وأ  مساوياً  نيكو

ة يَّ كان يف رعه لو ألنَّ  يكون مساوياً  تحيل أنْ ه يسنَّ إا: ام قلن]إنَّ [و

اجة احل يف ناً م فيه ملا كان متعيِّ له فيام هو إما ساوٍ من هو م ماإلما

جة إليه من بني سائر  يف احلاتعنيَّ د، وقد وجَ يُ  ب أنْ فلم جي إليه،

  اوٍ م مسون فيهال يك فوجب أنْ ، يكون موجوداً  أنْ  بفوج ،ةمَّ األُ 

 ه.إمام فيله فيام هو 

قامه  م قائامً  لكان ياً واهناك مس ذا ثبت أنَّ إه بيان املالزمة: أنَّ 

 وده. فلم جيب وج، يهلإ  احلاجةيه، فلم تتعنيَّ فيام هو إمام ف

 أنْ  ه واجبأنَّ و ،نةاحلاجة إليه معيَّ  أنَّ  ابيَّنَّا ن التايل ماليان بطب

 .كون موجوداً ي

 .يق األوىلٰ بطر ن أنقص، فظاهريكو أنْ ستحيل ه يأنَّ  اوأمَّ 

اإلمام  أنَّ  اىلٰ ع تاهللا ء اش  إنْ بنيِّ ا سنُأنَّ  :ث]] الثال٦٦[[ص /

كان ، وإذا ل سولرال بَ عليه من قِ  ن منصوصاً يكو جيب أنْ 

 ةبتأدي صُّ ال ُخيَ  سول الر فضل، ألنَّ يكون األ نْ أ لك لزمكذ

بتأديتها  وأقوم هلافظ  من كان أحوامره إالَّ وأ  ىلٰ تعا اهللاأحكام 

 بصدق هذه لم، والعلمعلم بمواردها، وذلك هو األفضل األوأع

 يكون اإلمام أفضل. نْ فوجب أ ،يلصفة فطرا

ساوي أو ملقديم اا تمَّ فضل جلاز إألا غريلو جاز تقديم  الرابع:

كان مر ال أل كان اوي إنْ ستقديم امل ألنَّ  ،باطل لنقص، واألوَّ األ

كان ألمر  إنْ و ح وهو حمال،مرجِّ  ن غريمللممكن  ترجيحاً ذلك 

ه جح من غرير نفسه أ يف مام فيكونذات اإل ىلٰ يرجع إ ا أنْ فهو إمَّ 

يه ريه إلنسبة غ نَّ أ  مع  هغري هذا خلف، أو إىلٰ  اً وقد فرضناه مساوي 

باحلكم  هسواء فاختصاص قديم عىلٰ يف احلكم بالت من يساويه وإىلٰ 

كالم يف يه كالكالم فلآخر، وا صاً خمصِّ يستدعي  خراآل ندو

ثاين لاح، ومرجِّ يح من غري جا التسلسل أو الرتل، فيلزم إمَّ ألوَّ ا

ميع جلة معاا رئاسة اإلمامة أهنَّ  ك علمت يف حدِّ ألنَّ  ،حمال اً أيض

يكون مجيع   أنْ وذلك يقتيضوالدنيا،  ينور الدِّ مأُ يف اخللق 

ه قت هذن حتقَّ م إىلٰ ين والدنيا الدِّ  طريق يفجة ااحل حملِّ  يففني املكلَّ 

سائر م أفضل من ايكون اإلم أنْ  ه، فوجب حينئذٍ حقِّ رئاسة يف ال

 مام فيه.إفيام هو  قاخلل

لرباهني ا ٰىض قتيف هذه املسألة بحسب م ه قد دخلواعلم أنَّ 

وأشجعهم ام أعلم اخللق يكون اإلم أنْ وجوب  ذكورةامل

 ٰى للمعنسائر الكامالت،  ملةباجلو ،وأتقاهم مهموأحلمهم وأكر

 التوفيق. وباهللامامة، إلم من ااملفهو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩(ت  م البحراينابن ميث /ماقواعد املر

 يف ةمَّ فضل األُ أ يكون  ب أنْ جيالبحث الثالث: ]] ١٨٠[[ص 

ون يك م جيب أنْ يهم واملقدَّ م عله مقدَّ نَّ ، ألانفساني�  امالً ك دُّ عَ ما يُ  لِّ ك

 .قالً عقبيح ل منه كمأ من هو  تقديم الناقص عىلٰ  نَّ ، ألفضلأ 

*   *   * 

 ):ـه٧حلميص (ق ين االدِّ  د)/ سدي٢املنقذ من التقليد (ج 

 ة فيدخل حتته معنيان:ا كونه أفضل الرعيَّ وأمَّ ]] ٢٨٦[[ص 

وثانيهام  ،اهللاعند  اباً نه أكثرهم ثوكو ٰى نهم بمعكونه أفضل ادمهحأ 

 يهم فيه.م علام هو متقدِّ وفي رظاهم يف المنهكونه أفضل 

كثرة   ل الذي هواألوَّ  ىٰ عليهم باملعن فضله عىلٰ  لُّ دلذي يا امَّ فأ

 ثة:الب فوجوه ثالثوا

من قال   كلَّ  نَّ إفثبت من وجوب عصمته، : ما قد اأحده

وال  ته،حد من رعيَّ وا من كلِّ  ثواباً  ه أكثرقال بأنَّ  تهصمعب بوجو

عقل ملا  من طريق ال روجاً ذا خه يس فني، وللوصق بني اأحد فرَّ 

 ة العقل.حجَّ  ق كون اإلمجاعيطر من أنَّ  سبق

إلمام بتعظيم ا دناتعبَّ  ال، وهو أنَّ إليه من قب وثانيها: ما أرشنا
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نا فلِّ كُ ا أنَّ  ذلك ٰى ومعن، تهيَّ يوازيه تعظيم أحد من رعال  حدٍّ  عىلٰ 

مره ه وأ حكمقياد له والنزول حتت وب طاعته واالناعتقاد وج

 ا، هذه درجة يففيه حدانيه أ لة رفيعة ال يدمنز كونه عىلٰ ه ويوهن

 عصمته بام اوقد علمن ا كان كذلكذها غريه، وإالتعظيم ال يستحقُّ 

ضنا بعم يعظالقطع بخالف ت ظيم عىلٰ هذا التع علمنا أنَّ م تقدَّ 

لظاهر وباعتبار رشط ا م غريه عىلٰ إنَّام ُيعظِّ أحدنا فإنَّ لبعض، 

ي أ  -لك القطع، وذ ]]٢٨٧/[[ص  عىلٰ  ال هرأو يضمره ظهِ يُ 

مثل ذلك  نبئ عن كثرة ثوابه الذي يقرتن بهيُ  -م اإلمام تعظي

 م.يظتعظيم العال

 بعد ثبوت عصمته، وثبوت ام يتمُّ نَّ إلطريقة ل: هذه ايق  فإنْ 

 .ثواباً  ه أكثران كونيف بي كاٍف ه متصع

بني ال ي املعصوم نَّ إفكفي يف كثرة الثواب، ا: العصمة ال يقلن

من  شيئاً  ه ال يستحقُّ يبني عنه بأنَّ ام نَّ ، وإاً بكونه أكثر ثوابعن غريه 

ز الواجب يف متيُّ  ام نقولهكلك، هذا ذ ه يستحقُّ لعقاب وغرياو الذمِّ 

ندوب إليه من امل زتميَّ لواجب ال يا ل:ونقا ن املندوب إليه، ألنَّ م

 يستحقُّ ما  دييز ن أنْ مكاملمن  ألنَّ  ،ثواب عليهكثرة املدح والب

نطرة أو مسجد ثواب، كبناء ق دح والمن املبعض املندوبات  عىلٰ 

داء ن ذلك كأملواجبات ا بعض عىلٰ  ما يستحقُّ  أو إغناء فقري عىلٰ 

اجب ز الو مل يتميَّ امنَّ إو زكاة املفروضة الواجبة،نصاب واحد من ال

بعض  عىلٰ اإلخالل به  عىلٰ  مِّ ه باستحقاق الذاملندوب إلي عن

 ن املندوب.ه دووجالو

 أنفسنا وعىلٰ  له عىلٰ فضِّ ونُ م اإلمام عظِّ بأن نُ ا دنقيل: كام تعبَّ  فإنْ 

مرائه ا بتعظيم أُ دنتعبَّ  كمتوه كذلركجه الذي ذالو ا عىلٰ نغري

 اإلمام أنْ ها يف ذكرمتوريقة التي لطا لمثفيجب ب ،ابهله ونوَّ امَّ وعُ 

 ا.منَّ اً وابمنهم أكثر ث واحدٍ  كون كلِّ  طع عىلٰ نق

  قطع بسببها عىلٰ ن ٰى اب حتَّ مراء والنوَّ تت عصمة األُ ما ثبنا: لق 

ثبتت  ولاإلمام، واق كام يف قنبئ عن االستحتعظيمهم يُ  أنَّ 

 ه ما ثبتت.أنَّ  ا نقول بذلك، إالَّ تهم لكنَّمعص

فكام وجب  ،ع كالنبيِّ يف الرشة حجَّ ثبت كونه  قدا م: وثالثها

 .ذلك جيب يف اإلمامك ةمَّ من األُ  اً بثوا كثريكون أ  أنْ  لنبيِّ يف ا

م  ل يف الظاهر وفيام هو متقدِّ كونه أفض عىلٰ  يدلُّ الذي  اوأمَّ 

من قبح تقديم   قد علمنا  ما ،ياسةسلالعلم با هم فيه ويف يعل

ا نعلم أنَّ  ٰى تر أَال  .م عليه فيهقدِّ تم الفاضل فيام هو ول عىلٰ املفض

يم  دح تقبوريب ق  كٌّ له شيدخ ال عاقل علامً  ] ]٢٨٨/[[ص  لُّ وك

، اب يف اخلطِّ قلة وابن البوَّ ابن م ن عىلٰ صبياال من يكتب مثل خطِّ 

حنيفة مثل أيب  الف عىلٰ خلالفقه وا املبتدئ يف وكذلك يقبح تقديم

 لصوألُ ا فنِّ سرتشد يف املم دُّ اخلالف والفقه، وتق نِّ والشافعي يف ف

ك ذل  قبح مجيعامنَّ إ، ونِّ م يف هذا الفوأيب هاش  عيلٍّ مثل أيب عىلٰ 

ه فيه، بداللة م عليو متقدِّ فيام هلفاضل ا عىلٰ  ه تقديم املفضولألنَّ 

من آخر، و اً يعرف شيئ مل بحه وإنْ كذلك عرف ق  من عرفه كلَّ  أنَّ 

 ٰى خرأُ اف وصأ  ىلٰ علمه ع يعرف قبحه وإنْ  مل يعرفه كذلك مل

 قبحه.يكون ذلك وجه  قبح، فيجب أنْ لجوه او ٰى سو

و القول أ  كون الفعل ظلامً  نَّ أ لقوم عىلٰ ل ادالا هو استوهذ

ان كرة يف القبح، وإذا بح هي املؤثِّ ا من وجوه القغريمه أو باً كذ

ل يكون أفض مام وجب أنْ ناصب لإللهو ا ىلٰ اعتاهللا ان كذلك وك

لع طَّ م ه تعاىلٰ نَّ ، ألثواباً  يكون أكثر أنْ ب ضاً يف الظاهر والباطن أي

فني كلَّ ق بتكليف املتعلَّ ييام ين وفدِّ  الام يفإلمام إماطن، واالب عىلٰ 

يكون يف  ثواب، فيجب أنْ يضهم لدرجة اليه تعرلغرض فالذي ا

الف ما لو وهذا بخ ،منهم باً اوون أكثر ثيك نْ أنهم ومذلك أفضل 

فال  بواطنلم بالالع ا إىلٰ لنق يطره ال ألنَّ  ،ب له أحدناكان الناص

ذه ري هصره، فتنظائيف  ذلك كام يف لظنِّ ب ا العلم بغالعلينا إالَّ 

 .ثر ثواباً كونه أك عىلٰ  رابعاً  ليالً هذا الوجه د عىلٰ الطريقة 

 ه منصوصاً نكو عىلٰ  نو تستدلُّ امأنتم إنَّ فيقول:  أنْ  وليس ألحدٍ 

للتم فكيف استد ،باً اثوبكونه أكثر  هته تعاىلٰ من ج عليه منصوباً 

لك وذ ؟باً أكثر ثوا كونه ىلٰ ع من جهته تعاىلٰ  ونه منصوباً كآلن با

  نستدلُّ امنَّ إ، فواباً أكثر ثكونه  هبذه الطريقة عىلٰ  استدللنا إذا األنَّ 

 ]]٢٨٩ /[[ص كثرأ  ال بكونه هته تعاىلٰ جمن  كونه منصوباً  عىلٰ 

 فال يلزمنا الدور. ،اً ابا، بل بكونه معصومثو

يف  يكون ناقصاً  نْ أ  كثر ثواباً أ كان  ق فيمنف: لو اتَّ يلق  نْ فإ

يكون  سة أنْ بالسيا لعلمااألفضل يف ويف  ،م بالسياسةالعل

 لإلمامة؟ب نَص ام يُ هيُّ فأ ،اب الثويف مفضوالً 

تني ليف اخلص هنملن دو اً منهام إمام واحد ب كلُّ نَص قلنا: يُ 

 لثبوت وجه يحقب هالفاضل، ألنَّ  فضول عىلٰ م املقدَّ ، وال يُ اً مجيع

قل،  العة به من جه قٰىض ذي يُ و اله، هذا هابيَّنَّما  ىلٰ عفيه  القبح

،  واحداً ن إالَّ ال يكواإلمام  طريق السمع أنَّ  من لمناعا لكنَّ

 .فق قطُّ ر ال يتَّ هذا املقدَّ  كشف لنا أنَّ فان

ا كان يف  الفاضل إذ فضول عىلٰ قديم املت جاز الَّ هقيل:  فإنْ 

 ول مصلحة؟ فضامل تقديم تقديمه ويفن م عمنالفاضل مانع ي
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 ضول عىلٰ للمف نه تقديامً كو أنَّ  ابيَّنَّا ألنَّ ك وز ذلنا: ال جيقل

وت وجه القبح ه قبح، ومع ثبفيه وجل منه الفاضل فيام هو أفض

لمية الظ ٰى تر أَال  .سنحلمن وجوه اة فيه عدَّ  ثبت يقبح الفعل وإنْ 

ه في يكون نْ ما بسبب أ  لمظ نسحي ا وجه قبح مل جيز أنْ  ثبت أهنَّ امَّ ـل

ه ما ذكرن جاز ولئ ؟ع عاجليه نفيكون ف أنْ صلحة ألحد وبم

 ؤمن بأنْ امل ىلٰ كافر عالصالح وال قديم الفاسق عىلٰ از تالسائل جل

رين: مأ لزام بني يف هذا اإل يف الصالح واملؤمن مانع، فالقوم يكون

 ال مه  وا قد تركوا مذهبهم، إذكبوا جواز ذلك فيكونيرت ا أنْ إمَّ 

ح بوجه املصال فاسق عىلٰ وال ال ناملؤم عىلٰ  افرالكتقديم زون وِّ ُجي 

 وهلم.طلوا ق  يرتكبوا ذلك فيكونوا قد أبال أنْ  اوه، وإمَّ ن الوجم

م قدَّ  ه نَّ أل،  له فعل النبيِّ بطِ عونه يُ دَّ قيل: ما ت فإنْ 

وعمر، وزيد بن أيب بكر  العاص عىلٰ عمرو بن والوليد  نبخالد 

مهم دَّ ن ق ممَّ  انوا أفضلء كؤاللب، وهبن أيب طا فرجع حارثة عىلٰ 

الفاضل  ل عىلٰ وملفضقديم ابقبح تيف حتكمون يهم، فكعل

 ؟مطلقاً 

 م عىلٰ من قدَّ   يُّ م النبام قدَّ : إنَّ قلنا ]]٢٩٠[[ص /

ن أفضل ممَّ د كانوا ق ، وعدوِّ لاومقاومة  أمر احلرب املذكورين يف

 غري ومكره وبن العاص مرع ةيعخد نَّ إعليهم يف ذلك، فمهم قدَّ 

الد لك شجاعة خوكذ ،ة»احلرب خدع: « قال، وقد اٍف خ

 ل فيامالفاض ء من ذلك تقديم املفضول عىلٰ  يشيفليس هرة، فظا

فر يف أمر عكان أفضل من ج زيداً  ولعلَّ  .فيههو أفضل منه 

 ،الً واملرجوع إليه أوَّ م كان املقدَّ  عفراً ج أنَّ  يوه رأنَّ  عىلٰ  .احلرب

رواية به ال ما وردت ة عىلٰ نَّاجل إىلٰ  وطار ثما حد  حدث بهامَّ ـل مّ ث

 م زيد.تقدَّ 

   **   * 

 :)هـ٧٢٦  (تمة احليلِّ لعالَّ ا /احلقِّ هنج 

 أفضل من رعيَّته: اإلمام ]]١٦٨ [[ص

 :تهيَّ ضل من رعفيكون أ  نْ أ  إلمام جيبا يف أنَّ  :املبحث الثاين

 زواوَّ فج ،جلمهورا يهفف وخال ،ذلك عىلٰ  ماميَّةاإلفقت اتَّ 

 قل ونصَّ الع مقتٰىض فوا وخال، الفاضل ول عىلٰ املفض تقديم

ل ورفع الفاض وإهانةح تقديم املفضول قبِّ لعقل يُ ا نَّ فإ ،تابالك

إنكار  عىلٰ  آن نصَّ روالق ،املفضول وخفض مرتبة الفاضلمرتبة 

ِدي إِ  : عاىلٰ تفقال  ،كلذ
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ون يف دلأل اً ونسب ألرشف حسباً ا هدزألوكيف ينقاد األعلم ا

 ؟هلِّ ك كذل

  *   * * 

 :مامفات اإلص يقاب  يف :الثةلثسألة اامل]] ٢٤١[[ص 

والشجاعة والزهد،  ه أفضل بالعلم: أنَّ اإلمام قال: وواجب يف

ء ه يشعن يشذَّ  ال جب أنْ اوو .الفاضل فضول عىلٰ لقبح تقديم امل

 عباءألع بيطَّ  الر يوزنصب  ]كقبح[يعة، لقبحه من أحكام الرش

 ةٍ رال وزاالبقَّ  ويلِّ نُ  از أنْ جل الَّ ء، وإليس بيشن والتمكُّ  .لوزارةا

 نه.مكُّ تل

ون أفضل من يك مام جيب أنْ اإل أنَّ  ىلٰ إ اإلماميَّة أقول: ذهبت 

 عتقاداتالواحكام ألا د، فإنَّ جاعة والزهشالعلم وال ته يفرعيَّ 

منوطة  افتصنالء االعتقاد والسياسة واوبقا ،منوطة بالعلم

م مايكون اإل أنْ  د، فيجبة بالزهنجاة منوطال وطريق ،عةشجابال

فضول ديم املورة قبح تقا نعلم بالرضألنَّ  ،يهافته ن رعيَّ م أفضل

 قوله:  يف وإليه أشار تعاىلٰ الفاضل،  عىلٰ 
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 ه نع ال يشذَّ  اإلمام أنْ  يفوجيب ]. ٣٥[يونس:  � ن

كام  ،حهلقب خللل فيهاإليه اق طرَّ وال يت ،يعةء من أحكام الرشيش

 ة.راعباء الوزأال يقوم ب الشاهد نصب وزير يقبح يف

 ذلك.  يف م كاٍف علُّ ن من املعرفة بالتل: التمكُّ اال يق

 ويلِّ نُ  اهد أنْ ش ال  ا يقبح يف هلذ و  ، ذلك  ع ا نمنألنَّ  ]] ٢٤٢ص [[ / 

  من العلم بام حيتاج إليه.   ناً كِّ كان متم   إنْ وشبهه الوزارة و ال  البقَّ 

*   *   * 

مة احليلِّ الع /ف املرادكش  ):هـ٧٢٦ (ت الَّ

يكون   أنْ  مام جيبإلا  أنَّ يف :الثالثة املسألة]] ٤٩٥[[ص 

 :ه أفضل من غري

 . ساوييف امل رجيحت وال ،ممعلول ضوفملقال: وقبح تقديم ا

 ا أنْ ه إمَّ ألنَّ  ،تهضل من رعيَّ يكون أف اإلمام جيب أنْ  أقول:

 والثالث هو .لأو أفض ،منهمأو أنقص  ،هلم يكون مساوياً 

 يحه عىلٰ جريستحيل ت مع التساوي هألنَّ  ،ل حمال واألوَّ  .املطلوب

 الً عقح بيقاملفضول  ألنَّ  ،حمال والثاين أيضاً  .مامةغريه باإل

دِ  :عاىلٰ قوله ت ه أيضاً علي دلُّ وي ،الفاضل عىلٰ  تقديمه
ْ
ه

َ
َمْن �
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َ
ي  أ



 ) األفضليَّة١صفات اإلمام / مة / اإلما) ٧٤(لف / حرف األ  .............................................................................. ٤١٦
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ت هذا احلكم ويدخل حت ]،٣٥نس: وي[ �ون

ع ة ومجيلشجاعرم والكاو ينمام أفضل يف العلم والدِّ كون اإل

 ة.نيَّ ة والبدائل النفسانيَّ ضالف

*   *   * 

مة احلال /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦(ت  يلِّ عالَّ

يكون أفضل   ه جيب أنْ أنَّ  يف :لثب الثااملطل]] ٢٠٢[[ص /

 :][ومنصوصاً 

و كان أنقص قبح ئاسة، ولربال وىلٰ أ  مل يكن اً كان مساوي وه لألنَّ 

  :تعاىلٰ  هولقول .الفاضل عقالً  مه عىلٰ تقدي
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َ
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ُ
 أكرم وأزهدوفيكون أعلم وأشجع ]، ٣٥[يونس:  �ك

عن   هاً منزَّ  صفات الكامل. ويكون  ذلك منريغ م إىلٰ لحوأورع وأ 

 ن القلب.ه مسقط حملُّ  يالَّ ، لئاتهمَّ ر األُ عهو ءباة اآلدناء

مور الباطنة أُ من  ةالعصم نَّ عليه، أل منصوصاً يكون  أنْ وجيب 

يده  ا بخلق معجز عىلٰ إمَّ  صُّ . والنتعاىلٰ   اهللاا إالَّ التي ال يعلمه

 أو إمام. ليه كنبيٍّ ملعصوم عابتعيني  وأ اإلمامة، عاء ب ادِّ يعق

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ عالَّ ال /اليقني  مناهج

كون ي اإلمام جيب أنْ  يف أنَّ  :البحث الرابع ] ]٣٨٥[[ص 

 :تهرعيَّ  نأفضل م

بعض املعتزلة،  ذلك فقهم عىلٰ ك، وواذل ىلٰ ع اإلماميَّةفقت اتَّ 

 .املعتزلة والباقي من وخالفهم األشاعرة

ل األوَّ و .و أنقصأ  ،اً ا مساويضل لكان إمَّ  يكن أفمللو  :لنا

 .ن اآلخرباإلمامة م ىلٰ ا أويس أحدمهه لنَّ ة، فإيَّ وولعدم األل ،لطبا

 ل فيامالفاض تقديم املفضول عىلٰ  عقالً  حه يقبفإنَّ والثاين كذلك، 

 يه التفاضل.وقع ف

ع  ونم الفاضل كن يف تقدييام يقبح ذلك إذا مل  يقال: إنَّ ال

 ا اشتمل عليها فال. ذإا مَّ أ  مفسدة،

قبح ي ثالً لكذب ما إنَّ ، فمطلقاً  بحلقاب ضٍ االعقل ق  ا نقول:ألنَّ 

بتولية سدة فزوال امل وأيضاً  .ال فع أون ل عىلٰ سواء اشتم لقاً مط

وجه احلسن ال  يف أنَّ  شكَّ ، وال احلسن املفضول بوجه من وجوه

يس وهاهنا ل ه القبح،وجن الفعل وذا انتفت عإ الَّ إ احلسن يقتيض

 نه.ع كُّ نف يجه قبح الم املفضول وتقدي كذلك، فإنَّ 

، بل ه النقلمل يساعد علي عقلياً  حكامً  ذا ليسه أنَّ  علموا

مَ  :يف قوله تعاىلٰ  ضاً ك أيلذ عىلٰ  لَّ القرآن قد د
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 .لوبا املطهذ ىلٰ عقاطع  ليلد ذاهف ،] ٣٥: [يونس �ُمون

*   *   * 

 ):ـه٧٥٤ديل (ت ين العبييد الدِّ هوت/ عمإرشاق الالَّ 

 :]ت اإلمامقي صفايف با [املسألة الثالثة: ]]٤٨١[[ص 

اعة جشالعلم واله أفضل بنَّ ف: (وواجب يف اإلمام أ ال املصنِّق 

 ذَّ ال يش نْ وواجب أ  ، الفاضل تقديم املفضول عىلٰ لقبح  ،دهوالز

 طلعنصب وزير ال يضلقبحه كقبح  ،يعةرشكام الأحء من يش نهع

ال بقَّ  النويلِّ   جلاز أنْ وإالَّ  ،ءس بيشيل نلتمكُّ وا .عباء الوزارةأب

 ).نهلتمكُّ  ،وزارة

 مام جيبإلا أنَّ  ىلٰ إ ماميَّةإلا: (ذهبت )هدام ظلُّ (قال الشارح 

 نَّ إف جاعة والزهد،علم والشالته يف أفضل من رعيَّ يكون  أنْ 

أي  بقاء االعتقاد)وطة بالعلم ومن داتالعتقام وااألحكا

(والسياسة واإلنصاف  ،قِّ حته للرعيَّ ]] اعتقاد ٤٨٢ [[ص/

 تدَّ رام ا، فربَّ ال هيابونه ن شجاعاً من ال يكو نَّ ة)، فإالشجاعمنوطة ب

 ،نهلعدم خوفهم م ،بعضاً م بعضهم لام ظربَّ و ،عن دينه بعضهم

يف  يكون زاهداً ال من  فإنَّ د)، بالزه وطنم اة(وطريق النج .جلبنه

يف متاع الدنيا  ةيَّ عدواعي الر يبعثه وأنْ  ة ال بدَّ نيويَّ مور الداألُ 

  ، سوتقدَّ  بارئه تعاىلٰ  لعروج إىلٰ ريق النجاة وايسان طن إىلٰ باهتا وطيِّ 

 لِّ كالدنيا رأس  بُّ «حُ  بقوله: كذل إىلٰ   رسول اهللاوقد أشار 

ها) أي يف ته فين رعيَّ ضل ممام أفإلا نكوي ئة»، (فيجب أنْ خطي

 عىلٰ  ل ديم املفضوورة قبح تقعلم بالرضا ن(ألنَّ  ،ه الصفاتهذ

أشار  ،ضلالفا ضول عىلٰ م املفح تقديقب الفاضل وإليه) أي وإىلٰ 

 : يف قوله تعاىلٰ 
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 ،يعةء من أحكام الرشه يشنع ال يشذَّ  وجيب يف اإلمام أنْ ( .]٣٥

ن ع يكون عاجزاً  ه حينئذٍ حه)، فإنَّ لقب ،لل فيهاليه اخلق إرَّ وال يتط

، حقبي ماً اإلمامة إما لعاجز عنام، ونصب اموظائف اإلالنهوض ب

 ارة.ء الوزعباأب ال يقومير وزب صن لشاهد(كام يقبح يف ا

 يف ٍف كا متعلُّ (بال ملعرفة) باألحكامان من : التمكُّ ال يقال

 ذلك.

ال وشبهه  البقَّ  ويلِّ نُ  شاهد أنْ يف ال يقبح وهلذا ،ا نمنع ذلكألنَّ 



 ٤١٧  ..................................................................................  العلم) ٢صفات اإلمام / اإلمامة / ) ٧٤(لف /حرف األ

م  علُّ يه) بالتلحيتاج إ امن العلم بم ناً تمكِّ مكان  الوزارة وإنْ 

 د.واإلرشا

*   *   * 

 :)هـ٨ق ائقي (تالعن اب  /ضاح والتبيني اإلي

 اإلمام جيب أنْ  يف أنَّ  البحث الرابع:(قال: ]] ٣٧٧ [[ص/

 ).تهيَّ ن رعميكون أفضل 

ًال ونقًال، قال الفاضل عق  ىلٰ فضول ع يم امل أقول: وذلك لقبح تقد 

مَ  : تعاىلٰ 
َ
�
َ
ِدينْ أ

ْ
ه

َ
�   . ..  ترجيحاوي ال ، واملس ] ٣٥[يونس:  ة اآلي  

 مة. ما إل اب   غريه مه عىلٰ ستحيل تقدي في   ، له 

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦ت ( قداد السيوريامل /وم احلرشنافع يال

 إلمام من الرعيَّة مطلقاً:ة ايَّ ل وجوب أفضيف ]]١١٤[[ص /

ل ضيكون أف اإلمام جيب أنْ  :: الرابع]مة احليلِّ العالَّ  [أي الق 

 . يِّ بالن م يفملا تقدَّ  ،ةالرعيَّ 

 م عىلٰ قدَّ م هنَّ أل ،هل زمانهأ أفضل مام يكون اإل أنْ  ول: جيبقأ 

 املفضول عىلٰ تقديم م زهو أفضل منه ل كان فيهم من ، فلوالكلِّ 

 ة.وَّ النب يانه يفم ب، وقد تقدَّ وسمعاً  عقالً  قبيح لفاضل، وهوا

*   *   * 

 ): ـه٨٢٦(ت  ريواملقداد السي /إرشاد الطالبني 

  ]: ه ت عيَّ واحد من ر   ل من كلِّ كونه أفض   وجوب [ ]] ٣٣٦[[ص 

ته، فضل من رعيَّ يكون أ  ب أنْ : وجي]حليلِّ ا مة[أي العالَّ  قال

ِدي  : لقوله تعاىلٰ و .الفاضل املفضول عىلٰ  لقبح تقديم
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، وأعلم،  عأشجوه: أزهد، وأورع، كونذلك يف  لويدخ]، ٣٥

 وأكرم.

وهو   مام،وصاف اإل من أ الثاين و الوصفا ههذ: لوقأ 

و مذهب ، وههتمن رعيَّ  واحد واحد أفضل من كلِّ  وجوب كونه

تزلة منهم اجلاحظ وقوم من املع ملرجئةأكثر او اإلماميَّةأصحابنا 

 ن:وجها ليل عليهدلوا .قرَ فِ لباقي ال اً والزيدية، خالف

  أو ياً ا مساومَّ إن كال له لو مل يكن أفضأنَّ  :هوتقرير ،ل عقيلوَّ ألا

يح بال فالستلزامه الرتج ،لوَّ ا األأمَّ  .باطل، وكالمها مفضوالً 

 خرواآل إماماً يكون  بأنْ  ذ ليس أحدمها أوىلٰ إوهو باطل، ح، مرجِّ 

  مامني إنا وكي ا أنْ مَّ إ م حينئذٍ زمن العكس، فيل يكون مأموماً  بأنْ 

طل با هوو ،اً معمامني إأو ال يكونا  ]،مجاعهو باطل [باإل، و معاً 

 ه يقبحنَّ فأل ،ا الثاين مام. وأمَّ إمن  الزمان خلوِّ تحالة ، السأيضاً 

نكاره إو ه فيه،فضل منالفاضل فيام هو أ  فضول عىلٰ م امليتقد عقالً 

 رة.مكاب

 : ىلٰ ك قوله تعالمن ذ ،وهو كثري ،الثاين نقيل
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اعتبار  ع عىلٰ قاط لهذا دلي ،�ك

 مام.إلة يف افضليَّ األ

 ابيَّنَّ ه حيثآخره، يريد أنَّ  ىلٰ إ ...)كفيدخل يف ذل( :قوله

أورع ونه أزهد ووجوب ك كليف ذ دخل هتوب أفضليَّ وج

 صفة مننه يف أفضل م أحدن كا لوه نَّ ، ألع وأعلم وأكرموأشج

ة إليه يف الفاضل بالنسب ضول عىلٰ فللزم تقديم املهذه الصفات 

 م.ملا تقدَّ  ،لصفة، وهو قبيحلك ات

*   *   * 

  ) العلم: ٢

 ): ـه٣٨١ األخبار/ الشيخ الصدوق (ت معاين

 م اإلما إنَّ : تاب كلهذا اف نِّقال مص]] ١٩٩[[ص 

  ،  سول اهللاه من راصل إليه ومند هبعون يف غد  خيرب بام يكامإنَّ 

 ىلٰ نة إئوادث الكامن أخبار احل ه جربئيل يا نزل به علوذلك ممَّ 

 .يوم القيامة

*   *   * 

 ): هـ٣٨١ق (ت الشيخ الصدو /ينلدِّ كامل ا

ةلأل ومن ينحل]] ١٣٦[[ص  هللا ابكفر  هذاف ،لم الغيبع ئمَّ

 .الم عندناوج عن اإلسوخر

*   *   * 

يط هذه التخال كلِّ  يقف عىلٰ ضًا مل أي اممإلوا]] ١٤٠[ص [

ح يعلم الكتاب صال دام هو عبنَّه ال يعلم الغيب وإنَّ التي رويت أل

نَّة، و  إليه.  ٰى هر شيعته ما ينن أخبايعلم موالسُّ

*   *   * 

  ابنيل كذَّ من ِقبَ  وام هإنَّ  ةاإلماميَّ  اختالف نَّ إ]] ١٤٠[[ص 

زمان، بعد الالزمان ، وقتلواد  الوقت بعنفسهم فيهم يفدلَّسوا أ 

 رع واجتهادو فهم قوم يرجعون إىلٰ اللبالء، وكان أسعظم ا ٰى حتَّ 

ا كانوا إذا رأوز فيُّ نظر ومتمة ناحية، ومل يكونوا أصحاب وسال

هذا  رامَّ كثلف وقبلوه، ا به الظنَّ ورجالً مستورًا يروي خربًا أحسن

ةم فأمرهم األتهأئمَّ  ىلٰ ر شكوا إوظه  ام جيمعا بذوأخي نْ بأ  ئمَّ



 العلم) ٢ت اإلمام / صفااإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ................................................................................. ٤١٨

ال نت اخليانة من ِقبَلهم اعادهتم، فك ىلٰ علوا وجروا عفلم يفعليه 

لتي ذه التخاليط اه كلِّ  عىلٰ  تهم، واإلمام أيضًا مل يقفأئمَّ  لمن ِقبَ 

 بم الكتالعبد صالح ينَّام هو عإرويت ألنَّه ال يعلم الغيب و

نَّ  إليه.  ٰى نهشيعته ما يلم من أخبار ة، ويعوالسُّ

*   *   * 

لم  ع أكثرت يف ذكر  ب الكتاب: قد ل لصاح فيقا ] ] ١٤٧[ص [ 

  . ك كافر  إالَّ مرش عاه لبرش وما ادِّ   هللا، ا لمه إالَّ  الغيب، والغيب ال يع 

*   *   * 

ومن رسول   ه من اهللا كلُّ  فعلم اإلمام ]] ٦٨٩[[ص 

سريه،  تنزيله وتفتاب املنزل ويف الك ملًا باماعك يكون لذفب اهللا 

ه، وحالله كمه ومتشاهبخه، وحمومنسو ، وناسخهيهانمعوه وتأويل

صصه، ثاله وقَ وأم ،عده ووعيدهمه، وأوامره وزواجره، وووحرا

ْو  : ال اهللاكام ق  ال برأي وقياس،
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت الشيخ املفيد (ة/ ل العكربيَّ املسائ

ل السائل: اإلمام عندنا قا :نوألة العرشاملس ]]٦٩[[ص 

 ىلٰ إخرج  ن، فام بال أمري املؤمنني ه يعلم ما يكوأنَّ  ع] عىلٰ [جمم

مان؟ له والوقت والزف قاتل وقد عرومقتنَّه أ  وهو يعلم املسجد

م خيذلونعلم أ  فة وقدأهل الكو ىلٰ إ رصا بال احلسني  وما ه هنَّ

وقد  - حورص  امَّ ـلَم ـلك؟ ولِ وأنَّه مقتول يف سفره ت ه،ونوال ينرص

َم أعان ـمل حيفر؟ ولِ  -ة أذرع يسري ىلٰ حفر ع منه لوعلم أنَّ املاء 

وهو  يةادع معاوو سن احلو ًا؟ لف عطشت ٰى ه حتَّ سنف عىلٰ 

 . هيبأ  ال يفي ويقتل شيعةنكث ويعلم أنَّه ي

يعلم ما مام : إنَّ اإل[عن] قوله - يق التوف وباهللا -واجلواب 

يعة خالف ما قال. وما أمجعت الش عىلٰ  أنَّ األمريكون بإمجاعنا، 

 إلمام يعلماأنَّ  وإنَّام إمجاعهم ثابت عىلٰ هذا القول،  عىلٰ  قطُّ 

ان ما حيدث يكون عاملًا بأعي أنْ ن ون، دوك ما يلِّ ك حلكم يفا

 ٰى ناألصل الذي بيسقط  . وهذا ل والتمييزصيفتلا ويكون، عىلٰ 

 لة بأمجعها.األسئعليه 

مام أعيان احلوادث تكون م اإلليع نمنع أنْ ولسنا  فصل:

ا القول بأنَّه ي٧٠/[[ص  له ىلٰ  تعاالم اهللابإع  لم كلَّ ع]] ذلك. فأمَّ

ة ه ب قائله لدعواه فيصوِّ  نُ النطلقه و انفلسيكون،  ما من غري حجَّ

 وال بيان.

ت والوق لم قاتله كان يع نني املؤم  أمريالقول بأنَّ و :لصف

ه  أنَّه كان يعلم يف اجلملة اهراً ظء اخلرب متالذي يقتل فيه، فقد جا أنَّ

ايالتفص أنَّه كان يعلم قاتله عىلٰ وجاء أيضًا ب مقتول، علمه  ل، فأمَّ

ولو جاء فيه أثر مل  ل،التفصي ه أثر عىلٰ ِت فييأ مقتله فل تق  ويف

 بالصرب ه اهللاديتعبَّ  نْ ن ال يمتنع أ إذ كا ضعفون،ه املستنَّظ ام زميل

ة الدرج ، ليبلغه اهللا بذلك من علوِّ لقتللاالستسالم الشهادة و عىلٰ 

ا هفكلَّ ة لو اعيف ذلك ط بأنَّه يطيعه به، ولعلمه تعاىلٰ   يبلغه إالَّ ما ال

 قلخلمن اللطف هبذا التكليف لوم ، ويكون يف املعهاؤدِّ يُ  سواه مل

 أمري يكون بذلكه غريه، فال م مقامال يقوالناس ما  من

نفسه معونة  وال معينًا عىلٰ كة، لالته إىلٰ  ملقيًا بيده  املؤمنني

 لعقول.ة يف امستقبح

ا علم احلسني  فصل: ]]٧١[[ص / وفة الك أهل نَّ بأ فأمَّ

ة ع عىلٰ طقفلسنا ن ،هخاذلو ه من عقل وال علي ذلك إذ ال حجَّ

منواب عكان اجلًا بذلك لاملع نكاسمع، ولو  واب اه يف اجلنه ما قدَّ

 قاتله ملا ذكرناه.فة برقتله واملعبوقت  ن أمري املؤمنني ع

كان عاملًا   إنَّ احلسني ا نقول: ا أنَّ ه علينا دعواأمَّ  فصل:

 جاء به خرب عىلٰ ذلك وال  سنا نقوللفعليه، ًا قادرملاء وابموضع 

املاء  طلب يف احلسني ا هيلع ، وظاهر احلال التي كانحال

عاملًا ذلك. ولو ثبت أنَّه كان بخالف  ه يقتيضواالجتهاد في

يف  برتك السعي داً عبِّ كون متي اء مل يمتنع يف العقول أنْ ع املضبمو

ث كان يحسه من تام بالداً بِّ عطلب املاء من ذلك املوضع، ومت

هر ظاال ، غري أنَّ مري املؤمنني ه يف أ حسب ما ذكرنا وعًا منهنمم

مناه.ما ق  لك عىلٰ خالف ذ]] ٧٢ يف /[[ص  دَّ

دعته موا لبعاقبته حا والكالم يف علم احلسن  فصل:

م  ، وكان شاهد  رب بعلمه ذلكجاء اخل، وقد معاوية بخالف ما تقدَّ

وتسليم   جيل قتلهعتبه عن  فعه دري أنَّ غ به، احلال له يقتيض

نة  حال معيَّ  إىلٰ  مهوكان يف ذلك لطف يف مقااوية، مع صحابه إىلٰ أ 

ن  يه، ورفع لفساد يف الدِّ له وولدعته وأهء كثري من شيف لبقاولط

 علم بامأ  ان فساد الذي حصل عند هدنته، وكن المهو أعظم 

لن ابيَّنَّناه، وصنع ملا ذكر  ه.االوجه فيه وفصَّ

*      ** 

 ):هـ٤١٣فيد (ت لشيخ املا قاالت/ملاأوائل 

 :ة مَّ ئاأل امالقول يف أحك - ٣٩]] ٦٦[[ص 

م بظاهر الشهادات  كام حيكبعلمه  حيكم مام أنْ نَّ لإلقول: إأ و



 ٤١٩  .................................................................................  العلم) ٢صفات اإلمام / ة / اإلمام) ٧٤(/  فلاألرف ح

نته الشها عليه ضدَّ هود شعرف من امل ٰى ومت  ل بذلكدة أبطما تضمَّ

جيوز ، وقد اىلٰ ععليه وحكم فيه بام أعلمه اهللا ت شهادة من شهد

 بالظواهر وإنْ حكم فيها األُمور فيه بواطن نب عتغي نْ أ  عندي

 ىلٰ هللا تعاه ادلَّ ي ، وجيوز أنْ تعاىلٰ اهللا  حلقيقة عندا فالخ كانت عىلٰ 

وبني الكاذبني فال يغيب عنه هود شدقني من الالفرق بني الصا عىلٰ 

صالح ة باأللطاف واملقمتعلِّ هذا الباب واألُمور يف  احلال.حقيقة 

 . اهللا إالَّ  حالٍ  كلِّ  ىلٰ ع ال يعلمهاتي ال

 وال:أقة ثالمامة يف هذه املقالة ثوألهل اإل

ظواهر دون ما ال عىلٰ  ة مَّ  أحكام األئعم أنَّ من يز فمنهم

 . لٍ  حاكلِّ  يعلمونه عىلٰ 

 البواطن دون هي عىلٰ نَّام منهم من يزعم أنَّ أحكامهم إو

 الظواهر التي جيوز فيها اخلالف.

أَر لبني  قال وملنا من املأ رتته اخ ام ذهب إىلٰ ن يومنهم م

بغري  يقني إليهم عىلٰ  تهافضإ فيه ما أقطع عىلٰ وبخت ن

 ارتياب.

بجميع  ة ول يف معرفة األئمَّ الق - ٤٠ ]]٦٧ [[ص/

 ساير اللغات:يع واالصن

ب من جهة العقل  منهم وال واج نع ذلكيس يمتوأقول: إنَّه ل

 ة آلئمَّ أ أنَّ ه بقين جيب تصدمَّ أخبار ع والقياس وقد جاءت

به من ع قطلا ثبت وجب علمون ذلك، فإنْ قد كانوا ي  حمّمد

ق ر، واهللا املوفِّ منها نظقطع به ت. ويل يف الالثبا ا عىلٰ جهته

و فيه بنخالف  ، وقداإلماميَّةذا مجاعة من يل هوق  ب، وعىلٰ للصوا

ة كافَّ  ضةاملفوِّ  هبوا ذلك عقالً وقياسًا وافقهم فيوأوجنوبخت 

 .ةالغال ئراسو

 قطالإو بالضامئر والكائنات ة علم األئمَّ  لقول يفا - ٤١

 لصفات:م يف اب وكون ذلك هلم الغيهم بعلالقول علي

كانوا يعرفون ضامئر قد  آل حمّمد  ة منأقول: إنَّ األئمَّ و

نه، وليس ذلك بواجب يف ا يكون قبل كورفون ماد ويعبعض العب

به  تعاىلٰ  مهم اهللارام أكنَّ إوإمامتهم، يف  رشطاً  صفاهتم وال

ذلك وليس  بإمامتهم، كمسُّ تالاه للطف يف طاعتهم وإيَّ وأعلمهم 

ا إجب هلم كنَّه واجب عقًال ولبو طالق من جهة السامع. فأمَّ

م يعلمون الغيب فهو عليه القول ساد، ألنَّ ني الفمنكر بم بأهنَّ

  م لفسه ال بعياء بناألش لمه من عوصف بذلك إنَّام يستحقُّ ال

 هلقويل هذا مجاعة أ  وعىلٰ ، إالَّ اهللا يكون وهذا ال  مستفاد،

ليهم من إ ٰى نتمة ومن اضمن املفوِّ   عنهممن شذَّ امة إالَّ ماإل

 الغالة.

*   *   * 

  ات وماالغائبباب القول يف بيان العلم ب  - ٧٢ ]]٨٨[[ص 

يكون  أنْ  حُّ من األُمور املستنبطات، وهل يصجيري جمراها 

 ؟تسابجهة االك مجيعه من مضطرارًا أا

ي  ة دينه الذصحَّ ب وأنبيائه  لعلم باهللا وأقول: إنَّ ا

ة به وال يكون املعرف حلواسِّ يقته بادَرك حقيشء ال يُ  اه وكلِّ ارتض

يكون  صحُّ أنْ س ال يالقيا ب منلبداية وإنَّام حيصل برضيف ا قائمة

ن جهة  م ها إالَّ حوال كلِّ ألا ىلٰ من جهة االضطرار، وال حيصل ع

ة جه نم لم بام طريقه احلواسِّ  يصحُّ وقوع الع الكتساب كاماال

لبداية من بام يف احوال يف حال من األالعلم حيصل  القياس وال

 وإليه دنا فيه رشحًا هيهنا للبيان،م زهذا قد تقدَّ جهة القياس. و

زلة تعمن امل ونيُّ ني وخيالف فيه البرصيِّ مجاعة البغداديذهب 

 رجاء.لقدر واإلا وأهلهة واملشبِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣تارة/ الشيخ املفيد (ت الفصول املخ

ال أقول  اب أنَّنيا البل ما يف هذله: أوَّ فقلت  ]]١١٤[[ص 

ئر ه الضامعلي ٰى ر وإنَّه ممَّا ال خيفائرسليعلم ا م لك: إنَّ اإلما

 ا مل، وإذنفيس نم ا أعرفهي مهني بأنَّه يعلم منِّكون قد أخذت رفت

 ر كام يعلم البرش: إنَّه يعلم الظواهولكنت أق وك مذهبي لذيكن 

ام ب ه ن نبيِّ سال ة عىلٰ اصَّ له خ اهللا  ًا فبإعالمطنبا لمع نْ وإ

باملنام الذي يصدق  ك أولذ صوص عىلٰ من الن أودعه آباؤه 

 هذا، فقد سقط سؤالك منبب أذكره غري أو بس أبداً  وال خيلف

أجاز عيل ما   اهللا ةلك من جهذ قد علما فاإلمام إذ نَّ أصله أل

ام تقيَّته ي وإنَّ ته منِّكمة تقيَّ احلت بوجفأ غريي ممَّن ذكرت ىلٰ جييزه ع

ال حمالة، وله صح قطع عىلٰ ط الذي ذكرت آنفًا ومل أ الرش ي عىلٰ منّ

فه حقيقة حب اإلمام عىلٰ أطلع  قد  ومل أقل: إنَّ اهللا ايل اطني وعرَّ

 ليه.ع فرغ الكالمتًا فقطع

*   *   * 

مه، قال الشيخ  من حكايات الشيخ وكال]] و٢٠١ ص[[

عونه من  الة: لو كان ماملعتز بعض ال يل يوماً ق  :)اهللاده أيَّ ( هذا تدَّ

 ،احق�  ّمد وآبائه وأبنائه ن حمبجعفر  إىلٰ الفقه الذي تضيفونه 

 رشلنا مع يقع عنهم، لوجب أنْ ن يف احلكاية صادقو وأنتم
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فيه كام وقع  نشكَّ  ال ٰى تَّ حة ذلك حَّ صوري بالرض يكم العلمفخمال

ة احلكايةل وداود  شافعي ومالك وال فةنيح عن أيب  كم صحَّ

   مل نعلم واية أصحاهبم عنهم. فلامَّ هاء األمصار برقوغريهم من ف

عونه مع سامعنا ألخصحَّ  دلَّ الستنا لكم، وطول جمباركم ة ما تدَّ

 ك.لصون يف ذمتخرِّ  أنَّكم عىلٰ 

د  بال كلُّ فاموبعد  اض  هاء األمصار قد استفه من فقانمن عدَّ

اهبهم، يف مذ الريب ضة منعت منفاستاا الفتي عنهم القول يف

ما   معامطرًا السيّ قدرًا من هؤالء وأجّل خ تكم أعظمأئمَّ  موأنت

 ةمجيع الربيَّ  زلة والفضل عىلٰ  املنوعلوِّ  تعتقدونه فيهم من العصمة

خالفة  نوا به موما اختصُّ  عجزةق بامللونة من اخلوالبين

ليشء ا هذ نس، إنَّ واإل اجلنِّ  عىلٰ وفرض الطاعة   رسولال

 عجيب.

اجلواب عن هذا السؤال فقلت له: إنَّ  :)يَّده اهللاأ (لشيخ قال ا

إالَّ ل منه النفصا ُأقلبه عليك فال يمكنك اينِّ ري أ غ، ايب جد� قر

هم عرفة عنامل ل العلم، ونفيمجلة أهمن ذكرت من بإخراج 

معن زمقال م وإسقاط  تيا، والعلم كانوا من أصحاب الف م أهنَّ

  ه، ذلك وخالف بضدِّ  ألخبارمن سمع ا لِّ لك صلوري حاالرض

م  ا كاذبني  كنَّ  إنْ نا و، وذلك أنَّ وا من أجلَّة أهل الفتياكان وأهنَّ

ن  لفتيا يمقال يف امن  ء القوم هلؤال  بدَّ قولك فال عىلٰ  تضمَّ

لشيعة بل  ا] معرش ]٢٠٢ص [[/ افام بالن ناه عنهم،يكبعض ما ح

يقة احلق عىلٰ  همهبامذ تعلمون  الناصبة العرشما بالكم م

از وأهل العراق ومن مذاهب أهل احلجلمون كام تع ورةلرضبا

 ار.ألمصامن فقهاء  ذكرت

ا نحكيه  ذهبًا بخالف مفتيا م يف ال زعمت أنَّك تعلم هلم فإنْ 

 بيننا اً جد فرق ن مليف ذلك،  ننا بكذبكلم اضطرار مع تديُّ عنهم، ع

ة ما نأنَّنا نعلم وبينك إذا ادَّعينا  ار هم باالضطرعنه يحكصحَّ

تكابرون العيان وهذا ما ذلك ولكنَّكم  علمونصحابك تك وأ وأنَّ 

 .ال فصل فيه

 كان مبثوثًا يفنَّه طرار ألا مل نعلم مذاهبهم باضل: إنَّ فقا

بة احصمن قول الفاختاروا  نخيتارو ء وكانوا الفقها مذاهب

ق جمموع اختيارهمبعني فتفاوالت  فقهاء. يف مذاهب ال رَّ

حنيفة   وأيب هب مالكيف مذ  موجود هذا بعينه إنَّ  ت:فقل

دت ألنَّ هؤالوالشافع واي ومن عدَّ قوال الصحابة من أ  ء ختريَّ

 أنَّك إنْ  ، عىلٰ اضطرارعلم مذاهبهم بال ن نْ جيب أ  والتابعني فكان

قول: إنَّنا إنَّام وابك، فنجعليه يف  دما نعتإنَّ االعتالل ف ذاقنعت هب

فنا يف  ا موقسِّ قهاء يُ  الفألنَّ  هبهم ذابم ارعلم االضطرتعرَّ

نَّ ار أليسبيل االخت عندنا قد أتوا هبا عىلٰ هبهم املنصوصة مذا

 ر.باضطرا م بهك مل يقع العلء فلذلالفقهاق يف مقال قوهلم متفرِّ 

 ما رويتم ال نعلم انلت، ما بامر كام وصفاأل فقال: فهب أنَّ 

 اضطرار؟الفقهاء علم عنهم من خالف مجيع 

قاله صحايب أو وقد  ه إالَّ مي إليا توليس يشء ممَّ : له لتفق

خالفه اآلن،  صار عىلٰ األم ت من فقهاءاتَّفق من ذكر تابعي وإنْ 

م فلامَّ  ع مار،  حيصل علم االضطرعتالل ملاالا رضيته من ناه ممَّ قدَّ

هذه األبواب  يف هلم وبأنَّ ق  ةلاول ال حمأنَّك تق

ه ع عليوهو ما أمج هافي هما عليه غري]] بخالف م٢٠٣ [[ص/

النا ال والتابعني بإحسان، فام بار من الصحابة األمصفقهاء  عندك

دثه مذاهب  ا حيهو ممَّ  ك من مقاهلم علم اضطرار وليسم ذللنع

ء يش ، فبأيِّ إلسالم أحداأهل ختلف فيه عندك من ء وال اقهاالف

ق  املوفِّ ط سؤالك، واهللاتعلَّقنا به يف إسقايف ذلك  تتعلَّق

 هللا.  احلمدكايته وجتب ح  بيشءب. فلم يأِت والصل

: )ده اهللاأيَّ (ي وسني املوسبن احل يف أبو القاسم عيلُّ قال الرش

محل هؤالء  : إنْ يل ذه احلكايةعقيب ه )اهللا أيَّده(قلت للشيخ 

ّمد بن وأباه حم دبن حممّ  رف: إنَّ جعايقولو أنْ  أنفسهم عىلٰ  القوم

هم ا لكنَّأهل الفتي منا وونمل يك عفر بن ج ٰى موس وابنه عيلٍّ 

 لزهد والصالح.أهل ا نوا منكا

يف هذه املكابرة  ناكما ساحمب أنَّ قال: فإنَّه يقال هلم: ه

زناها   عدوٍّ ي و مسلم وذمِّ لِّ كوقول  ن قولكمأليس ملكم،  وجوَّ

كان من أهل   املؤمنني نَّ أمريأ  : له وويلٍّ لب أيب طا نب لعيلِّ 

يع علم مجا ال نا بالنهلم: م ، فيقال بىلٰ : الويقو  من أنْ يا؟ فال بدَّ الفت

من فقهاء  متوهدهب من عدَّ لفتيا كام نعلم مجيع مذامذاهبه يف ا

اب، بن اخلطَّ  رعود وعمبن مسزيد واحابة كاألمصار بل من الص

ا ذلك هو مونا هلم: لق باضطرار، ذلك  علمونتن قالوا: إنَّكم فإ

تنا عن ايحك فقنحن بام يواو ما نحكيه حتكونه أنتم عنه أ 

 قلنا هلم: ونحن عىلٰ  ا نحكيه دونكم،: هو مقالوا ، فإنْ  تهيَّ ذرّ 

 م: بلقلنا هلقالوا: نعم،  ك مكابرون، فإنْ ر ذلالكم يف إنكأص

 كار ذلكإن ة وأنتم يفعنه خاصَّ كم بام نحكيه صل للعلم حاا

 . فصل فيه هذا ما الو مكابرون،

بمذاهب  ريورضالعدم العلم  اعتاللكم يفوهو أيضًا ُيسِقط 
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قد  ، ألنَّ أمري املؤمنني يم الفقهاء هلامن تقس ذكروهة ملا ذّريَّ ال

ان يهم وك]] أشاروا إل٢٠٤الذين /[[ص  قهاءفسبق ال

الصحابة يف قول  امً ا بأنَّه كان متقسِّ واعتلُّ  فإنْ  دًا،منفر  بهمذه

 ه جيب أنْ ف، مع أنَّ ك لروايتهم عنه اخلالرون ذلنكِ يُ أنفسهم  مهف

هب مني يف مذتقسِّ كانا م امود ألهنَّ بن مسعذهب عمر وام رفعن ال

 الضمحالل. ان القول بنيِّ الصحابة، وهذا فاسد م

بمذاهب  ده علمناؤيِّ ويُ يح، الم صحقال الشيخ: وهذا ك

أقاويل  بثاثها يفناوارج مع ة واخللزيديَّ املختارين من املعتزلة وا

 صار.فقهاء األمالصحابة والتابعني و

م جلواب عكرت اوقد ذ :)عاىلٰ ده اهللا تيَّ أ ( خشيوقال ال امَّ تقدَّ

بتقرير األحكام، روف عكتايب امل السؤال يف هذا الباب يف من

 موضعه مستقٰىص  هو يفره هاهنا إذ اعن تكريغني  ووجوده هناك

 .بيانال عىلٰ 

*   *   * 

 ): هـ٤١٣فيد (ت الشيخ امل ة/اروديَّ جلااملسائل 

ج  ا حيتاجميع من عاملًا بكوي نْ أ  ا: أنَّه جيب]] ومنه٤٥ [[ص

د له م ىلٰ ا واحتاج إوإالَّ حلقه العجز فيه، ة يف األحكامه األُمَّ إلي سدِّ

 وإمام.  

*   *   * 

  املرتٰىض  دالسيِّ  /ة)ئل الرازيَّ سا(جوابات امل)/١ (جل سائرال

 :)هـ٤٣٦(ت 

كتابة بال  [علم النبيِّ  :الثانية املسألة ]]١٠٤[[ص /

 :قراءة]وال

الكتابة  سنل كان حي، ه نبيِّ يف ال قدعتَ يُ  أنْ ب جي ذيما ال

 اءة الكتب أم ال؟ وقر

ذلك : الذي جيب اعتقاده يف -فيق التو وباهللا -ب اجلوا

غري  هكتب، ولكونبالكتابة وقراءة ال اً عامل لكونه  جويز،تال

 مرين. األ أحد  قطع عىلٰ ريغبذلك، من عامل 

ع قطَ ي يُ وم التيس من العلل بةاكتالعلم بال نَّ ا ذلك، ألام قلنوإنَّ 

 هلا.   ئزاً وحا اهب عاملاً  يكون من أنْ  ال بدَّ  ام واإلم النبيَّ  أنَّ  ىلٰ ع

 يكون كلُّ  أنْ  ام ال بدَّ أهنَّ  ىلٰ واإلمام ع لنبيِّ اع يف قطام نا إنَّ ألنَّ 

ال  ، وما جيوز عليه وماه وصفاتهلوأحوا ىلٰ اباهللا تع عاملاً  حدٍ او

لتي ة ايعالرشأحكام وبسائر  اتانديلا وبجميع أحوال جيوز،

 ماماإل[ظ: وحيفظها] حيفظها  أنْ   ا النبيُّ هيؤدِّ يُ 

  دٍ واح كلِّ  عىلٰ  ذَّ ال يش ٰى مها، حتَّ ويتقدَّ   ]]١٠٥ [[ص/

كام يذهب  تاء غريه، فاست فيه إىلٰ  حيتاج ءمن ذلك اليشمنهام 

 نا. لخالفون ملا

يعلم  نْ أ بجيف، فال رَ واحلِ  لصناعاتذلك من ا ٰى ا ما عدأمَّ 

النساجة والصياغة،  الكتابة صنعة ك من ذلك. و اً شيئ امأو إم نبيٌّ 

 ة. تابذلك الكالصناعات، فك رضوبعلم ي ال جيب أنْ فكام 

ما  ستقصينا اجلواب عن كلِّ املسألة، واهذه  ا عىلٰ لند دلَّ وق 

بعض  لسؤال ليناها جواباً مفردة أم يف مسألة ال عنه فيهئَ سيُ 

  غايات.ال أبعد إىلٰ ا نهيرؤساء عنه، وانتال

ملعلومات إجياب العلم بسائر ا ىلٰ ي إؤدِّ ب ذلك يُ إجيا نَّ إ ا:وقلن

 واإلمام نبيِّ من ال واحدٍ  كلُّ  يكون نْ واحلارضات، وأ  اتغائبلا

 ها.  كلِّ  تعاىلٰ  معلومات اهللاب حميطاً 

كالقديم   لنفسه ث عاملاً يكون املحدَ  أنْ  إىلٰ  يؤدِّ لك يُ ذ أنَّ  انَّبيَّ و

 جهة معلوم عىلٰ ق بيتعلَّ  أنْ جيوز  احد الالعلم الو نَّ أل، تعاىلٰ 

ق به، رد يتعلَّ ه من علم مفل دَّ ل ال بفصَّ م معلوم التفصيل، وكلُّ 

ون كي لنفسه، وال جيوز أنْ  عاملاً كون ي ال جيوز أنْ  ثحدَ ملا أنَّ و

 أنَّ  ٰى عمن ادَّ  م، ويبطل قولن املعلوماية له هن جود ما الو أيضاً 

 مات. لوعملبااإلمام حميط 

الكتابة قد  ، أنَّ ت وبني الكتابةني الصناعاب الفرق قالوا: فإنْ 

 ي الصناعات.ذلك باق ، وليس كلرشعا ق بأحكامتتعلَّ 

 أنْ   وقد جيوزبناء أو غريمها إالَّ و عة من نساجة أ ال صنا قلنا:

 ة. بي كالكتاعرش  به حكم قيتعلَّ 

 عىلٰ  اءً ستأجر بنَّمن ا أنَّ  ٰى  ترأَال ]] ١٠٦ [[ص/

: ، فيقول الصانعخيتلف أنْ  زوة قد جيالنساج ص، وأيضاً صوخم

ما  ستأجر:امل ولويق ،استؤجرت لهيت العمل الذي قد وفَّ 

  . يت بذلكوفَّ 

أبعد  إىلٰ  بتلك الصناعات ومنتهياً  ملاً ايكن اإلمام عمل  ٰى فمت

 ختلفني. بني امل محيك ه أنْ نكيم يات ملالغا

 ه. اختلفا في امفي عةأهل تلك الصنا رجع إىلٰ قيل: ي فإنْ 

 ذلك سواء.  لكتابة مثلا نا: يفقل

 نَّ أ ي إىلٰ ؤدِّ ذا يُ ه بأنَّ ، ليهاإلتي أرشنا يف تلك املسألة ا ايَّنَّبو

 ذا جاز أنْ إه ة أو كذبه فيام يشهد به، ألنَّ لشهادتصديق ا اإلمامعلم 

 ...  ذباً كونه كا زجتوي مع ةدحيكم بشها

ات م املتلفيَ ِق  يف تعام بقول ذي الصناحيك أنْ   جازوإالَّ 
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ت ق بالصناعافيام له تعلُّ اختلف فيه  ءيش وكلِّ  اياتنروش اجلوأُ 

 مني. املقوِّ  ىلٰ ع خلطأاجاز  وإنْ 

 جهالة وضاللة. كلِّ  ىلٰ ي إؤدِّ ذلك يُ  ارتكاب أنَّ  ابيَّنَّو

   *   ** 

ات)/ السيِّد  ارقيَّ ل امليافئات املساب ا)/ (جو١ج الرسائل (

 ):هـ٤٣٦(ت  رتٰىض امل

ة ئن: [األوعرشو سألة حاديةم ]]٢٨٢[[ص  ون عامل مَّ

 بالغيب]:

ة  لُّ ك  أم ال؟ ه ونكقبل اليشء خيربون ب األئمَّ

قبل كونه، ء بار عن اليشخة اإلاإلمامليس من رشط  جلواب:ا

أيدي  ىلٰ ملعجزات عوز إظهار األنَّ ذلك معجز. وقد جي

ةألا  أيدهيم.  هر عىلٰ ، وقد جيوز أالَّ يظ ئمَّ

م عالشائ ألخبارد علمنا باق  انَّ أ  إالَّ  أخربوا  ة أهنَّ

 ذلك. عىلٰ هم علقد أط اىلٰ ات، فعلمنا أنَّ اهللا تعبالغائب

   **   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض  السيِّد /)١ج ة (ماميف اإلالشايف 

يد يف إلمام يزا أنَّ (ل وقه عنهم الا حكايتمَّ أف]] ٤٠[[ص 

ك جيب ذل ه بأنَّ يلعلتو وكذلك يف العصمة،رسول، ال العلم عىلٰ 

من  ية طريفة ال نعلم أحداً فحكا)، وحي عنهال يث انقطعحله من 

ب تُ كُ  هذه، وأعتقدهمعناها، وال  وإىلٰ  هب إليهاذ ةماميَّ اإل

اية ح هذه احلكيمن رص خاليةً  فات شيوخهم، ومصنَّمقاالهتم

 . معاً  اهوفحوا

 اغوأفرغوا وسعهم وبلم إذا هذا؟! وه  اإلماميَّةيف يقول كو

  لم إىلٰ ل والفضل والعلعصمة والكاماام يف باإلم تهم انتهواايغ

؟ ٰى لغاية القصوتلك عندهم ا كانتو، نبيِّ ال ]]٤١[[ص / مرتبة

   ما هو معروف من ذه املقالة إالَّ حاكي ه عن غلطيكشف  ولو مل

م لإلما ما جيب ، وأنَّ ماماً إ يكون نْ أ  ال بدَّ  النبيَّ  مذهبهم وأنَّ 

م مع ، فكيف ُيتوهَّ  املنزلتنية تعمُّ النبوَّ ألنَّ  يِّ نبلل بجي لكونه إماماً 

 ؟النبيِّ  عىلٰ  -ه فيام ذكر - يزيد م اإلمانَّ هذا عليهم القول بأ

   **   * 

لوا: ويق صاحب الكتاب: (وال يمكنهم أنْ  قال]] ٢١١[[ص 

ل، فإذا الرسو اإلمام ال يزيد عىلٰ ، ألنَّ كذل كلَّ  ملاإلمام يعإنَّ 

ي ن يعرف ما ينتهوإنَّام كا هُأمرائله وامَّ يه خطأ عُ عل ٰى فكان قد خي

ألنَّ األمر اإلمام، و]] ٢١٢ص يف /[[ خربه إليه فكذلك القول

م اله، وإذا مل يعلم اإلمامَّ  مع عُ أمري املؤمنني يف حالر ظاه يف ذلك

 .). ك ذلك؟..ركيف يستدف األُمراء اخلطأ من

ه يف  امكَّ حُ و حابنا بني اإلماممن أص يقال له: من فصل

يقع من   جيوز أنْ أنَّه ال ب إىلٰ ذكرناه يذه يصل الذة بالفالعصم

سادًا  فقتيضيخطأ  -ت داره من دارهم بعد وإنْ  -خلفائه ه ومرائأُ 

 ٰى حتَّ صل به ذلك يتَّ  عليه، بل ال بدَّ من أنْ  ٰى خفين فييف الدِّ 

 فاه. ركه ويتالدتيس

في عليه خ قدول الرسو  يزيد عىلٰ مام الا قولك: (إنَّ اإلوأمَّ 

 ىلٰ اإلمام ال يزيد ع إشكال يف أنَّ  مرائه)، فالله وأُ ّام أ عُ خط

له امَّ أ عُ سول خطلرا لك أنَّه قد خفي عىلٰ ين من أ  سول، ولكنرال

 لت عىلٰ ها، بل عوَّ ومل يتعلَّق بذلك يف شبهة فنحلَّ  وُأمرائه؟

 يف  حكمت به، والقولف فيامكأنَّه ال خمال ٰى ساهلا حتَّ روإ ٰى دعولا

 أنْ  أنَّه ال جيوز يف الرسول  قول يفكال   املؤمننيمريأ 

  ين،  الفساد يف الدِّ ما يقتيضائه فله وخلامَّ عُ من خطأ عليه  ٰى خيف

نحن نجد حزمة امللوك وذوي  يستبعد ذلك و جيب أنْ وليس 

هلم يف  امَّ وعُ خلفائهم  من أحوال ننهم يراعووالسلطان م القدرة

ء ه يشعيهم م عل ٰى فحدٍّ ال خي ىلٰ إه بعدت ما ينتهون في وإنْ  البالد

 ىلٰ حيتاجون إ م وماوتدبريهة بسلطاهنم قاهلم املتعلِّ من أحو

مني،  مللوك املتقدِّ  من اال كثريا من أحوعرفته، وقد عرفنا هذم

مناه يالصفة التاه، وكان بنوشاهدناه أيضًا ممَّن عارص ، وإذا اقدَّ

ة هللا تعاىلٰ ن مَّ مثل ما ذكرناه ملت حافظ  خلقه، وال عىلٰ  ليس بحجَّ

وال ، اىلٰ ]] تع٢١٣ينه /[[ص ة بينه وبمادَّ  ه ودينه، واليعتلرش

مجيع هذه  عىلٰ  ن كانوانتظامه مل ر إمتامهنكِ ة مل نُ وصل سبب وال

 ات التي نفيناها عن هؤالء.الصف

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  ملرتٰىض لسيِّد اا /)٢(ج  ةميف اإلما الشايف

ونه بك ماماإل عىلٰ  النصِّ  وبوج وقد استدلَّ عىلٰ ]] ٧ص [[

ملًا هبا ه عانو، وأنَّ كء منهايشيفوته  ال ٰى تَّ جميع األحكام حعاملًا ب

، ولو أمكن بالنه إالَّ الوصول إلي ال يمكن الوصول إليه  صِّ

عامل    من هو]] إالَّ ٨ص [[تِحن له /يكون املم نْ باالمتحان مل جيز أ 

ه انوامتح يار اإلمامختا هكنوقد علمنا أنَّ من يم ،بجميع األحكام

ة ال يعلم بمجاعات األُ  من  يف ب الكالمبه، ورتَّ  حييط ذلك، والمَّ

منياملتق يف الطريقني الطريقة ترتيبه هذه  . دِّ

د العقل ليس يرجع فيه إىلٰ  وهذا الدليل  فيه من بل ال بدَّ  ،جمرَّ
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 يف ةيَّ عد باألحكام الرشتعبُّ ل بالسمع، ألنَّ ايثبت إالَّ  وت أمر البث

وال فني، اعه عن املكلَّ سقوطه وارتف العقل وز يفألصل كان جيا

ز أنْ والع الَّ حكام إمن هذه األ ءيش  ال بأنْ د به ال يرد التعبُّ  قل ُجيوِّ

ت هذه وحة، وإذا كان العقل غري موجب لثبيكون فيه مصل

  حالٍ  كلِّ يفاإلمام عاملًا هبا فيه كون  فكيف جيب لكام يف حااألح

د العقل يقتضيه جمرَّ  والذي مامته؟من رشوط إ لكبذ مهوُجيَعل عل

َل ند إليه، عُأس لعًا باممضطيكون  بدَّ أنْ مام ال اإلأنَّ  فيه  املًا بام ُعوِّ

 التدبري. ليه يفع

 سيالسمع فل دة من طريقرعية الواا العلم باألحكام الرشفأمَّ 

اإلمام  نَّ أ ا علمنا بالقياس العقيلهب نَّ السمع إذا وردإالَّ أ ليف العق

 كره.ذما سن عها عىلٰ عاملًا بجمي يكون نْ أبدَّ ال 

 *  *   * 

من  بدَّ  يقولوا: ال ه، بأنْ ذكروا غري امبَّ قال: (ور] ]١٤[[ص 

وإالَّ  ء منهاه يشيال يشذَّ عل ٰى جميع األحكام حتَّ يكون عاملًا ب أنْ 

 لكسبيل له إليه وحيلُّ ذ ال لِّف القيام بامكون قد كُ ي ذلك أنْ  مزل

طريق ه ال  عليه، ألنَّ  بدَّ من نصٍّ اق، فاليطال   تكليف مالَّ حم

ك من ألنَّه إنَّام يعلم ذلحاله، من  كمعرفة ذل للمجتهدين إىلٰ 

صّح هلم تلوم من يعرف هذه العلوم أمجع مل استغراق املع اله يفح

ألوقات، د احُّ إالَّ بامتدالك ال تصذ معرفة نَّ رفته، وألمع

ة أحٍد  وفن وق فإذا مل يك، انحمتوبالتجربة واال عليه مل من األُمَّ

)، قال: (ثّم  النصِّ من  ك، فال بدَّ ذللَّف االجتهاد يف ُيك أنْ جيز 

 كونه عاملًا بجميع هذه عقل تعلمون أنَّ جهة ال: أمن يقال هلم

وا: قال فإنْ  ؟و بالسمعأ  نه إماماً من رشط كو ماألحكا

 عقل، طريقة اليف  كممع قيل هلم: إنَّام ُنكلِّ لسم]] با١٥ [[ص/

فرع ال ٰى لذي جيري جمرا السمع وا  إىلٰ تلجأ صحُّ أنْ فكيف ي[

ه قتضيه، [ألنَّ لعقل تة ايَّ أنَّ قض ثبت مل يدّل عىلٰ ذا ذي إلللعقل]، وا

ا إنَّ  يقولوا: نْ أبدَّ من  الفه]، فالخقد ثبت بالسمع ما كان جيوز يف 

 ما تيضيقل قلعل هلم: وأيُّ دليل يف ايقانا ذلك بالعقل، فعلم

َض  كلِّ بيقوم  جيوز أنْ ا بأنَّه قد ع علمنه ممتوذكر  إليه عىلٰ ما ُفوِّ

 يكن عاملًا بجميع األحكام).  مل نْ إه وحقِّ 

ميع جوجوب كون اإلمام عاملًا ب  عىلٰ ا الذي يدلُّ له: أمَّ يقال 

ين، ومتولٍّ الدِّ  ام إمام يف سائرنَّ اإلمأ قد ثبت  هم فهو أنَّ األحكا

 أنْ وز مضه، وليس جيره وغاظاهه، ليله ودقيقج ه،عيللحكم يف مج

ألنَّ من  فته،ص حكام وهذهين واألالدِّ  عاملًا بجميعيكون ال 

ر عند الع  وليته من ال يعلمه، وإنْ كفاء األمر وتبح استقالء ق املتقرَّ

ن ملعترب عندهم كوألنَّ ا ،علمه ىلٰ إ كفوه سبيللَّوه واستوكان ملن 

ٰ امل ونه وك مهان تعلُّ  بإمكعترب معًا به، والطلمضو عاملًا بام ويلِّ  وىلَّ

 ٰ اصالً فال خترج ان حك وإنْ   ذلكطريق العلم، ألنَّ  ه وبنيبين خمىلَّ

َض إليه.إذا كان فاقداً قبيحة تكون  واليته من أنْ    للعلم بام ُفوِّ

وزر بعض أصحابه يست د أنْ اك إذا أرله أنَّ امل ما ذكرناُيبنيِّ 

منه يثق لك من لذ تارخي بدَّ أنْ  فال تهكفيه تدبري جيوشه ومملكويست

يشكُّ فيه من ما  ضبه يف بعنَّه ربَّام جرَّ إ ٰى تَّ ح عرفة واالضطالعبامل

اضطالعه عليه، وليس  بمعرفته به و واثقاً يكون  حاله، وفيام ال

من  نده، إىلٰ وسياسة ج ُأموره، ريرته، وتدبض أمر وزاُيفوِّ  جيوز أنْ 

ن م نممَّ ه ء من ذلك، لكنَّله بيش علم ال ف، عرُّ التم ولُّ التعن يتمكَّ

 ٰى ]] ومت١٦  البحث واملسألة، /[[صني حائل بينه وبوال

 واالضطالع كانالعلم ي فقد امللك من هذه حاله، يعن ٰى كفاست

 واستحقَّ  ،ري موضعها هلا يف غاً مقبحًا مهمالً ألمر وزارته واضع

 واحدٍ  كلِّ  كمواإلزراء عليه، وهذا ح اللومالعقالء هناية من مجيع 

ض ه ال جيوز أنْ ن ُأموره، فإنَّ م ه مهام� فين يستكمع ما منَّ حدنا أ  ُيفوِّ

ن لكنَّه يتمكَّ  لصناعةبتلك امن ال معرفة له  يصنعه إىلٰ  د أنْ يما ير

دنا كلفاعالً لذمن رأيناه  مها، وكلُّ فها وتعلُّ من تعرُّ   يف مجلة هعدَّ

ما  يعللعلم بجم فيتكسمليام اعتربناه بني فقد افرق فالسفهاء، وال 

 لامءعا قبَّح الهل ، ألنَّ العلَّة التيضهده للعلم ببعني فقإليه وبُأسند 

ه، وهذه لعلم بام توالَّ فقده لعه هي ء من ال يعلم مجيوالية اليش

يف  الكلِّ  مالبعض حك مذا كان حك، ألنَّه إضالعلَّة قائمة يف البع

ٰ الستكفالوالية وا لم عض كفقده للبعالبم للعل اء ففقد املوىلَّ

ٰ نَّ العقالء يف أ شكُّ وليس ي ،لكلِّ با وزارته أو   بعض امللوك لو وىلَّ

ان ة أو شطرها لكالوزارتابة وه من ال يعلم أكثر أحكام الكتابتك

 ٰ ها،  نشيئًا م ملمن ال يع وزارته حكمه يف فعل القبيح حكم من وىلَّ

 ٰى جمر اءكفتسوليس جتري الوالية واال كتابة،ك القول يف الوكذل

  كان له سبيل إىلٰ  ذامن ال يعلم إء ليشتكليف افإنَّ ليف، كالت

كان  ح وإنْ ستكفاء أمره من ال يعلمه قبيه واتحسن، وواليمه عل

ٰ امل  يعلم. نًا من أنْ متمكِّ  وىلَّ

سن منه أحدنا حي  اهد ألنَّ ش ل مثال يف ا األمرين ني وللفرق أيضًا ب 

ن كا ات إذا بعض الصناع م عل  ده بعض غلامنه أو أحد أوال كلِّف يُ  أنْ 

اعة ن يه ص ولِّ يُ  نْ منه أ  علم هبا، وال حيسن ال  الوصول إىلٰ نًا من تمكِّ م 

  أكثرها. ، أو ال حيسن حيسنها هو ال  وجيعله رئيسًا فيها وقدوًة و 
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عن  ر من عدلاذأنَّ اعت ما ذكرناه ح]] وممَّا ُيوضِّ ١٧[[ص /

ع واضح، واق  نهسحي مور بأنَّه ال يعلمه والمن األُ غريه أمرًا  والية

يقدر  بأنَّه اليف العدول عنه اعتذاره أنَّ  لعقالء، كاماه عند موقع

ء والية اليشأنَّ  فلوال دل فيه عنه أيضًا صحيح واضح،ما ع عىلٰ 

 حيسن وال الر بأنَّه سن االعتذان ال يعلمه قبيحة غري جائزة مل حيم

ية قبح الوال يفه ل بغري ذلك ممَّا ال تأثريالعتذار  ال حيسن ايعلم كام

 خللقة.اة وأيكاهل

 حكامعلمه من األإمام فيام إنَّ اإلمام  يقول: أنْ ألحد  وليس

مجاع يمنع ناه، ألنَّ اإلاعتمد ك فيامدون ما مل يعلمه، ويطعن بذل

 ن وإنْ يئر الدِّ اسإمام يف  نَّ اإلمامأ من ذلك، وال خالف يف 

 اإلمامة. ٰى ل معنتلف يف تأوياخ

ع بجميكونه عاملًا  وجوب ة عىلٰ ليف الدال مكاللا وإنَّام بنينا

يكون إمامًا  جاز أنْ ولو  ين،ر الدِّ امًا يف سائكونه إم عىلٰ األحكام 

يكون عاملًا  عندنا أنْ ن بعض مل جيب ين دون الدِّ يف بعض م

نَّ ذلك أ عىلٰ   أيضاً لُّ ممَّا يدو امًا فيه،ليس هو إم يبالبعض الذ

ة يفاإلم م من ام ع بللرش اً ين، وحافظلدِّ ا ام قد ثبت كونه حجَّ تقدَّ

ة، فلو جوَّ داأل كونه  ك يفلعنه لقدح ذبعض األحكام  زنا ذهابلَّ

ة من وجهني:   حجَّ

ين ومل ا ذهب عنه من أمر الدِّ يكون م أمن أنْ ا ال نا: إنَّ أحدمه

أدائه، عن نقله وواإلعراض  كتامنه، ةلألُمَّ  قفا اتَّ املًا به ممَّ عيكن 

ا ، وإذا كنَّيهااز ذلك علجو ىلٰ ع كتابال من مٰىض  يامفا ا قد دلَّلنألنَّ 

بيان اإلمام واستدراكه  ىلٰ ن إامها من الكتنفزع فيام جيوز علي امإنَّ 

زنا عىلٰ  ٰى فمتليها، ع يذهب عنه بعض األحكام  اإلمام أنْ  جوَّ

يف كون ذا قادح لينا، وهإع ع الرشيا بوصول مجرتفعت ثقتنا

ة بال شكٍّ اإلم  .ام حجَّ

وإشكال   ين عنه،ض الدِّ هاب بعيز ذو جتنَّ خر: أ آلا هوجوال

ر عن قب]] األحكام عليه من١٨ص [بعض /[ له واالنقياد ل قووفِّ

ة، وليس ألحد أنْ له قادح يف كوبول قور عن ق له، وما ُينفِّ   نه حجَّ

كونه  ىلٰ وا عتدلُّ  فيجب أنْ   منفِّرريغذكرمتوه   جتويز مايقول: إنَّ 

رًا، وما تُ من وه لو كان ذكرمت  الذيإنَّ  :ل لكمقان م رون عىلٰ نكِ فِّ

رًا لوجمن زه  ب أنْ فِّ ل قوله قبو ماإلما عىلٰ ال يصحَّ ممَّن جوَّ

ز ما ذكر نَّ منعلم بأواالنقياد له، ويف ال ينقاد له  متوه يصحُّ أنْ جوَّ

ما  بالتنفري ا مل نعنِ وه، ألنَّ ا اعتربمتم بطالن ىلٰ ره داللة عمويمتثل أ 

ذا مراد أحد س هوليقياد، االنة صحَّ ع رفيو يمنع من قبول القول،

لني من املح ها، والذي ر فيالتي ُيذكَ  بذكر التنفري يف املواضعصِّ

ويزهم عليه اجلهل ببعض يكونون عند جتام ال ة اإلمأردناه أنَّ رعيَّ 

 ء إىلٰ واالنتهاياد له، قله واالنوق كون إىلٰ طره يف السشين والدِّ 

زوا ذلأوام جميع ما هو  بعاملأنَّه دوا اعتقو ه،ليعك ره إذا مل ُجيوِّ

 السكون قتيضام يياحلالني ف أنَّه ال فرق بني ٰى دَّع، فمن امام فيهإ

م يف احلالني  ٰى ادَّع لعقله، ومن مكابراً ل كان والقرب من القبو أهنَّ

ن جهتهم وعهام منكر وقي نقياد والالالقبول واصحُّ منهم يمعًا 

التنفري دفع رد بن ا ملنَّ ا، ألمنكال ىلٰ عن ، ألنَّه غري طاعاحمق� كان 

ه لو ُأخرج ما أنَّ  رناه، عىلٰ ة، وإنَّام أردنا ما ذكن والصحَّ اإلمكا

راً يكون م ذكرناه من أنْ  زه ألُخرج جتويز   وقوع القبولنفِّ ممَّن جوَّ

رًا يكون من ن أنْ حاهلا مة ويف وَّ حال النب لنبياء قباأل ئر عىلٰ االكب فِّ

 فإذا كان ذلكزها، ن جوَّ هم ممَّ ائعرشبل ملعاوقوع تصديقهم و

املكلَّفني  أنَّ  ري الذي هويز الكبائر من حكم التنفخمرج لتجو غري

احلدِّ الذي  عىلٰ  قول النبيِّ  كون إىلٰ من السال يكونون عنده 

يام لقول ففكذلك ا ،ئته منهااووثقوا بربذا أمنوها إيكونون عليه 

نحكمنا به  ن، يالدِّ بأكثر اجلهل ليه ع زجوَّ  من حصول التنفري عمَّ

عن رًا كبائر منفِّ ما عناه من جعل جتويز ال به إالَّ نعنِ ا مل ألنَّ 

 .األنبياء

عاملًا بجميع   ]] كون اإلمام١٩[[ص / عىلٰ ويدلُّ أيضًا 

 ين، وليسيع الدِّ مج داء به يفوجوب االقت األحكام ما ثبت من

 اليشء بمن ال يعلمه.االقتداء يف  يصحُّ 

مه دون ما ال لي به فيام يعا نقتدنَّ ل: إيقو أنْ الف مخلل يسول

ثبوت ين، وأنَّ مام يف مجيع الدِّ ه إمن قبل أنَّ  ا بيَّنَّا قد يعلمه، ألنَّ 

بام وإذا ثبت  ،به يف الكلِّ  ٰى  كونه مقتديقتيض امًا يف مجيعهونه إمك

ل اختياره، ووجب األحكام استحا بكلِّ عاملًا  هوجوب كون هذكرنا

ال يعلم مجيع  ةمن األُمَّ  ختيارهوم باق من يألنَّ ، يهلع النصُّ 

 ته؟ه صفذخيتار من ه األحكام، فكيف يصحُّ أنْ 

ا حوالة صاحب الكتا ل مب يف أ فأمَّ المه يف  ا حكيناه من كوَّ

فام  معصومًا، مكون اإلمايف إبطال  هما سلف ل هذا الفصل عىلٰ 

ا ند نرصتعن يهعل مالينا الكبطالنه، واستقص ابيَّنَّيه قد نا علأحال

 اإلمام.مة  وجوب عصلَّة يفاألد

ا   ذلك إىلٰ  ٰى الَّ أدَّ (وإ :االستدالل ا منقوله فيام حكاه عنَّ فأمَّ

ف ما يتكل حملَّ  سبيل له إليه، وحيلَّ  القيام بام اللَِّف قد كُ  يكون أنْ 

ي بل الذ اه أيضًا،وال نلزمه إيَّ  ظنَّهما  عىلٰ  ال نعتمد ااق)، فإنَّ ال يط



 ٤٢٥  .................................................................................  العلم) ٢صفات اإلمام / ة / اإلمام) ٧٤(/  فلاألرف ح

در ما ذكرنا يف ص القبيح هوعل ساد وفمن الفك إليه ذل إىلٰ  يؤدِّ يُ 

 كالمنا هذا وأشبعناه. 

يعلمه  من ال األمر  العقالء يستقبحون استكفاءأنَّ  ابيَّنَّوقد 

الفعل من  يقبح هذا  علمه سبيل، وليس إذا مل ن له إىلٰ كا وإنْ 

القبح   جهاته، ألنَّ طاق ال جيب قبحال ي يفًا ملالث كان تكيح

يقبح يكون ما مل  أنْ ، وقد جيوز قال يطايف ما تها تكللمجن م ةريكث

 ريه.هلذا الوجه يقبح لغ

 بجميع عاملاً   كونهه: (أمن جهة العقل علمتم أنَّ قول افأمَّ 

صل فليف ا انَّبيَّ )، فقد ؟ام من رشط كونه إمامًا أو بالسمعاألحك

 ]]٢٠ ام ليس /[[صع األحكبجمياإلمام عاملًا كون  م أنَّ دِّ املتق

ز أنْ ، ألنَّ العقل نها يف العقلمبدَّ تي ال فاته الن صم ال  كان ُجيوِّ

 إماماً  ط كونهائع، فكيف ُجيَعل من رشوالرشمن  ءلعبادة بيشتقع ا

ري هذه ًا، وليس جتعجيوز يف العقل ثبوته وانتفاؤه م يف العقل ما

ا يف العقل ام عليهإلم تلك جيب كون األنَّ العصمة،  ٰى فة جمرصلا

 ه عاملًا بجميعمل نجعل كون وإنْ ا غري أنَّ ع وبعده، لرشا لقبو

ا بعد العبادة فإنَّ  امة،مة يف اإلليَّ وط العقاألحكام من الرش

ين نعلم بدليل يف مجيع الدِّ  اإلمام إماماً ت كون ، وثبوائعبالرش

 من ًا بجميع األحكامكون عاملي  من أنْ دَّ نَّه ال بل وقياسه أقالع

 جوه التي ذكرناها.الو

ل ما ذكرناه العق لك إىلٰ ضافة ذبإ تابد صاحب الكراأ  نْ فإ

بة ة الواجائط العقليَّ فة من الرشالص هال نجعل هذا أنَّ  ابيَّنَّالً فقد أوَّ 

ا ذكرناه مكان املراد  ائع، وإنْ عبادة بالرشعقل ارتفاع الويز اللتج

ا نعلم بالعقل نَّ أ  ٰى معنالعقل ب إىلٰ ضافته إيمنع من  سانيًا فليث

ته  ًا بجميعها. اإلمام عامل وب كونائع وجلرشتقرار ااسد عب وأدلَّ

يقوم بذلك  نْ  أ حُّ وا: كيف يصقال ل صاحب الكتاب: (فإنْ قا

يستدلَّ حاًال  قيل هلم: بأنْ  مع العلم؟  إالَّ ال يصحُّ والقيام بالعمل 

 ه احلكمي يلزمالتوازل نزل من النيفيعرف ما ال وجيتهد حبعد 

د كاجلهاجتهاد أي واالالر ىلٰ إا يف كثري منه يرجع وبأنْ  فيها،

ه ب يقوم بذلك عىلٰ  جيوز أيضًا أنْ  وغريه، وقد ء علامليراجع ا أنْ حقِّ

د جيوز األقاويل، وق  أصحِّ  نده منويستشريهم فيحكم بام ثبت ع

كم حي ء، وأنْ امل من العللَّف القبوكيُ  أيضًا من جهة العقل أنْ 

[فيام  هلقون حكم احلاكم، وكام ناس يفكثري من ال ام يقولكلك بذ

، وقد ٰى ب الفتو] الناس] يف با]٢١من /[[ص  ه كثريَف بُكلِّ 

َض إليه [من األحكك علريستد ًا أنْ جيوز أيض لرجوع ام] بام ما ُفوِّ

ة التي  حاد أو إىلٰ أخبار اآل إىلٰ  ةد  ثبت أهنَّ ق قول األُمَّ وقد  ،ا حجَّ

َض إليف فيامكلَّ يُ  أنْ  جيوز  يعلمه  مل ام وه  ما علمه حيكم في ه أنَّ  ُفوِّ

د تعبُّ ا جيوز يف العقل ورود الذي ذكرناه ممَّ نَّ مجيع الفيه، ألوقَّف يت

 .). .به.

اإلمام وهو ال  قبَّحنا واليةنَّام ا إأنَّ يقال له: هذا كالم من يظنُّ 

وقد  ل،يا سبهبالعلم  ىلٰ يكن له إ من حيث مل ميعلم مجيع األحكا

بام  العلم ها إذا كاندمكع ضعد السبيل يف هذا املوجوأنَّ و ابيَّنَّ

ٰ امل سند إىلٰ أُ  فقد  ة معيهذه الوال أو أنَّه ال بدَّ من قبحمفقود  وىلَّ

دته الم عىلٰ الك العلم، فال حاجة بنا إىلٰ  من وجوه العلم  ما عدَّ

ه طريق أنَّ  عهاي مجيفلو ثبت  هيها، ألنَّ اإلمام إل عيرج التي جيوز أنْ 

دناه،  اعتمْل بامكام مل ُخيِ حاألب ةاملعرف لم، وموصل إىلٰ عال إىلٰ 

ظنٍّ  ىلٰ إبكنه وال  علم ال يوصل عندنا إىلٰ  أكثر ما أوردتهفكيف و

 صحيح.

منا الفر  أنْ  قتعلِّ ليس ملف والوالية، فالتكليق بني وقد قدَّ

 يتعلَّق به.

ستكفي بعض ي أنْ ه كرتذما  عىلٰ  أجز قياساً يقال له: ف ثمّ 

ًا من  لم شيئ، من ال يعتهلكمم وكنا أمر وزارته وتدبريلحكامء م

  ها وطها أو ال يعلم جلَّ ]] ورش ٢٢ة /[[ص أحكام الوزار

 ن أنْ نًا ممتمكِّ  ن ذلك منه من حيث كان الوزيروحيس ومجهورها،

 ،ل بعد حاد منهم حاالً ي حيتاج إليه أهل املعرفة ويستفيسأل عامَّ 

 يف اجحيت عرفة واهلداية والبامل يها من يثق منهلِّ ويُ  أنْ  نويعدل ع

ة، مع أنَّ ستزادة واستفادا كامها إىلٰ رة وأحالوزا وطلعلم برشا

 ، فإنْ ذكرناههبام متساوية إالَّ فيام  يظنُّ  واهلام فيامأوصافهام وأح

 قبحه وطولب موقفًا ال يشكُّ مجيع العقالء يفأجاز هذا وقف 

ه العقالء، فإنَّ  إىلٰ قبحه ئر ما يرجع يف سا وبني هزما أجا نيبالفرق ب

 .نع منهم رقًا وإنْ ف دجي ال

لَّة  ما أجزته يف اإلمام والعبني هذا وبني  فرق له: وأيُّ قيل 

ام حاصلة  باألحكللعلم حسن واليته مع فقده  قت إىلٰ طرَّ تالتي 

 م.والتعلُّ  فعارضناك به؟ وهي إمكان التعرُّ  فيام

به، ألنَّني   ا عارضتميف اإلمام مزته أجا مشبه يس يل قال: فإنْ 

ٰ يُ  نْ أ ُأِجز مل نم األحكام، وال يعلمة من اإلما وىلَّ  يعدل هبا عمَّ

 .هن هذا الوجيعلمها، وإلزامكم تضمَّ 

نَّه ليس من  هبك، ألمذ ىلٰ ل له: ال بدَّ من جواز ذلك عقي

 يس منه لم، كام أنَّ ميع األحكاجرشوط اإلمامة عندك كونه عاملًا ب
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ة وأكثرون أفضل األُ يك ندك أنْ ها عوطرش   يكن  مل ذاإو هم ثوابًا،مَّ

ن حصل فيه يعدل  جاز أنْ رشطًا كرناه ما ذ  غريه بعد أنْ  إىلٰ عمَّ

ن من التعرُّ ن لك الغري ممَّ يكون ذ ا هو نَّ هذل، ألف والتوصُّ يتمكَّ

ل.ط عنالرش  دك دون األوَّ

ها يعلم من الته روزايلِّ ويُ  ك أنْ لِ قبح من املَ  قال: إنَّام فإنْ 

هلام كان  نْ حيسنها، وإ ال نم مر كتابته إىلٰ ]] أ ٢٣ص وُيسنِد /[[

يت ان يف ذلك رضر عليه وتفوسبيل من حيث ك فالتعرُّ  ىلٰ إ

ته، دبري أمر مملكر من تيتأخَّ بام  يسترضَّ  ه ال بدَّ أنْ ألنَّ  ،ملنافعه

م كاح األنَّ أل ة،اإلمام يس هذا حكملمن تنفيذ ُأموره، و ٰى ويتامد

ها اإلمام اليت التي  عىلٰ رها وال أخُّ ت يف اهللا تعاىلٰ  عىلٰ  رضر والَّ

رها خُّ صل غري واجبة بالعقل فتأادة هبا يف األذا كانت العبحد، وإأ 

زه العقل. بأنْ  أوىلٰ   ُجيوِّ

ه لو كان قبح هذه الوالية ما ظننت، ألنَّ  ر عىلٰ س األم قيل له: لي 

رناها  التي  وت منافعه لوجب أنْ فك، و ِل َمل ار ا ترضس ا  إىلٰ يرجع قدَّ

يه رضر دخل علن ال ي بعض م  عىلٰ ه ال ح ا رن ن منه والية من ذك حيس 

يس ، ول ه فوت منافع  ء من ه، وال يلحقه معه يش ر أمر تدبريخُّ يف تأ 

قد ختتلف أحواهلم ك ِل رعايا اَمل  م أنَّ ا نعل هذا التقدير بمستبعد، ألنَّ 

ر أمر تأخُّ ب  سترضُّ ي فيهم من  ن ورهم فيك وك من ُأم لِ فيام يمسُّ اَمل 

مجيع  ذا كان ا حكمه، وإ هذ ن ويكال  وسياستهم، وفيهم من تدبريهم 

 امللك عىلٰ مل يعد منها رضر  ية وإنْ بحون هذه الوال العقالء يستق

ليس] علَّة ر [وأنَّه لرضترب با ال مع  علمنا أنَّه  قباحهم اُألوىلٰ كاست 

  ه.َض إلي ي بام ُفوِّ فالقبح فقد علم املستك 

ر يعود به من الرض اكرناه يف الشاهد ملما ذقبح  وبعد، فلو

ر صول الرض من علم بحء إالَّ العقال يستقبحه من ال نْ أ لوجب

، ولوجب أنْ  عىلٰ فيه  له من كثرة ما يعود  احهمبيكون استق املويلِّ

يكون  ٰى يه أعظم حتَّ ثر، ولومهم علليه أكر علرضبه من ا

 هذا ، وكلُّ نقصانهب صوينق ته،دابزي يزيد ربعًا للرضااالستقباح ت

قبح  من جعل] بني ]٢٤ق /[[ص فر اله أنَّ  عىلٰ عَلم خالفه، ا يُ ممَّ 

به عود يما   إىلٰ علمه وال يضطلع به راجعاً األمر من ال ي استكفاء

ائح كالظلم نَّ مجيع القبعت أإذا ادَّ ة ر، وبني املجربِّ من الرض

ملا الشاهد  قالء يفلعا قبحهااست امطاق إنَّ يوالكذب وتكليف ما ال 

ا الرضمن  يلحق فاعلها و باللوم أ  ابقلعباستحقاق ا ر إمَّ

حسنها من فعل اهللا  قت بذلك إىلٰ لعقالء، وتطرَّ  من االتهجنيو

 ز عليه االسترضار. جيملمن حيث  تعاىلٰ 

ا قو ول من العلامء كام يقال يف ُيكلَّف القب وز أنْ لك: (جيفأمَّ

ام ي إنَّ ، فإنَّ العامِّ احلاكم) مس يف حكانل من اكثريوله ، ويقٰى الفتو

غ وّليًا يث مل يكن مته من حمن غريف القبول لَّ كيُ  نْ يف العقل أ  ُيسوِّ

يرجع فيام ال  أنْ جاز فقضاء فيه، يام جهله وال منصوبًا للللحكم ف

س هذا حكم اإلمام، ألنَّه ذلك فرضه، وليألنَّ غريه،  يعلمه إىلٰ 

ن ه، ولو كايف مجيع ءلقضاب لوصنين، واملدِّ سائر اليف  احلاكم

 ٰى يتساو ه جلاز أنْ عنم كحلقوط والية اي يف سلعامِّ بمنزلة ا

 العلامء. ىلٰ د بالرجوع إبُّ تهام يف التعمنزل

ا احل  م فيه،جيهل شيئًا ممَّا نصب للحك نْ وز أاكم فليس جيفأمَّ

ل ما  كومعرفة عنده باحلكم كان سفيهًا، صب حاكًام ال ومن ن

ن واليتهم، مام فهو خارج مل اإلمن ِقبَ  نوتولُّ ملا امكَّ احلُ  جيهله

 .له معرفة به ممَّن م غريهمام أو حكاإلم كح وموقوف عىلٰ 

كرتم ما ذ يف اإلمام قالوا: لو جاز تاب: (فإنْ قال صاحب الك

العقل كثريًا ممَّا نجيز من جهة  ا: إنَّ يل هلمجلاز يف الرسول مثله. ق 

جيتهد  بأنْ م  األحكايف تعاىلٰ  ]]٢٥ /[[ص بَّده اهللاعتي أنْ ذكرناه ب

ر عنده يفحيكم بام تق أو بأنْ  من ذلك   كثريقَّف يفيتو أو بأنْ ه قلع رَّ

ز التعبُّ ال  ن العقل كاام نمنعه اآلن ال ألنَّ ما شاكله، وإنَّ  إىلٰ  د ُجيوِّ

 خالفه...).  عىلٰ الرشع دلَّت  لة يف الدالبه، بل ألنَّ 

م مايف اإل اهك إيَّ تزال كإجلرسوت ذلك يف ازأجه: إذا يقال ل

ةم نارذكاحدًا، وما مرين عليك وكان الكالم يف األ  ن األدلَّ

مة املتق اكًام ألنَّ الرسول إذا كان ح ف يف املوضعني، يتناول اخلالدِّ

ا  ًا باألحكام مه عامل من كونين، وإمامًا يف مجيعه وجب لدِّ ئر اايف س

 .أوجبناه يف اإلمام

ر  : (حيكم بامكا قولفأمَّ   مواضع)، فإنْ  ف يفوقَّ تعقله وي يفتقرَّ

حكم  صبه للوع نرشفيه حكم م اىلٰ عت لك فيام هللانَّه يفعل ذأردت أ 

 اده بكلِّ فس ابيَّنَّالذي هذا ممَّا ال جيوز، وهو اإلمام فيه، ف به وجعله

م، وإنْ   ليس العقل فيام ع إىلٰ ف أو يرجتوقَّ نَّه يأردت أ  الذي تقدَّ

دة فيه هي  بل العبا ضيًا له،ممكًام به وحاوع نصب رشيه حكم مف

 ام نوجب أنْ ا إنَّ نَّ اه، ألا ال نأبممَّ ا ذفهالعقل،  إىلٰ  أو الرجوعف التوقُّ 

وحاكًام هبا ممَّا يها فَل إمامًا وعة التي ُجعِ حكام املرشيعلم مجيع األ

يه إمام ف ع الذي هوالرش م ليس من مجلةفيه حكه، أو ال حكم في

 اب نرجع إذا ُسئِلناهذا اجلو ٰى معن ىلٰ إو وجبناه،  أ رج عامَّ األهله خ

ة حكام كعض األيف ب  يِّ نبال فما روي من توقُّ  عن سبب قصَّ

م ه حكليه مل يكن ف ألنَّ الذي يتوقَّف  لة وما أشبهها،املجاد
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من  صنعه هو ما ه فيه يف رشعه فيجب علمه به وفرض

اه نكرنم ما أ كوليس هذا حالوحي، ف وانتظار وقُّ الت

نة التي ة املبيَّ ام باألحكام املرشوععلم اإلم د] من فق]٢٦ [[ص/

 . هافي امهو إم

يف حكمة  قال هلم: أجيب عد، فإنَّه يب: (وبالكتا قال صاحب

ذلك قالوا ب أ فيام يقوم به، فإنْ اخلط من اإلمام ال يقع العقل أنْ 

عاملًا  يكون كام ها يرفع إليباطنة ممَّ باألُمور اليكون عاملًا  مهم أنْ لز

جتويزهم الغلط  بدَّ منمل يقولوا بذلك فال  م إنْ هنَّ ، ألحكامألاب

أخذ عليه الشهود، ومن يكذب  ىلٰ  عدِّ امة احلثّم ذكر إق ، ه)يعل

ه، قال: (وهذا  يستحقُّ هو الو عمرو  إىلٰ املال من زيد ودفعه 

 الناس، وعىلٰ أحوال  غيب وسائرون عاملًا باليك أنْ  عليهم يوجب

رفًا بالصنائع إلمام عاايكون  أنْ  انمهم شيوخالوجه ألز اهذ

 ..). رتافع فيه.ال صحُّ غري ذلك ممَّا ي ف إىلٰ واحلر

 طن األُمور ومغيبها جيرينَّ العلم ببوا: كيف ظننت أقال لهي

نَّام أوجبنا ا إأنَّ علمت  اه من العلم باألحكام؟ أَوماوجبنأ ما  ٰى جمر

يف   عوحكم مرش هللا تعاىلٰ  ناألحكام من حيث كاإلمام بإحاطة ا

ل هف به وإمامًا فيه؟ حاكامً عليه إمضاءه، وجعله دث أوجب ااحلو

وواجب للظاهر رشعه،  دث حكم خيالفاحلوا  باطنيف  تعاىلٰ هللا

دعبه؟ وكيف  اإلمام العمل عىلٰ  ت من مجلة الغلط يف احلكم دَّ

طن بريء ابال ممَّن هو يف الأخذ امله وقُّ من ال يستح عىلٰ  دِّ امة احلإق 

ة مال ]  ]٢٧[ص وهو حكم اهللا يف /[  يف ذلكطٍ وأيُّ غل ؟نهذمَّ

مضاءه دون مته وإام إقااإلم عىلٰ  جبأو ذيهذه احلوادث ال

 اإلمام فيه؟ بادة عىلٰ باطن الذي ال عال

  تعاىلٰ كون هللاي س جائزًا عندك يف العقل أنْ ألي :ّم يقال لهث

 ام؟ا اإلما ال يعلمههلية بيَّنها ودلَّ عيعالرش ام يفحكم أو أحك

 املذهب. ة هذاألنَّه يف تعاطي نرص، ن بىلٰ مبدَّ  الف

د اإلمام احلوادث تعبَّ  بواطن حكم يف  تعاىلٰ هللا هلف: فيقال له

 ان املشهود عليه مستحق� ة كوفعبَّد بمعرأو غريه؟ كأنَّه مثالً تبه 

ل:  اق  يف شهادهتم، فإذا صادقون لشهودقيقة، وأنَّ ااحل دِّ عىلٰ للح

اإلمام باألحكام وجب علم أ لزمت من أ  كيفله: ف ال، قيل

ان يلزم ام كه؟ وإنَّ ال عبادة بو يهفع يعلم ما ال رش  ة أنْ وعرشامل

يف الباطن  بَّدعقد ت عاىلٰ لو كان اهللا ت ناقضة أنْ سبيل امل ك عىلٰ كالم

 عليه أنْ وأجزنا ا، مام العمل هباإل ىلٰ أوجب عبعبادات وأحكام و

 أجزناه واضح.نكرناه وأبني ما  قرالفو ُه،ا مل ُنِجزْ ا ممَّ ال يعلمه

لمه  ال يع فيام اهللا تعاىلٰ م حك فأنا أقول أيضًا: إنَّ ل: قا فإنْ 

 الجتهاد واالستدالل.فرضه عليه هو ااإلمام و

ل ائه، بد بإمضالل هو احلكم املتعبَّ ستدالله: ليس ا قيل

 الطريق رينفسه غاحلكم، واحلكم يف  ق إىلٰ يتدالل هو الطراالس

و التحليل، م أ يف احلادثة التحري  تعاىلٰ هللاان حكم اك فإذا ليه،إ

 عاملًا باحلكم يكون  من أنْ ال بدَّ ين، فمجيع الدِّ  يفم كحاواإلمام 

قبحه جواز ما ذكرناه ممَّا يست إىلٰ  ٰى إالَّ أدَّ نفسه ال بالطريق إليه و

 .لعقالءا

 ذلك إنَّ كلَّ الكتاب: (وبعد، ف ال صاحب]] ق ٢٨[[ص /

ذه ن هبيجب إذا كانوا يقومول هلم: فاراء، فيق م األُ هم يفيلزم

 وأنْ  الذي ذكرتم، للوجه ألحكام اني بكلِّ ملعا وايكون األُمور أنْ 

كون هبذه الصفة، ال ي أمري وحاكمد باختيار يرد التعبُّ  نْ ال جيوز أ 

مهم فمن هذا الوجه ألزبه، وا ما تعلَّق  فسادُيبنيِّ وبطالن ذلك 

 ما يعلمه ني بكلِّ ملكونوا عاي ام أنْ إلمايف ُأمراء  شيوخنا

 .). اإلمام..

ين، يع الدِّ  يف مجبوالةٍ  امهكَّ م وحُ ماإلاء يقال له: ليس ُأمرا

ا هبذه كانو إلمام، ولوم يف مجيع ما حيكم فيه اليس إليهم احلكو

  امًا يف كَّ ونون حُ وكيف يكمام، يف اإل وجبناهالصفة للزم فيهم ما أ 

طالعة لنوائب ماحلوادث وا ري من  كث هم يفد يلزمق ين ومجيع الدِّ 

اد الستبدًا عليهم اورظحمن حكمه فيها، ويكو ىلٰ ع إاإلمام والرجو

 واحدٍ  يكون كلُّ  مري واحلاكم أنْ الذي جيب يف األضائها دونه وبإم

كون ي هلذا ماه، وته عليت واليعاملًا بام ُأسند إليه، وقرصهام نم

 ىلٰ يفة له علخبعضهم ون ة فيكمجاع ءلبلد الواحد خلفالإلمام يف ا

وجباية  اجرخلا الثغور، وبعضهم عىلٰ  اجلامعة واحلرب وسدِّ  تدبري

الناس، وجيوز أيضًا  ام والقضاء بنياألحك م عىلٰ وبعضه موال،األ

 احدتصُّ وفاء خيعية مجاعة من اخللحكام الرشاأل يكون له عىلٰ  أنْ 

 ، وكلُّ هيقوم بعة ويلذي حيسنه من الرشكم يف اجلزء ااحل بوالية

 ريغ ةله، ألنَّ واليته عامَّ يكون يف اإلمام مث نْ  يمكن أ الا ممَّا ذه

ة، وهو خا  جيب عىلٰ اجلميع، فالذي وحاكم يف   الكلِّ إمام يفصَّ

ه توالَّ  األمري أو احلاكم عاملًا بامكون ي اإلمام أنْ قياس قولنا يف 

َض إوفُ  علم لجب فيهم او أنَّ األُمراء لو ىلٰ هكذا نقول عليه، و وِّ

يتهم باالختيار، م مل يستحّل حصول والثل اإلماماألحكام  ربسائ

ا إنَّام  اإلمام، ألنَّ لذي ذكرناه يف دِّ ااحل ىلٰ عليهم ع نصُّ ال بومل جي

ام األحك مع كونه عاملًا بكلِّ  مامإلا اختيار ا]] أحلن٢٩[[ص /
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ة ال يعلم مجيختياره م التويلِّ  املنَّ جهة أ من  ال فاألحكام،  عن األُمَّ

سائر األحكام  صفته، واإلمام يعلم ر من هذهانهم اختيم يصحُّ 

ني من ليس  لعامل هبا وببني ا ويفرق من يعلمها،ر تاخي فيجوز أنْ 

 حنة فيها.ة امله هبا وبوج باالمتحان، ألنَّه عاملبعامل

 كلَّ  من يعلم اختيار إنَّ  هنا:هايقال  وأكثر ما يمكن أنْ 

، عهاتفرُّ واألحكام  عساالتِّ  طوال يضب ٰى داماألحكام يطول ويت

 كثرت م وإنْ كاحألا يقول: إنَّ  الطريقة أنْ  ه هذويمكن من ينرص

ا ان�بيَّ ء منها حكًام م يشيف كلِّ   تعاىلٰ دليل أنَّ هللابت بالفقد ث   ، إمَّ

ل، وقد جيوز بنصٍّ   كامعامل واحد، و كط بذليحي أنْ  جممل أو مفصَّ

 وإنْ  لٍة مجلةٍ مجسألة عن ملحن فيه باتيم ز أنْ حييط به فيجو جيوز أنْ 

، فإنَّ ٰىص ُحت  الكثرية وأحكام يف أعيان ع فرو ت مشتملة عىلٰ كان

 السّيام إذا كان معصوماً بام يمتحن فيه العامل  عىلٰ يبعد  ذلك ال

قًا  هنا ازم ٰى ت ومتادتطاول حنة لوأنَّ امل غريه، عىلٰ  عد عىلٰ ب إنْ وموفَّ

 ضنا بيانرألنَّ غ ،ماه بالكالدن بام أرْل جه مل ُخيِ واستبعدت هلذا الو

غري   عليهلنصَّ ا بجيو ه يستحيل اختيار اإلماممن أنَّ الوجه الذي

صاحب الكتاب: (فيجب بطل بذلك قولك األُمراء لي اصل يفح

د لتعبُّ يرد ا نْ وز أ جي ال  األحكام وأنْ ملني بكلِّ ء عااكون األُمري أنْ 

الً ناوما ذكر ،ه الذي ذكرتم)ار أمري وحاكم للوجاختيب  ٰى قوأ  ه أوَّ

 عتمده.ي بأنْ  ىلٰ وأو

يكون  أنْ ه وجلا هذا تاب: (ويلزمهم عىلٰ الكقال صاحب 

 مل نَّه ال شكَّ أنَّه من الرسول، أل الً يف العلمفضل حامام أ اإل

عد االً بيه حعلينزل األحكام، بل كان الوحي  لَّ كيكن يعرف 

أنَّه  ه د ثبت عنقواطن األُمور، فه مل يكن يعرف ب، وأنَّ حالٍ 

ٰ ظاهر ويتلحيكم با ناك  ما حو بنائر، وأنَّه يقيضلرسا اهللا تعاىلٰ  وىلَّ

ذه إذا علم يأخ حيل له أنْ  ء لواحد مليشب قٰىض ه إذا سمع، وأنَّ ي

اب، هذا الب]] ٣٠وي عنه يف /[[ص ا رغري ذلك ممَّ  خالفه، إىلٰ 

جب ول وسرتبًة من الر أعىلٰ أنَّ اإلمام  ي إىلٰ دِّ ؤل يُ قو لُّ وك

 ده...). فسا

الرسول  علم عىلٰ م يف اليزيد اإلما نْ ف يلزم أ يال له: كقيف

حكام له علمه من أ ا حصل ول، وممن الرس مدٌّ ستمم واإلما

 ه؟ه أخذه، ومن جهته استفادين فعنالدِّ 

ا  مل يكن  عد أنْ لوحي ببه اذا نزل ء إالرسول باليش عرفةمفأمَّ

 عه وال منن من رش يك  ذلك قبل نزول الوحي ملبه فألنَّ  عارفاً 

م يفما  ه عىلٰ إمام في ولة ما همج ل امكت كالمنا، غري أنَّه بعد تقدَّ

غري يكون  جيوز أنْ  ع األحكام الي بجميل الوحع ونزوالرش

نده  يكن عع ملتكامل الرش قبل لأنَّ الرسوعارٍف ببعضها، وكام 

 اً حال إمامته مل يكن عامل مام قبلحكام كذلك اإلألائر اعلم بسال

كانا إمامني    العلم باممام معاً واإل بيِّ نب يف الجي ، وإنَّامباألحكام

عن هذا،  وعًا خارج رشيكن م فام ملاحلكم به، ب يندبّ متعفيه، و

م حاوكذلك   ل اإلمامة.األحوال التي تتقدَّ

اإلمام  وال يف   يِّ ب النجيب يف  الاطن فمامَّ ا العلم بالبوفأمَّ 

مناه، وقد فرَّ  ىلٰ ع وادث حلبأحكام ا موبني العلقنا بينه ما قدَّ

ل. عىلٰ  ٰى ام ال خيفظاهرة بال  متأمِّ

يعلم  نْ يف الرسول أ  ام جاز: إنَّ قيل : (فإنْ ابكتلا قال صاحب

ه له، علوحي وتوقُّ من ا نهمتكُّ   بعد حال ألمر يرجع إىلٰ ذلك حاالً 

 طع، فال بدَّ من أنْ نه منقألنَّ الوحي عام إلمحال ا ليس كذلكو

ليكو [وأنْ  للعلوم، اً ره مستغرق ابتداء أم يكون يف أمره كأمر  ن أوَّ

 أنْ إلمام ع يف ا الذي يمنفام] ]٣١لرسول]، قيل هلم: /[[ص ا

  ن ا ذكرناه مم  رض حاالً بعد حال إىلٰ ألحكام التي تعيرجع يف ا

ةقول األُ  إىلٰ ار، أو ف األخبتعرُّ   ألنَّ كلَّ اد، جتهطريقة اال ىلٰ ، أو إمَّ

زوا الوحي  ل انتظاريبيلها سبسفبه عقالً د التعبُّ  زذلك ممَّا جيو فجوِّ

زوا أنْ ذلك ة العقل، طريق لم إىلٰ فيام ال يعع جوراليلزمه  ، بل جوِّ

 عند الشبهة...).  فيلزمه التوقُّ أو 

عن ، وال نسألك ي حكيتهسؤال الذ اليضه: ليس نرتيقال ل

م القول ه، فقدلمث جله جاز أ  ، والسبيل الذي من  النبيِّ يف تقدَّ

مل رشعه ال يصحُّ أنَّه بعد تكا انَّبيَّ كام، وحبعض األ يفيتوقَّف  أنْ 

 ذلك يف ، كام ال يصحُّ ألحكام من اءٍ العلم بيشه عن هبيذ أنْ 

ت إمامته،اإلم م غري ن اإلمايكو ن أنْ م ومل يمنع  ام إذا استقرَّ

مل يعلمها مل يكن له سبيل  ذاجهة أنَّه إام من األحك عارٍف ببعض

 يكون والياً  أنْ حيسن نَّه ال أ  نا عىلٰ لن حيث دلَّ لمها، بل مع إىلٰ 

مثال له األ ورضبناعلم بعضه، ي ال هوين وللحكم يف مجيع الدِّ 

نا  يه إللللعلم ووص يع ما ذكرته أنَّه طريقة فلو ثبت يف مجالواضح

ة كالممل ُخيِ   . ناْل بصحَّ

ة قريط ه الرجوع فيام ال يعلمه إىلٰ يلزم زوا أنْ ك: (جوِّ وقول

أردت  إنْ منا له، وأنَّك تقسي قد مٰىض فف)، وقُّ تلو يلزمه االعلم، أ 

وع مرش فيه حكم اىلٰ هللا تعفيام  فهأو توقُّ ، قلعال به رجوعه إىلٰ 

يس هو  به لاكامً ح مًا فيه، ولقيام به من حيث كان إمايلزمه ا

م، وإنْ فذلك غريلعقل، ا إىلٰ لرجوع ال اف، والتوقُّ    جائز ملا تقدَّ
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يستعملهام  نْ ل أ العق ىلٰ إالرجوع  وأ ف التوقُّ ألزمته من  بام أردت

 فرض عىلٰ ]] ٣٢ ، وال /[[صيهف ىلٰ ام فيام ال حكم هللا تعااإلم

ز جوا أجبناك إىلٰ العقل فقد  الرجوع إىلٰ  ف أوالتوقُّ  ٰى اإلمام سو

 ه.أنكرناعامَّ ه خارج أنَّ  ابيَّنَّك، وذل

م يكون اإلما م أنْ لكتاب: (ألنَّه إذا جاز عندكقال صاحب ا

ود واألحكام، وسائر ًا من إقامة احلدنوعويصري مم الزمان، يفقائًام 

بعض  يتوقَّف يف أنْ  نه منع متكُّ يمنع مالذي  إليه، فام َض وِّ فُ ما 

 د أنْ هة العقل فليس ألحجمن  روهذه األُمذلك، وإنَّام نذكر 

 ه...). د السمع بخالفا بوروض علينيعرت

التي  مرف األحكاوهو ال يع مإلمايقال له: بني والية ا

 ويز أنْ جت مع ا،بني واليته وهو عامل هبَل حاكًام هبا، وعِ ها، وجُ توالَّ 

تها فرٌق واضٌح ال يذهب  بينه وبني إقامئها، وُحيال ن إمضامنَع ميُ 

ية يه غاق بمولِّ حِ ه ُتلتوالَّ اجلهل بام  ألنَّ واليته مع ،لمِّ تأامل عىلٰ 

لنا عليه  الذمِّ  ته بام فه مع معرتيا حكم والل، وليس هذبمن ق ملا دلَّ

ها،  كام وإقامتحاأل يذُمنَِع من تنف به، وإنْ  د إليه، واضطالعهسنأُ 

 ىلٰ تعا ه اهللاعبَّداملانع لإلمام ممَّا ت احلال راجع عىلٰ  يف هذه ذمَّ نَّ الأل

ثال الذي رضبناه إمامًا، وامل اعلهوجيه ولِّ م ال لوم عىلٰ بإقامته، و

م من احلكيم  قبحه ال ينَّ مرين، ألألبني ا - أيضاً  -ق رِّ ُيف فيام تقدَّ

 الغناء وإنْ عرفة وه باملمن يثق من إىلٰ  تهيردَّ أمر وزار لوك أنْ من امل

ز أنْ ُج  ه دبريتمن  كثري عض رعاياه بني وزيره وبنيحيول ب وِّ

وزارة وال يعلم أحكام الهو ال يه ولِّ يو ه، ويقبح منه أنْ فوترصُّ 

 حيسنها. 

عليه  ( هد ثبت عنق  هلم: أليسب: (ويقال االكت قال صاحب

ام أمري املؤمنني وعن  )]] السالم٣٣ [ص[/ ا من يلَّ و أهنَّ

ذلك لتواتر اخلرب  من اإلقرار بريق؟ فال بدَّ عن الطوزلَّ أخطأ 

ع ذي يمنفام الز ذلك وال يوجب فسادًا ذا جا: فإميقال هلف  ...،به

ه؟ ألد فيام يتوهوجيت ون اإلمام عاملًا باألحكام،ال يك من أنْ  ه إذا نَّ الَّ

د تهجي أنْ وز عليه الغلط فيه جاز يه، وجيفيمن يولِّ  هدجيت ز أنْ اج

ه،فيام يتو عقل من أحدمها غلط ولو منع الاز ذلك مع الج وإنْ  الَّ

 )..ر..خمنع من اآلي لوجب أنْ 

ا خطأ ٰ من تو يقال له: أمَّ من ِقبَل و ل الرسول من ِقبَ  ىلَّ

ا لكنَّة بالرواي ًا ثابتاً ضيمل يكن أ  رواية، ولوليف ا اإلمام بعده فظاهر

زه وال بام  عن جهلم كان أنَّ خطأه بتيث مل نمنع منه، غري أنَّه ُنجوِّ

هو ذلك ومن اخلطأ، فعلوه دوا ما ونوا تعمَّ يك بل جائز أنْ  وه،تولُّ 

 األمر ويلِّ يُ  نْ مام ال جيوز أ اإلا، ألنَّ عليه عندنالصحيح املقطوع 

د اخلعيه فتولِّ يُ  جاز أنْ  إنْ أحكامه، و مويعل من ال يعرفه،  فيه. طأمَّ

ام عاملًا ماإل ونال يك الذي يمنع من أنْ  وقولك: (فام

ن ة مر، وخطأ الوالم وتكرَّ ألزمته قد تقدَّ  املانع ممَّاام)، فباألحك

 جبة.عصمتهم غري واأنَّ  قبل منه من ابيَّنَّملا  دًا جائزتعمُّ  هِقبَل

فيه  وز الغلطجييه، وولِّ يُ تهد فيمن جي ز أنْ وقولك: (ألنَّه إذا جا

 ظنِّك أنَّ  ىلٰ ع يٌّ جاز الغلط) مبن ه وإنْ جيتهد فيام يتوالَّ  أنْ جاز 

ه عامل بام  لذي اد فظنَّ أنَّ ]] اجته٣٤[ص مام /[اإل ده أسنوالَّ

عليه يف  ٰى لط جر الغلك لوقوع اخلطأ منه، وأنَّ ن كذ يكملإليه، و

 انَّيَّ با قد نَّ ألشبهة،  ة وال إىلٰ جَّ ح ىلٰ ، وهذا ظنٌّ بعيد ال يرجع إذلك

دوا ا امإنَّ الوالة كانوا عاملني، و الذين أخطأوا من  أنَّ  مل خلطأ وتعمَّ

ليه من تنا عفليس جيب ما ألزم ،أمرهم م غلط يفاإلما  عىلٰ يتمّ 

هيام يتاإلمام يف اجتهاده ف عىلٰ  لطالغ زجوا لزامك أنَّ إ ، عىلٰ والَّ

ٰ جيب إذا ونَّه ليس أليرك، مباين يف الظاهر لتقد  م من وقعااإلم ىلَّ

 أنْ نَّام جيب وإ، مكاهو نفسه غري عامل باألحيكون  نه اخلطأ أنْ م

خلطأ منهم ا ت أنَّ الذين وقعبر إذا ثالتقدياإللزام ذلك ع هذا يتب

دوا اخلطأ، بل كان مته ملمن وال أو ارتفاع جهل،  نهم عن يتعمَّ

رت  ذلك، علم اك ن، ولطالبهيأجبناك إلرته ملا رَّ ولو ق ، ومل َنَرَك قرَّ

 دعواك فيه.ح بتصحي

ري نَّ أمس قد ثبت أ ليأ  :م حب الكتاب: (ثّم يقال هلقال صا

ما ثبت  ه، نحوغري األحكام إىلٰ  ف تعرُّ يرجع يفكان  ؤمنني امل

 صفية عند  موايلجوعه يفاملذي، ونحو ما ثبت عنه من ريف  هعن

قلهم ه: «نحن نعلوقو -]] اختصامه مع الزبري ٣٥[ص [/

، ألنَّه قال: إنَّ عمر إىلٰ  -أرثهم  نالزبري: أ ا»، وقول مهونرث

بت ثصبة»، والع بن والعقل عىلٰ اث لالاملري قال: «إنَّ   بيَّ الن

حو خرب غريه، ن مل يسمعها إىلٰ  التي ننَ السُّ يرجع يف عنه أنَّه كان

ما شاء،   بهحديثًا نفعني اهللا  النبيِّ  ت إذا سمعت منه: «كنقول

ثنوإ قته، وفإأستحلفه  عنه غريه يذا حدَّ ثني أبو ذا حلف صدَّ حدَّ

 ]] ذلك: إنَّ ٣٦[[ص ل مع /، فكيف يقار»بك بوبكر وصدق أ 

ل الذي ألم ااكام، واإلمميع األحيكون عاملًا بج نْ م جيب أاإلما وَّ

أنَّه كان جيتهد   ا، وثبت عنه ا ذكرنحاله م هو أعالهم رتبًة 

 وه...). كرهم بام ذقل تعلُّ طِ بذلك يُ  رأي وكلُّ  ىلٰ رأي إفريجع من 

لها  لك جيع أنَّ مثظنُّ ن انَّقد مجعت بني أشياء ما كيقال له: 

 .وضعهة يف هذا املشب
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ا  إىلٰ  كمحلايف  منني أمري املؤ املذي ورجوع خرب أمَّ

اية، فال شبهة يف ثبتت به الرو ما ىلٰ قداد عبامل  مراسلة النبيِّ 

ا حكام، ألنَّ األ بجميع اً ونه عاملك ا إليه منفيام ذهبن حبقاد أنَّه ليس

وجبه ام نه، وإنَّ وكامل عقل قهخل دنوجب ذلك يف اإلمام من لال ن

  يف  ملؤمنني ؤال أمري اها إمامًا، وسن فيلتي يكول ايف احلا

ن إمامًا ك احلال مل يكويف تل، ول ذي إنَّام كان يف زمان الرسامل

ذي ملني حكم اب ، وال فرقيع األحكاممًا بجيكون حميط فيجب أنْ 

تفادها من  اسي تالوبني غريه من األحكام   يعرفه ثّم عرفه،مل الذي

 قتصار عىلٰ ًا هبا، فاالن عاملن مل يكأ  وعلمها بعد   نبيِّ جهة ال

 .ٰى عنين حكمه ليس له مسائر الدِّ  وحكم ذكر املذي

ا ع أنَّه ناز ةلرواييل صفية فأكثر ما وردت به االقول يف موا فأمَّ

 ق املرياث، فقٰىض عمر يف استحقا ىلٰ إ واختصام ،مرياثهم يفالزبري 

م قد علف عىلٰ  ء ال يدلُّ اليشام يف االختصو مذكور، وه امب بينهام

ام ال يدلُّ أيضًا كَّ احلُ  إىلٰ  ع]] الرتاف٣٧كذلك /[[ص املخاصم، و

ام كَّ صم احلُ وقع الرتافع فيه، وقد ختالعلم بحكم ما تفاع اار ىلٰ ع

أيضاً  باحلكم، وليس يدلُّ لم منهم عمن هو أ  مهحكم إىلٰ  وترافع

 ايكن حمق� مل  ؤمنني مري املأنَّ أ  به عىلٰ  ٰىض ق  بامقضاء عمر بينهام 

 وإظهاره الرضا هبا عىلٰ  ةيَّ ضقه حتت الوال يدلُّ صرب  ادَّعاه،فيام

ل، ألاعتقا جوع عنالر م من زحدنا يلتنَّه ال شبهة يف أنَّ أ ده األوَّ

ته، قده، والتما ال يع هحلاكم عليحكم ا ومل يرجع  يدين اهللا بصحَّ

 ىلٰ ، بل عمادة والتعلُّ االستفسبيل  عمر عىلٰ  ىلٰ إ  أمري املؤمنني

مل يكن  )هللا عليهات اوصل(أنَّه  ، فمن أين يظنُّ ة احلكومةطريق

 أنَّ  والظاهر من مذهبه ال احلادثة؟ تلك احلكم يف عاملًا باحل

ا ء واملرياث من ولدهال بالوقُّ أبيها أح لة من ِقبَ رأة املعتقعصبة امل

 أيضًا.عثامن مذهب  روي أنَّه قدو ،اً ذكورًا كانوا أو إناث

 نيكو من أنْ  االستحالف فأبعد خلرب يفرواه من ا ا مامَّ فأ

مشبه ه عن الفه ملن ُخيِرب  استح، ألنَّ ة فيام نحن فيه ممَّا تقدَّ

بل  ،امل هباعه غري نَّ أ لُّ عىلٰ حكام ال يدار يف األباألخب  النبيِّ 

 ه أنَّ ظنِّ ىلٰ ع بغلولي ب استحالفه ليعلم يكون سب جائز أنْ 

كان احلكم بعينه  وإنْ ه، فيام روا  نبيِّ ق عن الرب صاداخل

مع   رواية ي وصدقيف اخلرب املرو يمكن الشكُّ  وقد ،عنده اقر� مست

نه العلم بصحَّ   ىلٰ كان ع وإنْ نَّ احلكم اخلرب، ألة احلكم الذي تضمَّ

 منخرب مل يسمع ذلك احلكم يكون امل  فجائز أنْ ربنه اخلما تضمَّ 

ق كم تابعة لتصدي]] باحل٣٨[ص رفة /[س املع، ولي يِّ نبال

 خلرب تاريخ وبيان الوقت الذييف ا أنَّه ليس الراوي يف اخلرب، عىلٰ 

الوقت  ه، وإذا مل يكن فيه بياناملخربين في ستحلف كان ي

، ويف م الرسول ايف أيَّ  عنَّام وق إ استحالفه يكون كن أنْ مأ 

م، ما تق حكام عىلٰ األع يجماحلال مل يكن حميطًا ب تلك يس  ولدَّ

ث عن  نْ ر أبمنك  ف بنير ذلك متعانَّ يف حياته، أل  لنبيِّ اُحيدِّ

 الصحابة وغري مستنكر.

دة يف فائ عاملًا باحلكم فأيُّ  ول: إذا كان يق أنْ  ألحدٍ  وليس

و إذا صدق مل يزده هراوي، وله صدق انِّظ لب عىلٰ يعلم أو يغ أنْ 

دين من  هوأنَّ حلكم، فًة بنفس اعرم هزدمل ي عرفًة؟ ألنَّه وإنْ م

ليه  عصَّ ن الرسول أنَّ  أو يغلب يف ظنِّه يعرف ول فإنَّهالرس

تكرار  ىٰ جيري ذلك جمرفيه، و ه يف مقام مل يكن يعلم بنصِّ 

ة وتأكُّ  م العلم لنا عد تقدُّ بيف دليل  رننظ نع أنْ ه غري ممتدها، ألنَّ األدلَّ

صحيح  هل هو ر يف اخلربنظن نْ وأ، ٰى من جهة داللة ُأخر بمدلوله

م فاسد وإنْ  أو  .ٰى هة ُأخرلم بمخربه من جلنا الع تقدَّ

ا ا ثني أبو بكرتعلُّ لفأمَّ ر»، ففي أبو بكوصدق  ق بقوله: «وحدَّ

يه: إنَّ يقال ف أنْ  نيه، فيمكلوجه الذي كالمنا اآلن فغري ا

ه الذي سمعه الوج ع ما سمعه عىلٰ من حيث سمديقه له صت

ثه بام ق ُحي  أنْ  وزف جييقول: كي نْ أ حدأل عليه، وليس شرتكا د ادِّ

 مشاركته له يف يسكر نبيكون أبو  ذلك جائز بأنْ عه؟ ألنَّ يف سام

له مجلًة، فقد  امعه  يف األصل بسعاملاً  مل يكنالسامع أو 

 كلُّ  ونوال يك حد خرباً اويف جملس  ع احلارضونميس مكن أنْ ي

ًا دون بعييك ا بأنْ إمَّ ، هعبمشاركة اآلخر له يف سامعاملًا  واحدٍ 

األسباب،  ما ذكرناه من ، أو لغريجهة مقابلة له ه، أو يف غريمن

حكاه عندنا   الذيا اخلربأنَّ هذ ]] كثرية، عىلٰ ٣٩ [صي /[هو

قاد، تية واالعاوني يف الرحاد متَّهمآ  إىلٰ اطل ال يرجع يف نقله إالَّ ب

دالة لعوا قةد إذا كانوا من ذوي الثهبنا يف أخبار اآلحامذو

رب ال هذا اخل ه الصفة، وبمثل يكونوا هبذإذا مل ، فكيفمعروف

ة، وإنَّام مل ُنقدِّ  علوممما هو  ىلٰ ُيعَرتض ع يف  عندنا م ماباألدلَّ

 صحُّ ألنَّ ما ي عىلٰ  هله وخترجيرب وسقوطه وبدأنا بتأويبطالن اخل

ة، وحسم الشبهة مإالَّ ظهر يف إقامة و معلوم هطريق دفع ا احلجَّ

ًا مل رب لو كان صحيحناه أنَّ اخلأوضح ييل الذه من التأوناعلف

 نا.ن منافيًا ملذهبيك

ا والرجوع  جتهادمن اال أمري املؤمنني  دَّعاه عىلٰ ما ا فأمَّ

 نَّ أ ايَّنَّبوالكالم،  من ام مٰىض يم فساده فرأي، فقد تقدَّ  أي إىلٰ من ر
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 قتيضي ال أير م رجوعه عن رأي إىلٰ من توهُّ  تعلَّق به ذي ال

ه،وما ت  إعادته.  اجة بنا إىلٰ فال ح مهَّ

من جهة نَّ إ من قال: تاب: (وال فرق بنياحب الكقال ص

كام، وبني من قال:  األحًا بكلِّ ن عامليكو أنْ العقل جيب يف اإلمام 

مصالح ل بيتَّص قوم بأمري   من كلِّ هة العقل يفجه جيب من إنَّ 

ء ألوصياوال امَّ راء والعُ مألُ ا يقوله يف ٰى يا، ذاك حتَّ ين والدنالدِّ 

العامل  إىلٰ  يجوع العامِّ د بريرد التعبُّ  أنْ جاز  أنَّه إذا عىلٰ ء، والوكال

ع مثله يف اإلمام فام الذي يمن ط عليهز الغلمع جتوي ٰى يف الفتو

قل كان العنَّ ألك سمعًا لذاآلن من   نمنع نحناماكم، وإنَّ واحل

 . يمنع منه...)

ا القول ا ، مٰىض فقد م احلاكمري وألا يف يقال له: أمَّ وأمَّ

اء راألُم ٰى روكالء فيجرون عندنا جموال]] ٤٠ياء /[[ص األوص

م جيب أنْ كَّ احلُ و َض  عاملنيكونوا ي ام يف أهنَّ إليهم بام ُفوِّ

ل وكِّ يُ  نْ أأراد  ٰى تم أحدنا عليه أنَّ  ٰى فعاقل خي أيُّ ومضطلعني به، و

ه  يثق من من الَّ خيتار إ اله نَّ تدبري ضيعته وأمواله فإوكيالً يسند إليه 

أمر  ٰى تكفاس ٰى الضطالع، فإنَّه متاحسن البصرية والكفاية وب

 أنْ  حيتاج إىلٰ ، ومن أكثرها ه من ال معرفة عنده هبا أو بكالتو

فها ويتعلَّمه ياع ض هلا للاً ضمواله معرمهمالً أل ا كان سفيهاً يتعرَّ

ا العامِّ والت اغ من ام سفإنَّ  ٰى توفالالعامل يف  ورجوعه إىلٰ ي لف، فأمَّ

له رئاسة فيه وال  ٰى م فيام استفتللحكمتوّليًا  ييكن العامِّ  حيث مل

ه املنصوب ، ألنَّ اإلمامء منه، وليس هذه حالة يف يش مامةإو

ا ممَّ  هذا أيضاً و املًا به،يكون ع أنْ  ن، فال بدَّ مينحكم يف مجيع الدِّ لل

يف  العلامء إىلٰ ع ورج نمنع يف اإلمام من الا ملأنَّ  ، عىلٰ د مٰىض ق 

م م، وإنَّ غلط عليهألجل جواز الم حكااأل ذكرنا له،  ام منعناه ملا تقدَّ

 ٰى  الفتوالعامل يف إىلٰ يرجع  يلعامِّ لالعرتاض علينا بأنَّ ا ٰى عنال مف

 الغلط عليه.مع جواز 

للقيام هبذه ِصَب نُ  االوا: إذق  تاب: (فإنْ ل صاحب الكاق 

به عىلٰ نيُ  نْ أ  ها فيجب يف احلكيمكلِّ  األُمور ه وأقرهبا الوجو ٰى أقو صِّ

 مع ن إالَّ ووذلك ال يكه، حقِّ  ويقوم بذلك عىلٰ ال يغلط  أنْ  إىلٰ 

إالَّ مع العلم فال يكون ذلك هلم:  ا. قيلهالعلم باألحكام كلِّ 

ل ايه وبأحولعحيكم له وبأحوال من واطن األحكام، ببو

 ...). الشهود

ل، ا من السؤانَّع هيتك ما حل له: لسنا نرتيض]] يقا٤١[[ص /

ننعتلُّ  وال مت، ومن االعتالل ه م بام تضمَّ أيضًا  ٰىض وعلَّتنا قد تقدَّ

اإلمام إذا  أنَّ  ابيَّنَّوباطن، لم بالبني العلم بالظاهر وبني الع رقناف

 ن أنْ  بدَّ مالقامتها فإب تعبّدامللول عليها دبعض األحكام املجهل 

يب مور، ومغاألُ ن طوالم بليس كذلك إذا مل يعيكون غالطًا، و

وال يكون ذلك إالَّ مع واب السؤال: (جبطل قولك يف هود، فالش

 .وعليه)كم له حكام ومع العلم بأحوال من حياأل نلعلم ببواطا

  * *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( املرتٰىض  السيِّد /)٣(ج  لشايف يف اإلمامةا

الكالم يف اعرتاض ما أورده من فصل: يف  ]]١٦٣[ص [

 م:لعلن اه اإلمام مب  صُّ تذي خيالقدر ال

م كالمنا الكالم يف هذا م أنَّ معايناعل عليها   الباب قد تقدَّ

 وب كون اإلماموج ىلٰ لنا عمن كتابنا حيث دلَّ  فيام مٰىض  ٰىص قمست

جوهًا و ذلك ىلٰ ع  الداللةا ذكرنا يفنَّ ين، فإأحكام الدِّ عاملًا بجميع 

قنا بنيتقصيناها، وأوضحنا رش اس لتكليف، واة يال الوحها، وفرَّ

 علمه ا كان له سبيل إىلٰ من ال يعلمه إذ ءتكليف اليشأنَّ  انَّيَّ بو

كان  ة، وإنْ ه قبيحء الذي ال يعلم واليته اليشوأنَّ  حسن جائز،

 ٰ نًا  املتوىلَّ د ه، وق يل زيادة ع ذلك ما اليف من أن يعلم، وذكرنا متمكِّ

 ما يةاسلَّم غل بام نريده، والكتاب يف هذا الفص رتف صاحبعا

ين إنَّام جيب  الدِّ م بجميع أحكام ما علم اإلل: (إنَّ ه قانَّ قرتحه، ألن

ة وإنَّه معصوم، دون: إنَّ لذهب من يقوم عىلٰ  يوجب  من ال ه حجَّ

لنا عىلٰ مري صحيح، وق ذلك)، وهذا لع ة ومع هأنَّ  د دلَّ صوم، حجَّ

املًا من كونه ع باعه لهف بوجوب اتِّ ك ما اعرتلع ذيتب نْ أ  فيجب

 .امحكاألجميع ب

لك من العلم ما  ال يشرتط يف ذ (إنَّه لفصل:هذا ا وله يفا ق فأمَّ 

عتربنا ا ٰى متا ألنَّ ه، وما ال يكون أصالً لذلك، وم بقق له بام يال تعلُّ 

من  عتَرب أوىلٰ يُ  يكن بعض العلوم بأنْ ]] ١٦٤/[[ص  ذلك مل

رف وسائر احلملًا بسائر اللغات، كونه عا بيوجوذلك  ،بعض

 يقوم به اإلمامق له بام لُّ ال تع نَّ مااب يف أ أص قدف ،.)  ذلك..وغري

ا نوجب هذا اجلنس من نا أنَّ علي أنَّه ظنَّ  يعلمه، إالَّ  ال جيب أنْ 

 ٰى ام جربإجياب كونه عاملًا  ااحلكاية عنَّأتبع كالمه ب فلهذا لعلوم،ا

 تقتضيه  ماب له من العلوم إالَّ نوج  أنْ اهللا ومعاذ ،الغيب ٰى رجم

ة، وعلم عيَّ األحكام الرش يه من سند إلوليه، وأُ  امه بوجواليته، وي

 ب خارج عن هذا.الغي

ا ق  تَّصل بام ي كون عاملًا أو يف حكم العاملي أنْ  وله: (فيجبفأمَّ

 مور التي يقوم باألُموق ذلك أنَّ احلاكم يائع، ُيبنيِّ باألحكام والرش
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 يفل ولقذكرناه فكذلك ا ما الَّ ُيعتَرب يف احلاكم إفإذا مل  هبا، هو

يعلم أكثر ممَّا  ب أنْ خالف: إنَّه جيو إذا قال امل خيل ال بعد، فاإلمام. و

 حيتاج ال وأنْ  بنفسه،يستقلَّ  يف كونه عاملًا أنْ  يوجب كرناه، وأنْ ذ

ه لزم همنع ، فإنْ ز ذلك فيهء من األحكام، أو ُجيوِّ غريه يف يش إىلٰ 

 صلتَّ ي ش ومام واُألرويَ ن القِ م حكامما يتَّصل باأل علم كلَّ ي أنْ 

ريه)، فقد غ ز رجوعه إىلٰ ُيبنيِّ جوا ن ذلك، وبطالبالصناعات

م الكالم  نْ له: (أقو ٰى ره من كالمه، ألنَّ معننظائوهذا  عىلٰ  تقدَّ

نًا من العلميك  هو أنْ يف حكم العامل يكون أنَّ  انَّبيَّ ، وقد )ون متمكِّ

 من ال يعلمه.ء ية اليش حيسن والالعلم ال نن متمكُّ لا

ا محف الكالم   حلاكم فقد مٰىض ا عىلٰ الباب ذا ام يف هماإل لهأمَّ

كم ة، وأنَّ احلايف هذه القضيَّ احد و األمرين أنَّ كال ابيَّنَّ فيه، وأيضاً 

ٰ يُ  نْ جيوز أال   ، وأنَّ كلَّ بوجه وال سب  يعلمه عىلٰ م فيام الاحلك وىلَّ

، عن واليته هو خارجحكام فوب لألكم املنصالمه احلعي يشء مل

 كام أنْ علمه من األحا ال يعرض م ٰى ب متوجي ه،ليعه ب ٰى ومستثن

  ا بيَّنَّاإلمام، و إىلٰ  ه]] وينهي١٦٥احلكم فيه، /[[ص  عىلٰ  ال يقدم

 يقال ة، فال يمكن أنْ امَّ اإلمام عة، ووالية صَّ اكم خاية احلأنَّ وال

 .كمية احلاالاه يف ونلق إلمام ما يف والية ا

علم نفسه يف الب لهقالوجوب است ا إىلٰ ذا ذهبنا إلزامه إفأمَّ 

يشء  يعلم كلَّ  َب إلقامتها أنْ لتنفيذها، وُنِص التي ويلِّ  ألحكامبا

اإللزام طريف  ت، فمنم واألُروش والصناعايَ علم القِ ي ٰى حتَّ 

يث كان ح نا الباب مإليه يف هذ إنَّام أوجبنا ما ذهبنا اه، ألنَّ وغريب

  كلِّ يف جبيف ًا يف تنفيذ أحكامه،اليين، وويف الدِّ كًام حاإلمام ا

ذيعلمه ليُ  ين أنْ يف الدِّ  عاىلٰ هللا ت حكم ه ويضعه يف مواضعه، نفِّ

ن  كثري معامل بجواز كونه غري  نا وذهب إىلٰ خالف لنا قول منوأبط

  ن فتها، فأيمعر  إىلٰ َب لتي تعبَّد بعلمها، وُندِ وعة ارشاألحكام امل

 ال اممَّ ذلك  واألُروش؟ وكلُّ م يَ ف واملهن والقِ رَ باحلِ  علملهذا من ا

ة  ُكلَِّف أحعة، واليبالرشق له تعلُّ  إمامًا كان أو مأمومًا د من األُمَّ

ق هم املتعلِّ تكليف إنَّامسبيل الندب وال اإلجياب، و عىلٰ  لعلم به، الا

 صناعات،لااملعرفة بم ويَ هل القِ أ  يرجعوا إىلٰ  يعة يف ذلك أنْ بالرش

موا ذلك بأُيق  أنْ ال  نفسهم.وِّ

 الصناعات أنْ لَّق بام يتعاإلمام في عىلٰ  تهما أجزثّم يقال: مثال 

أهل  ىلٰ وع إجفيه الر فيام يكون حكم اهللا تعاىلٰ يكون غري عامل 

يه، ره علقد أجزت تظاه ألنَّكحلكم، صناعة خمصوصة هبذا ا

ك أنَّ  عىلٰ  ،هنةوامل ةعنفس الصنان عاملًا بووليس مثال ذلك أالَّ يك

كمل، عة أفضل وأ يلرشام جميع أحكامام عاملًا ب كون اإلتقول: إنَّ 

عاملًا فهل تقول: إنَّ من كان  من غريه، أوىلٰ هبذه الصفة  من كانو

 إلمامة وأوىلٰ ق با يتعلَّ الصناعات كان أفضل وأكمل فيامهن وبامل

لونه جتعو  وكامالً صحابك فضالً أ من غريه؟ فام ُتثبِته أنت و هبا

ن م ن،حن ال نوجبه ه هبذه الصفاتُتثبِتون به، وما النوج ىلٰ وأ 

إلمام من ا وما جيب عىلٰ يعة كام الرشله بأحق علُّ حيث ال ت

يًا ان والعاملًا بالصنائع واملهن لو ككون ي ام جيب أنْ إقامتها، وإنَّ 

ين  لدِّ اليًا يف او]] فيها كام أوجبنا إذا كان ١٦٦ أهلها /[[ص عىلٰ 

ا ملًا بأحكامهاكون عاي يعة أنْ رش يف الاً سئيور واألمر بخالف ، فأمَّ

عة من يم بأحكام الرشالعل ئع عىلٰ بالصناالعلم  إلزامه إنَّ ف كذل

 بعيد اإللزام.

األحكام  ملًا بكان عاينصب لإلمامة إالَّ من  ز أنْ ُجتي أنَّك ال عىلٰ 

 نْ أ عاملم اليكون يف حك أنْ  ٰى ية، أو يف حكم العامل، ومعنعالرش

نيت  احلكم. إصابة واالستدالل عىلٰ  هادمن االجت مكَّ

 لإلمامة من الينصب  أنْ  حدٍ أ  عند كلِّ و دكنع وقد جيوز

ن افرتاق فبا ،حكم العاملبالصنائع واملهن وال يف يكون عاملًا 

لعلم هبا بأحكام ائع واملهن واق للصنتعلُّ  األمرين، وأنَّه ال

يكن  ملبه إذا  العامل كمح يف ماماإلب أنت كون جيعة، فام توالرش

عله وال جت جب ذلك فيهتو الا ونه عاملًا به، ومنحن كعاملًا نوجب 

 ذا واضح.يكون حاصالً له، وه ا أنْ ته ال جيب عندنطًا يف إمامرش 

اأف  االجتهاد أنْ  من أهل يكن مل قيل: فيجب وإنْ  قوله: (فإنْ  مَّ

 د ثبت أنَّ ق  :يل لهق  ،ول العلامءق يرجع إىلٰ  جيوز كونه إمامًا بأنْ 

 رتبًة، فال ىلٰ عأ  يكون نَّ اإلمام جيب أنْ أام، وكَّ تنع يف احلُ مم ذلك

 ّل أنْ د من الُفتيا، فإذا مل حيلزام احلكم أوكيه، وألنَّ إذلك ف يصحُّ 

كم إالَّ حي له أنْ  لَّ ال حي نْ اد فبأفتي إالَّ وهو من أهل االجتهامل ييفت

 ربكر وعم يبمامة أ ه إنذكربام س ت ، وقد ثبوهو كذلك أوىلٰ 

ن  ع رصقي اوت يف العلم، وفيهم منم تتفكانت حاهل وإنْ  وعثامن،

] كان ]١٦٧/[[ص  ني أمري املؤمن  أنَّ قد صحَّ صاحبه، و

در ليهم، وذلك ُيبنيِّ أنَّ القلك إذم وعدل مع أعلم منهم باألحكا

ل )، فأ. من ُخيتار لإلمامة ما ذكرناه..يف ب من العلمي ُيطلَ الذ   ما وَّ

 َم ال يكونـم، فنقول: لِ م واحلاكم بني اإلما اإللزايفي سوِّ نُ  افيه أنَّ 

 وهلم وإنْ حكام فيحكم بقلُفتيا يف األأهل ا ع إىلٰ أيضًا يرج كماحلا

 : (قد ثبت أنَّ ذلك ممتنع يفقولهفاالجتهاد؟ مل يكن من أهل 

ا ذهملن يلزم مثل  عليها، وكيف يظنُّ قه ال نواف ٰى م) دعواحلاك
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مثله يف لِّم امتناع ُيس أنْ  امكَّ احلُ  حاكموهو  ميف اإلما اماإللز

 م؟اإلما ن من ِقبَلوولُّ تي ّكام الذيناحلُ 

مجاع كون احلاكم هبذه الصفة إي ي يمنع من أنْ الذ قيل: إنَّ  فإنْ 

م متَّفقون مع اختالفهة، األُمَّ    من أنْ بدَّ احلاكم ال أنَّ  م عىلٰ ألهنَّ

 قترصًا يفم اعاّمي�  ه جيوز كونالهاد، ويكون من أهل االجت

 االستفتاء. عىلٰ  األحكام

لردِّك يكون  م، واله يف اإلماينبع لهتقو ل له: هذا يمكنك أنْ قي

يه، فُنوزعت  ٰى يف أمر مت ٰى احلاكم معن حال إلمام إىلٰ حال ا

طريقة يمكن  كم فزعت إىلٰ  احلارشط يف أنَّه وُطولبت بالداللة عىلٰ 

جلواب عن وا، احدٍ وحدٍّ  ىلٰ عمعًا كم اإلمام واحلا  هبا يفُيستَدلَّ  أنْ 

 كم أنَّ  احلاإلمام أو يفا يف يهاإلمجاع سواء ُفِزَع إلاالعتصام ب

ائزًا قبل يكون ج ع من ذلك فيجب أنْ ا كان هو املاناإلمجاع إذ

 تيضيق منه، وهذا باملنعمجاع أمر اختصَّ اإل اع جلواز كلِّ إلمجا

اً  ميكون إماو يعة،رشال عكم يف مجيم حيامة إمايح بتجويز إق الترص

 ومعللا هو مع ذلك خاٍل من مجيعين وأحكامه، ويع الدِّ مج يف

ستفتاء اال م حيدث عىلٰ  حكل يف كلِّ معوِّ  يعة،رشبأحكام ال

لة  عاقل دالا بقبح ذلك عند كلِّ علمن علامء، ويفال والرجوع إىلٰ 

 ه.مدخل له يف املنع مناع ال  اإلمجأنَّ  عىلٰ 

ا ]]١٦٨ [[ص/ الُفتيا)،   كد منم آكلزام احلإ ه: (إنَّ لقو وأمَّ

ياء يف أش كون حاكامً ي قد دكيقول: أليس احلاكم عن نْ فلقائل أ 

لمها من يع يرجع إىلٰ  ها، بأنْ مل يعلم عة وإنْ يرية من الرشكث

ه، ال يعلم فيام لُفتيانتصب لي أنْ  يباحثه؟ وال جيوز ألحدٍ يه وتفيستف

فيه  ٰى تفتبام ُيس يُيفت ه أنْ ز لوال جي لغريه، ب فته إىلٰ ويرجع يف معر

د كُّ تِض ذلك تأيق ملو م بام يستفتي فيه غريه،حيك جاز أنْ  غريه وإنْ 

ه الزمناك إيَّ ألحكام، فأالَّ جاز ما أ  اقضاء، وتويلِّ ال تيا عىلٰ كم الفُ ح

جيز يف مل  وإنْ  تهاد،ل االجغري أهيكون اإلمام واحلاكم من  أنْ  من

 ىلٰ كم عاحل داه تأكَّ نمممَّا ألزمنع  ؟ فإنْ ةيكون هبذه الصف نْ ملفتي أ ا

ز حد األمرينأ  زجوَّ  ممَّا حكيناه عنك، وإنْ الُفتيا ُمنَِع   .اآلخر جوَّ

ا ادِّ    ريه، فمبنيٌّ  يف العلم عن غمة من قرصعاؤه ثبوت إمافأمَّ

، وس عىلٰ  اهللا  بعون أحال عليهما  م عىلٰ نتكلَّ ما مل يصّح وال يصحُّ

يف  ريهصذكره تق نمن إمامة بطال  عىلٰ دلُّ مشيئته، وأحد ما يو

  فة كثري من عرم نع نفسه باخللوِّ  افه عىلٰ لعلم عن غريه، واعرتا

يف ه يف إصابتها، والكالم غري ورجوعه إىلٰ فه فيها وقُّ ام، وتاألحك

 مواضعه. ء يفيذلك جيي

ا قوله بعد كال  عىلٰ  التفريعه ككايته ألنَّ يف حفائدة م ال فأمَّ

به  يقوم لذيامام هو إلايقوم به  الذي فإنَّ  د،مذهبه: (وبع

ي النواح عىلٰ  لامَّ والعُ  اءمرألُ  اكان يويلِّ  بت أنَّه األُمراء، وقد ث

ة جلقول باحلاالذي ذكرناه، فال وجه ل من العلم القدرإذا عرفوا 

، ٰى املعن هذا كالم عىلٰ ال  مٰىض م فيامزيادة عليه...)، فقد تقدَّ  إىلٰ 

ٰ يتو أنْ وز جيه ال أنَّ  ابيَّنَّو ه سواء كان يعلم ال نيف يشء م ماحلك ىلَّ

ع أحكام م بجميه العلمل جيب في امنَّ إ و أمريًا، وأنَّ األمريإمامًا أ 

  ث مام من حي]] لإل١٦٩ن مساويًا /[[ص يكو ٰى ادث حتَّ احلو

يرجع  األمري أنَّ  انَّبيَّ ة، وام عامَّ ة ووالية اإلمت واليته خاصَّ كان

 جيوز م، والماإلا ه إىلٰ يفحاكم  والعليه  أمري بمه وليس فيام ال يعل

يعة من الرشيشء  إىلٰ  رييش أنْ ل ذلك، ألنَّه ال يمكن يف اإلمام مث

ا ذلك لتنفيذ أحكامه، واستقصينفيه ومنصوبًا  يس هو إماماً ل

 يغني عن تكراره هاهنا.اًء صاستق

املًا يكون ع جيب أنْ   رسولال يل: أليسق  : (فإنْ ا قولهفأمَّ 

ته رئعلم من ساين وأ الدِّ  بكلِّ  يل ب يف اإلمام مثله. ق ال وجفه ،ُأمَّ

َلم أمر ته ُيعمن جه ذلك ألنَّ   ولسلرله: إنَّام وجب يف ا

ةالرش  جيوز ، والتاب الديانافيه، وإليه ُيرَجع يف ب ع، وهو احلجَّ

 كان حمتاجًا إىلٰ  وإالَّ غريه،  م العليفوق يفيكون كذلك إالَّ و أنْ 

من ِقبَله  عَلم يُ الألنَّه  ،مذلك اإلماك، وليس لكذغريه يف بعض 

ة، خمصوص بُأموريه القيام إل َض ائع، وإنَّام ُفوِّ والرش الديانات

 عىلٰ  ضًا الكالمأي مراء...)، فقد مٰىض ام واألُ كَّ ل احلُ فحاله كحا

ة أنَّ اإلمام  ابيَّنَّذلك، و أنَّ الرجوع إليه رسول، وع كالرشيف الحجَّ

نَّه إذا ، أل سولرال إىلٰ  عوحدِّ الرج حيصل عىلٰ  يف الديانات قد

ة ما جيوز عليها موقع من األُ  بعض اض عن نقل عرإلان مَّ

ةَق نقل ذلك إالَّ مل يب ٰى حتَّ حكام األ به، فال   فيمن ال تقوم احلجَّ

 حُّ أنْ وال يص إلمام،ا قول  إىلٰ  باب العلم بذلك احلكم إالَّ زع يففم

سول الر ٰى ام جمرمع جيري اإلملوضهذا ا ي من جهته، ففُيعَلم إالَّ 

ة  ع ُيعَلم أنَّ الرشيف زنا فل، ه فيمن جهته، وهو احلجَّ  أنْ و جوَّ

يكون الذي  يأمن أنْ  يعة ملكام الرشإلمام بعض أحب عن ايذه

ة، فلماتَّ  يعنه هو الذذهب   يعول مجوصنثق ب فق كتامنه من األُمَّ

 راض يفاألغ كربويبطل ما هو أ  ]] إلينا،١٧٠ص [[/ع الرش

من خلل،  وتاليف ما يعرض فيهايعة، لرشامن حفظ  مانصب اإلم

ندك هو كون ذلك ع انع منذا كان املإ ه:لل ا نقوأنَّ  عىلٰ 

يه بعد أداء ز فن جهته فجوِّ ع إالَّ مال ُيعَلم الرشممَّن   لرسولا
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من   يذهب عنه كثري كلَّفني أنْ امل هبا عىلٰ ة احلجَّ م وقياها يعة كلِّ الرش

 غريه، الرجوع إىلٰ  ا إىلٰ وثهداج عند حتحي ٰى حتَّ  يعةالرش امكأح

من جهته عَلم إالَّ ع ال يُ  الرشيها من أنَّ علت لألنَّ العلَّة التي عوَّ 

 . ول الرس لغه أحد يفمرتفعة، وهذا حدٌّ ال يبهاهنا 

موضعني:  عىلٰ   يشتمل طويالً الماً ك ثّم أورد صاحب الكتاب

 أنْ  زكيف جيو :معن اإلما من يسأل الؤجاب عن سمها أنَّه أ أحد

قال: (جهة  نْ بأ يهه مع حاجة ذلك الغري إلغري ج يف العلم إىلٰ حيتا

إليهم يف نفس ما  تناقض هو حاجتهة، وأنَّ املخمتلف احلاجة

 ليه يفإاجون وحيتم  أنَّه حيتاج إليهم يف العلوبني ،ن إليه فيهحيتاجو

لك ذ ال: (إنَّ تلفة)، وق خم فاجلهة  إقامة احلدود،األحكام، وتنفيذ 

 د،شهادة الشهو إىلٰ  حلدِّ ة اإلمام يف إقامة احاج ٰى رجمجيري 

  ىلٰ حاجته إ ٰى جمر  ذلك، وجيرييف غري ن إليههود حيتاجولشوا

مني فيام ُير يه  إلجنيكانوا حمتا فيه التنازع وإنْ  وقع ام َجع إىلٰ املقوِّ

ن اعتبار فيم قال: (الع اآلخر أنَّه )، واملوضذا الوجهغري ه يف

الذي احتاج إليه  يكون ذلك األُمور أنْ ر من أم غريه يف ىلٰ حيتاج إ

احتاج إليه  كون ذلك الذيي أنْ  ٰى ملراعصوله، بل اح اً باجفيه و

يكون واجبًا أو   أنْ ق بنيربه، وال ف صالً ملن تعلَّقت احلاجةحا

 لرزقيستفيد من غريه ا دنا أنْ يصحُّ عن أحا (وهلذ قال:، جائزًا)

 ). اً يكن واجب مل له وإنْ  كان حاصالً  إذا

ل أنَّه ادَّعالم عليه يف الفصل اوالك جهة حاجة  أنَّ  يهف ٰى ألوَّ

ا ظنَّه م ة، ولو كان األمر عىلٰ ته إليهم خمتلفاإلمام وحاج ء إىلٰ العلام

نَّ األمر الَّ أ إه، كرما ذ ]] عىلٰ ١٧١قض ذلك /[[ص تنا امل

ةم أنَّ اإلام تقدَّ يف ابيَّنَّا قد ألنَّ  فه،بخال ئه، أداوع  الرشيف مام حجَّ

ع ن الرشيكو أنْ  ىلٰ إ هتتانه، وأنَّ احلال ربَّام أنَّه يستفاد من جهتو

كيف حيتاج عرض الناقلون عن نقله، في من جهته، بأنْ عَلم إالَّ ال يُ 

ليه يف ذلك من حيتاج إ ا إىلٰ هذ عىلٰ  م العلم واستفادتهم يف تعلُّ إلماا

مع  هودشال إىلٰ  هتقض عن حاجتفاع التنارشبهة يف ا بعينه؟ وال

م نتكلَّ  األمر فيام نَّ أ  ابيَّنَّوجه احلاجة، وقد اجتهم إليه الختالف ح

 ه بخالف ذلك.علي

ا املوضع مر من أ  ىلٰ ن احلاجة إتكو اآلخر فليس جيوز أنْ  فأمَّ

مع القول بأنَّ ه وله وارتفاعائز حصألمر جااألُمور واجبة، وذلك 

وجوب  يضتحاجته يق بألنَّ وجوالعلَّة،  حج إليه مزاااملحت

 قتيضه اجلملة تهذو  ،ةيكون مزاح العلَّ  ٰى حتَّ وجود ما حيتاج إليه 

ة إذ تكون نْ أ  اعة، تقوم الس أنْ  ائع إىلٰ لرشا وجب عملها بااألُمَّ

من  إىلٰ  لمالع يف عائع يرجذلك علمها بالرش وجوببووجب 

 إىلٰ  يؤدِّ ذلك يُ  من جهته، ألنَّ  له، وال جيوز عدمهوله جيب حص

ف صاحب الكتاب  التكليف، وقد اعرتة يفلعلَّ اء إزاحة افانت

ول: إنَّ م: (ولذلك نقالكال يب هذاه بقوله عقناكرذا م ٰى بمعن

قت يف  وإنْ ة مَّ ظة يف األُ تكون حمفو العلوم جيب أنْ مجلة  تفرَّ

ا  علم،بها من أهل الا من يطلفر هبيظ أنْ  يصحَّ  لكي ء،العلام فأمَّ

 فرق بني أنْ ه ال نَّ واجب، أل ريالواحد فغول ذلك يف صوجوب ح

ة التوصُّ يوجد مفرت هذا حد)، وعند واو جمتمعًا أ  يهلإ لقًا يف صحَّ

وصول إليه وب حصول العلم وإمكان اللوج ٰى ه كام تريح منترص

م اقضك كالنمن ذل فهتأنا اسالعلَّة مزاحة، وم تكونل ه، ألنَّه ملا قدَّ

ت علَّقث تيجيب من ح سج إليه ليصول املحتاحُيبنيِّ أنَّ  نْ اد أأر

جوب وجوده بوف عرتبالرزق، وهو اآلن قد ا احلاجة به وشبَّهه

صل عند واحٍد بعينه بال حي ليس جيب أنْ   أنَّه قال:، إالَّ وحصوله

يف ذلك  رواألم تمعًا،وجم مفرتقاً علَّة بني وجوده ة الحفرق يف إزا

 دو وجتقتيض العلَّة ال ]] إزاحة١٧٢[[ص نَّ /ما قال، أل عىلٰ 

عدا ن م نَّ أ  الدليل إذا دلَّ عىلٰ دة بعينه، غري أنَّ ة واحجه العلم يف

تتعلَّق  مل جيز أنْ ن اخلطأ عليه، ه، وال ُيؤمَ ب عصمتال جي اإلمام

صوم باملع قهالُّ وب تعجبه، ووم املحتاج إليه العل ة يف إصابةاحلاج

 لٍ ا حيف كلِّ جود العلم وبديله، وُيوَثق بريه وتن من تغيالذي ُيؤمَ 

 بتي واحدًا وجب هبذا الرتكن من هذه صفته إالَّ مل ي إذاوعنده، 

 واحد.  يعة إىلٰ م الرشرجع يف علوملا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /يف العلم الكالم الذخرية 

 لك علمه بوجوهذلحق بي ب أنْ ا جيوممَّ ]] ٤٢٩[[ص 

و لخي وز أنْ جيمنه، وال  الرسالة هذا حكم ال ينفكُّ  ، ألنَّ السياسة

 بالسياسة واجب عقالً.  قه به، فعلمهن تعلُّ مام مإ

ق أيضًا من طريواجب  أعلمهم]] وكونه ٤٣٠ص [[/

ضل منه  الف نضل فيام كاالفا تقديم املفضول عىلٰ العقل، لقبح 

 فيه.

ا عو د  التعبُّ   عىلٰ ا فمبنيٌّ وكونه أعلم هبة يعرشكام المه بأحلأمَّ

 ذلك. وجوب عقللليس يف او مام فيها.، وأنَّه إعائبالرش

*   *   * 

ا الذي يدلُّ ]] ٤٣٢ [[ص ام ق بأحكم اخللأنَّه أعل عىلٰ  وأمَّ

ع، يف الرش]] ورئيس ٤٣٣فيها /[[ص  فهو أنَّه إماميعة، الرش
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 أفضل فيه فيام هو ملنئيسًا ملفضول را جيعل يف العقل أنْ  قبيحو

حسن أ  خلطِّ عىلٰ ا ط يفتوسِّ ترئيس امل كذل  فيه. يدلُّ عىلٰ رئيساً كان 

  أيب حنيفة  ثلم ىلٰ ، واملبتدئ يف الفقه عيف اخلطِّ  الناس خط� ا

 الفقه. فعي يفوالشا

  ق بنيرالف ايَّنَّب، و)الشايف(ه يف الكتاب أحكمنا هذا كلَّ وقد 

م به، لعلنًا من اتمكِّ كان م مه إذامن ال يعل ريف اآلمحسن تكل

ل صُّ التو ىلٰ عقادرًا  نالمه وإن كفيام ال يع لفرق بني جعله رئيساً وا

ل جائز حسن واعلمه، وأنَّ  إىلٰ   نْ حسن أ  بيح. وهلذاق  ينالث األوَّ

ن من ليس بعامل هبف الكتابة ُيكلِّ   إىلٰ  لمن التوصُّ ا يف احلال إذا متكَّ

ها من ال يَعل رئيسًا فُجي  أنْ  كذل قياسًا عىلٰ  سنوال حي علمها،

 مها.تعلُّ  عىلٰ  كان قادراً  علمها وإنْ ي

 ائع أنْ لرشاه من علمه بأحكام اأوجبنما  لزم عىلٰ ي وليس

، ٰى لووية، وعقد احلب األدوتركي ع، واملهن،ائصنلبايكون عاملًا 

جب رئاسته  يوفيه، واليسًا ن رئاق له بام كه ممَّا ال تعلُّ لك كلَّ ألنَّ ذ

 ه.لم بلعا

أ جائز طغريه واخل من ذلك إىلٰ  ءجع يف يشرا قيل: كيف يفإذ

 ه؟علي

ون فعله هو  من خيطئ ويك لك إىلٰ يف ذ وعهجيمتنع ر القلنا: 

 كذبوا.ي جاز أنْ  وإنْ لشهود ا إىلٰ  األحكام يف جعري صوابًا، كام

له  ، وأنَّ طأه اخليمن جيوز علكب أنَّه ال يقبل شهادة ومن ارت

إليه  ٰى الشهود يتعدَّ أنَّ خطأ يه ف اود ظن�ن الشهصادق مال مارة عىلٰ أ 

ل  أحد األمرين منفص، ألنَّ ولهقل ما نصِّ هتم ال ُحي حكمه بشهاد يف

 من اآلخر.

ه م بتلك الشهااحلك دة إىلٰ أ يف الشهاطاخل ٰى وليس يتعدَّ  دة، ألنَّ

هادة مع كم بالشة يف احلصلحملأنَّ ا ىلٰ يعلم اهللا تعا ممتنع أنْ  غري

 أخطأ الشاهد، وابًا وإنْ ن احلكم ص، فيكوالشاهد أ عىلٰ ز اخلطويجت

جيوز حسن أحدمها ته، و هادشنفصل عن م م بشهادتهألنَّ احلك

 ح اآلخر.وقب

الطريقة  نا هذهأصحاب تكب قوم منار امَّ ـ]] ول٤٣٤[[ص /

عاملًا ون يك نْ أ ء، ولِّ يشيكون اإلمام عاملًا بك نْ مهم خمالفوهم أ ألز

 سه.بنف

احلكم عاملني  م [عىلٰ خلفاء اإلما نيكو أنْ لزمكم قيل: ي فإنْ 

 ك.لمام يف ذإلمشاركني االرشيعة و نبجميع أركا

ليهم من  إ الو، ينرؤساء يف مجيع الدِّ  ]ليس خلفاء اإلمام  قلنا:

يهم الرجوع فيام ال ، وهلذا وجب علاإلمام إىلٰ  ما هو ك كلُّ ذل

ين يف الدِّ  ةالوالي عامُّ واإلمام  فيه، أو يكامتونه ،مامإلا ونه إىلٰ يعلم

 جب عموم علمه.ولذلك و

*   *   * 

أنَّ  ذهب إىلٰ من ي بكماس يف أصحيلقيل: أ  إنْ ف]] ٤٣٦[ص [

 لة؟ فضييف كلِّ  ء، وكامالً يش كلِّ يكون عاملًا ب م جيب أنْ اإلما

 ه اليس فهو رئي ع وال بامين والرشبالدِّ ق له ال تعلُّ  قلنا: ما

 ملًا به.ن عايكو جيب أنْ 

ة [العلمجود لهم فريجع إىلٰ عقنه أ ا كووأمَّ  ] ة الرأي وقوَّ

 كذلك.كونه وب جو ايَّنَّب دبري، وقدسياسة والتلبا

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧(ت  بيلحلا يب املعارف/ أبو الصالحتقر

لة األداء من دون يه الستحاؤدِّ يُ وعاملًا بام ]] ١٧٠[[ص 

كونه  كر وجبوالنهي عن املن فمر باملعرو األَف ُكلِّ  وإنْ  العلم،

فرعًا  احلمل عليهوء ومنكر، لكون األمر باليش معروفعاملًا بكلِّ 

 منه فرعًا يف احلسنء واملنع هي عن اليشن النوكو م بحسنه،لعلل

نه احلامل عليه كوفعل ما جيوز  عىلٰ  احلمل حه، وألنَّ قبب معللل

 قبيح. ناً ه كونه حسع مننوز املاجي قبيحًا، واملنع ممَّا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ح احللبي (ت صالالفقه/ أبو ال يف يفالكا

  ماماً إا لكوهن سة،اهم بالسيملن كونه أعم وال بدَّ  ]]٨٨[[ص 

 يف ماً له إمايعلمه وجع الا مل علمنا قبح تقليد اجلاه فيها، وقد

 إمام عليه فيه.  من هو فيه إىلٰ يفتقر  ءيش

 دها، وق في لكونه حاكامً فرع فعية لرشاام كه باألحعلما فأمَّ 

فيجب ، ألةسيف مجيع امل مام حاكامً كون اإلع ا من جهة السمعلمن

 . هفمكلَّ بام ال يعلمه  حلكيمليف اتك حهبا لقب اً كونه عامل

 وف والنهي عنمعر مر بكلِّ لأل نصوباً م نهوك وعلمنا من جهة

ء يشبال راألم ألنَّ  علمه باجلميع، لك يقتيضمنكر، وذ كلِّ 

املنع اليشء وه، والنهي عن وجوبب العلم ليه بالقهر فرعاحلمل عو

ما  مل عىلٰ احل اقل بقبحع لعلم كلِّ م بقبحه، لعمنه بالقهر فرع لل

 .حهبق  ا ال يعلم، واملنع ممَّ ال يعلم وجوبه

يف ام اإلمام كَّ حُ ذا يوجب كون ول: فهيق أنْ  وليس ألحدٍ 

ة فيام م خاصَّ اكَّ حلُ ية اوال ألنَّ ، لمالعالبالد مساوين له يف 

م هل فيه أو ينصَّ  مام ليحكماإل ىلٰ إ يعلموه مردودما مل موه، وعل
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يف مجيع  ونه إماماً ام لكمإلاهذه حال  تكم، وليساحل عىلٰ 

  .األحكام

*   *   * 

 ): هـ٤٦٠ (ت الطويس صول/ الشيخاألُ  يدمته

 ملاً اع ونكي نْ أ ه جيبأنَّ  عىلٰ  ذي يدلُّ ا الوأمَّ ]] ٥٢٩[[ص 

عبادة به،  اليعة بعد لرشام اكحأ جميع بو د العقل،بمجرَّ ياسة بالس

  ليله عه، جمجي م يفكللح لٍّ ومتو ن، يائر الدِّ سه إمام يف ما ثبت أنَّ 

د لوم عناملع ألنَّ ؛ كلذع ون عاملًا بجميكي أنْ  دقيقه، فال بدَّ و

ان ك إنْ و ،هكثريعلمه أو ال يعرف أ ة األمر من ال الء قبح توليالعق

ال و وليه، امنه عاملًا بوكدهم عن ترباملع مه؛ ألنَّ تعلُّ  ىلٰ إٌل سبي هل

ٰ  مهان تعلُّ كمعترب بإم ك ذل ؛ ألنَّ علمل طريق انيبو بينه وكونه خمىلَّ

 قبيحًة. ا هنوك رج واليته من فال ُخي ان حاصالً ك إنْ و

 أحدًا، أمر الوزارة ويلِّ يُ  لو أراد أنْ  كبعض امللو أنَّ  كذل بنيِّ يُ 

ن يثق م كلذلخيتار  نْ أ  غريه، فال بدَّ  إىلٰ  وشه جيريجيعل تدبو

 ه،رفته بجميععمو يعرف اضطالعه بهو ،كبجميع ذل تهبمعرف

ء معرفة له بيشموره من ال مجيع أُ  زر يفستوي منه أنْ  نسال حيو

 ٰى ومت فه.تعرُّ وك م ذلتعلُّ  إىلٰ ق له طريان ك إنْ و ،هاثركبأمنها أو 

 ء يف غري موضعه،يش للاً أمره، واضع عاً مضيِّ ان ك كفعل ذل

 إلزراء عليه.وا ماية اللوقالء هنمن الع حقَّ استو

بري لتد يالً كو لكِّ ويُ  د أنْ ا إذا أرانَّحال الواحد م كذلكو

من يثق  الَّ إ كخيتار لذل ، ال جيوز أنْ تهيعته أو بعض مهامَّ ض

ان ك - عاملهو غري و  - هلكَّ و ٰى ومت ه فيه،لكِّ وم بام يُ بالقياعرفته بم

مجلة   يف دَّ عُ و يخ،التوب هناية ن العقالءم ِمالً، يستحقُّ هًا مُ عمضيِّ 

 السفهاء.

ما  ميعجللعلم ب اً ون فاقدكي بني أنْ  كلذوال فرق يف مجيع 

التي ة علَّ ال ؛ ألنَّ نيالاحلالقبح حاصل يف  ؛ فإنَّ ثرهكسند إليه أو بأأُ 

 عض؛ ألنَّ يف الب قائمةٌ  علم مجيعهء من ال ياليش ا قبح واليةهل

 يف البعضالعلم فقد و  الوالية،يف لِّ كم الكبعض حلم اكح

 .لِّ كه بالفقدك

 ٰى جمر بهذا البا الوالية يف س جتريولي]] ٥٣٠[[ص /

 إىلٰ  يقان له طركال يعلمه إذا ء من ليف اليشكت نَّ ف؛ ألليكتال

لده أو ف ولِّ كيُ  من أحدنا أنْ  ه حيسنأنَّ  ٰى  ترسن. أَال مه حتعلُّ 

يه ما ولِّ يُ  منه أنْ ان ال حيسن ك إنْ و عاملًا به،هو  سيم ما للُّ غالمه تع

 .فبان الفرق بينهام ؟هعلم بام والَّ يس له ل

كام، دون ما ال ألحمن ا لمهعم فيام ياماإلمام إ قيل: فإنْ 

 علمه. ي

مام يف اإلمام إ نَّ أ  عىلٰ مجعوا م أ ألهنَّ  ع؛امجإلقيل: هذا يسقط با

ونه كنحن نوجب و ة.ماإلما ٰى عناختلفوا يف م وإنْ  ين،دِّ سائر ال

م كه حافرضنا أنَّ  ٰى ومت ها،ًام فيكان حاكم إذا اكاألحعاملًا بجميع 

 .عهايملًا بجماعكون ي أنْ  ضها ال جيبعيف ب

ة له رفمع اليستوزر من  أنْ  كاملَلِ  ام قبح منقيل: إنَّ  فإنْ 

 انكه إذا ه؛ ألنَّ فة لمعرل من ال كِّ ويُ  ا أنْ منَّ الواحدو ارة،بالوز

فوت بام ي ترضُّ ال يس تعاىلٰ اهللا و به، ترضُّ يسو هغراضأيفوته  كذلك

 ه.يك فع، فال جيب ذلام الرشكأخري أحمن ت

ت قبائح يف الشاهد قبحيع المج نوكي ا أنْ ذه عىلٰ زم  قيل: يل

 من الوجوه،  ره كنذها ما ون وجه قبحكي نْ أن فيها رضرًا، دو ألنَّ 

 ة.ل املجربِّ قو إىلٰ ؤّدي فيُ 

 ك ذل من علم يفإالَّ  كيستقبح ذل ال نْ أ  ان جيبكه أنَّ  عىلٰ 

 وا رضراً ممل يعل إنْ و - كستقباح العقالء ذلعلمنا با يفو رضرًا،

 لوه.قا ابطالن م عىلٰ دليٌل  -

بتأخري  رضُّ ستال ي كبعض امللو ا أنَّ لو فرضن ان جيب أنْ كو

 به، من ال معرفة له إىلٰ عله أن جي حيسن منه أنْ  ور عنهماألُ  بعض

 لوم خالفه. ومع

 م الكليه حد عور ٰى ته منَّ ثبت ما قلناه بطل قوهلم: إ ٰى متو

 العلمقد ف ا أنَّ نَّا قد بيَّ م فيه؛ ألنَّ هاستفتاو العلامء إىلٰ يعرفه رجع 

ون كروه يكذ ماو .معرفته  إىلٰ فقد الطريق هو وجه القبح، دون 

 نحنو ،كذل معرفة يشء من إىلٰ ريق له  طه الإنَّ  :قولملن ي جواباً 

األمر  أنَّ عندنا و يفكفطريق،  كذل منا أنَّ إذا سلَّ ذا ه ال نقوله.

 ؟الفهبخ

 ،صالً أ ف شيئًا رعة من ال ي اإلماميلِّ ويُ  ما قالوه أنْ  عىلٰ ويلزم 

ال  همو ،ءالعلام]] ٥٣١[[ص / إىلٰ  امكرجع يف مجيع األحيو

، فإذا احتاج ال يعرفهازارة من الو كلِ  املَ ويلِّ يُ  زم أنْ يلو ه.يقولون

 لناه.ما ق  عىلٰ باطل  كذلو غريه، إىلٰ جع ء ريشة معرف ىلٰ إ

بجميع   ون اإلمام عاملاً كي هذا أنْ  عىلٰ  قيل: يلزم فإنْ 

مجيع  ألنَّ  ُأروش اجلنايات؛و اتملتلفم اِقيَ و َهناملِ و ناعاتالص

 املًا بام الن عكوي يلزم أنْ و مام،اإل ىلٰ إالرتافع  يهف عيقا ممَّ  كذل

 ة هلا. هناي دث الاحلواكام أح ؛ ألنَّ ٰى هيتنا

ام من حيث  كح بجميع األملاً مام عاون اإلكام أوجبنا قيل: إنَّ 
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 تها،ة يف عامَّ مَّ األُ  عىلٰ مًا دِّ متقو يعهايسًا يف مجئرو ًام فيهاكان حاك

مًا ه متقدِّ ونكال و ام،كق له باألحعلُّ ت ونه عاملًا بام الكيوجب مل و

ن ليس هَ املِ و نائعصال ؛ ألنَّ كق له بذلال تعلُّ قالوه مجيع ما و ،فيه

تشاجر،  و ف بني أرباهباع فيها خالوق  ٰى ومت فيها، اإلمام رئيساً 

ه من قول أهله، عند صحُّ ية فيام ربأهل اخل إىلٰ ام يرجع ماإل فإنَّ 

 اختلف  . فإنْ تعاىلٰ  ن جهة اهللام كماحلفيه بام هو عامل به من م كح

يف   اً ان خمريَّ كوا تساو ل أعدهلم، فإنْ قو إىلٰ صنائع رجع الأهل 

 .كليفهت كون ذلكيو مجيعه،

ل بَ من ِق  بالنصِّ  كه يعلم مجيع ذلن يقول: إنَّ ا مأصحابنويف 

ا فليس ممَّ  ان جائزاً ك إنْ و هذاو رًا.خباأ  كيف ذل اوروو ،اىلٰ اهللا تع

 .الً ناه أوَّ ما قل املعتمد نَّ أل ؛اً يلزمه وجوب

  ونهك وِجبمل يُ  نْ إو  من خالفنا ه: أنَّ رناك ذشف عامَّ كي والذي

ان كاملًا بجميعها ان عك ٰى مته ل: إنَّ ه يقوام، فإنَّ كعاملًا بجميع األح

 عىلٰ زم يل لفيها. فه دل االجتهاون من أهكي جيب أنْ و أفضل،

ا جتهاد فيهاالل هأ  ائع أو منان أعلم بالصنكون من كي أنْ  كذل

 ما ألزمونا.ساد ك فبذل ن؟ فباأوىلٰ 

 :مات]علوملاً بجميع املدم لزوم كون اإلمام عاع[

املعلومات  ألنَّ غري الزم؛ ت فعلوماميع املونه عاملًا بجكا فأمَّ 

فهي  امكحاأل ]]٥٣٢[[ص / ق به منما يتعلَّ و ،هق هلا بال تعلُّ 

 مل هبا. وهو عا حمصورة،

ميع ملني بجضاة عاالقو ءمراون األُ كين أ م كقيل: يلزم فإنْ 

 كام.ألحا

ام إنَّ و ع،الرش مجيع مني يفكحا يسواام لكَّ احلُ و مراءألُ ا قيل:

 هإلي َل ُجعِ و  أمراً من ُويلِّ  لُّ كو مور،األُ  عضب احدٍ و لِّ ك إىلٰ ُأسند 

اإلمام  لو فرضنا أنَّ و عندنا، به ملاً اون عكي نْ أ فال بدَّ  م فيهكاحل

ون كي أنْ  بدَّ  فال  ليهد إا ُأسنمجيع م ىلٰ ع ئهالفيستخلف بعض خ

اختالف الواليات فال مع  امام. فأمَّ يف اإل ام قلناهكجميعه، ملًا بعا

 .كجيب ذل

ثت  دحو انا نائبني عن اإلمام،ك ٰى مت كماحلاو مريألقيل: ا فإنْ 

ان يرجع :قلتم الن؟ فإنْ ي يعمالذ فيها، ما مكيضيق احلحادثٌة 

 كلفذ ،االجتهاد إىلٰ  نيرجعا :قلتم إنْ و ،وهملتبطل ما ق  ،غريه إىلٰ 

 تقولونه. ال

  يفويلِّ اإلمام عندنا ال يُ  ألنَّ  غري جائز؛ قدير عندناقيل: هذا الت

  ماه إالَّ ته ال حيدث يف إمارحاله أنَّ  ِمنْ يعلم  َمنْ  اف إالَّ األطر

م فيها كاحل إىلٰ ق احلاجة تتضيَّ  الو عامل ان غريك نْ إو يعلمه،

 م فيها. ماإلا إىلٰ فريجع 

م منصوصًا مراء اإلماأُ ن وكي يوجب أنْ  ذال: هقي ٰى توم

 عليهم. 

صبها بإحدی األمارات التي ين كذل يعلم  يمتنع أنْ قيل: ال

 يص البالد،اقوم حيتاج إليهم يف أق  عىلٰ  نصَّ له، أو ي اىلٰ تعهللا ا

تولية من شاء  جعل األمر إليه يف ٰى ومت اه.نركم ما ذهلون حاكيو

ك ذل لُّ كو روض ال يقع،املفر لتقديا أنَّ  كبذلم عل يصيف األقا

 .جائز

ٰ   النبيَّ  يقول: إنَّ  حد أنْ وليس أل مجاعًة أخطأوا يف   وىلَّ

يف ك، ف املؤمنني أمريفعل  كلذكو ام،كن األحثري مك

 كام؟حاأل علم مجيعي لية من الال جيوز تو هإنَّ  :تقولون

 ،كذلبمع علمه  طأأخ امن قالوه إنَّ أخطأ ممَّ  مجيع من ؛ أنَّ كوذل

 علمهم بام ُأسند أوجبنا امإنَّ و لوالة،انوجب عصمة  نحن ملو

 إليهم. 

 املقداد أنْ  مرأ  )ليهاهللا عصلوات ( أمري املؤمنني أنَّ  روي امو

ل بق  كان ذلك امإنَّ ]] ٥٣٣[[ص /عن املذي   يسأل النبيَّ 

 نم امكن عاملًا بجميع األحوكي إلمام ال جيب أنْ ا نَّ أل ؛إمامته

أو  ن النبيِّ ء ميشء بعد الد اليشتفيام يسإنَّ ، بل ىلٰ تعا هللاخلقه ا دنل

 .ر إليهء األمكمل عند إفضاة، فياألئمَّ  نْ ه مِ مالذي تقدَّ  ِمنْ 

  ىلٰ إترافعهام و ةخماصمته للزبري يف موايل صفيَّ وما روي من 

 دمعع ه ما ترافع إليه مألنَّ ل ما قلناه؛  ُيبطِ ليه الر عم ُعمَ كحُ و ُعَمر

،أنَّ م به مع العلليإفع راام تنَّ إو  لمه،ع  أراد قطع امإنَّ و ه حمقٌّ

ه نَّ ال أ و عامل، ه غريأنَّ  عىلٰ  ليه ال يدلُّ م عكاحلم اكحو .اخلصومة

  ه علي مَ كَ من حَ  لِّ ك لوجب يف كه لو وجب ذلدعواه؛ ألنَّ مبطل يف 

 ه.واملعلوم خالف طالً،ون مبكي نْ م أ كاحلا

 عىلٰ  لُّ ال يد  بيِّ الن ثًا عنديح يروان يكواستحالفه ملن 

فه ون حلَّ كي ع أنْ نمته ال يام؛ ألنَّ كويه من األح يره غري عامل بامأنَّ 

ون ما كي جيوز أنْ  قدو ه، يف ظنِّيغلب  وي، أوليعلم صدق الرا

 كاذبًا. يوان الراك إنْ و حيحًا،صنه اخلرب تضمَّ 

يف حياة  كان ذلكه أنَّ ه جيوز أنَّ  عىلٰ ]] ٥٣٤ص [[/

 كام.ميع األحملًا بجن عاكل مل ياحلا كيف تلو ، بيِّ نال

 هقه فيه ألنَّ ام صدَّ »، إنَّ ركب وأب َصَدَق و ركثني أبو بوله: «حدَّ ق و

 قه.صدَّ  كفألجل ذل  سامع اخلرب،ه يفكاران شك



 العلم) ٢ت اإلمام / صفااإلمامة / ) ٧٤(لف / حرف األ  ................................................................................. ٤٣٨

 عىلٰ  صالتخرُّ  نعيه ردعًا ف الف أنَّ حوفائدة االست

 َال  ف َمنْ حالستالان ذب خوفًا مكال ٰى َيتوقَّ ه قد ؛ ألنَّ  نبيِّ ال

ذب جيوز كي من جاز أنْ  ول:يق ألحد أنْ  عدمه. فليسع اه مقَّ يتو

ض من بع إلنسانا ٰى يتوقَّ  ه ال يمتنع أنْ نَّ ؛ ألاً ذباكحيلف  أنْ 

 من قبيح آخر مثله. مل يتوقَّ  نْ إو القبائح،

بصدق الشهود و واطنالببعاملًا  ماون اإلمكي  يلزم أنْ الو

ام يف  كاألحنفيذ تد  بام يتعبَّ نَّ إ هنَّ ه؛ ألمستحقِّ  عىلٰ م كاحلليوقع 

 ه فيها.كم جيب عليالبواطن فال حا ، فأمَّ لظاهرا

 عاملًا بجميع ونكي نْ جيب أ  اإلمام أيضًا: أنَّ  كذل عىلٰ  لُّ دوي

  فظاً احو يندِّ لاًة يف جَّ ونه حكمن  ه لنا عليما دلَّ و ين،ام الدِّ كأح

ون ما كي نْ أ  منأن ملام كال يعلم بعض األح زنا أنْ ع. فلو جوَّ للرش

از جو عىلٰ لنا ا دلَّ تامنه؛ ألنَّ ك عراٌض عنه أو إ ةمَّ فق لألُ مه اتَّ علمل ي

هذا و إلينا،ع الرشمجيع  بوصول ليها،  فلم نثق حينئذٍ ع كلذ

 ًة.ون اإلمام حجَّ كقدح يف ي

ام ما يوجب كاألح بعضبعاملًا  نوكال ي أنْ  : يف جتويزوأيضاً 

 ه.عنه زَّ من كلذو عن قبول قوله، التنفري

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠شيخ الطويس (ت باالعتقاد/ ال فيام يتعلَّققتصاد اال

 علم:لا]] ٣١٠[ص [

فيه من   ما هو إمام بريبتد عاملاً يكون اإلمام  جيب أيضًا أنْ و

 العقل. م ذلك بحكصاحلهم وغريمسياسة رعيَّته والنظر يف 

 نهولكيعة، رشعاملًا بجميع الع يكون بعد الرش أنْ  أيضًا ب جيو

حكيم من حكامء  ه ال حيسن منأنَّ ذلك  عىلٰ  يدلُّ  يعها.اكًام يف مجح

ٰ يو نْ امللوك أ سن  حيال نها أووالنظر يف مملكته من ال حيس رائهزو ىلَّ

 حقَّ الذمَّ ملكته واستعًا ملفعل ذلك كان مضيِّ  ٰى ك، ومتأكثر من ذل

ل إيُ  أنْ ك ال حيسن من أحدنا وكذل ء،المن العق  عىلٰ نسانًا وكِّ

سن مورهم من ال حيبري أُ لده وتدهله ووعته وأ ضي يف أمر ظرلنا

ه العقالء وقالوا: ضيَّ ل ذلعف ٰى متا، وشيئًا منها أو أكثره عت ك ذمَّ

]] والتولية يف هذا الباب ٣١١ص /[[ وضيعتك. أهلكر أم

م عرض ولده لتعلُّ ي أنْ  منه دًا حيسنحأ ف، ألنَّ الف التكليخب

هو ال ها وسًا في له رئيجيع نْ منه أ ن سحي ا، وال حيسنهمل علوم وإنْ ال

 رق بينهام.سنها، فبان الفحي

 نْ إليه أيكون عاملًا بام ُأسند  ب أنْ ه جيا: إنَّ قلن وال يلزم إذا

ليس  لك، ألنَّهذيس هو إمامًا فيه كالصنائع وغري عاملًا بام ل يكون

جوع الر ضهلها ففرقع فيها تنازع من أهو ٰى توم ،سًا فيهايئهو ر

ت ويل والية صغر من ، وكلُّ نهيقولو كم بامة، واحلرباخلل هأ  إىلٰ 

 ري ذلك فإنَّه جيب أنْ ة وغيواجلباارة أو كربت كالقضاء واإلم

يكون عاملًا) بام ليس   جيب أنْ سند إليه، والام أُ (باملًا يكون ع

اسة يكون عاملًا بسي أنْ  يلزم ال ءيل القضاو ألنَّ من ستند إليه،مب

ذا األحكام، وهك ب ملاً كون عاي يلزم أنْ  الة رماومن ويل اإلاجلند، 

الشهود  بصدق عاملاً كون ي ات، وال يلزم أيضًا أنْ مجيع الوالي

إمامًا يف احلكم بالظاهر دون  إنَّام ُجِعَل ه نَّ سهم، ألأنف ين عىلٰ واملقرِّ 

ه نسند إليه يف حال كوبام أُ  (اً كون عاملي ام جيب أنْ اطن، وإنَّ بال

ا قبل إمامًا  يكون  وال يلزم أنْ ًا). ون عامليك جيب أنْ  الف كذل، فأمَّ

، أو  يِّ النب يف حياةع عاملًا بجميع الرش منني أمري املؤ

هام، بل إنَّام يأخذ ك يف حياة أبييع ذلمني بجاحلسن واحلسني عامل

ل لإل تكامل عند آخر ء ليد يشعشيئًا ب هلممَّن قب مامة العلماملؤهَّ

م علين اإلممنفس  ولو ]] ٣١٢/[[ص  سند إليه.أُ  امب هام املتقدِّ

 نْ از ألامء (جلالعًا من األحكام ويستفتي علم اإلمام كثريي جاز أنْ 

املخالف يعترب فام الفرق؟ و إالَّ وتيهم، ال يعلم شيئًا منها) ويستف

 اد.هكونه من أهل االجت

كونه  عىلٰ لنا ا قد دلَّ ع أنَّ ع الرشجميبعاملًا  هنكو عىلٰ  ويدلُّ 

زنا أنْ يعه جلبجمًا  يكن عاململ لوف، عحافظًا للرش ون وقع فيه يك وَّ

  ي إىلٰ ؤدِّ م عاملًا به فيُ إلمااض ما ليس عمن الناقلني أو تركوا ب خلل

يف للنا، وال تنزاح علَّتنا يف التك ا ما هو مصلحةصل بنال يتَّ  أنْ 

 .فاقالتِّ ابذلك باطل لذلك، و

ليه، إ ورظنفيهم املعيَّته، ألنَّه ر ام أشجعيكون اإلم ب أنْ وجي

مه املسلمون فيكون فينهزم باهنزا ينهزم از أنْ أشجع جل يكن مل فلو

جعهم يكون أش إلسالم، فإذن جيب أنْ  وانيار املسلموفيه ب

د التعبُّ  ض م قلبًا، غري أنَّ هذا جيب مع فرجأشًا وأثبته أربطهمو

ا إنْ أفباجلهاد،   ذلك.جيب مع فرض  د فالباجلها داً عبِّ كن مت يمل مَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ويس (ت يخ الط)/ الش٢(ج  تبيانال

 : ىلٰ قوله تعا قال أصحابنا: فيها [أي يف]] و٢٩١[[ص 
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 ٤٣٩  .................................................................................  العلم) ٢صفات اإلمام / ة / اإلمام) ٧٤(/  فلاألرف ح

يكون أعلم  نْ مام أ إلط ان رش مأنَّ  ىلٰ ع]] داللة ٢٤٧ لبقرة:ا[

ل تقديمه علَّ   تعاىلٰ ألنَّ اهللا ل،فضلا ته وأفضلهم يف خصالعيَّ ر

 .ٰى له معن يكن ط وإالَّ مل، فلوال أنَّه رش ٰى وأقو يهم بكونه أعلمعل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ (ت الشيخ الطويس /)١(ج  يفالشاتلخيص 

  ونيك نْ دَّ من أب  اإلمام البيان أنَّ  فصل: يف ]]٢٤٣[[ص /

 كم فيه:احلبجميع ما إليه  ملاً عا

اسة عاملًا بالسييكون  حيب أنْ  اإلمام أنَّ م لاع]] ٢٤٥[[ص /

د العقل  اممَّ املًا ليس وهنيه منوط هبا. وكونه عالتي أمره  يقتضيه جمرَّ

يكون عاملًا بجميع ما ُجِعَل  أنْ رشع، إذ جيب  د إىلٰ نااست من غري

 صفة ممَّا يقتضيهاالهذه  يستلجليله. وو فيه دقيقهليه احلكم إ

د العقل، ألنَّ ا ز أنْ ُجي ل قلعجمرَّ ء من ين بيشدمتعبّ   نكونال وِّ

استقرار  فبعد ما ذكرناه، كان عىلٰ  نَّ األمر وإنْ األحكام، غري أ

يكون  أنَّه ال بدَّ أنْ  ن نعلم بالعقلم، فنححكااأليعة والعبادة بالرش

ده  لع، بلسما لك إىلٰ ذ نحتاج يف ميعها، والجعاملًا ب العقل بمجرَّ

  يف إجياب ذلك.كاٍف 

إمام يف سائر أنَّ اإلمام د ثبت نَّه ق ذلك: أ  ىلٰ ع لُّ يدذي وال

. يقه، وظاهره وغامضه ودق  همجيعه جليل  احلكم يفلدين، ومتويلِّ ا

عاملًا بجميع األحكام  ال يكون ]] أنْ ٢٤٦[ص ز /[ووليس جي

ر عنألنَّ امل ،وهذه صفته ته اء األمر وتوليتكفاسبح ق  العقالء دتقرَّ

ه بام ويل، علم بيل إىلٰ واستكفوه سه ولُّ و ان ملنك ال يعلمه، وإنْ  من

ٰ ه م معترب بإمكان تعلُّ مضطلعًا به. والو نه وبني طريق بي وكونه خمىلَّ

تكون  ج واليته من أنْ اصالً فال ختركان ح وإنْ  لكالعلم، ألنَّ ذ

 .هض إليوِّ فُ لعلم بام ن فاقدًا لاقبيحة إذا ك

أصحابه  عضب روزيست راد أنْ ك إذا ألِ ملَ اه: أنَّ ا ما ذكرنبنيِّ يُ 

خيتار لذلك من  ن أنْ ته، فال بدَّ مجيوشه ومملك تدبري ستكفيهوي

ما يشكُّ فيه  بعض به يفنَّه ربَّام جرَّ إ ٰى الع، حتَّ الضطاباملعرفة وق يث

  ه. وليس يلالعه عطِّ رفته به واعمن حاله وفيام ال يكون واثقًا بم

ضيُ  أنْ  وزجي من ال  إىلٰ  دهوره وسياسة جنتدبري ُأمأمر وزارته و فوِّ

ن كان ذلك، وإنْ ء من له بيش علم ف م والتعرُّ من التعلُّ  ممَّن يتمكَّ

من  امللك ٰى تكفسا ٰى بني البحث واملسألة. ومتنه ويوال حائل ب

مر  مهمالً ألاً يف فقد العلم واالضطالع كان مقبحهذه حاله 

لعقالء ن مجيع اعها واستحقَّ م موضيف غريا هلًا واضع ،هوزارت

ا مع من  منَّ دٍ واح حكم كلِّ وهذا  عليه. ، واإلزراءلهم وللهناية ا

ض أحدنا ما يري وز أنْ ال جي نا، فإنَّهمورمن أُ  يستكفيه مهام�   أنْ  دُيفوِّ

ن من  كَّ ة عنده بتلك الصناعة، لكنَّه يتممن ال معرف ضعه إىلٰ ي

ه من مجلة دنااه فاعالً لذلك عدَّ ينمن رأ  لُّ ها. وكملُّ وتعفها تعرُّ 

 العلم بجميع ماقد املستكفي بني ف تربناهرق فيام اعف الو. السفهاء

ء لعقالانَّ العلَّة التي هلا قبَّح ، ألهالعلم ببعضده ُأسند إليه، وبني فق

]] ٢٤٧[ص [يعلم مجيعه هي فقده العلم بام / ء من الة اليشوالي

هت حكم البعض كان  البعض، ألنَّه إذا ئمة يفقا ةالعلَّ ه ذه. ووالَّ

ٰ اء، ففالستكفالوالية وا يف لِّ حكم الك العلم بالبعض  قد املوىلَّ

.ك ٰ  قالءعس يشكُّ الولي فقده العلم بالكلِّ  يف بعض امللوك لو وىلَّ

ن اأكثر أحكام الوزارة أو شطرها، لكه من ال يعلم كتابت رته أووزا

ٰ حكم من و حالقبيفعل حكمه يف  نها.  م ته من ال يعلم شيئاً روزا ىلَّ

 .بةتاكالوكذلك القول يف 

نَّ تكليف  التكليف، فإ ٰى الستكفاء جمرية واي الوالوليس جتر

 واليتهو، العلم به حسن سبيل إىلٰ  ن لهاعلمه إذا كال ي ء مناليش

ٰ فاء أمره من الواستك ناً   يعلمه قبيحان، وإذا كان املوىلَّ من  متمكِّ

 م.لعي أنْ 

ه من  سن الشاهد: ألنَّ أحدنا حي ني األمرين مثال يف  ب ضاً أي  قوللفر 

لصناعات إذا كان م بعض اه تعلُّ أو أحد أوالد لامنه بعض غ   ُيكلِّف  أنْ 

ن مت  اعًة يه صن ولِّ يُ  أنْ  العلم هبا، وال حيسن منه  ل إىلٰ و ًا من الوصمكِّ

  رها. أكث   سن أو ال حي  ئيسًا فيها وقدوًة وهو ال حيسنها وجيعله ر 

 اً مرمن عدل عن والية غريه أ ذار كرناه: أنَّ اعتما ذ حضِّ ا ُيوممَّ و

قعه عند ، واضح واقع مومه وال حيسنهال يعلأنَّه األُمور ب من

عدل ما  ىلٰ لعدول عنه بأنَّه ال يقدر عيف ا  اعتذارهام أنَّ العقالء. ك

من ء اليش ة]] أنَّ والي٢٤٨حيح، فلوال /[[ص ه عنه أيضًا صفي

ه ال حيسن وال بأنَّ حيسن االعتذار  ة، ملئزاجيحة غري بق علمه ال ي

ري له يف قبح ممَّا ال تأث ذلك ار بغريسن االعتذحي ال اميعلم، ك

 خللقة.ة واألوالية كاهليا

حكام من األعلمه  اميقول: إنَّ اإلمام إمام في أنْ  وليس ألحدٍ 

 نَّ أخالف  ال نَّهلك، ألذ يعلمه، ألنَّ اإلمجاع يمنع من دون ما مل

  ن نحاإلمامة. و ٰى لف يف معناخت وإنْ ين سائر الدِّ  ام يفإم ماإلما

 يع األحكام عىلٰ ونه عاملًا بجموجوب ك عىلٰ  لداللةم يف االكال انَّيَّ ب

 بعض امًا يفإميكون  ين، و(لو) جاز أنْ دِّ ر الئامًا يف ساونه إمك

ذي ال بالبعض يكون عاملاً  عض (مل) جيب عندنا أنْ ين دون بالدِّ 

 .م فيهإماب ليس هو
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 أمر يلِّ ويُ  نْ أك لِ ن إنَّام قبح من املَ يكو نكرتم أنْ ل: ما أ قي إنْ ف

 ن هلامكا ال حيسنها وإنْ  أمر كتابته من علمها، ويسندن ال يارته موز

تفويت عليه ور سبيل من حيث كان يف ذلك رضف رُّ التع إىلٰ 

 هتلكأمر مم ر من تدبرييتأخَّ   باميسترضَّ  ه ال بدَّ أنْ ملنافعه، ألنَّ 

حكم اإلمامة، ألنَّ  ُأموره. وليس كذلك ذ تنفي من ٰى ويتامد

رها وال تأخُّ يف  هللا تعاىلٰ ا  رضر عىلٰ مام الها اإللتي يتوالَّ ا امكحاأل

لعقل، با ة هبا يف األصل غري واجبةعبادلكانت ا وإنْ أحد،  عىلٰ 

زها العقل. بأنْ  رها أوىلٰ فتأخُّ   ُجيوِّ

ح ذلك يف بام ق نَّ إن أنَّه م متوها ذكرم مر عىلٰ ألالو كان قيل: 

من   ال يستقبحه نْ أ  )جبر، (لويعود به من الرض الشاهد ملا 

 ) أنْ . و(لوجباملويلِّ  يه عىلٰ ر فبحصول الرض إالَّ من علمعقالء ال

ه من  يعود بثر ما ]] ك٢٤٩/[[ص  احهم له ممَّنستقبايكون 

 ح تابعاً باكون االستقي ٰى ظم، حتَّ يه أكثر ولومهم له أعر علالرض

 هذا معلوم خالفه. ته وينقص بنقصانه. وزيادبيد زر، يللرض

امللك، ار استرض ىلٰ يرجع إ ذلك ان القبح يفك لو :وأيضاً 

 اله عىلٰ نا حرالية من ذكحتسن منه و نْ افعه لوجب أ وفوت من

ه، وال يلحقه ر أمر تدبريخُّ يف تأ من رضرخل عليه بعض، ال يد

علم ا ننَّ أل ،بمستبعد ريذا التقدهفعه، وليس اوت منء من فمعه يش

 مورهم،من أُ  كلِ  املَ مسُّ ي يامك قد ختتلف أحواهلم فلِ أنَّ رعايا املَ 

هم، وفيهم  دبريهم وسياستر أمر تخُّ  بتأمن يسترضَّ فيكون فيهم 

ستقبحون هذه قالء ييع العذا كان مجيكون هذا حكمه. وإ ن الم

  ا ل علمنوَّ قباحهم األاستك كلِ املَ  ر عىلٰ منها رض مل يعد لوالية وإنْ ا

ض في بام ُفوِّ تكسملا  علَّة القبح فقد علم ر، وأنَّ  يعترب بالرضه الأنَّ 

 يه. إل

 يعلمه  فاء األمر من القبح استك فرق بني من جعلأنَّه ال  عىلٰ 

ة إذا وبني املجربِّ ر، لرضه من اما يعود ب لع به راجعًا إىلٰ يضط وال

ام إنَّ  قا ال يطام ذب وتكليفالكالظلم وكالقبائح   مجيعادَّعت أنَّ 

ا  رضالن م ا الشاهد ملا يلحق فاعله استقبحها العقالء يف ر إمَّ

قت  العقالبني م والتهجنيقاب أو باللواق العباستحق ء. وتطرَّ

يه جيز علمن حيث مل  فعل اهللا تعاىلٰ  ا منهحسن ك إىلٰ بذل

 سترضار.اال

ه يلجميع ما إعامل بغري  يكون اإلمام وز أنْ َم ال جيـيل: لِ ق  فإنْ 

و أ  د، اتهاالج احلكم رجع إىلٰ  احتاج إىلٰ  ٰى أنَّه متغري  يه؟فكم احل

ي يف ذلك العامِّ يرجع  اء العلامء كاماستفت و إىلٰ حاد، أ ار اآلأخب إىلٰ 

د ذلك بأحد  بعيتبنيَّ  نْ أ  يعلمه إىلٰ  ف فيام التوقُّ ه الضيهم، أو فرإل

 د به.عبُّ تذلك جيوز ورود الوكلُّ  ق العلم.رُ طُ 

 قبَّحنا والية ا إنَّاممن يظنُّ أنَّ كالم ذا هيل له: ق  ]]٢٥٠[[ص /

 ه طريق إىلٰ حيث مل يكن لام من األحك يعلم مجيع الو هو اإلمام

ه إذا كان ذا املوضع كعدميف ه جود الطريقأنَّ و ابيَّنَّقد علم. وال

ة هذه الوالي حه ال بدَّ من قبًا، وأنَّ مفقود املوىلٰ  إىلٰ  ُأسند لم بامالع

دوه من إىلٰ  ة بناحاج علم. واللامع فقد  ق العلم رُ وجوه طُ  ما عدَّ

ق ه طرييف مجيعها أنَّ  نَّه لو ثبتيها، ألمام إليرجع اإل نْ أ وزجي التي

ر ما  اه، فكيف وأكثّل بام اعتمدنمل خي رفة باحلكم املع وموصل إىلٰ 

 العلم؟ ا إىلٰ عندن لسائل ال يوصلورده اأ 

ا القي م أنَّه الف ا نَّيَّ باد، فقد هتحاد واالجوأخبار اآل اسأمَّ  يام تقدَّ

 د به.جيوز التعبُّ 

غريه،   قلِّديُ  ه ال جيوز أنْ فعندنا أنَّ  لعامل،ا إىلٰ ي ع العامِّ جور اوأمَّ 

جزنا ولو أ  العلم. ه إىلٰ يؤدِّ هة التي تُ اجل نلب العلم مبل يلزمه ط

يكن ث مل ذلك من حي زام جاإلمام، ألنَّه إنَّ ه أمر ارلك مل يشبه أمذ

يم قدت احنل به، ونحن إنَّام قبَّ تقليد العامل والعم لزمه بل ،كًام فيهاح

ز أنْ  ء، فلميف مجيع األشياكان حاكًام  من حيثبعامل من ليس   ُنجوِّ

ز أيضًا أنْ . وكذلك ال ُنجعضهابغري عامل بيكون  م اكَّ للحُ نجعل  وِّ

ة التي ونا، للعلَّ زه خمالفوِّ به، كام ُجي لعلامء، ثّم حتكم ا إىلٰ  ترجع أنْ 

 سواء.ناها مدَّ ق 

ا ما تضمَّ  ف، قُّ فرضه التو ونيك أنْ ن من أنَّه ال يمتنع وأمَّ

 ينبغي أنْ كالمنا يف أنَّه  ألنَّ  ]] فيه، ٢٥١[[ص / عامَّ نحنفخارج 

ام ال املًا بيكون ع جب أنْ وال يوه احلكم فيه، املًا بام يلزمون عكي

ف قُّ وفرضه الت نكا يه فإنْ عل ورد أمرأ ره، فهو (إذا) يتعلَّق بنظ

مل كون غري عاي أنْ  ز)َل إليه احلكم فيه، (جاس ذلك ممَّا قد ُجعِ فلي

مناه. حسب مابه   قدَّ

 أنْ  كرتهذما   عىلٰ السؤال: أجز قياساً ل هذا ّم يقال ملن سأث

من ال  كتهبري مملوتدزارته أمر و حكامء ملوكنا يستكفي بعض

 هام جلَّ لع، أو ال يرشوطهارة وائًا من أحكام الوزيعلم شي

 أنْ ن م ناً حيث كان الوزير متمكِّ  ، وحيسن ذلك منه، منهورهاومج

الً بعد حال، نهم حافة، ويستفيده ميه أهل املعرتاج إل حييسأل عامَّ 

اج يف ال حيتاية، واملعرفة والكفا من يثق منه بيهلِّ ويُ  ل عن أنْ ويعد

 ة، مع أنَّ ة واستفاددااستز ة وأحكامها إىلٰ وط الوزاررشلعلم با

 إنْ ف .اهتساوية إالَّ فيام ذكرن فيمن يظنُّ هبام مواهلاموأح أوصافهام
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طولب حه، والعقالء يف قب  يشكُّ مجيعقفًا الوقف موأجاز هذا 

 إنَّهالء، فالعق قبحه إىلٰ ر ما يرجع يف سائ أجازه وبني بالفرق بني ما

 ه ما أجزتني هذا وبنيب فرٍق  منه قيل له: وأيُّ منع  وإنْ  فرقًا، ال جيد

م عللا حسن واليته مع فقده ىلٰ قت هبا إة التي تطرَّ العلَّ ، وميف اإلما

ف ي إمكان التعرُّ رضناك به، وهيام عااصلة فباألحكام ح

 ؟ملتعلُّ وا

ي  ألنَّنما عارضتم به، ته يف اإلمام أجز ا ليس يشبه مقال:  فإنْ 

ن ل هبا عمَّ دام، ويعمامة من ال يعلم األحكاإل ويلِّ يُ  جز أنْ مل أُ 

 الوجه. ن هذامُّ ضلزامكم تإويعلمها 

ط من رش  ألنَّه ليس، بكهمذ بدَّ من جواز ذلك عىلٰ قيل له: ال 

ه ليس من ع األحكام، كام أنَّ بجمي اإلمام عاملاً  امة عندك كوناإلم

ةيكو عندك أنْ  طهارش  كن  يبًا. وإذا مل ثواهم أكثرو ن أفضل األُمَّ

ن حصل  يعدل أنْ  ما ذكرناه رشطًا جاز  نْ أ ه، بعد ريغ فيه إىلٰ عمَّ

ن من ال٢٥٢[ص /[ لك الغري ممَّنكون ذي ف رُّ تع]] يتمكَّ

ل. و الرشط عندكهذا ه ألنَّ  ل،والتوصُّ   دون األوَّ

جميع مام عاملًا باإل ن إجياب كوقيل: ما اعتربمتوه يف فإنْ 

 ملًا بجميع الصناعاتعا يكون كم أنْ جب علييعة يوأحكام الرش

لك ممَّا يقع فيه ذ لَّ  كألنَّ يات، انُأروش اجلاملتلفات و واملهن وقيم

لرسول. ل من اام أفضيكون اإلم أنْ ك لذ رتافع إليه. ويلزم عىلٰ ال

 ص بأنْ ختصاابأنَّه ال ًا بسائر املعلومات عامليكون  أيضًا أنْ وجيب 

 الف. ال اختفاسد ب  ذلكوكلُّ  م.معلو معلومًا دونيعلم 

 مون اإلماك يف إجياب استداللنا عِ سؤال من مل يرا قيل له: هذا

رئيسًا  انك ثحيا أوجبنا كونه كذلك من ين، ألنَّ بجميع الدِّ ملًا عا

مًا عىلٰ يف مجيعها، واكًام ها، وحفي ها، ومل تهم يف عامَّ ناس كلِّ ال متقدِّ

بام ة، وال عيَّ الرشحكام له باأل قتعلُّ   بام اليكون عاملاً  ب أنْ جنو

م فيه. ومجيع ليس هو  نه مبمتقدِّ  له بامق ا ال تعلُّ السؤال ممَّ ا تضمَّ

يه لوجه فُنبنيِّ ا اأنَّ  رير ُيسِقط هذا السؤال، غذكرناه. وهذا القد

 ل:جهة التفصي عىلٰ 

ا العلم ها ء منيف يشسًا ياإلمام رئ الصناعات واملهن، فليسب أمَّ

ماً وال  يكون عاملًا  أنْ نائع لوجب ئيسًا يف الصرو كان ها. ول فيمقدَّ

 ام فيه. مإفيام هو  ب ما قلناهسهبا، ح

ا يهف عافئع من املتاجرات، والرتيقع من أرباب الصنا ا ماأمَّ ف

أهل اخلربة، فام  جع يف ذلك إىلٰ ير اإلمام أنْ تكليف مام، فاإل إىلٰ 

 ماحلك به من و عامله بام هكم فياخلربة ح أهل لعنده من قويصحُّ 

 ع إىلٰ الصنائع رج اختلف أقوال أرباب ٰى ومت، تعاىلٰ من جهة اهللا 

ًا يف األخذ بأيِّ دالة كان خما يف العتساوو إنْ فأعدهلم،  لقو  ريَّ

 ة به.لَّقت املصلحه، وتعلك فرضشاء وكان ذم هلاقوأ 

ويف  ات. ياجلنا روشم املتلفات وأُ يَ ول يف قِ قوكذلك ال

ات ناييعلم ُأروش اجلنَّه إقال:  ]]٢٥٣[[ص / ا مننأصحاب

هو  مدهتوالذي نع .ك أخباراً رووا يف ذلو، بالنصِّ من اهللا تعاىلٰ 

ل.ا  ألوَّ

أحكام شياء بق هلذه األعلُّ ت عامَّ قلناه من أنَّه الوالذي يكشف 

كان  ٰى إلمام متهذا املذهب يقول: إنَّ امن خالفنا يف  يعة أنَّ الرش

ن عاملًا كا ٰى ون: إنَّه متيقول ضل، والين كان أفيع الدِّ جمعاملًا ب

 حن يفل نوأفضل نق هنهم يف كو فام يقولون بالصنائع كان أفضل.

 وأوجب. كونه أوىلٰ 

يكون  نْ بدَّ أ ام ال أنَّ اإلم نالفاخ وأيضًا فال خالف بني من

 من العلمنًا كونه متمكِّ به، وال يعتربون يف ذلك نًا من العلم متمكِّ 

ين بام عترب يف باب الدِّ  مه أنَّه الكلِّ بذلك  ُعلِمَ ع واملهن، فبالصنائ

 .هذكرو

ا إ ن الرسول فطريف، علم مم أ اكون اإلمي لزامهم أنْ وأمَّ

الَّ من  حكام إمن األء ملًا بيشعان ويكف يلزم ذلك واإلمام ال فكي

 ك من جهته؟لالرسول وأخذ ذجهة 

ا قوهلم يب، لغوبا ائر املعلوماتملًا بسيكون عا أنْ  ب: إنَّه جيفأمَّ

ق له ذلك ال تعلُّ  نه، ألنَّ من املعلوم أنَّ مجيع شبهة يف بطالفال

ذلك، فكيف يلزم ما مام حاكم يف يشء من  اإلوال ،ينالدِّ  بابب

 ًام؟فيه وال حاك إماماً يس هو فيه يشء ل كمحا اماإلم

زت  ثّم يقال    ملغري عامام يكون اإل أنْ ملن خالفنا: إذا جوَّ

ز م فلِمَ حكااأل]] ٢٥٤/[[ص  ببعض ال يكون عاملًا  أنْ  ال ُجتوِّ

زَم الـ؟ ولِ ء منها أصالً بيش عامل بام  ل غريرسوليكون ا نْ أ   ُجتوِّ

احلكم به؟  يلزمه قولونهته، فام يمَّ أُ  ، بل ُيكلَّف الرجوع إىلٰ ُبِعَث به

زوه بان عوارهمني وا بسوُّ  إنْ ف ن م مقدَّ ت بام ا، وُكلِّموذلك وجوَّ

جيدون فصالً إالَّ  ن فال األمريفصل بنيموا الرا االحتجاج، وإنْ 

 ا بعينه.نبام هو فصل ل

م وقضاته يكون ُأمراء اإلما نْ ضًا أ أي اهذ عىلٰ  بقيل: جي إنْ ف

ع يقع الرتافيعة إالَّ ومن الرش يشء ، ألنَّه الامحكاألعاملني بجميع 

ال  أجزتم أنْ  نْ إن. والبطلهذا ظاهر اام اإلمام. وكَّ حُ  ه إىلٰ في

؟ م، فلَِم ال جاز مثل ذلك يف اإلمايرتفع إليهام ملًا باكم عاكون احلي
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ة  إىلٰ يرجع اإلمام  جاز أنْ  ال لِمَ فاإلمام  : يرجع إىلٰ قلتم وإنْ  األُمَّ

 عني؟املوض الفرق بني ماو .ءأو العلام

  ين، والامه بوالة يف مجيع الدِّ كَّ وُح  راء اإلمامقال: ليس ُأمي

صفة كانوا هبذه ال. ولو اإلمامحيكم فيه  كم يف مجيع مااحل ليهمإ

  كلِّ  امًا يفكَّ يكونون ُح  . وكيف ام مللزم فيهم ما أوجبناه يف اإل

عة اإلمام المط ئبكثري من احلوادث والنواين وقد يلزمهم يف الدِّ 

 يكون كلُّ  إلمام أنْ ة اجيب يف وال حكمه؟ والذي ع إىلٰ والرجو

ما  ذاوهل عليه، ت واليتهوقرصسند إليه، ام أُ ب اً عامل منهم واحدٍ 

م خليفة فيكون بعضه ام يف البلد الواحد خلفاء مجاعة،يكون لإلم

اخلراج  ، وبعضهم عىلٰ الثغور واحلرب وسدِّ جليش  اريتدب عىلٰ  هل

 كلُّ  ة، ويكونعيَّ حكام الرشاأل ىلٰ عضهم عألموال، وبا يةاجبو

قوم به. ام حيسنه ويفيحكم ل]] ل٢٥٥[ص /[ منهم متوّلياً  واحدٍ 

 ة غريام مثله، ألنَّ واليته عامَّ يمكن يف اإلم ا الذلك ممَّ وكلُّ 

 يع. اجلم يف موحاك لِّ كلهو إمام اة، وخاصَّ 

يكون  م أنْ ماإلا قياس قولنا يف جيب عىلٰ  وباجلملة: فالذي

ض إليه. وهكذا نقول. ه، وفُ  توالَّ كم عاملًا بامواحلا األمري  وِّ

امء جاز مثله  العل  جع إىلٰ ير  يف احلاكم أنْ   جاز  : فإنْ ئل السا  ا قول فأمَّ 

سنه  ال حي  ا ع إليه ممَّ ج ر أنَّ ما ي جيز ذلك، و ن ا ال أنَّ  ا بيَّنَّيف اإلمام، فقد 

ليه.  حلكم إ ا  ردُّ اإلمام أو  ىلٰ إ ه فيه، ويلزمه الرجوع في  فليس هو حاكامً 

لعلم  فيد ا ست ، في ه ع إلي م يرج ما مام، ألنَّه ليس له إ يف اإل  ٰى يتأتَّ  وهذا ال 

  ق بني األمرين. يه. فبان الفر فيه إل كم  احل من جهته أو يرد  

ون فإنْ  اإلمام  عن ئبنياا كانا نذإواحلاكم  عن األمري اقيل: خربِّ

 غريه أيرجع إىلٰ  ل؟عميي يضيق احلكم فيها ما الذوحدثت حادثة 

 ممَّا ذلك ليساجتهاد الرأي و إىلٰ  و يرجعأبونه، أ فهذا ممَّا تفيها 

اد حلاجتهم الفس ي إىلٰ دِّ ؤه يُ ، فإنَّ ماإلما ه، أو يرجع إىلٰ إلي ونتذهب

 احلكم فيها؟ إىلٰ 

ز روه، ألنَّه ال جيوي قدَّ الذ الوجه ىلٰ عدير حمال له: هذا تق قيل

ٰ يُ  عندنا أنْ  ن حاله كان عاملًا م من نه إالَّ ع ٰى من نأ عىلٰ  اماإلم وىلَّ

 غري عامل ال تتضيَّق انك إنْ وما يعلمه.  ه إالَّ  حيدث يف إمارتنَّه الأ 

عًا إىلٰ م فيها بل يكواحلك جة إىلٰ احلا  ىلٰ يرجع إ أنْ  ن الوقت موسَّ

 ه. تكم من جهحلويستفيد ااإلمام 

 ه؟يإلطريق له  اإلمام؟ وأيُّ  ل: من أين يعرف ذلكيق  فإنْ 

ء اإلمام ُأمرا ال: إنَّ  مذهب من ق ]] إالَّ ٢٥٦[ص /[ هل هذا و

 عليهم؟ صوصاً نيكونوا م نْ جيب أ  امهكَّ وُح 

التي ينصبها أحد األمارات ذلك ب يعلم نْ ال يمتنع أ قيل له: 

البالد قايص  أ يفج إليهم اتقوم حي له عىلٰ  نصَّ يله، أو  اهللا تعاىلٰ 

، م إليه يف نصبهوالً وكمر ا ذكرناه، أو يكون األمبكون حاهلم م

روه ر الذي التقديَلم بذلك أنَّ فيُع  واقع عىلٰ  ادثة غرييف احل قدَّ

 نه.بيشء مال ُيقَطع  وكلُّ ذلك جائز. حالٍ 

 ونوا عاملنيكي ول: إنَّ ُأمراء اإلمام جيب أنْ قيل: كيف تق نْ فإ

ض إ ابجميع م  )عليه وآله السالم( علوم أنَّ النبيَّ ، وامليهملُفوِّ

من يف كثري اعة أخطأوا يا مجلَّ قد و املؤمنني  ريأم لكوكذ

يهم ولِّ يُ  أنْ  (و)إذا جاز م.هالَّ ا وئزًا مليكن ذلك جا فلو مل حكام،األ

 نْ أون عاملني بذلك (فلَِم) ال جيوز يتهم وال يكونيف تولجيتهد و

ه، تيضًا فيام جيتهد أي  ٍل؟حا ن عاملًا به عىلٰ مل يك إنْ ووالَّ

يا مل يولِّ  ؤمنني ري املوأم )لسالما لهآو عليه( قيل: النبيُّ 

أخطأ يف  طأ منأخام ه فيه. وإنَّ ياعاملًا بام ولَّ مل يكن حاٍل  أحدًا يف

طأ من جهة أنَّه مل يكن يكون أخ ون أنْ عمد، دجهة الاألحكام من 

شبهة لو ثبت هلم سؤال ال  تكون يفامال. وإنَّ حلكم يف احلاعاملًا ب

 فيه.ياه ام ولَّ ب اً امليا من مل يكن عام ولَّ أهنَّ 

ا ف   ك واليهم وجيتهد يف ذللِّ ويُ  أنْ إذا جاز قول السائل: أمَّ

ٰ  ال جيوز أنْ  فلِمَ  يكون كذلك  كون عاملًا به ال يكم فيامهو احل يتوىلَّ

ام بعاملًا  نومن ال يك نَّه يويلِّ إمن يقول:  يف احلال؟ فكالم عىلٰ 

 .لكا مل نقل ذأنَّ  ابيَّنَّ ه فيه يف احلال. وقدييولِّ 

ه  مري املؤمننيت عن أ قد ثب قيل: أليس إنْ ف  أنَّ

  ل اهللاوسأل رس ٰى حتَّ  داملقدا ]] أمر٢٥٧ ص[[/

،  ]] فأعلم٢٥٩ ؟ /[[ص ا حكمهم ]] عن املذي ٢٥٨ [[ص/

 ريخاصم الزبروي أنَّه  ومل يكن عاملًا يف احلال. وقد

حكم   ٰى عمر، حتَّ  إىلٰ ة، وترافعا صفيَّ  ايليف مو]] ٢٦١ [[ص/

ثنا كان يقول: «مليه. ووحكم ع]] ٢٦٣[[ص / امهينب أحد  يحدَّ

ثنإالَّ استحلف و بكر»، فلو كان عاملًا أبصدق وي أبو بكر ته، وحدَّ

طل بف الراوي. وإذا ثبت ما ذكرناه، استحال اج إىلٰ ا احتخلرب ملبا

 لتم عليه.ما عوَّ 

نه السؤال تعويل عىلٰ قول: إنَّ مجيع ما تما ن لوَّ يل له: أ ق   ضمَّ

ة  اصَّ دنا خننا. وعومندنا وعند خصلًام عتوجب عر آحاد ال باأخ

 نْ ، وما هذا سبيله ال جيوز أيها علنلما دلَّ  ب عمالً عىلٰ ال توج

 العقول.أدلَّة  عىلٰ  ض بهُيعَرت 

ة ذلك وسلَّم ا لو جتاوزنا عنأنَّ  عىلٰ   ها ملكلِّ  ره األخباذهنا صحَّ
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مقداد ألنَّ خرب ، يهفة ما قلناه، وال شبه عىلٰ يكن فيها ما يطعن 

 الا اه، ألنَّ قادح فيام قلن أنَّه غريشكَّ  الرواية لا وردت به ام عىلٰ 

خلقه، وكامل  من لدنين الدِّ كون اإلمام عاملًا بجميع  جبنو

 سؤال أمريو ا إمامًا،ي يكون فيهتعقله. وإنَّام نوجبه يف احلال ال

]] ٢٦٤ [ص[/ هعلي(ان يف زمان الرسول  يف املذي إنَّام كؤمننيامل

األحكام، ألنَّه  بجميع عاملاً يكن  مل حلاليف تلك ا، و)مه السالوآل

ثّم   يعرفه لذي مل. وال فرق بني حكم املذي اعد ًا بمن إمامل يك

 هيعل( نبيِّ من جهة ال اني غريه من األحكام التي استفادهعرفه، وب

ر ذك عىلٰ عاملًا هبا، فاالقتصار مل يكن  لمها بعد أنْ ، وع)المسوآله ال

 ه له.وجه ال ين حكمر الدِّ كم سائاملذي وح

ا لرواية: أنَّه نازع ا ت بهدر ما ورأكثة فصفيَّ  ل يف موايلالقو وأمَّ

 عمر يف استحقاق املرياث، فقٰىض  واختصام إىلٰ  اثهم،يف مري الزبري

العلم فقد  ال يدلُّ عىلٰ  ءاليشيف  االختصامو هو مذكور.ينهام بام ب

 ىلٰ ترافع إام وكَّ احلُ  م إىلٰ ، وقد ختاصيهف عافبحكم ما وقع الرت

أيضًا  عمر ءيدلُّ قضا علم منهم باحلكم. وليسأ  هم من هوحكم

فيام ادَّعاه، وال  ان حمق� مل يك ؤمنني ري املنَّ أمبه أ  بينهام بام قٰىض 

الرجوع عن  ىلٰ هبا عضا رظهاره الإوالقضيَّة صربه حتت  يدلُّ 

ل، ألنَّه ال اعتقا  كم عليهاحلان حكم لتزم م أحدًا يأنَّ ة هشبده األوَّ

ته، و اليعتقده و ما ال  ؤمنني مل اري يرجع أممليدين اهللا بصحَّ

طريق احلكومة،  عىلٰ م، بل التعلُّ فادة واالست سبيل عمر عىلٰ  إىلٰ 

ل أبيها أحقُّ ِقبَ  من ةة املعتقأ رعصبة امل أنَّ  هبه ذوالظاهر من م

ه ي أنَّ وقد رواثًا، انوا أو إنك اً ركوء واملرياث من ولدها ذبالوال

 ن.عثام بمذه

ا ما روي من ح٢٦٩[[ص / أبعد  فف اليث االستحد]] فأمَّ

ملن ُخيِرب عن   استحالفه ، ألنَّ حن فيهيكون شبهة فيام ن من أنْ 

أنَّه غري  عىلٰ دلُّ  يالاألحكام  اإلخبار يفب )السالم هعليه وآل( النبيِّ 

 ىلٰ يغلب عم أو لحالفه ليعلستا بسبيكون  هبا، بل جائز أنْ  عامل

 ه، وإنْ او رامفي )السالم عليه وآله( عن النبيِّ  خرب صادق املأنَّ  هظنِّ

يف اخلرب املروي  وقد يمكن الشكُّ عنده.  اقر� كان احلكم بعينه مست

ة احلكع العلم بصموصدق رواته،  ، ألنَّ اخلرب نهالذي تضمَّ  محَّ

نه، ف كان عىلٰ  احلكم وإنْ  يسمع رب مل يكون املخ أنْ ز ئجاما تضمَّ

لصدق  بعة س املعرفة باحلكم تافلي،  النبيِّ كم من لك احلذ

 اخلرب. يف يالراو

ي كان يستحلف يان الوقت الذريخ وبرب تاأنَّه ليس يف اخل عىلٰ 

ن يكو أمكن أنْ  تق بيان الو مل يكن فيه فيه املخربين، وإذا

لك ، ويف ت)مسالال لهعليه وآ(م الرسول اأيَّ  حالفه إنَّام وقع يفاست

م. ول ىلٰ كام عاألحجميع حميطًا بيكن مل ال احل  كر أنْ يس بمنما تقدَّ

ارف ألنَّ ذلك متعياته، يف ح )عليه وآله السالم( ن النبيِّ عث ُحيدِّ 

 بني الصحابة وغري مستنكر.

كم فأيُّ فائدة يف باحل اً ملعا كان  ايقول: إذ س ألحٍد أنْ يول

يزده  صدق مل هو إذاالراوي؟ و دقص هظنِّ يعلم أو يغلب عىلٰ  نْ أ 

 دامق ناس من اإلفيه ردع اليكون  متنع أنْ ه ال ينَّ . ألمعرفةً 

ه وآله علي( النبيِّ  عوه منمل يسمرواية ما  ]] عىلٰ ٢٧٠ [[ص/

ين  ن دموأنَّه  مكبنفس احل زدد معرفةً يمل  ، وألنَّه وإنْ )السالم

 ه أنَّ ظنِّ يف بغلفإنَّه يعرفه أو ي )المعليه وآله الس(رسول ال

ليه ه علم بنصِّ  مقام مل يع عليه يفصَّ ن )مه وآله الساليعل(ل سوالر

 ع أنْ نَّه غري ممتنها، ألدتأكُّ ر األدلَّة وتكرُّ  ٰى ذلك جمر ٰى رجفيه، و

، ٰى خرداللة أُ  ةهلوله من جلم لنا بمدعم الننظر يف دليل بعد تقدُّ 

لنا العلم م دَّ تق هو صحيح أو فاسد؟ وإنْ  ينظر يف اخلرب وهل نْ وأ 

 ة.ن جهم مخربهب

ا قو ثني ه: «لفأمَّ ق فال يتعلَّ  وصدق أبو بكر»،أبو بكر، وحدَّ

 يقال فيه: إنَّ  كن أنْ ه. ويموضع الذي نحن يف الكالم عليملا

ليه. ع الذي سمعهالوجه  ىلٰ عتصديقه له من حيث سمع ما سمعه 

ثه بام قد اشرتك يقول: كيف جيوز أنْ  نْ حٍد أ أل سولي   يف ا ُحيدِّ

يف  ته لهمشارك ٰى سكر أنو بيكون أب نْ ائز بأجذلك  عه. ألنَّ سام

يمكن  له مجلًة، فقد ألصل بسامعه ا يف يكن عاملاً السامع، أو مل 

  واحدٍ  جملس واحد خربًا، وال يكون كلُّ  ع احلارضون يفيسم أنْ 

ا بأنْ سامع يف هاآلخر ل هتًا بمشاركعامل عيدًا منه أو يف يكون ب ه، إمَّ

، ذلك بنيِّ  كلُّ اب، ون األسبرناه ما ذكم لغري ة، أوبلقامة غري جه

 احلمد هللا. و

لزمان يكون اإلمام قائًام يف ا أنْ  كمندعأليس جيوز قيل:  فإنْ 

ض إليه،  وِّ امة احلدود واألحكام وسائر ما فُ ممنوعًا من إق ويصري 

 ك؟يتوقَّف يف بعض ذل نْ من أ  نهكُّ نع مع متميفام الذي 

ها تي كام الف األحعرهو ال يوم مااإليقال له: بني والية  توالَّ

يمنع من  يز أنْ وجت عامل هبا، مفيها وبني واليته وهو ع َل حاكامً وُجعِ 

 واضح، ال يذهب عىلٰ إقامتها فرق  ا وبنيل بينهإمضائها وُحيا 

ملا  ،يه غاية الذمِّ مولِّ لحق به تام توالَّ ب مع اجلهل نَّ واليتهل، ألاملتأمِّ 

لنا عليه من ق   .بلدلَّ
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عه  ضطالليه، واند إفته بام ُأسرمع مع واليتهحكم س هذا يلو

األحكام وإقامتها، ألنَّ  يذنفت]] من ٢٧١ /[[ص منع به، وإنْ 

ده اهللا بَّ املانع لإلمام بالقيام بام تع احلال راجع عىلٰ  هذه يف ذمَّ ال

 وجاعله إمامًا.  يهولِّ م  لوم عىلٰ الوبإقامته، 

ال رين، ألنَّه م األضًا بنيق أيُيفرِّ م دَّ تقثال الذي رضبناه فيام وامل

ن يثق باملعرفة م ىلٰ ر وزارته إيرد أم كيم من امللوك أنْ ن احلقبح مي

ز ، وإنْ ٰى والغن بني وزيره وبني كثري من  ول بعض رعاياهحي أنْ  جوَّ

علم أحكام الوزارة ال ي وهو يه،ولِّ يُ  نْ أيقبح منه فه، وترصُّ وتدبريه 

 ال حيسنها. و

ام عاملًا  ن اإلميكو أنْ قود قولكم  ىلٰ عب جي قيل: فإنْ 

 ٰى لزنة واق يشهد بالرس لو مل يكن كذلك جاز أنْ  اطن، ألنَّهبولبا

يعلم اإلمام باطن  مل تانًا. فإنْ ًا وهب وزورمن مل يفعله كذباً  عىلٰ 

ها، وذلك ال تحقُّ يس من ال ىلٰ ع يم احلدوديق أنْ  إىلٰ  ٰى أحواهلم أدَّ 

 م.نَّه خطأ عندكجيوز، أل

ام  ، ألنَّه إنَّ يهعل م الكالما تقدَّ جنس م نالسؤال م ذاوه ه:لقيل 

هللا كان  فيه حكم، فإنْ   تعاىلٰ ام هللابام عاملًا يكون اإلم أوجبنا أنْ 

  مل يكن  وإنْ  يعلم ذلك اإلمام، طن فال بدَّ أنْ حكام يف البواأ  اىلٰ تع

 ك عىلٰ املًا بذليكون اإلمام ع زم أنْ يف يلفك ن البواطيف له أحكام

 ه؟ب ه عاملاً كون أوجبنام إذا فيه حك ىلٰ عات هل ما ليس

عاملًا بجميع  يكون مام جيب أنْ أنَّ اإل لُّ أيضًا عىلٰ وممَّا يد

ين وحافظًا ة يف الدِّ ن اإلمام حجَّ من كو ما ثبتين: أحكام الدِّ 

ب بعض ا ذهازن، فلو جوَّ مفيام تقدَّ لنا ذلك لَّ ع، وقد دللرش

ة ذلك يف قدح األحكام عنه ل  :نيتجه منكونه حجَّ

ب عنه أن يكون ما ذه ا ال نأمنأنَّ  دمها:]] أح٢٧٢[[ص /

ة كتام  بهاً  يكن عاملين ومل من أمر الدِّ  عراض نه واإلممَّا اتَّفق لألُمَّ

لنا فيام مٰىض ه، ألنَّ عن نقله وأدائ جواز  ىلٰ ع الكتاب نم ا قد دلَّ

 ك عليها.لذ

ام ماإل انبي لكتامن إىلٰ ها من ايا نفزع فيام جيوز علا كنَّوإذ

زنا  ٰى ت، فمهاكه عليواستدرا يذهب عنه بعض  اإلمام أنْ  عىلٰ جوَّ

 ادح يفع إلينا. وهذا ق ول مجيع الرشبوص انرتفعت ثقتاألحكام ا

ة بكون ا  .ال شكٍّ إلمام حجَّ

وإشكال   ،هين عنالدِّ  ز ذهاب بعضيوالوجه اآلخر: أنَّ جتو

ر عاألحكعض ب ر ن ماو. قوله واالنقياد لهقبول ن ام عليه، منفِّ فَّ

 ة.يف كونه حجَّ  ه قادحلول قوعن قب

عاملًا بجميع كون ي نْ ام جيب أ أنَّ اإلم  أيضًا عىلٰ وممَّا يدلُّ 

لنا عليه فيام  ه، عىلٰ به يف مجيع ٰى ه مقتدمن كونالدين: ما ثبت  ما دلَّ

 حدٍ  يعلمه. وليس ألبام الء يشاء يف الدتصحُّ االق ، وليس يمٰىض 

أنَّه  انَّبيَّ  ا قدألنَّ  يعلمه،ال  مايعلمه دون  يامفه ي با نقتديقول: إنَّ  أنْ 

 كونه امًا يف مجيعه يقتيضه إمنت كوه وثبوفإنَّ  ين ام يف مجيع الدِّ إم

. ويف ثبه يف اب ٰى تدمق  وت ذلك وجوب كونه عاملًا بجميعه،لكلِّ

 مناه. حسب ما قدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨(ت  الالفتَّ ن حمّمد ب )/ ١ني (ج لواعظة اضرو

ونه لك ،عيع الرشبجم اً ن عامليكو جيب أنْ و ]]٨٨ [[ص

الوزارة  ويلِّ تُ  نْ أ لوك امء املن حكه يقبح مألنَّ  ،مجيع ذلكيف  حاكامً 

 و حيسن بعضها. ن ال حيسنها أ لكته مأمر مموالنظر يف 

*   *   * 

  ):هـ٥٨٥ حللبي (تا ابن زهرة  )/٢زوع (ج نغنية ال

 اً ملعا اممجوب كون اإلو عىلٰ  ضاً يأ  دلُّ وي]] ١٥٥[[ص 

م، ال عليه فيام تقدَّ  لنا ما دلَّ  ىلٰ ميعه عافظ جله حنَّ أ ع لرشبجميع ا

 اىلٰ طريق  لنا َق و كان غري عامل بجميعه مل يب، فلهله سوا افظح

 ملته، وذلك ال جيوز.العلم بج

*   *   * 

 :)هـ٦ (ق ل الطربيسضفال)/ ٢(ج  مع البيانجم

 وَ : تعاىلٰ  أي يف قوله[وفيها ]] ١٤٣ [[ص
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 داللة عىلٰ  ]]٢٤٧لبقرة: [ا �اِسٌع َعِليٌم  وَ اُء َواهللاُ ْن �َش

ته، وأكمل وأفضل يف أعلم من رعيَّ  يكون مام أنْ من رشط اإل أنَّ 

يهم للوت عاط مل تقديلَّ عاهللا  نَّ لشجاعة، ألاخصال الفضل و

 .ٰى ن له معنيك ملط ذلك رش  ، فلوال أنَّ ٰى وقبكونه أعلم وأ 

*   *   * 

 ):هـ٦(ق  لطربيسالفضل ا)/ ٥(ج  لبيانجممع ا

  سم بالعدوانن يتَّ شايخ ممَّ ض املعووجدت ب ]]٣٥٢[[ص 

[أي ه رييف هذا املوضع من تفس اإلماميَّة د ظلم الشيعةنيع، ق والتش

  َوِهللاِ : قوله تعاىلٰ يف 
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ْعمَ 
َ
� 

َ
ون

ُ
سبحانه اهللا  أنَّ  عىلٰ  لُّ هذا يد (، فقال: ]]١٢٣[هود:  � ل

ن لمويعة مَّ األئ نَّ إالرافضة: ملا تقول  بعلم الغيب، خالفاً  خيتصُّ 

، رشة االثني عامإمبل ون يقبذلك م ٰى ه عنأنَّ  شكَّ ! وال )الغيب

دنه ديهذا دأبه و ، فإنَّ  يِّ ألنام بعد النبأفضل ا مهنَّ دين بأوي

 سب الفضائحم، وينه عليهع يف مواضع كثرية من كتابنِّشيُ  ،فيهم

 لوصف بعلمم استجاز اهمن وال نعلم أحداً  .لقبائح إليهموا

م الوصف بذلك من يعل حقُّ ام يستفإنَّ  ق،خللا من دحلغيب ألا

مل العا يم سبحانهالقد فةهذه صفاد. و لم مستومات ال بععلملاع يمج

 اهللا غري ني. ومن اعتقد أنَّ خلوق أحد من امل كه فيهالذاته، ال يرش

 سالم.ة اإلة فهو خارج عن ملَّ ه يف هذه الصفكه يرشسبحان

، ورواه نني ؤماملري مأ عن  َل قِ ا ما نُ مَّ فأ]] ٣٥٣ص [[/

 ملالحمب اطَ ُخ  لغائبات يفبا راخبن اإل، موالعامُّ  اصُّ نه اخلع

  به يا  أينِّ : «ك- صاحب الزنج ه إىلٰ يومئ ب -قوله  ريها، مثلوغ

ب، وال وال جل غبار، وقد سار باجليش الذي ليس له أحنف

ا كأهنَّ  بأقدامهم، ضصهيل خيل، يثريون األر جلم، وال قعقعة

 قةعإمرة كلله  ا إنَّ «أمَ  مروان: ه يشري إىلٰ وقول .م»االنعدام ق أ 

 منه ومن ةمَّ األُ  ٰى تلقربعة، وساأل األكبشو أبو ب أنفه، وهكلال

من    ٰى دة اهلعن أئمَّ  من هذا الفنِّ  َل قِ ر». وما نُ أمح ولده موتاً 

 احلسن، وقد لعبد اهللا بن أبو عبد اهللا  الهمثل ما ق  ،دهأوال

: داً ابنه حممّ  ة ليبايعوايَّ اسوالعبَّ ة لويَّ عال ة منمجاعو اجتمع هو

 وأشار إىلٰ  -ها هلم لكنَّنيك، واب ىلٰ ليك، وال إإ هي ما «واهللا

يد عبد  أ عىلٰ هنض وتوكَّ  ثمّ  ،ملقتوالن» ، وإنَّ ابنيك-ة اسيَّ لعبَّ ا

ل له: «أرأيت صاحب الرداء ن الزهري، فقان عمراعزيز بال

ا ال: «إنَّ فق نعم. ال:ق ؟»، - ور صنملجعفر ا يعني أبا - األصفر

«بورك : ضا ثل قول الروم. ل قا يقتله»! فكان كامنجده واهللا 

؟ ر فام اآلخفقيل له: قد عرفنا واحداً ربان ببغداد»! بطوس، وق  قرب

 وضمَّ  -ون هكذا رب هارربي وق ال: «ستعرفونه». ثّم قال: «ق فق

 دوق  ،حيبانلا بيب حبيملشهورة ألاة ». وقوله يف القصَّ -إصبعيه 

ه ولوق  »!كلزدنا سول اهللا ادك رة من التمر: «لو زبضوله ق نا

لكوفة): دم (مرو) من (اشا، حني ق الوأمحد  بن عيلِّ حديث  يف

رت اش :فعتها إليك ابنتك، وقالت، دينالفال لسفطة يف ا«معك حلَّ 

ي وا رغري ذلك ممَّ  ديث مشهور. إىلٰ واحل ،فريوز» بثمنهايل 

هللا ا أطلعه اممَّ   نبيِّ لعن ا ٰى ذلك متلقَّ  عمجي فإنَّ ،  عنهم

 ىلٰ ملشهورة إر ااألخبام هذه عنه ٰى ن روم بةسلن ٰى عليه، فال معن

ب قبيح،  سبهل هذا إالَّ كوهنم عاملني للغيب. و ده يعتقأنَّ 

ب خبري، واهللا من هو باملذاه رتضيه ال يوتضليل هلم، بل تكفري

 ري. وإليه املص حيكم بينه وبينهم،

 *   *  * 

  ): ـ ه ٦٧٢ين الطويس (ت  الدِّ   نصري   / رسالة اإلمامة) ( ل  حصَّ مل نقد ا 

ه يف إمامته  العلم ب ج إىلٰ بام حيتا لم الع :اثانيتهو]] ٤٣٠[ص [

آلداب سات واات والسياعيَّ ة، كالرشنياويَّ والد ةينيَّ لدِّ من العلوم ا

 ه.دمبذلك مع ع مه ال يستطيع القياغري ذلك، ألنَّ ودفع اخلصوم و

   **   * 

 :)هـ٦٧٦ (ت احليلِّ  قاملحقِّ  /ينول الدِّ صأُ  ك يفلاملس

يف العلم  كونه أرجح هوثاين وقسم الا الوأمَّ  ]]٢٠٦ص [[

م يف ذلك فيجب مقدَّ  هنَّ أ  :لاألوَّ  :عليه وجهان جاعة فيدلُّ والش

 هذا م عىلٰ ا نتكلَّ مجاع، وألنَّ إلفبا وىلٰ األُ  اأمَّ  أفضل. يكون أنْ 

 الكتابة عىلٰ يف ح تقديم املبتدئ لم قبعن اية فألنَّ ناالثا أمَّ والتقدير، 

 املفضول عىلٰ ه تقديم أنَّ  إالَّ ح ذلك ال وجه لقبو ل،ضفالاملجيد ا

 يث كان. بح حقلل مقتضياً  لفاضل، فيكون ذلك وجهاً ا

 للقبح، بل املقتيض متوه هو الوجهما ذكر أنَّ  مسلِّ قيل: ال نُ  فإنْ 

علمونه؟ ولو ال ت ليهإا أرشتم م  غري اً وجهناك يكون ه ما املانع أنْ 

 لالفاض تقديم يشتمل ز أنْ جوِّ نُ  ا]] لكن٢٠٧ّ[[ص / ذلك مناسلَّ 

فيجب إذ  ، وجوه القبح يف وقت ما وجه من ول عىلٰ املفض عىلٰ 

 .لذلك القبح يم املفضول دفعاً تقد كذا

  ، لوالة والقضاة، وبفعل النبيِّ متوه منقوض باما ذكرثّم 

 رثة عىلٰ بن حا كر وعمر، وزيدأيب ب ىلٰ الوليد ع نخالد ب مه قدَّ فإنَّ 

 مني. لة املسبقيَّ  سامة عىلٰ أُ و، بالطجعفر بن أيب 

ا مل ون مد يف علمه اً ميكون اإلمام مقدَّ  أنْ ول: ما املانع ثّم نق

 ؟يعلمه

ة، لوجب من الرعيَّ  عيةمور الرشلم باألُ كون أعي ثّم لو لزم أنْ 

ل حلصو ات،فتليم املق وروش واألُ  لصناعاتبا يكون أعلم أنْ 

 ك.لقة بذيف أحكام متعلِّ  بني الناسالتنازع 

 املقتيضمتوه هو الوجه ما ذكر أنَّ  مسلِّ ال نُ ( واب: قوله:جلوا

يقبح الفعل جلنسه، واحلكم  وال ،لقبح معلوما ا:قلن )،للقبح

 ذلك، فلو مل ٰى سو وال نعلم وجهًا علم بمقتضيه، ال ىلٰ وقوف عم

نعلم  ]]٢٠٨[[ص / ال أنْ  ملز للقبح جه املقتيضون هو اليك

 ح.القب
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جه و عىلٰ لفاضل مل تقديم اشتي نْ أ زجوِّ ونحن نُ (قوله: 

لفعل سن اقبح، فال حيوجه  تقديم املفضول أنَّ  ابيَّنَّا: قد قلن )،قبح

 .أصالً  ذلك الوجه املشتمل عىلٰ 

 ،) بالوالة والقضاة وفعل النبيِّ هذا منقوض (: قوله

ها، بل يف ما  مور كلِّ  األُ مني يفا مقدَّ يسولوالة فالو ا القضاةأمَّ  قلنا:

ان ه كم أنَّ سلِّ ال نُ   نبيُّ المه من قدَّ ا جهلوه، وم يف ال علموه،

بل يكون يف ذلك الباب أفضل  فيه، مدِّ ما قُ  إىلٰ  بالنسبة مفضوالً 

 ه.من غري

ه مدَّ ام ق وإنَّ م، سلِّ نُ  قلنا: ال )،ة الناسبقيَّ  امة عىلٰ سأُ م قدَّ (ه: قول

يف  اام� ع كان لفظ النبيِّ  . وإنْ هسامة أفضل منأُ  أنَّ يعلم من  عىلٰ 

ّص ، لكن ُخيَ عنه رلعنه من تأخَّ و ،سامة»أُ ش جيزوا «جهِّ  قوله:

جواز من  ت ه أفضل، ملا عرفأنَّ  لة عىلٰ لدالات بمن دلَّ  عامُّ ال

 .لعقيل]] ا٢٠٩[[ص / عي بالدليللرشصيص الدليل اخت

مام  قلنا: اإل )،يعلمهمل ن ما دو هيف علم اً مكون مقدَّ ي(قوله: 

 .اعمجإلالتقديم با عامُّ 

قلنا:   )،ناعاتبالص ان عاملاً ات لكعيَّ الرشب ملاً كان عالو (قوله: 

ن ما دو بهيكون أعلم  ة جيب أنْ عيَّ الرشكام حمنها باأل قتعلَّ  ما

 ذلك. ٰى وس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ ت (احليلِّ  املحقِّق /)ةاتعيَّ الرسالة املالرسائل (

 فيها.ع بمتَّ  يعة، ألنَّهمور الرشكون عاملًا بجميع األُ ي أنْ  جيبو

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩راين (ت ابن ميثم البح /يف القيامة النجاة 

ن  يكو اإلمام جيب أنْ  يف أنَّ  :ثالثلالبحث ا ]]٦٧[[ص /

 :ينالدِّ  بكلِّ  اً عامل

ا أمَّ و ،بالفعل نيالدِّ  منة يَّ الكلّ  حكاممل باأله عامرادنا بذلك أنَّ 

 كة أخذ تلكمله لف ةقة بالوقائع اجلزئيَّ لِّ ة املتعحكام اجلزئيَّ األ

  ىٰ عنوأراد، ومشاء  ٰى ها متة من موادِّ ّليَّ القوانني الكاء من األجز

 صورة صورة لِّ م يف ك حكلِّ من استنباط ك ناً يكون متمكِّ ه نَّ ذلك أ 

 شاء.  ٰى مت

  كلِّ ب عاملاً  نويك جيب أنْ ه ول بأنَّ قحابنا البعض أص وأطلق

و التفصيل فهن م هناركان مرادهم ما ذك فإنْ  لوا،فصِّ ين ومل يُ الدِّ 

يعة لرشع قواعد ابجمي ون عاملاً يك ه جيب أنْ نَّ كان املراد أ  ، وإنْ حقٌّ 

قة باحلوادث ملتعلِّ حكام اات األوقوانينها، ثّم بجزئيَّ  بطهااوضو

 رم، فليس األيل التفصيلبس كن وقوعها عىلٰ التي يمة اجلزئيَّ 

 لائسالتي يمكن وقوعها كاملات اجلزئيَّ  اده: أنَّ ان فسبرهوكذلك، 

كن وقوعها الفقه والتي يماب من أبواب ب كلِّ  عة يفة الواق زئيَّ جلا

 به عىلٰ ق علم اإلنسان يستحيل تعلُّ  ة لهيوما ال هنامتناهية،  غري

ال  استح االً حمكان  تان، وما ان نظريَّ متملقدّ ، واالتفصيل دفعة سبيل

 يق.التوفوباهللا مامة، ة اإلصحَّ  يف رشطاً  نيكو أنْ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩(ت  بحراينبن ميثم الا /مارملقواعد ا

ون يك نْ أ ه جيب نَّ أ  ابيَّنَّ امَّ ـا لنَّ أ : ينالبحث الثا ]] ١٧٩[[ص 

ة، يَّ سانالنفالكامالت صول ألُ  معاً يكون مستج وجب أنْ  معصوماً 

 عدالة.الشجاعة، ولة، واوالعفَّ  : العلم،يوه

ن مة مما حيتاج إليه يف اإلبام يكون عاملاً  وأنْ  بدَّ  فال ا العلممَّ فأ

آلداب ت والسياسات وااعيَّ ة كالرشويَّ الدنياو ةينيَّ علوم الدِّ ال

 يكون جاهالً  از أنْ لو ج ذإصومات، احلكومات واخلوفصل 

 ببعض ما جيب لكان خمال� ذلك  ىلٰ إمته ا جة إممع حا ء منهابيش

 مة.لعصاب ينايف جاخالل بالومه، واإللُّ عليه تع

*   *   * 

 ):هـ٧حلميص (ق ا يندِّ ل)/ سديد ا٢التقليد (ج املنقذ من 

ع بأحكام الرشكونه أعلم  عىلٰ  ذي يدلُّ ا الفأمَّ ]] ٢٩٠[ص [

ا ومه ،مهمن دٍ واح من كلِّ  ٰى ة وكونه أشجعهم وأقوعيَّ رمن مجيع ال

ت بثهو ما قد ف ،عر الرشاجيب كونه عليهام باعتبان اللذان الوصف

 عهرش دنا به يفما تعبَّ  أنَّ ، ونا ع نبيِّ د برشتعبُّ ال دمن ورو

ييش يضة اإلسالم وجتعن ب والذبَّ ار فَّ كُ ربة الاجلهاد وحما

  م فيه إمام يف مجيع ذلك مقدَّ مام اإل ، وأنَّ يوش حلفظ الثغوراجل

 امبصافه كان كذلك وجب اتِّ ، وإذا هيله وكثري قله يفب ٰى مقتد

بق الفاضل، كام س عىلٰ  فضولامل م قبح تقديل ن الصفات،ذكرناه م

ع ما قد الرشأحكام بجميع  نه عاملاً كوب ووج عىلٰ  ويدلُّ  .بيانه

، هه ودقِّ وطمِّ  ليلهجيف دقيقه وللحكم  يعه متولٍّ يف مج ه إمامثبت أنَّ 

، إذ من املعلوم ته ذلكك لقبح توليذلجميع ب املاً فلو مل يكن ع

  يعلم أكثره وإنْ أو ال لمهعمن ال ي رموليته األهم قبح تلِّ ء كللعقال

عندهم  ٰى ملراعلحوظ املا ث إنَّ حين م، همتعلُّ  ن له طريق إىلٰ كا

ه يف خروج ملُّ عإمكان ت  التفات للعقل إىلٰ يه، والبام ول عاملاً  كونه

بعض امللوك  حه أنَّ وضِّ ما ذكرناه ويُ  بنيِّ يُ  .قبحتلك التولية من ال

 ]]٢٩١ /[[ص علوزارة وجيلاعض الناس  بويلِّ يُ  أنْ  أرادلو 
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ن يثق  مالَّ إ تار لذلكخي نْ أ ه نه ال حيسن منَّ إليه، فتدبري ملكه إ

نه بح مقوجليله، ويعليه دقيقه  ٰى خيفه ال الوزارة، وأنَّ  بمعرفته بأمر

 أكثرها وإنْ  منها أو شيئاً عرف ي من ال مملكته يستوزر يف كلِّ  أنْ 

توزر لو اسو .رة واختبابرمه أو بتجن يعلممَّ  كم ذلتعلُّ  كان يمكنه

  ، ملكه أمر عاً يِّ مضه عوضمء يف غري لليش واضعاً  من وصفناه لكان

واحد وكذا ال .بفعله ذلكوبيخ الء اللوم والتمن العق حقَّ والست

  حيسن أنْ ته مله ومهامَّ تاد توكيل غريه يف بعض حكوماو أرلا منَّ

 ٰى يه، ومتف بام يوكلهمعرفته  ىلٰ  من يقطع عار لذلك التوكيل إالَّ خيت

 عهره مضيِّ مأل الً مه أو أكثره كان مهكلِّ ن ال معرفة له بذلك ل موكَّ 

 .يفالتكل ٰى جمر ية جترلتوليوا .واللوم مَّ العقالء الذ ا منمستحق� 

  علمه، ما ال ي العبد ف كلِّ يُ  تعاىلٰ اهللا يقول: أليس  أنْ  حدٍ وليس أل

مل الع ّم ترتيبث مالتعلُّ  فهكلِّ فيُ  همتعلُّ  إىلٰ  قاً جيعل له طري بأنْ 

 نا أنْ أحدسن من حي هنَّ ألثله يف التولية؟ وذلك ال جيوز م مَ يه، فلِ عل

 سن منه أنْ وال حي ،به عاملاً  يس هوم ما لده تعلُّ ف ولده أو عبكلِّ يُ 

 رين. األمفرق بنيلفظهر ا ه ما ليس له به علم،يولِّ ي

  يعلمه. الفيام يعلمه دون ما  اإلمام إمام قيل: فإنْ 

اإلمام إمام   أنَّ  مجاع منعقد عىلٰ ذ اإل، إع ق اإلمجارخلنا: هذا ق 

يف مجيعها،  كونه حاكامً  اعتبارع، برشال وأحكام يندِّ ال يف مجيع

 عها. بجمي ب كونه عاملاً نوج يف بعضها مل كونه حاكامً  َض رِ فُ هام فم

 أنْ  هكان أو غري كاً لِ هد مَ  يف الشابح من املويلِّ يقام نَّ قيل: إ نْ فإ

ه ن حيث إنَّ م ،ضه إليهعله وفوَّ بام جله  ال معرفة نأو يوكل م ويلِّ يُ 

ه عن منزَّ  تعاىلٰ واهللا  بذلك، سترضُّ ه ويأغراض تهفويك لإذا فعل ذ

 .كقبح منه ذلء فال يار بيشاالسترضاز جو

يعلم  ال ال لوجب أنْ سؤ اليف  رَ كِ ما ذُ  مر عىلٰ نا: لو كان األقل

ل عاق  نا وكلُّ مل، وقد عاً يف ذلك رضر  من علم أنَّ قبح ذلك إالَّ 

طل فب، يهفر من الرض ]]٢٩٢/[[ص  ناغفلنا وذهل ذلك وإنْ  قبح

يكون مجيع  جتويز أنْ هذا  يلزم عىلٰ ه أنَّ  عىلٰ  .لسؤالل يف اما قي

وهها جدون و الرضر فيهالثبوت  ام قبحتنَّ إهد اائح يف الشالقب

 املعروفة. 

مور ألُ ر بعض اأحدنا بتأخُّ   يسترضَّ كان جيب تقدير أالَّ ف ،دوبع

 ه،به لمن ال معرفة  عله إىلٰ ضه وجيفوِّ يُ  منه أنْ حيسن  أنْ  عنه

 ه. علوم خالفمو

ال ه مهام ورد عليه حادث نَّ ل خمالفينا: إر هذا بطل قوتقرَّ  إذا

ام ب ه قد تبنيَّ م، ألنَّ هاء منامء واالستفتالعل ع فيه إىلٰ ه رجميعلم حك

هذا  .لمعال إىلٰ  قيفقد الطر ه القبح الجفقد العلم هو و ذكرناه أنَّ 

م؟ غري مسلَّ  كذلو فكيفالعلم،  طريق له إىلٰ  ذلك منا أنَّ سلَّ  إنْ 

ا م زمهم عىلٰ ه يلنَّ إف وأيضاً  .إلمامادون  للعوامِّ ع فتاء ُرشِّ االست إذ

من  شيئاً  الً ال يعرف أصمة من لإلما ويلِّ يُ  زوا أنْ وِّ ُجي  نْ زوه أ جوَّ 

 علامء.ال ها إىلٰ عاألحكام، ويرجع يف مجي

لم اإلمام سائر يع ما ذهبتم إليه أنْ  عىلٰ كم مقيل: يلز نْ فإ

ه يقع ألنَّ  وش اجلنايات،رت وأُ ملتلفام ايَ ف وقِ رَ احلِ وت االصناع

 اإلمام. رتافع يف مجيع ذلك إىلٰ لا

من حيث  حكام ميع األبج اً عامل أوجبنا كون اإلمامام نَّ إا: نقل

ومل  ا، هيف كلِّ  ةمَّ األُ  عىلٰ  ماً قدِّ توم يف مجيعها ورئيساً  كان حاكامً 

 ماً ن هو متقدِّ ويك الو مق له باألحكاال تعلَّ  بام وجب كونه عاملاً ن

يف  اماً ممام ليس إاإل ه بام أوجبناه، ألنَّ لق ال تعلَّ  رَ كِ مجيع ما ذُ فيه، و

أهل اخلربة ا راجع  أهلهالف بنيوقع خ ٰى متف والصنائع، فرَ احلِ 

 به منمل ابام هو ع هة حكم فيل أهل اخلربوعنده من ق  فيام يصحُّ 

جعة مرا إىلٰ  ه فيج تحي مه من جهته ومل ذي علَّ ال تعاىلٰ اهللا حكم 

ا تساوو قول أعدهلم، فإنْ  اخلربة رجع إىلٰ اختلف أهل  نْ وإ .هغري

ه  كرجوعة إالَّ اخلرب أهل وعه إىلٰ وال يكون رج .يعهيف مج اً كان خمريَّ 

 ام أنَّ كف ،ٰى الدعوتصحيح  ىلٰ إقول الشهود  ىلٰ إورجوع القايض 

د عن كمحه إذا ال يقدح يف حقِّ قول الشهود  يض إىلٰ القا جوعر

ة ليحكم ربأهل اخل إىلٰ  رجوع اإلمام ، كذلك علمههادهتم بامش

 دثة اليف احلااهللا حكم  ه منعلم ]]٢٩٣/[[ص  عند قوهلم بام

غريه  ىلٰ رجوع القايض بعد شهادة العدول إ وكام أنَّ  .هيف حقِّ يقدح 

جه يف قبح ه وويه قادح يف حقِّ ليه فه إجواحتيا ٰى وحكم الدع يف

اهللا  حكم  فه يف تعرُّ غري ىلٰ مام إاحتياج اإل لككذ ء،اتوليته القض

 أنَّ  عىلٰ  .يته اإلمامةتول قبح ه ووجه يفيف احلادثة قدح يف حقِّ  ىلٰ تعا

اهللا  لبَ من ِق  يعلم مجيع ذلك بالنصِّ  هال: إنَّ قد ق حابنا بعض أص

 نلتزمه وجوباً  ا الهذا ممَّ   أنَّ ، غرياراً ب ذلك أخيف ويروون ،تعاىلٰ 

 .اً ئزاج نكا وإنْ 

  يوجب كونه عاملاً  مل خمالفنا وإنْ  حه أنَّ وضِّ نا ويُ ما ذكرد ؤيِّ يُ 

 بجميع ًا عاملكان  ٰى ته مأنَّ  يذهب إىلٰ ه نَّ إفاألحكام،  بجميع

 ومع ،فيها دويوجب كونه من أهل االجتها ،أفضلألحكام كان ا

الجتهاد يف يكون من أهل ا ب أنْ ه جيبأنَّ  مه القولزلذلك ال ي

جتهاد فيها  ومن أهل اال لصنائعبا اً كان عامل ٰى مته نَّ أ الصنائع، و

اء مرعلم أُ  نا أيضاً ميلز الو .زموناهفظهر فساد ما أل ،أوىلٰ  نكا
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 يفابه م ليسوا نوَّ ين، ألهنَّ ام الدِّ ابه بجميع أحكه ونوَّ ووالت اإلمام

وجعله منهم بعض األحكام  واحدٍ  لِّ ك ض إىلٰ وَّ ام فنَّ إو ،مجيعها

يكون  من أنْ  ه ال بدَّ نَّ إف مراً ه أ الَّ من و كلُّ ف، ورمألُ يف بعض ا نائباً 

اإلمام  رضنا استخالفلو ففإليه،  ذهبهذا هو الذي ن .به املاً ع

ف جيب يف ذلك املستخلَ  ينئذٍ ع ما إليه، فحمجي ائه عىلٰ بعض خلف

 .ينالدِّ  مابجميع أحك ون عاملاً كي أنْ 

يص  اأق  يفم اا كانا نائبني عن اإلم: األمري والقايض إذقيل نْ فإ

ن حكمها لعدم افيها وال يعرفتضيق احلال  حادثة وحدثت البالد

 نْ إف نه؟ا؟ وما الذي يعمالبريمها فيها تدم، من قبل اوقوع نظريه

 ىلٰ إيرجعان  :قلتم غريمها بطل ما قلتموه، وإنْ  : يرجعان إىلٰ قلتم

 نه.تأبو ا، فذلك ممَّ دااالجته

 يف ويلِّ ال يُ  اإلمام  نَّ أل، ع قو ور عندنا غري جائز ال قلنا: هذا املقدَّ 

  مه.ما يعل   الَّ إ ارته  يف إم ع  ه ال يق مه، ويعلم أنَّ ل  من يثق بع األطراف إالَّ 

مراء اإلمام يكون أُ  يض أنْ ذا يقتل: فهيق  فإنْ  ]]٢٩٤[[ص /

 عليهم.  منصوصاً 

حال من   ه عىلٰ يدلُّ  ما هلاهللا ب صني ذلك بأنْ ال يمتنع  :قلنا

 مَ لِ يص، عُ األقا شاء يفوليته من ت يف هليإجعل األمر  ٰى ومت .يهولِّ يُ 

 ع.قر ال يدِّ وقُ  َض رِ لذي فُ اهذا  ذلك أنَّ ب

ال يعلمه  مر من ته األوليه يقبح تكرمتوه من أنَّ ذ : مالقي فإنْ 

ٰ   النبيَّ  منها: أنَّ  مور:أُ له بطِ تُ   كثري من يفة أخطئوا مجاع وىلَّ

ؤمنني امل ريأم . ومنها: أنَّ ؤمنني ومثله فعله أمري امل حكام،األ

وي  ي. ومنها: ما رذعن حكم امل  يسأل النبيَّ  اد أنْ املقد أمر

م عمر مر وحكع ىلٰ موايل صفية وترافعهام إيف  صمته الزبريامن خم

ولو  ، النبيِّ  عن استحالفه ملن كان يروي حديثاً عليه. ومنها: 

 استحلفه. ه ملاروا بام ملاً اعكان 

لوا ن أحاطأ ممَّ يع من أخمج نَّ أ: هل فاجلواب عنا األوَّ قلنا: أمَّ 

مل  فيه، ونحن ئهكم وخطاأ مع علمه باحلطام أخإنَّ  أطعليه باخل

 .همإلي َل عِ ام جُ لمهم بجبنا عام أونَّ إو ،وجب عصمة الوالةن

 داداً مق رام أمنَّ إ ملؤمنني أمري ا نَّ أا الثاين فاجلواب عنه: وأمَّ 

بجميع  ن عاملاً ويك نْ أ م اامته، وال جيب يف اإلمبام أمره به قبل إم

يستفيد  امبل إنَّ  ،تعاىلٰ اهللا  ه، ومن لدن خلقم قبل إمامتهاألحكا

 ٰى ة، حتَّ األئمَّ  مه من ن تقدَّ و ممَّ أ   ء من النبيِّ عد يشب اً ئشي

 يكمل عند إفضاء األمر إليه. 

ترافع إليه مع فقد ما  ه عنه: أنَّ  باالث فاجلوا الثوأمَّ 

 أراد اموإنَّ  ،قولهفيام ي حمقٌّ ه مه بأنَّ علع مل بلمه بام ترافعا إليه، ع

يف  ونه مبطالً ك ىلٰ ع ال يدلُّ يه اكم علوحكم احل .صومةخلقطع ا

من حكم عليه احلاكم   كلِّ  ذلك لوجب يف عىلٰ  لو دلَّ  هألنَّ دعواه، 

 فه.الاملعلوم خ، ومبطالً  نيكو أنْ 

ه ل ي و ملن كان ير  استحالفه  فاجلواب عنه: أنَّ  لرابع ا اوأمَّ 

 بمضمون ما اً مل ه مل يكن عا أنَّ  عىلٰ  لُّ ال يد  رسول عن ال يثاً حد 

 عاملاً يكون  نْ حكام، إذ غري ممتنع أ أل ا ن م  ]] ٢٩٥[ص /[  يرويه 

من ه هل سمع  يف صدق الراوي وأنَّ  فاً ا متوقِّ ن احلديث وشاك� بمضمو

ه سمعه من أنَّ عائه م صدقه يف ادِّ ليعل  لفه ح لك، فاست ذ الرسول 

 ه كان ذلك يفنَّ أ ن اجلائز ثّم وم  . ذلك  هب يف ظنِّغلي  و أ  الرسول 

  حكام.بجميع األ   ال عاملاً احل   كيكون يف تل ال   نْ وأ هللا،  ا حياة رسول  

 ستحالف؟يف اال فائدةٍ  فأيُّ  قيل: نْ فإ

 ص عىلٰ رُّ اء والتخر عن االفرتجقلنا: فائدته الردع والز

 من اً وفخاإلنسان الكذب  ٰى توقَّ ه قد يمن حيث إنَّ ،  يِّ لنبا

 يس ألحدٍ فل . لفحستَ ه ال يُ نَّ ه مع ثقته بأايتوقَّ ، وال االستحالف

ه من أنَّ  هانَّبيَّ ، ملا ف كاذباً حيل جاز أنْ  يكذب ز أنْ من جا يقول: أنْ 

 ىلٰ ع .بيح آخرز من ق حرَّ تمل ي ز املرء من بعض القبائح وإنْ قد يتحرَّ 

 ةنبيِّ لحالف املنكر عند عدم اع استيكون ُرشِّ  أنْ  يقتيضذا ه أنَّ 

 يه.ائدة فال ف عبثاً 

 قبالبواطن وصد ملاً ام عامإليكون ا م أنْ قيل: يلزمك نْ فإ

 ه.مستحقِّ  عىلٰ احلكم جري يالشهود، ل

كام يف الظاهر، وال حكم له يف  بتنفيذ األح د متعبّ  اإلمامقلنا: 

 ن علمه بالبواطن.ؤال مالس يف رَ كِ ذُ  يلزمنا ماواطن، فال بال

ين  حكام الدِّ جميع أ ب ملاً ب كونه عاجي اممإلا أنَّ  عىلٰ  ا يدلُّ وممَّ 

يعلم بعض ال  أنْ  ازنفلو جوَّ ع، للرش كونه حافظاً  من ليهعلنا ا دلَّ م

اإلعراض عنه أو  ة عىلٰ مَّ األُ فق تتَّ  مه أنْ مل يعلفيام  األحكام مل نؤمن

صول من قبل، فال نثق بو هانَّبيَّ  ما عىلٰ  ،اذلك عليه نه، جلوازامكت

 ع. للرش حافظاً  دح يف كونهيق اذوه ع إلينا،مجيع الرش

حكام ما ببعض األ ال يكون عاملاً  نْ أ يز ويف جت نَّ إف ،وبعد

 أنْ  وال جيب .عنه هنزَّ ا يُ لتنفري عن قبول قوله، وذلك ممَّ جب اوي

 ص اخللقةقاال يكون ن ام جيب أنْ ، وإنَّ يكون أحسن الناس صورةً 

م يف الكلاو هر عن قبول قوله، هذا نفِّ وجه يُ  ورة وعىلٰ  الصمشني

 .اإلمامصفات 

*   *   * 



 ٤٤٩  .................................................................................  العلم) ٢صفات اإلمام / ة / اإلمام) ٧٤(/  فلاألرف ح

 ):ـه٧ندي (ق بن سعيد الراو ّمدحم /رفةاملععجالة 

 قتعلَّ فيام ييكون أعلم أهل زمانه،  ب أنْ وجي] ]٣٨ص [[

 ة.ة والدنيويَّ ينيَّ باملصالح الدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الديلمي ناحلس /ينأعالم الدِّ 

بجميعها،   اً ملعا من كونه بدَّ  كذلك فالكان  ىٰ ومت]] ٥٢[[ص 

ه يؤدِّ بام يُ مع فقد العلم يه، لرجوع إال داء وتكليفألليفه اقبح تكل

 فيه. ليه إع رجَ ويُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧لبيايض (ت )/ ا١ (جقيم الرصاط املست

رشح هنج  معانيه من الذلك أخذن  تذنيب]] ١٦٧[[ص 

 :اينالبحرثم يبالغة مللا

 اسِّ وحلا من ة إذا فرغت من عالئقهاالنفس اإلنسانيَّ 

لصور ل هلا من افيحص ،اب رهبِّ جنا عها إىلٰ عت بطبرج ،رةالظاه

 إىلٰ  تنحطُّ لة وترتسم يف املخيَّ  ثمّ  ،أحواهلامن  اهو أليق هبهناك ما 

 اوأمَّ  .مهاهلا يف منااهذا ح ،فتصري كاملشاهدة ،املشرتك احلسِّ 

 قاً ياعا ن اشتغاهلا بتدبري بدهنة مل يككانت قويَّ  ٰى فمت ،هاتحال يقظ

 فيفيض من ،ارهبِّ  ةل بحرضصاواالتِّ  ،امبادهيالحظة هلا عن م

 مشاهد هكأنَّ تصري  ٰى لتها حتَّ م يف خميَّ ترتس ثمّ  ،عليها جنابه صوراً 

 هلا.

ولو  ،يُّ مه النبهو بعلم علَّ  امبات إنَّ باملغيَّ  خبار عيلٍّ إ :قيل إنْ 

 صفو امَّ ـوهلذا ل ،ال مزية له وحينئذٍ  ،ه لكان مثلهه غريملَّ ع

فضحك  ،م الغيبعلعطيت أُ لقد  :حابهبعض أصال له األتراك ق 

 وما ،ةام الغيب علم الساعوإنَّ  ،لمذي ع من متعلُّ  ام هو«إنَّ : قالو

وما  ، اهللاإالَّ  هونحوه هو علم الغيب الذي ال يعلمه اهللا بعدها دعدَّ 

 أعيه». ودعا يل بأنْ  ،منيهه فعلَّ نبيَّ  اهللا مهفعلم علَّ  هاسو

  ٰى عدَّ ا املمَّ وأ  ،هللابا  م اختصاصهفمسلَّ ل وَّ ا القسم األأمَّ  :انقل

 ،ةيبيَّ مور الغاستعداد النتقاش األُ هلا  ةدسيَّ فس القالن فإنَّ  ،علمه

اية  نبع]] ١٦٨/[[ص  واالختصاص  ،اهللا ل إلفاضة جودفتتأهَّ 

للقوانني  بغريها كإعداد نفسه أو ،هنحووالرسول  ةطا بواسمَّ اهللا إ

ئه ادع إىلٰ  حيتج مل ةجزئيَّ  وراً عطاه صام أ إنَّ  النبيُّ ن كا لوو ،ةيَّ الكلّ 

رسول  مني«علَّ : دهؤيِّ ويُ  .فهم ٰى أدن سهل ملن لهفهمها  فإنَّ  ،بفهمه

: النبيِّ  لوقو، »باب ألف باب ح يل من كلِّ ألف باب انفت اهللا 

ويف عطف   ،جوامع العلم» عيلٌّ عطي وأُ  ،مع الكلماوعطيت ج«أُ 

 ووه ،هللا هلام هوطي املع أنَّ  داللة عىلٰ  )يتعطأُ ( عىلٰ  )عطيأُ (

 ب.واملطل

*   *   * 

 ):هـ١٠)/األحسائي (ق ٢ (ج ي عرشدالباب احلا  رشح عىلٰ 

يكون اإلمام أفضل   ب أنْ ل: الرابع: جيقا ]]٥٧٩ص [[

 . يف النبيِّ م ام تقدَّ كة الرعيَّ 

 صاف التي جيب أنْ لوصف الثالث من األوهو ا هذا أقول: 

مجيع  ام عىلٰ اإلمة ضليَّ فوجوب أ ، وهو وصوفًا هبام اممإلايكون 

ة وأهل عقالء من اإلماميَّ ر الثفق عليه أكته. وهذا الوصف اتَّ عيَّ ر

 ة.نَّسُّ ال

 : ]الفاضل جواز تقديم املفضول عىلٰ  ي املعتزلة يف[رأ

ة املفضول مع وجود  إمام زوازلة وجوَّ تعه بعض املوخالف في

يه إلذهب  ذلك ما هم عىلٰ لَ محَ  ]]٥٨٠ص [[/ام لفاضل. وإنَّ ا

بن أيب  م من القول بتفضيل عيلِّ مشاخيه ن أعيانة ممجاع

أنسابه و  النبيِّ  ة من أصحابمَّ سائر األُ  عىلٰ   بلطا

ل ب مساٍو له،ل منه وال ضته، بحيث مل يوَجد فيهم من هو أفورعيَّ 

ة يَّ عوأثبتوا ذلك بدالئل قط،  رسول اهللا إالَّ  كلِّ ال لهو أفض

ة خالفة صحَّ با ل وقالوذا األصم هبت عندهث فلامَّ ة. يَّ ة ونقلليَّ عق

 يار يفبالبيعة واالخت رسول اهللا  بعد نوعمر وعثام أيب بكر

ثالث يف ال ٰى ورشم عليه، وال الثاين من املتقدِّ يف ل، والنصِّ األوَّ 

مع   ةدهم خالفة حقَّ ان خالفتهم يف اعتقاين، كلثاا ة بنصِّ عق الوا

من عتقدوه ؛ ملا االبن أيب طب عيلِّ  ة إىلٰ لني بالنسبضومف مهنكو

الختيار والبيعة تقديم يق اريف ط صحَّ  دته عليهم. فقأفضليَّ 

 ضيها رأي أهل االختيار.ضل ملصلحة يقتالفا ول عىلٰ املفض

 : اإلمام]ة يَّ فضلأيف جواز  ةنَّ السُّ  [رأي أهل ]]٥٨١ص [[/

واه س من ىلٰ ليفة عإلمام واخلا ةليَّ ضة فقالوا بأفنَّالسُّ  ا أهلوأمَّ 

هم يف تيبرتاألربعة ب ءة اخللفابرتتيب أفضليَّ وقالوا ة، عيَّ الرمن 

اخلالفة، ثّم عمر، ثّم مه يف لتقدُّ  يب بكرة أ يَّ اخلالفة، فقالوا بأفضل

اخللفاء غري هذه باقي يف  ةفضليَّ ألايشرتطوا  . وملعيلٍّ  عثامن، ثمّ 

فة ال خال ضوضًا]ت ملكًا [عارص ةبعرا بعد األربعة؛ ألهنَّ األ

هل بة أ لوالعقد بغ ار حينئٍذ عن أهل احللِّ ياالخت الرتفاعًة؛ حقيق

 .يالء القهريِّ باالستة عيَّ الر ط عىلٰ الدول والتسلُّ 

 :ة اإلمام]ة يف جواز أفضليَّ [رأي اإلماميَّ 

ة بعد فضل الرعيَّ يكون اإلمام أ  ب أنْ وا: جيقالفة ماميَّ إلا اوأمَّ 
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 هو ته منن يف رعيَّ يكو نْ أ  ]]٥٨٢ص [[/ ال يصحُّ ف ، يِّ النب

ة يف وجوب من احلجَّ  مدَّ قتهم ما ت. وحجَّ ل منه وال مساٍو لهأفض

م مقامه. ئوقا  اإلمام خليفة النبيِّ  نَّ ته؛ ألمَّ أُ  عىلٰ  يِّ ة النبأفضليَّ 

  اإلمام أنْ ته وجب يفمَّ أفضل أُ  يكون أنْ   النبيِّ  كام وجب يفف

م وجوب تقدي منلزم ي ق؛ ملامن غري فر تهيَّ رع يكون أفضل

املفضول ديم قنقل وقبح تعقل والاملفضول بدليل ال عىلٰ  لالفاض

 الفاضل كذلك. عىلٰ 

 : الفاضل] قديم املفضول عىلٰ عتزلة بجواز تول املق ردُّ [

ضل ملصلحٍة  الفا ىلٰ عاملفضول  مجواز تقدياملعتزلة ب وقول

 إىلٰ ا رجعهم إلمامةا من أنَّ  سدفالا مأصله د؛ البتنائه عىلٰ قوٌل فاس

 بان دذا األصل ق ة. وهالظنون االجتهاديَّ شئ عن ايار الناالخت

من اهللا   منصوصًا عليه اإلمامب كون م من وجوا تقدَّ بطالنه ممَّ 

ضل االف عىلٰ  لان املفضوال يستصلح هومن رسوله، واهللا ورسول

كيم. احلن مه عول، والقبيح ممتنع وقو؛ لقبحه يف نظر العققطعاً 

 ة عيلِّ ا اعتقاد أفضليَّ أوجبو هة بميَّ ر عن اإلماهواملشب املذه وهذا

 هأنَّ  دوه منسائر الصحابة؛ ملا اعتق عىلٰ  ب لبن أيب طا

 من بينهم من اهللا ومن رسوله. ليهاملنصوص ع

*   *   * 

  العدالة:) ٣

 :)هـ٤٣٦(ت  ٰىض السيِّد املرت /)٣ج امة (إلماشايف يف لا

يكون   ب أنْ جييام ف كالمه يف اعرتاض ل:فص ]]١٥٣[[ص 

 الصفات: مام منعليه اإل

ننا وبني صاحب الكتاب  ف بي كان ال خال نَّه وإنْ اعلم أ 

  ا حر� لإلمام من كونه عاقالً التي أثبتها  ألوصاف ه يف اوأصحاب 

ن  ا وقع عليه اخلالف مبعض م ىلٰ ستدلَّ عا فإنَّه قد عدالً، امً مسل

نه  كو  انَّعدالً، وتيقَّ  إلماماكون   أثبتنا إنْ  حنون ه،يذلك بام ال يدلُّ عل 

م بيان يف ذلك ما تًا، فطريقنا فاسق من أدلَّة عصمته وطهارته،   ا له ن قدَّ

  ن املطلوب منه، ونح اه مل يصل إىلٰ  ذلك ما سلكنيسلك يفمن مل ف

ُيطَعن   كن أنْ الً، وُنبنيِّ ما يمنه عدكو  به عىلٰ لَّ ما استد  نعرتض عىلٰ 

 ت. ف هذه الصفابخال ام إلمن األُمَّة كوا من   زبه من جوَّ 

م فصالً  كتاب بعد أنْ صاحب القال  ن ا قدَّ  تالفخيتضمَّ

عادًال  ار� الف يف كونه حه ال خر أنَّ ذك نْ الناس يف صفاته، وبعد أ 

ا الذ ثبت أنَّ  ه قدنَّ ألعدالً ف هنوجوب كو يدلُّ عىلٰ  يمسلًام: (فأمَّ

 أعىلٰ  ةإلماماخالف أنَّ  وال م،كطلوبة يف الشاهد واحلاالعدالة م

ادة، فإذا وزي ه ما إليهامين، ألنَّ إليدِّ ق بأمر اليتعلَّ   فياماممنزلًة منه

يمنع من كونه إمامًا  وحاكًام فبأنْ  شاهداً كونه  كان الفسق يمنع من

 ).أوىلٰ 

يكون إمامًا يف   من أنْ قه س يمنع فمل قيل: إذا قال: (فإنْ  ثمّ 

إمامًا؟ كونه  ع منمنال يإنَّه : تملق  ]] الصالة، فهالَّ ١٥٤ص [[/

زوا  جواز كونه إماماً  ىلٰ ك عدلَّ ذل له: إنْ قيل  حاكًام ونه كفجوِّ

ا ال تتعلَّق  يكون إماماً  نْ َز أ ام ُجوِّ وشاهدًا بمثله، وإنَّ  يف الصالة ألهنَّ

زَ  قوق الغري،حب زَ  جُ امإمامته ك تفُجوِّ ا موِّ بنيَّة يف ت صالته، ألهنَّ

وق م باحلقيقو نْ مام أ قِّ اإلومن ح ته،صالز اجو اجلواز عىلٰ 

ل من مواألاف، وأخذ احكام، واالنصاف واالنتصدود واألكاحل

 ذلك...).   ُيؤَمن عىلٰ فاسق الا، والهوجوهها ورصفها يف حقِّ 

 فيام يوِّ س: أنا أُ لويق باب أنْ يف هذا ال فيقال له: إنَّ ملن خال

يكون  أنْ  ُأجيز امنَّ إي ناحلاكم والشاهد، ألنَّ أجزته بني اإلمام و

التأويل اهب واالعتقادات، ويدخل ذامل يرجع إىلٰ اسقًا بام ف اإلمام

عض البدع ، أو بالشبهةبهة، كاعتقاد مذهب اخلوارج بوالش يف

 اجلوارح، لق بأفعاون ما يتعلَّ دُحيَمل عليها سوء التأويل فيه،  التي

  ذهب يف مل ا نم ل ذا كان هذا هو املحصَّ مرتكبه، وإ دَّ عىلٰ ب احلوجي

زت يف كلِّ واحٍد و اكم،اهد واحله وبني الشينيت بمام سوَّ اإل جوَّ

زته يف ما يف ة ذلك ن إجاز أمتنع مخر، فمن أين لك أينِّ اآل جوَّ

 اكم؟الشاهد واحل

، الً ديكون ع أنْ لشاهد جيب اقلت: ال خالف يف أنَّ  فإنْ 

 ]] احلاكم.١٥٥[ص /[ كوكذل

 قاً فاس  يكونال ته أنْ دالع نم يهفإنَّام الذي ال خالف  قيل لك:

ملذاهب  ا ارح وبام ال يرجع إىلٰ ل اجلواق بأفعبفسق يتعلَّ 

 فكلُّ  دا ذلكوما ع دات التي يسوغ فيها التأويل،عتقاواال

يف  مكمام واحلاقت بني اإليقول: لو فرَّ  فيه. وله أيضًا أنْ  اخلالف

 قاً اسف ناًا: إنَّ اإلمام إذا كأقول أيض جلاز يل أنْ دالة الع وجوب

كان  لعدالة، وإنْ  فيه اربُيعتَ  ه احلكم الذيبنفس محيك أنْ فليس له 

 غ ألحدٍ يف يسويحكموا إذا كانوا عدوالً، وكام فكَّ  احلُ ويلِّ يُ  له أنْ 

ل بأنَّ وبني القو ،القول بأنَّ احلكم يوجب العدالة جيمع بني أنْ 

ل قول صاحب كونه غري عدٍل؟ فبط كم معحي نْ مام له أ إلا

 ة).وزياد ما إليهام يهإل نَّ اب: (إالكت

ا قوله فأ زوا-ضه بالصالة من عار يف جواب -مَّ كونه  : (فجوِّ

م انَّبيَّ اهدًا هلذه العلَّة)، فقد  وشحاكامً  زون ذلك أهنَّ احلدِّ  عىلٰ  جيوِّ
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زوه يف اإل دون شبهة وال التأويل هييام دخل فمام، وهو فالذي جوَّ

 ما عداه.

ا وق ق بحقتتعلَّ  الصالة ال مةماإ نَّ رين بأفرقه بني األم فأمَّ

 ل أنْ لقائفة، ملتعّديهم تتعلَّق باحلقوق اكلِّ سلمني مامة املوإ الغري،

غري  إىلٰ  ٰى دَّ ق بحقوق تتع تتعلَّ ة أيضاً يقول: إنَّ إمامة الصال

وأنَّ اإلمام  نفرد،امل الف صالةخب املؤتمِّ أنَّ صالة  ٰى اإلمام، أَال تر

دين، ا منفرا كانو إذحاصالً  ونيك ال وما ني،ل عن املؤمتِّ يتحمَّ 

ا انفردوا مامة أفعال جتب عليهم إذحال اإلنهم يف تسقط عو

ة ال تتعلَّق الصال إمامة ة؟ فكيف يقال مع ذلك: (إنَّ الصالب

 الغري)؟ إىلٰ  ٰى بحقوق تتعدَّ 

مة احلدود وأخذ  إقان يفال ُيؤمتَ  قنَّ الفاسا قوله: (إفأمَّ 

 يه أنْ لزم علنَّه ي أ ك، إالَّ ذلك وفه وهها)يف وج وال ورصفهااألم

يكون  أنْ  زاسقًا وجيويكون ف ال ُيؤَمن من أنْ  ته: ومن مقابليقال يف

يضًا يف يشء ممَّا ة ال ُيؤَمن أ للعدالظهرًا كان م مبطنًا للفسق وإنْ 

ول: هذا يق أنْ ام مدالة اإلع ف يف وجوب ملن خالنَّ أ  ذكرته. عىلٰ 

زناذهب الامل ال يلزم عىلٰ  إذا  هألنَّ ه، انَّبيَّ ]] و١٥٦ [ص[/ هذي جوَّ

 ما يعتقده  كلِّ يف يه احلقَّ ٍد فاسٍد لشبهٍة مع حترِّ اعتقا مًا عىلٰ كان مقد

ال ووضعها يف غري أخذ األمو ىلٰ يقدم ع نه أنْ قبيحًا آمنًا م

 أصالً. هحه عليه قبلك ال يشتبذموضعها، ألنَّ 

 من مل يمنع قه إنْ نَّ فسفإاحب الكتاب: (وبعد، قال صّم ث

احلدود، ا يوجب ر منه مظه امًا، وإنْ ه إمونويز كامة فيجب جتماإل

 الواجبقامتها. وبعد، فقد ثبت أنَّ إ ىلٰ ُيؤَمتن ع ومن هذا حاله ال

هذا حاله ه إمامًا ونه ال ُيضيِّع احلدود، فلو جاز كوأنَّ  ل إىلٰ التوصُّ 

 اع الصحابة أنَّ بت بإمجضائعًا. وبعد، فقد ثواجب ال ان احلدُّ كل

خالف ه ال سق، ألنَّ الف ٰى ري جمرحدث جيَلع بُخي  جيب أنْ  اممإلا

ا ام عثامن هل أحدث موا يف أيَّ ختلفا، وإنَّام بني الصحابة يف ذلك

 . ) فهذا أيضًا ُيبنيِّ ما قلناه... أم مل ُحيِدث؟خلعه  يوجب

وز  جيم ملوجوب عدالة اإلماف يف خال أنَّ من ابيَّنَّقد  يقال له:

يكون  نْ نَّام جيوز أ له، وإاعف عىلٰ  احلدَّ  جبيو امبكونه متظاهرًا 

ليس يف رضوب ل، ويسوء التأو باعتقاد فاسٍد محله عليهفاسقًا 

أحٍد  لشبهة عىلٰ يدخل ا وز أنْ د ما جياحلدو الفسق الذي يوجب

 ملة أنْ ذه اجله يلزم عىلٰ  الإباحته، فبالتأويل  ديعتق  ٰى فيه حتَّ 

 قياساً  احلدودوجب إقامة ي ما ىلٰ دم عأق  ونه إمامًا وإنْ زوا كُجيوِّ 

 ب بدعة اعتقدها لشبهة.أو صاح اخارجي� كونه  عىلٰ 

ا خلع ف  ، ألنَّ م للحدث فال ينقض هذه اجلملةإلمااأمَّ

، صٍ  عاوجوب خلع كلِّ  ]] جتمع عىلٰ ١٥٧ابة مل /[[ص الصح

له، وال مثهة يف ما ال شب دم عىلٰ أق  نوب خلع مجواعتقدوا  وإنَّام

فها يف غري وال ورصذ األمخعه، مثل أ م مةامإلمر اانتظام أل

ه ليس أنَّ  ٰى ، أَال ترٰى  حدث جيري هذا املجرلُّ وليس ك وجوهها،

اق اخللع له من  استحق بة عىلٰ الصحا أمجعت ُيعلِّل ما ألحٍد أنْ 

أخلع  نْ يجب أ ة فيكونه معص لذلك إالَّ ال علَّة  :يقول املعايص بأنْ 

 ك ليسفلذل ة؟ريغص ةكانت معصي معصية، وإنْ  لكلِّ إلمام ا

ل.اخل ٰىض يام اقتعل العلَّة فجي أنْ  ألحدٍ   لع كونه حدثًا، تأمَّ

نه: ل عسئَ أجاب عن سؤاٍل ال يُ  بعد أنْ  كتابلقال صاحب ا

 عنجلوارح يمق بأفعال ا ُأسلِّم أنَّ الفسق الذي يتعلَّ قال: إنَّام إنْ (ف

  نع يم يلوًا بمذهب وتأقمتعلِّ ان ه إذا ك أين أنَّ فمن مًا، إما من كونه

الً وكذلك كان متأغي إذا تم أنَّ الباا أنكرة؟ [وممن اإلمام وِّ

منع  علينا امني؟]. قيل له: إنَّ الواجب إماميمنع كوهن اخلارجي ال

 أنْ  قِّ اإلمامحف فيه، ومن فه فيام يترصَّ وترصُّ  لباغي عن بغيها

ون من هذه حُّ كاعته، فكيف يصتلزم ط وأنْ  نع،مه وال يريغيمنع 

 نْ اإلمام أ  عىلٰ  نه البغي وجب ظهر م ري إذاألنَّ األمو ؟اً ام محاله إ

املسلمني إزالة الباغي  عىلٰ  ب، وكذلك جييعزله ويمنعه من البغي

 م، وذلك يمنع فيمن هذه حاله أنْ م إقامة اإلماويلزمهبغيه، عن 

وم يق كام ال جيوز أنْ األحذ نفيوت دمة احلدواق وألنَّ إ ون إمامًا،كي

إذا  وصة، وقد ثبتفة خمصه من صيمن يقوم بف دَّ ب ، فالأحدٍ  به كلُّ 

، ومل مه باا أنَّ قيالصفات التي نقوهل وعىلٰ  كان عدالً  ذلك يصحُّ

كحال سائر  يكون حاله أنْ  ، فيجبالباغييثبت ذلك يف 

 الناس...). 

ا قوليقال له:  ]]١٥٨[[ص / منع   ناعلي بواجل(إنَّ ا :كأمَّ

ظ اغي لف، فلفظ البه)في ففه فيام يترصَّ ه وترصُّ يالباغي من بغ

  عصا املسلمني، واستبدَّ ت به من شقَّ أرد حمتمل، فإنْ  مشكل

ع من هذه يف من  شكَّ حقوقهم، فال عىلٰ  م، واستوىلٰ مورهعليهم بأُ 

 ذلك، وإنْ اخلالف يف  فه بالقول والفعل، وليسعن ترصُّ  صفته

 بهٍة دخلت عليه وكانشقد مذهبًا فاسدًا لن اعتمي غدت بالبارأ 

 جيب منعه  هذا إنَّامإنَّ ، فاقده حق� ا يعتموره مليف سائر أُ  ياً حرّ تم

ة، وال جيب بغري ظ وإعرشاد والوبالتنبيه واإل ذلك، قامة احلجَّ

نع) ميمنع غريه وال ي حقِّ اإلمام أنْ  ت بقولك: (ومنأرد إنْ و

و ال وه اليد فذلك صحيح، عىلٰ  خذألالقهر واب الذي يكوناملنع 
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نع الذي هو من امل اآلخر بأردت الرض نْ وإ ع،ضوينفع يف هذا امل

 اد فال إطباق معك عليه.لتنبيه واإلرشا

ا قول إلمام ا عىلٰ ي وجب نَّ األمري إذا ظهر منه البغ: (إهفأمَّ

ال  ف اإلمامة، ه يمنع منأراد به البغي الذي قلنا: إنَّ  فإنْ عزله)، 

 باهذاملو االعتقاد جع إىلٰ ما ير أراد به ، وإنْ ذكره يامف شكَّ 

لة، فملا ر ذلك؟ ألمري إذا أظهاوجوب عزل  فقه عىلٰ من يواتأوِّ

املذهب  ب عند من ذهب إىلٰ البا مري يف هذاوهل القول يف األ

 اإلمام؟  كالقول يفناه إالَّ ذي حكيال

ا قوله: (إنَّه ال  لصفاتا عىلٰ ن كان مو العدل خالف يف أنَّ  وأمَّ

ر ، فأكثيف الباغي)ك ذل بتث يومل يكون إمامًا، أنْ يصحُّ التي تقوهلا 

وُيَشكُّ  جواز إمامة العدل، عىلٰ  ُيقَطع الم أنْ كقتضيه هذا الما ي

 يقتيض س بعدل إنَّاميمن ليمجاع فمل يكن عدالً، ألنَّ فقد اإليمن ف

ام إنَّ  بلكتاحب ااص جتوز، و إمامته الأنَّ  دون القطع عىلٰ  الشكَّ 

ًا،  ال جتويزعاً قط لٍ د س بعلي فساد إمامة من لة عىلٰ رشع يف الدال

 ذلك. الم ال يقتيضذا الكوه

 نفسه سأل بعد أنْ ]] ثّم قال صاحب الكتاب ١٥٩[[ص /

زوا  (فإنْ  ب عنه:عامَّ ال شبهة يف مثله وأجا فيمن يفسق قال: جوِّ

قد له:  قيل ،الشاهد يفزتم مثله  كام جوَّ اً يكون إمام بالتأويل أنْ 

ة شهادن م عمنيذلك : إنَّ ينا يقوالنأنَّ شيخ ابيَّنَّ   ته، فال صحَّ

ام قد أجرية عليهام، ألمسأل ا غريمهواحدًا، ف ٰى ا الباب جمرهنَّ ا أمَّ

ام ملا له من جييزه يف اإلمه ال ، فإنَّ أجاز يف الشاهد ذلك نَّه وإنْ فإ

ن يكو نْ وز أ جياله وألنَّ  ، واحلاكمه يف األمريزالرتبة كام ال ُجيي

أنَّ  علمنا معترب، وقد غري ضلف الما يقدح يف فيه، والفضل مطلوباً 

يف هذا يكون معتربًا  ، فيجب أنْ يقدح يف الفضل الفسق بتأويل

ن م وغريه عىلٰ  تأديب كم منألنَّ الواجب علينا إقامة احلب، واالب

كام له ثرًا ملظهم ونيك ز أنْ ل، فال جيوهذا الفسق املتأوَّ  ُيقِدم عىلٰ 

 حلدود). يوجب اه يف الفسق الذي لناق 

خيتار  ز أنْ لباب ال ُجييهذا ا الف يفأنَّ من خ لماعو( :قال ثمّ 

وغلب وقهر وسلك  خرج اام نقول إذمامة من هذه حاله، وإنَّ لإل

 وا: يقوم مقام اإلمام، فإذا صحَّ ، وربَّام قالو إمامة فهطريقة األئمَّ 

 احللِّ إالَّ باختيار أهل  إمام كونيال  أنْ  بجاالوأنَّ  بام سنذكره

ه ال يمنع ه لو كان بغيألنَّ  مجاع،ذكرناه باإلا م حَّ صفقد والعقد له 

)، ثّم أتبع بام جيري تداءً بهذه حاله اُخيتار و مامته لصحَّ أنْ من إ

 عه.لتتبُّ  ٰى ذا الباب ال معنمذاهبه يف ه يع عىلٰ التفر ٰى جمر

يكون  أنْ  دالشاهيف  ا من منع: أمَّ ال له]] يق١٦٠ص [[/

زمه ليس يلويل، فبغري التأ اً سقاف نيكو ويل كام منع أنلتأفاسقًا با

 لذي أوردته.السؤال ا

ن أجازفأ ا احتجاجه عمَّ ة بني الشاهد لرتباذلك بذكر  مَّ

يقول: ال شبهة يف أنَّ  ائل أنْ ئًا، ألنَّ لقغني شي ال يواإلمام، فمامَّ 

وزيادة  تهين زعمتم أنَّ مزيَّ أ من  هنَّ إالَّ أ  ،دالشاه ىلٰ مام رتبة علإل

ذلك يف جاز مثل  وإنْ تأويل ًا باليكون فاسق ال نْ أن اقتضيرتبته ي

يكون باطنه  جيوز أنْ اهد شال بة عىلٰ أَوليس مع أنَّ له الرت الشاهد؟

باطنه كام ال  ن ُيقَطع عىلٰ يكون ممَّ  أنْ  ال جيبهره، وبخالف ظا

 الشاهد ال تقتيض عىلٰ  تهبكانت رت نْ إد؟ فالشاه ثل ذلك يفمجيب 

يف لشاهد ويًا ليكون مسا نْ أ  ازجو ،لباطنيكون مأمون ا أنْ  فيه

 ة عليه أنْ لرتباع أنَّ له الظاهر، فأالَّ جاز م ملرجوع فيها إىلٰ االعدالة 

 ؟التأويل إىلٰ  الراجعالفسق يتساويا يف جتويز 

ا الكالم يف ردِّ حال اإل   اكممري واحلألاحال  ىلٰ إذلك  ام يفمفأمَّ

م. فقد   تقدَّ

  قدح يفبًا، وما يلومط ضلفون اليك : (ال جيوز أنْ ا قولهفأمَّ 

نَّ أويل يقدح يف الفضل)، فإوأنَّ الفسق بت غري معترب، الفضل

كان  نْ فضل وإنَّ الاملذهب الذي حكيناه يقول: إ إىلٰ  الذاهب

 عفُأمور تد ضتعرت نْ ع أنمع سالمة األحوال فإنَّه ال يمت مطلوباً 

 مامةتيار من يقوم باإلالفضل واخرك اعتبار ت ىلٰ ن إيتاراملخ

ب يف فضل عندك مطلوألكام أنَّ ا اضالً،يكن ف مل هبا وإنْ ع طلضوي

 مذهبك أنْ  فال يمتنع عىلٰ  هذا عألحوال، وماإلمامة مع سالمة ا

 ب العدول عن األفضل إىلٰ ألحوال ما يوجبعض ا رتض يفيع

فاجعل المة الس لوب معطملاألفضل هو كان ا وإنْ  ،املفضول

كان هو  نْ وإل احوعض األل عن األفضل يف بذرك يف العدوع

اضل يف بعض ملن عدل عن الف سالمة عذراً مع ال ملطلوبا

 ]] مطلوبًا. عىلٰ ١٦١ضل /[[ص الف نكا ورة وإنْ األحوال للرض

 هفيذهب ال يقول: إنَّ الفضل يقدح هذا امل إىلٰ  من ذهبأنَّ 

ال   األعامل عندهألنَّ  أويل، ترييل أو بغوأاء كان بتفسق، سوال

 .وعقاب ها من ثوابليع قُّ حاملست تتحابط، وال

تأديب  ال نقيم األحكام من ا أنْ  الواجب علينإنَّ ا قولك: (فأمَّ 

لالفسق امل من ُيقِدم عىلٰ  ه عىلٰ وغري من  قيم احلدود عىلٰ كام ن تأوِّ

ه ال رناكجاز ما ذأ  م أنَّ منقد تقدَّ ف ،ها)يفعل من الفسق ما يقتضي

قامة رح ويوجب إواجلال اق بأفعسقًا بام يتعلَّ ز كون اإلمام فاُجيي
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 ذاهب، فإنْ االعتقادات وامل جع إىلٰ يز ذلك فيام يروإنَّام ُجي  حلدود،ا

بههام فقد وما أشحلدود باألحكام التي نقيمها عليه اردت أ 

 نْ أ  زفقد جيو وما أشبهها الوعظأردت االستدعاء و دناه، وإنْ أفس

 فكيومنه،  ون إمامته مانعةمع اإلمام، وال تك كثل ذلل ممُيستَع

مه وتفيده ة اإلمام وُتعلِّ توقف األُمَّ  يز أنْ من ُجي نع من ذلك متي

 عد أنْ اهلا بأقو ه، ويرجع إىلٰ ها وحتاجَّ ه فيركام، وتناظالعلم باألح

 فها؟بخال ٰى كان أفت

ا ما حكيته يف  بابليف هذا ا كخالف من الم من أنَّ كال  آخرفأمَّ

 إمامتهام يقول بنَّ وإ ه،لهذا حاامة ابتداًء من ُخيتار لإلم يز أنْ ُجي ال 

لوجه ا  ال يكون املذهب عىلٰ ، فهو متنٍّ وىلٰ سترج وغلب واإذا خ

 اجلملة فهو يف حكيناهعليك إفساده، ومن خالف فيام سهل يالذي 

ون يك وأنَّه ال ،نصٍّ  ر أو باختياالَّ قد إ تنعن يقول: إنَّ اإلمامة الممَّ 

يعتقد إلمامة من ل ارتخي يز أنْ ، وإنَّام ال ُجي امًا بالغلبة والقهرإم

ا إذا ت احلال حال سالمة، فأمَّ لتأويل إذا كانباًا فاسدًا اعتقاد

]] ١٦٢[[ص  من /احلال إليه ومل يوجد يف العرصت رَّ اضط

ما  عىلٰ م اختياره ه ز عندعه جامامة ويقوم هبا اضطاليضطلع باإل

 وأوضحناه. ناهلفصَّ  م فيامدَّ قت

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩راين (ت بحال ثميابن م /قواعد املرام

ظالم  ا لالنمَّ إعدمها مستلزم  نَّ لعدالة فألا امَّ أ و]] ١٨٠[[ص 

 للظلم وهو من امَّ إو، يضاً عنها منافية للعصمة أ  منهيٌّ يلة ذر يوه

 عصمة. ية للاملناف كبائر املعايص

*   *   * 

  : العصمة) ٤

 العصمة. 

   **   * 

  : ) النصُّ ٥

 صُّ الن. 

*   *   * 

  : سائر الصفات) ٦

 :)هـ٤٣٦د املرتٰىض (ت يِّ الس /كالمعلم اليف ال لذخرية ا

 مام:ت اإلايف بيان صففصل: ]] ٤٢٩[[ص 

لِّ قبيح معصومًا عن ك يكون نْ مام: أاعلم أنَّ من صفات اإل

هًا من  صًا ومنص يكون أنْ  هيونه علب كوممَّا جي ،معصيةكلِّ منزَّ

لم عينه بع عىلٰ  والً لره، ومدأو بأم تعاىلٰ  عينه بنصٍّ منه عىلٰ 

 ز.معج

جوه يعة، وبوة بأحكام الرشكون أعلم األُمَّ ي نْ صفاته: أ  ومن

 تدبري.وال ةالسياس

 ابًا.رهم ثوم وأكثيكون أفضله ومنها: أنْ 

 يكون أشجعهم. أنْ ومنها: 

يكون  نْ ، وأ اي� ع ال مراً يعيده، ورا قيد فو ال :ه أيضاً من حقِّ و

 .زمان بال ثانٍ واحدًا يف ال

ل، العقا بدليل م عليهاإلما ت نوجب كونفالصاه ذوبعض ه

ق رُ بطُ  هاآلخر نوجبال يكون عليها، والبعض  وال جيوز أنْ 

 ال.بعض األحو ىلٰ ة له ع ثابتيكون غري سمعية، وجيوز أنْ 

 يف رم األريَّ غيت وز أنْ ال جيممَّا وجتب عقالً،  التي والعصمة هي

 ز.عجم وأ  ينه بنصٍّ ع دلوالً عىلٰ ا له، وكذلك كونه مثبوهت

نَّ هذا جوه السياسة، أله بوبذلك علميلحق  جيب أنْ وممَّا 

،  قه بهخيلو إمام من تعلُّ   جيوز أنْ ، والهالرسالة منحكم ال ينفكُّ 

 جب عقالً. ه بالسياسة وافعلم

 قًا من طرياجب أيضم وه]] وكونه أعلم٤٣٠[[ص /

فضل منه  ل فيام كان الالفاض املفضول عىلٰ  تقديمبح قل، للعقا

 .يهف

د  التعبُّ  ىلٰ هبا فمبنيٌّ ع أعلم ة وكونهيعالرشأحكام ا علمه بأمَّ و

 . وليس يف العقل وجوب ذلك.فيها أنَّه إمامائع، وبالرش

 يف أنَّه رئيس عىلٰ  يبتنيب، ألنَّه ضلهم يف الثواونه أفكذلك كو

 ل.العق درَّ س بمجلي اذين، وهدِّ مجيع ال

ة م األُ وأنَّه إما، ادهجلاوجوب  عىلٰ ة مبنيٌّ وكونه أشجع األُمَّ  مَّ

 السمع.  ند إىلٰ ذا مستيه. وهف

 انه، إنَّام ُيعَلم باإلمجاع زميف ثاين له وكونه ال يد فوق يده وال

 ع.والسم

واحٍد   عة يف الزمان لكلِّ ت مجاالعقل إثباكان جيوز يف  وقد

يس يد يكون فوق يد الرئ أنْ جيوز ان كوقد  م،امهم صفة اإلمن

ع ف الرشيف عر اإلمام اسم الَّ أنَّ إ ر،مآلكا من الرؤساءغريه 

 له. ال يد فوق يده وال رئيس خمتصٌّ برئيس

*   *   * 

ا الذي يدلُّ ]] ٤٣٦[[ص  ه أنَّه شجع من رعيَّتكونه أ  عىلٰ  وأمَّ

ك وذل البغي، لهأ داء وحرب جهاد األعب ليهم فيام يتعلَّقئيس عر
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كام قلنا ك ذل يف واهم حاالً يكون أق أنْ  ق بالشجاعة، فيجبلِّ متع

يكون أفضل من الرعيَّة  شأن الرئيس أنْ  من ه، ألنَّ م وغري العليف

منا بيانه يفسًا ييام كان رئف  ملفضول عىلٰ قديم اقبح ت [هلم]، ملا قدَّ

 ان أفضل منه.يام كلفاضل فا

ا   ، فاملرجع فيه إىلٰ عليه ئيسرده وال ي قال يد فو كونه ممَّن وأمَّ

يس س ال رئرئي  عىلٰ ق إالَّ يه ال ُيطلَ ف اممإلاألنَّ اسم  ع،عرف الرش

  املرجع فيه إىلٰ اٍن ثلزمان بال العلم بأنَّه واحد يف ا عليه، وكذلك

 وجوب ذلك.العقل يس يف اإلمجاع، ول

*   *   * 

ه  نَّ ألري واجب، لق وجهًا غ]] وكونه أصبح اخل٤٣٧[[ص /

يكون  نْ أ وزجي الَّ أنَّه الئاساته. إء من والياته وربيش ق لهعلُّ تال 

يف الرسول ألجل  ام ال جيوز ذلكخللقة، كحش اورة فائ الصسيِّ 

 .التنفري

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /)١ايف يف اإلمامة (ج الش

إليه  ر ما ينقسمكذ صاحب الكتاب بعد أنْ قال  ]]٣٥ص [[

ام صفة صفة اإلم مجيع من جعل لم أنَّ ع(ا :امةميف اإل فالاخل

من  ، كام أنَّ بيِّ ب يف النا جيمجيع مب فيه يوج له أنْ  صحُّ ي النبيِّ 

يوجب فيه ما جيب هللا   أنْ له  اإلله يصحُّ  جعل صفة اإلمام صفة 

 آخر قع يف اإلمامة، إىلٰ ال ي قنيالفري مع هذينلكالم ، واتعاىلٰ 

 .). كالمه.. 

يع  مام مجا من جعل لإلأمَّ  : رتٰىض امل يفالرش دسيِّ قال ال

 - معه  ٍل فالكالمحاة يف  مزيَّ جيعل بينهام ومل  صفات النبيِّ 

فإنَّه ال  -رضورًة  قوله عَلم بطالنيسقط مجلًة من حيث مل يُ مل  وإنْ 

ة،نبامة، بل يف ال اإلممًا يفيكون كال   لٍ  حاوهل هي واجبة يف كلِّ  وَّ

وجعل أو أكثرها،  النبيِّ صفات عض بلإلمام  لعن جإنَّ مأم ال؟ ف

ًة مبي  ]]٣٦[[ص /يف  مالة كالال حم الكالم معهف ةً لقوعنهام مزيَّ

يكون  عدو أنْ ال ي إلمامة وهويف ا كيف ال يكون كالماً اإلمامة، و

من قال من   ه، ألنَّ قوم بيه وما يتوالَّ  صفة ، أو يفصفاته يف  كالماً 

ام اس إنَّ م الن، أعلَ ، فاضالً صوماً مع ون إالَّ كي م الاإلما : إنَّ ةيَّ اإلمام

يف   ةه حجَّ نَّ إ ا قال: ذلك إذاإلمام، وكت فاص يف خالف خصومه

تناع من االموالواجبات  ع، ولطف يف فعلللرش حافظين، والدِّ 

تاج فيه إليه، ُحي مام وه اإل يتوالَّ هو فيام امنَّ ، فخالفه إقبّحاتامل

قه يف صفات يواف مل نم مع مالكلا اب أنَّ صاحب الكت يف ظنَّ فك

 أنَّ  إىلٰ  يؤدِّ يُ  ؟ وهذااإلمامة يف ماً كال ه ال يكونتوالَّ فيام ياإلمام و

وبعض  ]]٣٧ ص[[/عتزلة به امل ام خيتصُّ امة إنَّ الكالم يف اإلم

 يكون أنْ من م الكالم عليهو يَّةاإلمامة، وخيرج خالف الزيديَّ 

قديًام  -ون ملِّ ه املتكرطسأنَّ ما  ي إىلٰ ؤدِّ يُ اإلمامة، ويف  كالماً 

صري   ال ي، وهذا حدٌّ ها في مالاإلمامة ليس بك يهم يفعل -وحديثًا 

 ه ذو عقل. يإل

  ما مة عىلٰ إلماايف  كالماً ة إذا كان الم مع الزيديَّ الك بعد، فإنَّ و

يوافقوا يف مجيع  م ملعلم أهنَّ ونحن نكتاب، اعرتف به صاحب ال

ضل، فإذا كان األف الَّ يكون إ ال هون: أنَّ قدم يعتهنَّ اإلمام أل فاتص

صفات  بعض ا عىلٰ قوافوث ييف اإلمامة من ح معهم الكالم

م ألهنَّ  اإلماميَّةالم مع فكذلك الك، بعضوخالفوا يف  اإلمام

 وكذلك  بعض،يف زلة يف بعض صفاته وخالفوهمملعتاوافقوا 

 آخر.عض ب وا يففخال وم به وإنْ ه ويقعض ما يتوالَّ بم يف وافقوه

ه عن هذ هو صفة اإلله فخارج ام ماإلملمن جعل  افأمَّ 

اهللا  ىلٰ أوجب عمن  نيواقع بهو ال يف اإلمامةم الكال اجلملة، ألنَّ 

ني من مل يوجبه، ن وبازم يف كلِّ  ]]٣٨[[ص / نصب اإلمام تعاىلٰ 

 باب مجلة.خرج عن هذا ال فقدم اإلماهو   تعاىلٰ اهللا فمن قال: إنَّ 

ا  اإلمامة وانتهوا هبلوا يفا غم ملهنَّ أ  مجملة أمرهف( ا قوله:فأمَّ 

قوله:  إىلٰ  ...)،بمذه طأ كلَّ هبوا يف اخلذ درقال ليس هلا من ما إىلٰ 

 ). ذهبامل اوا هبذرتَّ هم تسفيهم اإلحلاد لكنَّ واألصل(

قول  منأهله رتضيه  ال يذهب بامامل فسباب وتشنيع عىلٰ 

  ها، لومة بمثمذلطريقة امل ذه اقابل هي ، ومن أراد أنْ منهم اذالشذّ 

ائح فض يفي دب ابن الراونتُ ر يف كُ لنفسه فلينظ حسن ذلكواست

لو  كثرياً  اخلصوم فضالً  ىلٰ ما جيد به ع ف منها عىلٰ رشِ ه يُ لة فإنَّ املعتز

يهم، عود علم، وأ خصومهم لكان أسرت هل عن تعيريمعه  أمسكوا

 صيل.حذو الفضل والت ةيسلك هذه الطريق ما وقلَّ 

نده: الثانية من الغالة عطبقة ال قوله: يف افأمَّ  ]]٣٩[[ص /

ة فة النبوَّ ص إلمام إىلٰ هوا باهم انتطبقة لكنَّاله ذه نم نزلوا عوإهنَّ (

اإلمام  وجبون احلاجة إىلٰ ين يذوا، وهم الام نقصام زادوا وربَّ بَّ ور

ة ما  ف به، وبمعرإالَّ فني املكلَّ  حال  والكليف الت  يتمُّ حيث ال من

 ). همو منه

  حيث ال يتمُّ  ام مناإلم جب احلاجة إىلٰ من أو نَّ عيد، ألب فظنٌّ 

ة، وليس من وَّ صفة النب إىلٰ  ، وال بلغ بهانبي� جيعله  به مل إالَّ ف يكلتال

ا، نبي�  ه يكونيف احلاجة إليه من هذا الوج بيَّ نال اإلمامُ شارك  حيث
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يف  اً ت لطفث كانيوجبت من ح م وإنْ عند اخلصو ملعرفةا  أنَّ كام

 ب عندهم أنْ مل جي اللطف وجوهبا أيضاً  طريق ةوَّ ف والنبيلكالت

منهام  واحدة داد كلِّ الستب ،معرفة ةبوَّ ال النة، ونبوَّ  فةعرامل تكون

 امل يكن عندنا نبي�  النبيُّ ، وٰى خريها األُ كها فبصفة ال يرش

الختصاصه  بل ،ك فيها اإلمامتي يرشات اللصفاصه باالختص

طة هو امللك، وهذه بواس أو  ، واسطةري غب  تعاىلٰ عن اهللاداء باأل

 نة.ة بيِّ زيَّ م

ا نبي� يكون  لنبيَّ ا إنَّ (  :قلت ب عليك إنْ جي: هل ليقا ثمّ 

م عندك أمجعهم ألهنَّ  ءة أنبيامَّ جتعل األُ  أنْ  ]]٤٠[[ص / )لعصمته

ة من هو مَّ يف آحاد األُ  يكون أنْ ز وِّ ُجت  ضاً أنت أيو ،معصومون

ا من حيث أداء ه نبي� علتج ا، وإنْ ي� جتعله نب ب عليك أنْ جيمعصوم ف

 عندك، فإنْ ع للرش يةؤدّ ا املهنَّ أل ةمَّ لزمك مثل ذلك يف األُ  عالرش

هذه  ه يفإن شارك غريو ه، وقلت: إنَّ النبيَّ لت عن هذا كلِّ عد

الختصاصه  اكان نبي� فإنَّام  -  انبي�  ك الغريمل يكن ذل وإنْ  - الصفات 

 بنبيٍّ  ن ليسا مهكه فيرشي صفة ال ىلٰ ا، وأرشت إذوكبصفة كذا 

 ا بمثل ذلك.ع منَّتقن لزمك أنْ 

 العلم عىلٰ مام يزيد يف اإل أنَّ (ول ه عنهم القيتكاحا فأمَّ 

ك جيب له من حيث ذل تعليله بأنَّ سول، وكذلك يف العصمة، والر

 اإلماميَّةمن  داً لم أحة طريفة ال نعيفحكا )،عنه الوحي انقطع

االهتم،  ب مقتُ ه كُ ذقده، وهتعأ اها، وال معن  وإىلٰ  اإليهذهب 

 . ا معاً اية وفحواهكاحل ذههمن رصيح  خاليةً  يوخهمفات شومصنَّ

 اإذا أفرغوا وسعهم وبلغو هذا؟! وهم يَّةاإلماميقول  وكيف

  م إىلٰ لعلوا ضلوالفباإلمام يف العصمة والكامل  تهوانغايتهم ا

؟ ٰى القصوهم الغاية دتلك عن، وكانت النبيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبة

 ما هو معروف من  حاكي هذه املقالة إالَّ  غلط عن فمل يكش ولو

لإلمام ما جيب  وأنَّ  ،إماماً  يكون أنْ  ال بدَّ  النبيَّ  أنَّ و مبههمذ

ة تعمُّ املنزلتني، فنَّ أل للنبيِّ  جيب لكونه إماماً  متويُ  كيفالنبوَّ مع  هَّ

 ؟النبيِّ  عىلٰ  -ذكره  فيام - لقول بأنَّ اإلمام يزيدا هذا عليهم

 انزملا ة، وأنَّ ون اإلمام حجَّ الكالم يف ك ال أنَّ ولو( له:وا ق أمَّ ف

[وصار مع ن جهة التعليل يف اإلمامة مدخل  دنه، وق ال خيلو م

 رتكاب ذلك] مل يكن إلدخاله يفمن ا ما الزموا لزوم القوم عند

 أنْ  ك ال بدَّ لذ أنَّ  ابيَّنَّالكالم عليه، و فقد مٰىض )، ه...وج ةامإلما

 .همام وما يتوالَّ إله كالم يف صفة انَّ مة ألماإليف ا اً مالك يكون

  ام من حيث كانإجياب اإلم( :ميَّةاإلما يته عن بعضكاح امَّ فأ

 هبراد ق ويُ طلَ التمكني قد يُ  فإنَّ  فغري صحيح، )،ه باطل، وأنَّ متكيناً 

 اراد به ميُ  الت، وقدبه الفعل من القدرة واآل ما يصحُّ  ىلٰ يرجع إما 

متكني من الوجه  ن األلطاف، فاإلمامليه مو إعفعل ويدلا لسهِّ يُ 

ا  كنَّ وإنْ ل، جه األوَّ من الوتمكني وليس ب ]]٤٢ [ص[/ ،الثاين

 .بتقييد الَّ إبتمكني  يسه لمن إطالق القول بأنَّ منع ن

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧احللبي (ت لصالح ا أبو /الربهان

 فيهام، ةً ولكونه قد دًا زاهداً بيكون عا نْ وجيب أ ]] ٥٢ [[ص

ئة ف نهولك جب كونه أشجع الرعيَّةأوجهاد ـ]ـمكلَّفًا [بكان  وإنْ 

 هلم. 

*   *   * 

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

ب،  راحل يف شجع ففرع لكونه إماماً نه أ وا كوأمَّ  ]]٨٨[[ص 

فيجب   يف اجلهاد، اً مع كون اإلمام إمامالس نا من جهةقد علمو

جيوز عليه اجلبن، ال  اعاً جبل ش ،ةيَّ أشجع الرعكونه 

ن ؤمَ مل يُ و جلبناعليه ، فلو جاز يهلإ عزَ فلكونه فئة يُ ]] ٨٩ [ص[/

 . تالىفٰ فساد ال يُ  إىلٰ  يؤدِّ فيُ  هزيمة من

مجيع   اهنزام مع  نيوحن   د ُح يومي أُ     رسول اهللا  ثبوت ٰى  تر أَال 

فرضنا  و لو  ؟بمثله  جتر العادة  مل  وجهٍ  عىلٰ  يسرياً   نفراً الَّ إ حابه أص 

  . درك سَت يُ   ال ن  ي يف الدِّ   ذلك فساداً   ٰىض قتال  -العياذ باهللا  و  - ه  يمت ز ه 

اهم بحروب يف بلو  سننياملؤمنني واحلأمري  الذه حوه

نرصوا  ىٰ تَّ الشجعان، ثبتوا فيها حمن  مجلمع العظي هزيمة اقتيضت

 منهم.  دَ شهِ من استُ  دَ شهِ أو استُ 

 .األمرين يف نه قدوةً أعبدهم لكووهم ب كونه أزهدَ وجي

*   *   * 

 ):ـه٤٤٧بو الصالح احللبي (ت ف/ أتقريب املعار

معصومًا بدَّ من كونه  مؤّديًا فال ت كونهثب إذاف]] ١٧٠[ص [

 كذلك.  ن النبيُّ ا كاجوه التي هلمن القبائح، للو

ُكلَِّف   ، وإنْ ء من دون العلملة األداستحايه الدِّ ؤام يُ بملًا وعا

وف املًا بكلِّ معرونه عب كجملنكر وا نوالنهي ع ر باملعروفماأل

نه،  لم بحسللع اً ل عليه فرعماحلوء منكر، لكون األمر باليشو

حه،  بللعلم بق ملنع منه فرعًا يف احلسن ء واهي عن اليشوكون الن

ا ، واملنع ممَّ ونه قبيحاً يه كامل علوز احلجي عل ماف وألنَّ احلمل عىلٰ 

 قبيح. كونه حسناً  جيوز املانع منه
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يواقع ما يستحقُّ  ن الد وجب كونه ممَّ ة حدوقامإعبَّد بت نْ وإ

كونه  بِّد بجهاد وجبُتع مًا، وإنْ نه إماعن كو لك ُخيِرجهذ نَّ أل به،

ابدًا اله عيكون هذه ح ب أنْ ، وجيمونه فئة هلأشجع الرعيَّة، لك

 هام.يلرعيَّة، لكونه قدوة فة اكافَّ  ًا فيهام عىلٰ زمربِّ  زاهداً 

حانه  يبعث اهللا سب قل أنْ الع من طريق زو]] وجي١٧١[[ص /

ا علم كونه ذلك إذوجيب  له رئيسًا،ب نصيو اكلِّ مكلَّف نبي�  ىلٰ إ

وال إمام يف   عد رسول اهللاب علمنا أنَّه ال نبيَّ  الحًا، وإنَّامص

حسب ما   من دينه، ملعلوم رضورةً ا له حد بقوالَّ وامان إالز

مناه.  قدَّ

بعد رسول  ةئمَّ لأل ة حاصلةزئااجبة واجلالصفات الو وهذه

ٰ ( اهللا تدهم ألُ ومللطوف بوجا - )همياهللا عليه وآله وعل صىلَّ ه، مَّ

 ابيَّنَّلتي االصفات  وذون مللَّته، املتكاملم رشعه، املنفِّ املحفوظ هب

بن أيب  ني عيلُّ : أمري املؤمن-ليها افظ عرئيس واحلون الوجوب ك

سني، ثّم بن احل ثّم عيلُّ  ،ابنا عيلٍّ  ثّم احلسني طالب، ثّم احلسن

بن  ثّم عيلُّ عفر، جبن  ٰى موس مّ ث ،دمّ ، ثّم جعفر بن حم عيلٍّ د بن حممّ 

، ثّم بن عيلٍّ سن حلّمد، ثّم ابن حم ، ثّم عيلُّ عيلٍّ  ، ثّم حمّمد بنٰى موس

إمامة يف امللَّة  ، ال)عنيهللا عليهم أمجالوات ص(سن ة بن احلاحلجَّ 

ن تهم، وال إيامري جهن غميعة لرشا ةمجل إىلٰ  ، وال طريقملغريه

 جهلهم أو واحدًا منهم. ملن 

فات للرئيس من وجوب الص هانَّبيَّ ما  ذلك: عىلٰ  لةالدال

 داهم،ثبوهتا ملن ع اللةدعي، وفقد قيل واحلافظ للتكليف الرشالع

ن مامة، أو ادُّعيت له ممَّ اإل ٰى عاهم ممَّن ادَّ سويمن هبا ف ٰى أو دعو

 ه.تماالقول بإماستمرَّ 

ذلك مفسدة ال حيسن   ام، لكونلزمان من إم ا وِّ خل دوفسا

ف أهل ضالل من خال ن عىلٰ الربها ها، وقياممعف يكلتال

 اإلسالم.

 ات املدلول عىلٰ الصف ثبوت هذه وألنَّه ال أحد قطع عىلٰ 

ها بمن م إالَّ لإلما وب حصوهلاوج ، ة اه من األئمَّ عيَّنَّ خصَّ

ة قفيجب ال ساد  فها يقتيضفساد ويزألنَّ جت ،اهذه الفتيطع بصحَّ

 األدلَّة، وذلك باطل. مدلول

يع جممالً  ت إمامة اجلم إثبافيان يفكالدليالن ا انذوه

 . هامًا خيصُّ م كالهمن مة كلِّ الً، ونحن ُنفِرد إلماومفصَّ 

هب  الدليلني مذا ذينض ه يعرت]] وال١٧٢ص [[/

يع ما مجلإلسناد ا وأمثاهلم، ةة والواقفة والناووسيَّ يسانيَّ الك

، مهتمو ألموات املعلوم رضورةً حياة ا ٰى دعو ه إىلٰ ن إليهبوذي

م ، فخرج هم إنسان معروففال يوجد من قرضون،مجع منأ  وألهنَّ

 لتهم.من مج لذلك احلقُّ 

*   *   * 

 : )هـ٤٦٠ يس (تول/ الشيخ الطواألُصمتهيد 

 : ل: يف صفات اإلمامفص ]]٥٢١[[ص /

ليها ونه عكب حدمها جيأ  :رضبني ىلٰ عاإلمام ف تا صفاوأمَّ 

 الرشع.  إىلٰ  جعرونه عليها ملا يكجيب  الثاينو ،عقالً 

  ًا بالسياسة.ضل اخللق، عاملمعصومًا، أف ونهك: لألوَّ فا

 ة، أشجع اخللق.يعلرشام اكبأحناس لونه أعلم اكالثاين: و

   **   * 

 :جوب كون اإلمام أشجع وأعقل]و [يف]] ٥٣٥[[ص /

ه بت من أنَّ أشجع ما ث ونكي أنْ  به جينَّ أ  عىلٰ  يدلُّ ا الذي مَّ أ و

هم حاالً يف ن أقواوكي أنْ ب هاد، فيججلبا قرئيس هلم فيام يتعلَّ 

هو  وس فيامؤملرون أفضل من اكي لرئيس أنْ من شأن او .كذل

 ع.ون أشجكي ه جيب أنْ إنَّ  :ناقل كذلما قلناه. فل عىلٰ فيه، رئيس 

 رأيلجودة ا هب املرادو .ةمَّ ل األُ قون اإلمام أعكي وجيب أنْ 

 .كلذ بجووا نَّقد بيَّ و التدبري،و السياسةة العلم بقوَّ و

ون كال ي أنْ  ام جيبإنَّ و ،الناس صورةً  ٰى ن أهبكوي أنْ ب ال جيو

 قبول قوله.ر عن ينف هوج وعىلٰ  ةئ الصورسيِّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٦٠عتقاد/ الشيخ الطويس (ت ق بااليتعلَّ  د فيامالقتصاا 

 سن الرأي:ح]] ٣١٢[ص [

راد باألعقل أجودهم ته، واملم أعقل رعيَّ اإلماون كي ب أنْ جيو

 اسة.سيلمهم بالأعو ياً أ ر

غري منفردة وال  صورة يكون عىلٰ  ]] وجيب أنْ ٣١٣[[ص /

 أحسن الناس وجهًا. ن يكو نْ وال يلزم أ مشينة، 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠شيخ الطويس (ت )/ ال١(ج ايف يص الشتلخ

 :مامصفات اإل الكالم يف ]]١٨٩[[ص /

 رضبني: ام عىلٰ إلماصفات 

ل  ًا: مثامث كان إمحين ما هيكون اإلمام علي ب أنْ أحدمها: جي

 ضل اخللق.معصومًا، أف كونه

ه: مثل   ىلٰ إء يرجع ليشيكون عليها  اين: جيب أنْ والث ما يتوالَّ
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ة فيها، رشيع أحكام الجماسة وببالسي نه عاملاكو يعة، وكونه حجَّ

 شجع اخللق.أ وكونه 

ما  عليه، عىلٰ منصوصًا كونه جب ولصفات تا هومجيع هذ

 .اىلٰ هللا تعا اءش نْ إُنرتِّبه فيام بعد 

ل فا نبتدئ ونحن ل من هذه باألوَّ  .الصفاتألوَّ

*   *   * 

من  يكون أشجع نَّ اإلمام جيب أنْ أيف  :فصل ]]٢٧٣[[ص /

 :من صفاتهوما يتبع ذلك يَّته رع

ّمد ا حمندسيِّ  ىلٰ عوالسالم  م، والصالةيبسم اهللا الرمحن الرح

 اهرين.وآله الط

م س عليهه رئيأنَّ  قد ثبته نَّ أ  :ذلك ]] يدلُّ عىلٰ ٢٧٤ [[ص/

ق متعلِّ اء وحرب أهل البغي وذلك ق بجهاد األعدفيام يتعلَّ 

قلناه يف  امك، كيف ذل أقواهم حاالً يكون  ، فيجب أنْ اعةجشبال

فيام  هتمن رعيَّ  يكون أفضل نْ لم وغريه، ألنَّ من شأن الرئيس أ الع

منا بي فيه، ملا يسًا رئ نكا ل الفاض عىلٰ  ول ضانه من قبح تقديم املفقدَّ

ا أفضل  ام كانفي ه يد فوق يده وال رئيس عليكونه ممَّن ال فيه. وأمَّ

  ُيطَلق إالَّ ه الفي إلمام)ألنَّ اسم (ا ع،عرف الرش ىلٰ يه إفرجع فامل

 ثاٍن يف البه واحد العلم بأنَّ  كرئيس ال رئاسة عليه، وكذل عىلٰ 

 . عليه دلُّ يا ممجاع، وليس يف العقل اإل فيه إىلٰ  املرجع زمان،ال

ة العلم  جودة فيه إىلٰ  لهم، فاملرجعنه أعقا كووأمَّ  الرأي وقوَّ

 .وجوب كونه كذلكا وقد بيَّنَّ بري.دوالت سياسةبال

نأ شال يكون م وجهًا، فال جيب بعد أنْ ه أصبح الناس كون اوأمَّ 

ريُ  ه، ألنَّ ةقلفاحش اخل الصورة،  عنه. نفِّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨(ت  الفتَّ الن ب د حممّ )/ ١ة الواعظني (ج روض

 داً س إذا كان متعبّ يكون أشجع النا وجيب أنْ ]] ٨٨[[ص 

لمون ه املسماهنزاك الهنزم واهنزم بمل يكن كذللو  هنَّ أل ،ادهباجل

 سالم.بوار اإل فيكون به

 ياً رأ  مل أجودهقعملراد باألوا ،الناس ليكون أعق وجيب أنْ 

 بالسياسة.أعلمهم و

 ينة.ال مشرة وفِّ من ريغصورة  يكون عىلٰ  ب أنْ وجي

*   *   * 

  ): ـ ه ٦٧٢(ت  ويس  ط ين ال نصري الدِّ   / مامة) ل (رسالة اإل نقد املحصَّ 

إليها يف دفع حيتاج  يتال الشجاعة :وثالثتها] ]٤٣٠[[ص 

] ]٤٣١/[[ص  هاال يتأتَّ  ذإ ،الفتن وقمع أهل الباطل وزجرهم

 فرَّ إذا  ف ماخالب ،رهرض يعمُّ  ه إذا فرَّ نَّ  هبا. وألم به إالَّ  يقوبام مالقيا

 ه. تحد من رعيَّ وا لُّ ك

*   *   * 

رة فِّ وب املنالعي من هراً طا نهكو : وخامستها]] ٤٣١[ص [

اخللقة، واحلقد والبخل ام والربص يف كاجلذ ،عاً فرو وأصالً  خلقاً 

، صلاأليف  د الزنالو نسب وكونهودناءة ال ،يف الشيمة

ذلك مجيع  نَّ أل ع،رلفاواألعامل اخلسيسة يف  اعات الركيكةوالصن

ة لمتكينه واستام لق إىلٰ فيها تقريب اخل اللطف، إذ ٰى جمر رٍ جا

 ه.ذلك ضدُّ  ويف ضدِّ  ،يهللوهبم إق 

  وأكثر استحقاقاً  ،تعاىلٰ هللا ا اخللق إىلٰ  ه أقربكون :اوسادسته

تقديمه واهللا بأمر  تهرعيَّ من  احدٍ و كلِّ  ىلٰ عم مقدَّ  ه، ألنَّ ابوللث

  كام ذكرناه.طالق، إالَّ اإل عىلٰ  عبد عىلٰ  اً م عبدقدِّ يُ  الواهللا  ،اهإيَّ 

، إذ ال إمامته  عىلٰ  دلُّ تومعجزات ت آيااختصاصه ب :وسابعتها

ت را إذا ظههنَّ إف ، هباقبوله إالَّ  األوقات إىلٰ  بعض خلق يفلطريق ل

ه أنَّ  مَ لِ مة عُ مابدعواه لإلت نَ رِ ها وقُ إلي احلاجة سَّ يف وقت م يده عىلٰ 

 .ىلٰ تعا اهللال بَ ِق  من منصوب

ه. ان زم  التكليف بانفراده يف  يف مجيع دار  اً كونه إمام  : ا ثامنته و 

ة مع اختالف األئمَّ كثرة  ذلك بأنَّ  النظر عىلٰ  عض أهل ب  لَّ واستد 

ظهر ي ف  دث بينهم، ومدافعة حي  يصري سبب مقاومة  دواعيهم يمكن أنْ 

، هم دم ع ز  وجودهم ما ألجله مل جي   اد، وحيدث منة والفس الفتنها  ب بسب 

ع يرتف مام واحداً اإل  ا إذا كان أمَّ  ، وهو حمال. م أيضاً وجوده  جيوز  فال 

  طريق القطع.  ود عىلٰ املقص صل حي اجلواز و   ا هذ 

 يكيف يمكن االختالف املؤدِّ  شرتطتم العصمةإذا ا قيل: نْ إف

 بينهم.  خطأ بعضهم إىلٰ 

 ي خيلص دواعي من أجلها الطاف التاألل هي ة: العصملاقي

ويوجد  ف عدم من يقعاأللطان تلك وم ،حالقبيل فع ىلٰ صاحبها إ

 معرض املقاومة. معه يف 

 ذا املقام بالسمع. هيف لَّ دستَ يُ  أنْ  وىلٰ واأل

ة. وذلك ما  مام من األئمَّ إ الزمة لكلِّ صاف الاألو يه فهذه

 .أردناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ ق احلّيل (تاملحقِّ  /)ةعيَّ اتملرسالة الا(الرسائل 

 :دة يعق]] ٣٠٦[[ص 
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ا،  كبريها وصغريه  من املعايصمعصوماً يكون  ب أنْ مام جيإلا

إليه حوجة مام، لوجود العلَّة املإ ىلٰ ه الفتقر إز عليو جاألنَّ ذلك ل

 يه.ف

ن ال طصوصًا عليه، ألنَّ العصمة أمر بايكون من ب أنْ وجي

 يوب.م الغ عالَّ الَّ إ]] ٣٠٧ ص[[/ ع عليهيطَّل

يده  عىلٰ  ملعجزهار اإظب نكويقد يكون بالقول، وقد  والنصُّ 

 امة.اإلم ٰى د دعوعن

 ه متَّبع فيها.نَّ أل يعة،ر الرشاألُمو جميعكون عاملًا بي وجيب أنْ 

 موكول إليه. نَّ أمر احلربًا، ألن شجاعيكو أنْ  وجيب

*   *   * 

 :)هـ٦٩٩ (ت ينارميثم البحابن  /رامملقواعد ا

طرف ا مَّ إ معدمها يستلز نَّ ة فألا العفَّ مَّ أ و ]]١٧٩ [[ص

طرف ا مَّ إ، ويبغ ينتقصري عامَّ الشهوة وذلك مخود  ط، وهوالتفري

 ة. للعصم مناٍف  لك أيضاً وذر و، وهو الفجفراطاإل

حد  عدمها مستلزم أل نَّ إا الشجاعة فمَّ وأ  ]]١٨٠ص [[/

لقاء النفس إوفيها  ،رتهوُّ لرذيلة ا لوَّ ط، واألاط والتفريرفطريف اإل

اجلبن  رذيلة الثاينصمة، والع يفناتة يوذلك معص ،التهلكة ىلٰ إ

ع معليه من ق   جيبد عامَّ الزحف والقعولزم للفرار من املست

 العصمة.  ينايف وهو ،نييف الدِّ هل الفساد أ عداء من األ

ة  ليذر يالم وها لالنظمَّ إعدمها مستلزم  نَّ ا العدالة فألمَّ أ و

 رائبا للظلم وهو من كمَّ إو ، لعصمة أيضاً افية لها منعن منهيٌّ 

 عصمة. فية للاملنا عايصملا

ائل صول الفضألُ  اً ون مستجمعيك نْ أمام جيب اإل نَّ أ فثبت 

 التوفيق.وباهللا  ،ةيَّ نالنفسا

*   *   * 

من مجيع  أ يكون متربَّ  ب أنْ جيحث الرابع: الب]] ١٨٠[ص [

ص والرب جلذامكا ضمرااأل نم يف خلقته رةاملنفِّ  بالعيو

كة الركي صناعاتوال ،ةاءنلداصله كالزنا وأ  نسبه وونحومها، ويف

 يرذلك جت الطهارة عن نَّ أل جامة،ة كاحلياكة واحلعامل املهينواأل

جب كونه نه، فيومتكُّ  ل قولهقبو ىلٰ إبة للخلق لطاف املقرِّ األ ٰى رجم

 كذلك.

*   *   * 

 :)هـ٧ق ميص (احل ينالدِّ  دي)/ سد٢(ج ن التقليد ماملنقذ 

 :القول يف صفات الرئيس ]]٢٧٨[[ص /

ة، وكونه ات: هي العصمربع صف يف أس تنحرصلرئيا اتفص

نزلة ويف القرب وامل ياسةسبالوالعلم  جودة الرأي ة يفالرعيَّ أفضل 

 كام الرشيعة، وكونه أشجعهم.نه أعلمهم بأح، وكوتعاىلٰ  اهللامن 

من  عقالً عليه كونه وب جم وعلَ يُ  ام سم إىلٰ الصفات تنق وهذه

 .رناهيام ذكة فيَّ فضل الرعأ  نهكووة موهو العص ،ععتبار الرشدون ا

مر أو أل عرشتبار الليه من دون اعنه عجوب كوم وعلَ ما ال يُ  وإىلٰ 

ع بأحكام الرش ةأعلم الرعيَّ كونه  ع، وهوالرش أي إىلٰ  يعود إليه،

ع الرش مبأحكاة م الرعيَّ لعأ جيب كونه ام نَّ إه وكونه أشجعهم، فإنَّ 

 ه. به في ٰى مقتد نه إماماً كو تبيث ع وبعد أند بالرشتعبُّ بعد ورود ال

 ةاربهاد وحمد باجلالتعبُّ رود بعد و ب كونه أشجعهمام جيوإنَّ 

 فيه.  ماً قدَّ م اماً يثبت كونه إم وبعد أنْ  ،ارفَّ الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( ياحلسن الديلم /ينأعالم الدِّ 

 .فيهام لكونه قدوة ،زاهداً  ابداً ن عويك ب أنْ جيو]] ٥٢[[ص 

فئة  لكونه ،ةعيَّ جع الرونه أشهاد أوجب كجـ]ـب[ اً فكان مكلَّ  وإنْ 

 هلم. 

واحد من  كلِّ  ه إىلٰ نسبحااهللا  يبعث طريق العقل أنْ  من زوجيو

ام ويكون ذلك يف األزمنة، وإنَّ  ،ب له رئيساً وينص ،انبي� فني املكلَّ 

العلم من ]] ٥٣ [[ص/ لوتنا بحصعيائز يف رش جلاتفع هذا را

  واحد. الَّ إلزمان إمام يف ا الو ،دهعب يَّ بال ن أنْ  نا يِّ دين نب

 *   *  * 

ف ااس :ا   

 :)هـ٤٣٦(ت  د املرتٰىض السيِّ  /)٢ج ( اإلمامة الشايف يف

ة يف  ]]٢٠٨ [[ص  ثالثة عىلٰ  اإلمامة بعد الرسول األُمَّ

 :عبوراءها راأقوال ليس 

 بعده أمري املؤمنني  أنَّ اإلمام هب إىلٰ ذ من قول أحدها:

 تالفها.اخ شيعة عىلٰ قول ال، وهو باإلمامة ه صِّ بن

  عىلٰ  ام بعدهاإلم أبا بكر هوأنَّ  قول من ذهب إىلٰ : رواآلخ

االختيار، وهو قول  عليه أو لنصِّ تقاد ايف اع اختالف مذاهبهم

واملرجئة ث دياحل بة وأصحالزتة من املعيف اإلمام اأكثر خمالفين

 . ومن وافقهم

هو  اس  العبَّ أنَّ  ن ذهبوا إىلٰ ذيال ةيَّ ساوالثالث: قول العبَّ 

م، وقلَّة راضهشذوذهم وانق عىلٰ   وللرسمام بعد ااإل

بكر وقول  مة أيببت إمااألصل، ووجدنا قول من أث يف ددهمع
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 ىلٰ ع ةع األُمَّ طلني إلمجاااس بإمامة العبَّ  ]]٢٠٩أثبت /[[ص من 

 ملا ذوإ بالعصمة التي عنيناها، مل يكونا معصومني هامحبيصا أنَّ 

الَّ معصومًا ن إيكومام ال لعقل أنَّ اإلثبت باومني ويكونا معص

ن ثبت هام، وإذا بطل هذان القوالمتإما ٰى من ادَّع ٰى دعوبطلت 

 قُّ ن لكان احلال، ألنَّه لو حلق هبام يف البطقٌّ شيعة وأنَّه حقول ال

نَّ اإلمام بعد ثبت هبذا الرتتيب أ  قد ، فةمَّ من األُ  اً خارج

  كلَّ ألنَّ إلمامة، با ه بنصِّ  املؤمنني  مريأ   الرسول

بال  ول رسد العاإلمام ب )عليه صلوات اهللا(إنَّه  ال:ن ق م

.إ له مامة فصل مل ُيثبِت اإل  الَّ بالنصِّ

*   *   * 

 ):هـ٥ ق( دآباديسُّ يد اهللا الباملقنع يف اإلمامة/ ع

 : فصل ]]٥١[ص [

فكانوا ،  هللال ورس اإلمامة بعد ميضِّ  اختلف الناس يف

 .ةرقة بكريَّ وف، ةعلويَّ  فرقة :فرقتني

أمري   هللا ا رسول اإلمام بعدة: قالت الفرقة العلويَّ ف

ثّم  ، يه وإشارته إليهه علبنصِّ ،   طالببن أيب املؤمنني عيلُّ 

 بالعصمة.

، وال معصية قطُّ  بمّ  هيمل ه نَّ أ  )العصمة(: قوهلم ٰى عنمو

 .ثناً وال و عبد صنامً  الو ،هربارها يف حالتي صغره وكاخت

*   *   * 

  ):هـ٦٧٢(ت ين الطويس ري الدِّ نص /لد املحصَّ نق

 :مامةاإل يف :القسم الرابع  ]]٤٠٦ [[ص/

اهللا   ة يف وجوهبا عىلٰ سالميَّ ق اإلرَ فِ قوال الأامة وماإل :مسألة

 :خللقا و عىلٰ أ تعاىلٰ 

  اهم من مل يقل بذلك. أمَّ من قال بوجوهبا، ومناس لنن ام

جبها  أو من ، ومنهمأوجبها عقالً  نهم من ا، فمئلون بوجوهبقاال

م ، ومنهتعاىلٰ اهللا  ن أوجبها عىلٰ م منهمف بون عقالً املوجا . أمَّ سمعاً 

هم  اىلٰ عتاهللا  والذين أوجبوها عىلٰ  لق.اخل وجبها عىلٰ من أ 

 : ا وجوهاً وهبوجيف   ذكروامّ ث .ماميَّةاإل

وهو  ة، يَّ العقل حاتقبّ ملان عيف الزجر  يكون لطفاً  أنْ  :أحدها

 ة.يَّ عرش يل االثنقو

 ة.وهو قول السبعيَّ ، ىلٰ تعااهللا ة ملعرف امً يكون معلِّ  أنْ  :يهاثانو

  زهاميِّ األغذية ويُ  يرشدنا إىلٰ  ا اللغات، وأنْ منعلِّ يُ  أنْ  :وثالثها

 .الةغلاوهو قول  ،عن السموم

ظ احجلاف ،تعاىلٰ اهللا  ق ال عىلٰ اخلل ن أوجبوها عىلٰ لذيا امَّ وأ 

 .يالبرصحلسني ا وأيب يوالكعب

ر كثأ و ،أصحابناهم مجهور فقط، ف ا سمعاً أوجبوه ذينا الأمَّ 

 املعتزلة.

 .واألصمُّ  فهم اخلوارج ،وجوهباولوا با الذين مل يقأمَّ 

 كونيف ،لنفسا نر عع الرضن دفيتضمَّ  مامنصب اإل لنا: أنَّ 

قاهر هلم رئيس  انك اذإ اخللق ا نعلم أنَّ ألنَّ ل فا األوَّ . أمَّ اً واجب

د عن املفاس م يف االحرتازكان حاهلبه ثوابطشه ويرجون افون خي

] ]٤٠٧/[[ص  فع د أنَّ ا أمَّ ذا مل يكن هلم هذا الرئيس. وا إممَّ  أتمُّ 

ب وجويقول بال عند من ال عمجافباإل ،ر عن النفس واجبالرض

 به. ة العقل عند من يقولوربرض، والعقيل

ب من ه مقرِّ ألنَّ  م لطف،مانصب اإل ن:لوويق اإلماميَّةأقول: 

 . ىلٰ تعا اهللا ب عىلٰ واللطف واجعن املعصية،  دومبعِّ  اعةالط

، وال تعاىلٰ اهللا  ء عىلٰ وجوب يشولون بة فال يقا السبعيَّ أمَّ 

ام هم يقولون ، إنَّ ةيَّ اإلمام يف وندُّ عَ يُ ني، وال يَّ باحلسن والقبح العقل

ظر وع الن بمجمحتصل إالَّ  ال اهللا ةالتعليم واجب، ومعرف بأنَّ 

 ىلٰ اتعاهللا فة ة تكون معرمام لإلتعنيَّ لشخص امل اثمّ  والتعليم.

  عة، وكلُّ فهو واجب وطا به هو ا يأمرم معرفته، وكلُّ  عىلٰ  ةموقوف

 ألنَّ  ةيَّ بالسبع مهوم. وسمُّ و حمرَّ أ يح بعنه معصية وق  ٰى ما ينه

 ّمد بنابع وهو حملسا دعنو ،ة تكون سبعةاألئمَّ  ميهم قالوا:متقدِّ 

ة ئمَّ وا: األزه بعضهم وقالوجاو ،يهعل ضهمف بعيل توقَّ إسامع

 سبوع.ام األُ سبعة سبعة كأيَّ  ىلٰ عيدورون 

فهم من   ،منا اللغات واألغذيةعلِّ مام يُ : اإلقالوا والذين

 غالة.لا

 .يَّةامماإلن من افنهذان الص وليس

  ،سمعاً ة اممإلا وجوب ف عىلٰ ه املصنِّوالدليل الذي جاء ب

من مذهبه، وهو ليس  ،بحلقباب احلسن وامن  يلراه عقفصغ

 .يمن الصغر اع أوضح عقالً مجاإل حاهلا إىلٰ أ  يرباه التوك

ِطيُعوا اَهللا  :قوله تعاىلٰ  عتمد فيه عىلٰ ي أنْ  األوىلٰ و
َ
ِطيُعواوَ أ

َ
  أ

 ا�ر�ُسو
َ

وِ�  ل
ُ
  َوأ

َ ْ
 األ

ْ
ُ�مْ �

ْ
 :قوله  ، وعىلٰ ]٥٩ء: [النسا ِر ِمن

مثال  أ  »، وعىلٰ ةً يَّ لجاه ات ميتةً مانه م إمام زومل يعرف  اتم ن«م

 ذلك.

 بعد وفاته أمجعوا عىلٰ   يِّ نبلا أصحاب ومن الظاهر أنَّ 

. عيلٍّ  عىلٰ   ه نصَّ أنَّ  إىلٰ  ه، فذهب بعضهمام بعداعة إمط
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 عاً أبا بكر وبايعوه مجيصبوا ون ،إماماً  بصنا نا: إنَّ بعضهم قالوو

ة مَّ ألُ ا خلالفهم من اجباً إمام و يكن نصب مل لوو. اً أيض وبايعه عيلٌّ 

 ر عليه. ثّم عىلٰ بك يبأ  مر بنصِّ ع  أمجعوا عىلٰ ذلك. ثمّ  أحد يف

مجاع أكثر إل عيلٍّ  عىلٰ  . ثمّ ٰى الشور ]]٤٠٨ /[[ص عثامن بسبب

ا ب إمَّ نَص مام يُ اإل أنَّ  كمن ذل َف رِ عليه. وعُ والعقد  لِّ أهل احل

هو  هذااه. و إيَّ  والعقد حللِّ تيار أهل ااخب امَّ إمن الذي قبله، و نصٍّ ب

] يف تعاىلٰ اهللا ه [رمح فصنِّره املة. ومل يذكنَّسُّ أهل ال العمدة عند

 تاب.هذا الك

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢  الطويس (ت   ن ي نصري الدِّ   / ل (رسالة اإلمامة) نقد املحصَّ 

 مام؟ من اإل :خلامسةألة اسملا]] ٤٣١ ص[[

م  م معصوود إماخيلو من وج ال فليكتزمان ال إذا ثبت أنَّ 

و أ  قاله ما يكون كلُّ  وجب أنْ ] ]٤٣٢[ص /[ ن، مكَّ مل يُ و أ  نكِّ مُ 

ل ، لدخواوحق�  صدقاً   عليهفقنيعله أهل زمان بأرسهم متَّ ف

 اا إذمَّ أ  .لباطل منهع الكذب واووامتناع وق  ،املعصوم فيه قطعاً 

 يكون قوله الا مَّ إ  و يفعل قبيحاً أ بواجب  منفرد خيلُّ  فكلُّ  تلفوااخ

عصوم ه غري املال ألنَّ ، طالً وبا  كذباً الَّ إبه ي انفرد له الذو فعأ 

 د هذا املنفردقون بعه البافق علي، بل يكون ما اتَّ حقِّ امل قالصاد

 ذاإ الباقني لايف أقو اً لصدق مندرجاو و يكون احلقُّ أ  . اوحق�  صدقاً 

. بأرسهم حقٌّ ا نيدال لإمجاع أه من ذلك أنَّ فبان  بينهم خمالفة.كان 

 نْ إسالم دون غريهم. فل اإلا أمجع إليه أهم قُّ وا فاحلاختلف نْ إف

هم و ،قِّ هل احلما أمجع عليه أ  سالم فاحلقُّ اإل لختلف أها

وجه الذي ال ة، عىلٰ مماة واإلالتوحيد والعدل والنبوَّ القائلون ب

 ه النقل.دأكَّ و لقضاه العتق ا

، الباب فوا يف هذاتلاخ قد سالنا هذا، فاعلم أنَّ ذا عرفت إف

، وذهب  م أصالً ماإلعدم وجوب نصب ا إىلٰ  بعضهم  فذهب

 وبه عىلٰ وج الناس، وذهب بعضهم إىلٰ  عىلٰ  هوجوب إىلٰ  بعضهم

اد  األخري وفس ة املذهبفيه كفاية من بيان صحَّ  . وقد سبق مااهللا

الفرقة األخرية  مام، فذهبتعيني اإل وا يفلفتخ. ثّم انيلاألوَّ 

ل ن أهم  يقيناً عرش ااثنة األئمَّ  أنَّ  اهللا النصب عىلٰ  وبوجبة لئالقا

. فرقة فريق إىلٰ  غريهم، كلُّ  إىلٰ  الباقونهب ، وذ يِّ بيت النب

ئلون بعدم ا كان القخيرج عن اجلميع. فلامَّ  ال احلقَّ  نَّ عرفت أوقد 

 االثنة ما ذهب إليه اصحَّ ظهر  ني،لمام مبطإلاوجوب نصب 

 ون.عرشيُّ 

الصفة   يه صمةالع أنَّ  ىلٰ لمني إب بعض املسذه: رآخ جهوبو

 العصمة إىلٰ  ومثبت ذهب ثمّ ن. وأنكرها الباقو ،ماملإل الالزمة

فيجب  ،هناك احلقَّ  وم أنَّ ومعل ،غريهم ون إىلٰ والباق، عرش ياالثن

الضالل  عىلٰ ة مَّ ألُ اجتمعت ال وإالَّ  ،نان معهم هاهويك أنْ 

 .والباطل

  ّمدة حممَّ أُ  ائل يفيكون ق  أنْ  ملحتامل من :الً قيل: أوَّ  إنْ 

كان  : لومقلت نْ إ. فههو دون غري ون املحقُّ يكو ،ري ما سمعتمبغ

 ه ال يقتيضايَّ إمعرفتكم  ل: عدمه. قيووصل إلينا خرب ،لعرفناه

 هد عىلٰ يش مواملعص ماماإل أنَّ  اصل كالمكمح أنَّ  :عدمه. وثانيًا 

ة السبعيَّ  :وثالثاً  ه.فسنب ءاليشثبات إفيكون  ،ماً معصو كونه إماماً 

ب بواج ه ال خيلُّ نَّ إواهللا، ل بَ وب من قِ مام منصاإل نَّ إ :يضاً ة أ ئلقا

 .أيضاً  قِّ احل هنم عىلٰ ، فيجب كووال يرتكب قبيحاً 

 دال يستفا العلم بذلك أنَّ  :لوَّ جيب عن األأُ ]] ٤٣٣[ص [/

لتواريخ والسري ل بسبب كثرة تسامع ال حيص، بللين الدم

يز العلم  يف متيضلقاوا، ملللواء واختالف األها وملع ةممارسو

أماراته كان ذلك  اترتوأمر ت عىلٰ  وإذا جزم ،ريه هو العقلعن غ

 ىلٰ إفت لتَ الدافعة لذلك، كام ال يُ االحتامالت  ىلٰ إفت لتَ يُ  ، والعلامً 

 ا نقول به يف العلومذلك م. وتوسالمحسل ةت الدافعاالحتامال

ازم ل جعقال نَّ أ  شكَّ جربة. وال لتوا تراق التواحلاصلة عن طري

عي ام عدم إم عىلٰ  مثالً  بكر  أيبو غري عيلٍّ   به بعد النبيِّ يدَّ

ا العلم باالحتامل فال يندفع هذ ،زمنةائر األاس، فكذا يف سوالعبَّ 

 املذكور.

 ،تعيينه عىلٰ  يدلُّ  عصومامل مماد اإلوجوالعلم ب أنَّ  :لثايناوعن 

 كر.وذلك ليس بمستن

سام جم األدَ ئهم قِ عابادِّ  ةلَّ عن املارجون م خأهنَّ  :لثثالا نوع

ل الواجبات وارتكاب إخال  وال ينفون ،توغريها من اخلرافا

ما يفعله  اره، بل يقولون: كلُّ ه ال خيتبأنَّ مام إلعن ا تقبّحاامل

ور ب مخر أو زنا. فلظهو رش أ  امً لو ظأ  اً بذككان  وإنْ  مام طاعة،إلا

 .ئر األقوالسا يفه مل نعدّ بطالن قوهلم 

*   *   * 

ل   نقد    : ) هـ ٦٧٢(ت    ويس ين الط نصري الدِّ   / د) ائ (قواعد العق   املحصَّ

ل  م، فقا مااإل واختلف الناس يف نصب]] ٤٥٨ص [[/

عضهم بال ب، و، وبعضهم بوجوبه سمعاً ه عقالً بعضهم بوجوب

 جوبه.و
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اهللا  بوجوبه من ختلفوا، فقال بعضهم ا الً عق هبونيوج نيذوال

 وجوبه عىلٰ وبعضهم ب ،تعاىلٰ  اهللا بوجوبه عىلٰ  همعضبو ،تعاىلٰ 

 لق.خلا

 ة.سامعيليَّ فهم الغالة واإل تعاىلٰ  اهللابه من وجوا القائلون بأمَّ 

ائلون قفهم الشيعة ال تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  قائلون بوجوبها الوأمَّ 

مام بعد وا يف طريق معرفة اإلاختلف. و يِّ لنبا دبع مة عيلماإب

 اهللال بَ قِ  و منصوص منوه ،اهللامن  ه هو النصُّ نَّ أ  ىلٰ عفقوا اتَّ  أنْ 

 امإنَّ ه ة: إنَّ ة والكيسانيَّ يَّ رشع انثاال اميَّةاإلمال غري. فقالت  اىلٰ تع

 نصِّ ه حيصل بالة: إنَّ ال غري. وقالت الزيديَّ  اجليلِّ  بالنصِّ حيصل 

 .ضاً أي يِّ اخلف

، حظاجلا بهم أصحاف اخللق عقالً  لقائلون بوجوبه عىلٰ ا اوأمَّ 

ا تزلة. وأمَّ ملعمن ا يالبرصاحلسني  يبوأ  ،يبلخاسم الالق وأيب

عوا قان أمجة. وهذان الفرينَّأهل السُّ  فهم وجوبه سمعاً ون بالقائل

 .هم اخللفاء اهللا ة بعد رسول مَّ ئاأل أنَّ  ىلٰ ع

 .زلةمن املعت ، واألصمُّ وارجاخل مبه فهجوو قائلون بالا المَّ أ و

 مة. ماإلا يفاملذاهب  يفهذه ه

يظهر يف بعض   ىلٰ تعااهللا  قالوا: إنَّ  همضة فبعالغال اوأمَّ 

  إىلٰ الناس ويدعو ، و إماماً أ  ي�اونه نبمُّ َس ، يُ نصورة إنسا ت يفاألوقا

لق. اخل لضلَّ  كولوال ذل اط املستقيم.قويم والرصالدين ال

فة. صوِّ به بعض املت اد، كام يقولاالحتِّ و أ ل لوحللوا بااق  موبعضه

بن هللا اد هم أصحاب عبة، وبائيَّ لسا  ة عيلٍّ لني بإهليَّ ائلقان مف

. ٰى خرأُ ق رَ ومنهم فِ  ،ةسحاقيَّ م اإلهومن ،ةيَّ لنصريومنهم ا أ،سب

 زيادة فائدة.  تفصيل مذاهبهميس يف ول

بون باملالحدة.  لقَّ يُ ام ، وربَّ ةيَّ ن بالباطنومُّ َس ة ويُ سامعيليَّ ا اإلوأمَّ 

بن جعفر يل امعسإ ىلٰ نتساهبم إال ة،يَّ لسامعيباإلوا ام سمُّ وإنَّ 

فله  ظاهر كلُّ  قوهلم:ل]] ٤٥٩/[[ص  ة،باطنيَّ وال .دق الصا

وال  له،  هر مظهراً ك الظا، وذلباطن، يكون ذلك الباطن مصدراً 

 باطن ال الواب، الرس ما هو مثل الَّ إيكون ظاهر ال باطن له، 

هلم من دولع ة،دوا باملالحبقِّ ولُ  .له خيال ال أصل إالَّ  هر لهظا

 .حواليف بعض األبواطنها  ىلٰ ة إيعهر الرشظوا

 عنه بكلمة عربَّ يُ  ٰى ط معنوسُّ تأبدع ب ىلٰ تعا اهللا ومذهبهم أنَّ 

غيب، لالباطن، وهو عامل األمر وعامل ا عاملني: عامل غريها وأ كن) (

وأقرب  ها،اح واحلقائق كلِّ األروس وول والنفوقعال ل عىلٰ ويشتم

 .يبالرتت ىلٰ ما بعده ع مّ ، ثلل األوَّ هو العق اىلٰ تع هللا فيها إىلٰ ما 

 ادة، ويشتمل عىلٰ الشه خللق وعاملعامل اعامل الظاهر، وهو و

 ،ةيَّ ة والعنرصام الفلكيَّ ة واألجسفليَّ ة والسعلويَّ األجرام ال

الرتتيب.  عىلٰ جسام األ ّم سائرث ،ّم الكريسث ،ا العرشهوأعظم

صان لنقن اودان منقصان، ويعال إىلٰ  الن من الكاململان ينزوالعا

  ، كن)( ـ نه ب عاملعربَّ  ٰى عنهو املاألمر، و  إىلٰ  يتهين ىٰ امل، حتَّ الك إىلٰ 

 ومعاده إليه.  اهللاي مبدؤه من ود الذة الوجوينتظم بذلك سلسل

عقل ال رته مظهجَّ حواألمر،  ام هو مظهرميقولون: اإل ثمّ 

لنفس مظهر ا يُّ نبالو .والعقل الكيلِّ  ،لاألوَّ العقل  :لذي يقال لها

  يف عامل  مام، وهو احلاكموهو اإل الكلِّ نفس  :ال هلايق يتلا

ه، ولذلك اه إيَّ بتعليم إالَّ باهللا  ري غريه عاملاً  يصالالباطن، و

 مُّ ت، وال يرهاظعامل ال احلاكم يف وه يُّ ني. والنبوهنم بالتعليميِّ سمّ يُ 

ه تأويل ظاهرو يلزتن  به، ولرشيعتهها إالَّ تاج إليُحي  ييعة التالرش

 .اطنه التأويلوب زيلالتن

ال خيلو  أيضاً ه. وتا عن رشيعوإمَّ  يٍّ با عن نلو إمَّ مان ال خيوالز

ا تكون  أهنَّ مع ظهوره، إالَّ  ة تكون خفيَّ امربَّ  يه، وهعن إمام ودعوت

د ة بعحجَّ اهللا  عىلٰ  للناسون ك يئالَّ ل ،ةه البتَّ رة مع خفائهظا

 ل.ُس الرُّ 

مام اإلف عرَ كذلك يُ  لفعيلو اأ  القويل باملعجز يُّ بلناف عرَ وكام يُ 

ه،  بال حتصل إالَّ  تعاىلٰ اهللا بفة راملع نَّ أ  وبدعواه اهللا ىلٰ إدعوته ب

بن  وهو االَّ إ بعضها من بعض، فال يكون إماماً  ته،يَّ من ذرّ  ةئمَّ واأل

ة. بأئمَّ ]] ٤٦٠/[[ص  م أبناء ليسوامالإلون كي وز أنْ جيو. مامإ

ر لو من نوال خي و مستور، كامأ هر ظا اإمَّ ن عن إمام مالزاو لفال خي

وال يزال. وطريقتهم  هكذا يزل العاملة ليل، مل و ظلمأ هنار 

 أهل الرشائع فيام يمكن أنْ  حلكامء وأقوالقوال ابني أ  التأليف

 ف منها.ؤلَّ يُ 

ول عهد رسمام يف فقالوا: اإل سالماإل ة أئمَّ نييعت ا يفمَّ وأ 

  ، عاً مستود إماماً حلسن اه ابن وبعده كان ،  اي� لكان ع  اهللا

ة مامة يف ذّريَّ اإل بذلك مل تذها، ولستقر� م سني إماماً وبعده احل

 سني وانتهت بعده إىلٰ ة احليَّ يف ذرّ  مامةإلنزلت ا. ثّم احلسن 

ابنه، إسامعيل  ، ثّم إىلٰ ابنه عفرج  إىلٰ مّ ث ه،ّمد ابنحم ّم إىلٰ ثعيل ابنه، 

 وهو السابع.

د صاروا إسامعيل حممّ د ابن عه يف ةاألئمَّ  نَّ إ :والوقا

السبعة  وفهم عىلٰ لوق  ، ةبالسبعيَّ  وهم أيضاً سمُّ  ولذلك ،نمستوري

ة وظهور تار األئمَّ ّمد زمان استعهد حم دخل يفالظاهرة، و
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من أوالد ه نَّ أ ٰى عوادَّ  برغملببالد ا يهر املهدظدعاهتم. ثّم 

 .املستنرص ىلٰ إ ناب أوالده ابن بعد صلاتَّ إسامعيل، و

وبعضهم ر ابنه، مامة نزاإضهم بعده، فقال بعلفوا باختو

 ،نيريِّ النزا ةخر. وبعد نزار استرت أئمَّ ه اآلناب ملستعيلمامة اإب

 نسوكان احلاملعاضد.  انقطع يف أنْ  ني إىلٰ مة املستعليِّ صلت إماواتَّ 

ة اة (املوت) من دعقلع عىلٰ  الصباح املستويل حمّمد بن  ن عيلِّ ب

الم كان ره السب بذكن امللقَّ ساحل ده أنَّ عوا بعادَّ  ثمّ ني، ريِّ زالنا

 ضوا يفانقر نْ أ  صل أوالده. إىلٰ زار، واتَّ د نالمن أو هراً ظا  إماماً 

 زماننا هذا. 

 هللا   ب عىلٰ ج ا وو  لطف، وه مام  صب اإل ن  فقالوا: إنَّ  اإلماميَّة ا  وأمَّ 

د كِّ ؤ ويُ خللق. ا  لُّ ِض  يُ لئالَّ  عصوماً مام م يكون اإل  ، فيجب أنْ تعاىلٰ 

   ه: لك قول ذ 
َ

   ال
ُ

ِدي الظ� يَنال
ْ
  .] ١٢٤  [البقرة:   �  ِم�َ ا�ِ  َ�ه

مل يكن غريه  ، إذ  يِّ نببعد ال  إمامة عيلٍّ  ا عىلٰ فقوواتَّ 

 ىلٰ إثّم  ،هنبا ٰى املجتباحلسن  ىلٰ إمامة بعده ثّم ساقوا اإل ،عصوماً م

ه ابن إىلٰ ّم ث ،ينبدعالا نابنه زي ّم إىلٰ ث ،الءاحلسني الشهيد بكرب خيهأ 

  ّم إىلٰ ث ،الصادق]] ٤٦١[[ص / فرابنه جع  إىلٰ ثمّ  ،رد الباق حممّ 

ي، حمّمد التق ابنه ثّم إىلٰ  ،لرضاا يلٍّ ابنه ع ثّم إىلٰ  ،الكاظم ٰى سه موناب

 ثّم إىلٰ  ي،سكرالع يلزكااحلسن  هنبا ّم إىلٰ ث ،النقي ابنه عيلٍّ  ثّم إىلٰ 

 وقالوا:. )عنيم أمجسالال عليهم( جهوخر املنتظر ياملهد حمّمد ابنه

 وهو الثاين .راً وت جئَ لِ مُ  كام مأل الدنيا عدالً وي وسيظهر، ه باٍق إنَّ 

 ة.عرشيَّ  يثنبوا باالقِّ لُ ل ذلك . وألجتهمئمَّ أ عرش من 

 لفروع ايف. وهلم ةلزعتقون املذهبهم يوافمصول أُ وهم يف أكثر 

ات فختالامة اماإل اقي. وكان هلم يف سالبيت أهل فقه منسوب إىلٰ 

 ن عىلٰ هذا الزما باقون إىلٰ ال ومجهورهم ادها.  إيرفائدة يفة ال كثري

 هب الذي ذكرناه. املذ هذا

ثّم  ،وبعده احلسن ، مامة عيلٍّ إب فقالواة سانيَّ ا الكيوأمَّ 

 يمام املنتظر، أعنه اإلنَّ إقالوا: و .ةاحلنفيَّ حمّمد بن  ثمّ  ،احلسني

 ٰى رضو يف جبلمسترت آلن و اوه ،الً دع االذي يمأل الدني يملهدا

هم  ضوبع حلسني.احلسن وا موه عىلٰ قدَّ  م املدينة. وبعضهبقرب 

دة. وقد ق متعدِّ رَ ريه. وهم فِ غ إىلٰ ، ثّم ابنه هاشم مامة إىلٰ اقوا اإلس

 .دأحمنها  ة ومل يبَق انقطعت الكيسانيَّ 

  هاوواحلسني. وأثبت واحلسن مامة عيلٍّ إقالوا بة فديَّ لزياا وأمَّ 

. وذلك يِّ اخلف بعدهم بالنصِّ  تهمأئمَّ  ياق بتوا بوأث ،اجليلِّ  صِّ لنبا

م سالاإليعة برش مام عاملاً م كون اإلعنده مامةئط اإلرشا أنَّ 

 ع يف أموالملكيال يط وزاهداً  ،همضلِّ وال يُ  الناس إليها يليهد

 ني فيظفروا عىلٰ خالفيف اجلهاد مع امل رَّ  يفئالَّ ل شجاعاً و ،منياملسل

أوالد احلسن من  يأعن مة،د فاطمن أوالوكونه  ،قِّ احل هلأ 

 إىلٰ  وكونه داعياً  ،مة»طمن ولد فا ي: «املهدحلسني، لقوله او

ا: وة دينه. قاليشهر سيفه يف نرص ،اً ظاهر ن احلقِّ دي ىلٰ وإ ىلٰ تعااهللا 

ائط لرشذه امن استجمع ه كلَّ  ه: أنَّ بعد ةألئمَّ او يُّ بالن وقد نصَّ 

. ومل يُّ اخلف نصُّ هو ال . وذلكالطاعةض رتمفم اإم اخلمسة فهو

: «مها له وبالسيف، لق احلسن واحلسني الدعوة يفيوجبوا 

 . و قعدا»أ إمامان قاما 

ني  ت مام، وقيام إمامني يف بقععن اإل الزمان خلوَّ  زونوِّ وُجي 

مة ماإولذلك مل يقولوا ب ،ائطالرش معا هذهجتسإذا اني، متباعدت

 ىلٰ إ]] ٤٦٢ص [[/ لدعوةه يف ار سيفشهِ يُ  مل هنَّ زين العابدين، أل

ائط فيه. وإليه رشع الالستجام ،نه. وقالوا بامامة زيد ابتعاىلٰ اهللا 

الشيعة  يبوا باق مامته. ولقَّ إب الشيعة بقوهلمسائر  فارقوانسبوا، إذ 

 .اً ديرفضوا زذ الرافضة، إب

 ةف ال خ  نرو نكِ ة، وهم ال يُ حليَّ امنهم الص  ،ق كثرية رَ ة فِ ديَّ ي والز 

. ومنهم تهم ا عيل بخالف، لرض عيلٍّ  ل نوا قب ذين كالفاء ال اخل 

يف  أكثرهمق غريها. و رَ وقيل: هلم فِ  ة. نيَّ نهم السليام وم  ، ة اجلاروديَّ 

  .هم فيها ت خالف أئمَّ   ة  يف مسائل قليل حنيفة، إالَّ   أليب فروع متابعون  ال 

 فقالوا: اخللق عقالً  مام عىلٰ وجوب نصب اإللون بقائلا اأمَّ و

  دفع الضعفاء، و الظلم عىلٰ  نع مقَّ ام متومعدم اإلع م ررضال

مام يقوم يندفع بنصب اإل امنَّ . وذلك إر املظنون واجب عقالً الرض

 ة.ة يف تعيني األئمَّ نَّهل السُّ هم موافقون ألع. ورشكام البأح

ر  قدمن ي مام عىلٰ اإل ب نصبوجوبيقولون ف ةنَّالسُّ  لا أهمَّ أ و

ا  مَّ ف إعرَ ام يُ ماإل أنَّ  ىلٰ وذهبوا إ. هيعل لفسمجاع الإل ،ذلك عىلٰ 

ملسلمني عليه. وكان اع امجإو بأ  ،يٍّ ل قوله كنبقبَ يُ  جيب أنْ من  بنصِّ 

 بكر، ثمّ  يبأ  عمر بنصِّ  بكر، ثمّ  مجاع أباباإل اهللال عد رسومام باإل

 اإمامته، ثّم علي�  ا عىلٰ عومجمجاعة أ  عمر عىلٰ  صِّ عثامن بن

اخللفاء  الء همة، وهؤمن الصحاب ينربتعملمجاع اإب  املرتٰىض 

ه صاحلوني معاوية ت املخالفة بني احلسن وبوقع اشدون. ثمّ الر

ة ميَّ أُ  نيب من بعده من ثّم عىلٰ  ،عليهت اخلالفة احلسن. واستقرَّ 

أكثر  اجتمع. وساالعبَّ  ينب فة إىلٰ النتقلت اخلا ٰى مروان حتَّ  يوبن

لذي هدنا اع نهم إىلٰ م ةفالخللعقد عليهم. وانساقت اوا أهل احللِّ 

 . ٰى فيه ما جر ٰى رج
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يقع يف   لون:ومام فيقاإلين ال يقولون بوجوب نصب ا الذوأمَّ 

يف إمامة   ٰى جر، كام س بعضاً ض الناقتل بعة فتن، ونصب األئمَّ 

 ز عامَّ حرتاواال ألوقات.ا را يف أكثدمهة ومن بعيومعاو ام) عيلٍّ يَّ أ (

 د أنْ أرا نافية مليعة كوالرش .قافتِّ باال واملحاربة أوىلٰ  تنةيوقع الف

 بطاعته.اهللا  ب إىلٰ رَّ ويتق قِّ احل يكون عىلٰ 

 مامة. لناس يف اإلهب اامذ يفهذه ه

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ثم البحراين (ت ابن مي /قيامةيف ال النجاة 

ذه  يف ه ناسلمذاهب ا ط بيف ض :اينالثالبحث  ]]٤٣[[ص /

 :لصحيح منهاير ااملسألة وتقر

أو   لقاً يست واجبة مطأو ل مطلقاً  تكون واجبة نْ أ  امَّ اإلمامة إ

من هذه  دٍ واح كلِّ  وإىلٰ  ،ن واجبة يف حال دون حالتكو أنْ 

مني، والثاين تكلِّ مذهب مجهور املل هو فاألوَّ  ،األقوال ذهب قوم

بكر يب أ ث مذهب لاث، والارجخلوات من ادهو مذهب النج

 .والفوطي ألصمِّ ا

  تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  اأوجبه فمنهم من  ،قاً لطم اا القائلون بوجوهبمَّ أ 

من  اإلماميَّةا العقل فقط، وهو مذهب ل طريق وجوهبوجع

 بأنَّ  تعاىلٰ اهللا  جوب عىلٰ ون الوتثبِ ويُ  ،ية وغريهمالثني عرشا

ان الزم يلال ُخي  أنْ ب تعاىلٰ هللا ا تجب عىلٰ فين اإلمامة لطف يف الدِّ 

 عنه.

هب قط، وهو مذف اً عسم ااخللق إمَّ  جبها عىلٰ من أوومنهم 

ومجهور املعتزلة، ة واألشعريَّ  ]]٤٤/[[ص  ديثاب احلصحأ 

 وأتباعهام. اشمبو هأو بو عيلٍّ منهم أ 

 وأيب القاسم البلخيمذهب اجلاحظ  وهو اً وسمع ا عقالً وإمَّ 

 تابعه. ومن البرصي وأيب احلسني

 هبويوجين ال جرم مل دِّ يف ال ه لطفوا بأنَّ يقول مل امَّ ـء لالؤهو

 .تعاىلٰ هللا ا ىلٰ ع

: ال فقال األصمُّ  ،الا يف حال دون حائلون بوجوهبا القوأمَّ 

، إذ اخللق حال ظهور العدل واإلنصاف بنييف  منصب اإلما جيب

 ه.روجيب نصبه عند انتشار الظلم وظهو حاجة إليه، ال

ب  ور الظلم ال جيند ظهي عأ  ،ن ذلكم سبالعك ام ال هشوق 

فهم عن استنكادهم وفتنة، لتمرُّ لل اً ببسان  كامه ربَّ ألنَّ  ،هنصب

ور ها عند ظمَّ ور، فأالزدياد الرش بباً فيكون نصبه س ،عتهطا

 .إظهار شعارهلرشع ولبسط االنتصاف وانتشاره فيجب نصبه ا

 ة. لفهذا تفصيل املذاهب يف هذه املسأ

ال واالشتغفريق  ه كلُّ ك بتمسَّ يرير ما قت ا]] وأمَّ ٤٥[[ص /

ه نَّ  أبصدده، غري نحن رض فيامغج عن الرِ ُخي  امَّ ه فمطالبتزييفه وإب

 يزهق الباطل. احلقُّ  عند حتقيق

*   *   * 

 : إلمامالباب الثاين: يف تعيني ا ]]٧٧ص [[/

 ّدمة: املق

  .الب أيب ط بن عيلُّ  أنَّ اإلمام بعد رسول اهللا يف  - ١

ة ي األباق   تعينييف - ٢  .ئمَّ

 ث: بحاوفيه مقّدمة وأ ]] ٧٩ص [[/

 سألة، فنقول:امل هب يف هذهاملذا تفصيل يقّدمة، ففملا امَّ أ 

أنَّ  واملرجئة: إىلٰ ارج وة واخلشعريَّ ذهب مجهور املعتزلة واأل

 .إمام بعده ىلٰ ينّص عمل   النبيَّ 

ذلك  يف  اختلفوانه، ثمّ بعي مإما عىلٰ  وقال قوم: إنَّه نصَّ 

 الق و ، يلٍّ ع ه نصَّ عىلٰ يعة: إنَّ ه، فقالت الشص علينصوامل

ون: إنَّه خصَّ بكر، وقال آخر أيب صَّ عىلٰ نَّه ناذ: إلشذَّ وم من اق 

غريه. ة دون  باإلمامستلزم أنَّه األحقُّ ال تعبأقوال وأفاس العبَّ 

 ال: إنَّهم من ق فمنه أيب بكر القول بالنصِّ عىلٰ  إىلٰ والذين ذهبوا 

كي عن حم وهذا القوللصالة، ديمه له يف اهو تق، وخفيٌّ  صٌّ ن

ة ، وهو قول مجاعجيلٌّ  ه نصٌّ : إنَّ من قالمنهم ي. وبرصال سناحل

 اهب. ذتفصيل امل من أصحاب احلديث. فهذا

*   *   * 

  ):هـ٨قي (ق العتائابن  /اإليضاح والتببني 

ي وبعض م الفوط هشا و  وذهب أبو بكر األصمُّ ]] ٣٦٦[[ص / 

  صف الناس تناواجبة إذا ا غري أهنَّ  إىلٰ  - هم لُّ ل ك ي وق  -  رج او اخل

 مل يتناصفوا. جبة إذاري واا غام: إهنَّ ال هشا، وق لوادعوت

ان ومجاعة من ئيَّ ابَّ فذهب اجلُ  ،اوجوهب وذهب اجلمهور إىلٰ 

ة ومعتزلة بغداد ت اإلماميَّ ا السمع، وذهبطريقه أنَّ  األشاعرة إىلٰ 

 .له العقنَّ أ  رصي إىلٰ سني الباحل وأبو

وأبو  ،هللا ىلٰ عا واجبة أهنَّ  ة إىلٰ اإلماميَّ وذهبت ]] ٣٦٧[[ص /

 ة والغالة عىلٰ امعيليَّ سالناس، واإل الكعبي عىلٰ و اجلاحظسني واحل

 معرفة اهللا ال ألنَّ  ،واجبم قالوا: التعليم هللا فإهنَّ من ا ا واجبةأهنَّ 

 .اوللنا ما قاوقد أبط .مي بمجموع السطر والتعلحتصل إالَّ 

*   *   * 
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 آخره.  ىلٰ إ ...)] [عد رسول اهللاب 

ذكره يف ما  )هاهللا رسَّ س ين (قدَّ يخ مجال الدِّ ول: لو ترك الشأق

ب ال تُ  يف كُ جد إالَّ الختالف لو يوهذا ا ألنَّ  ،هذا الباب كان أجود

 ة التي تقطعلفاسدب اهر املذاكذ فائدة يف يضًا الوأ  ،اعتبار هبا

نني امبع وثسنة س ف اآلن وهورعن ال اة، وأيضًا إنَّ ائدبال فالزمان 

لو و - اهم بادولُّ بل ك ،هب املذكورة أحداً ة من هذه املذاوسبعامئ

ة  اإلماميَّ غري - ينوم الدِّ ي إىلٰ بقيته بواحدهم وجب ت كان احلقُّ 

ة زيديَّ ، والفرةكمللحدة او والغالة .ةامعيليَّ سإلاوالغالة و والزيدية

 يضاً ة أ واجلاروديَّ  ك،اله ضالٌّ  عيلٍّ  م عىلٰ قدَّ  ]]٣٧٨[ص [/من 

ًا منهم من أنكر واحد تسعة فإنَّ ة الهم األئمَّ ضاللة إلنكارأهل 

 هالك. ضالٌّ  وفه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  يملقداد السيورا /ةاإلهليَّ اللوامع 

 هذه  يف فاية اخلال: يف حكاينثالفصل ال]] ٣٢١[[ص 

 ،طلابوتزهيق ال قيق احلقِّ ل حتن قبيوقف عليه مل، لبطاملا

 ول:نقف

 . ٰى حكخالف ليُ  فليس فيه ،لاألوَّ  طلباملا أمَّ 

 ، وقال األصمُّ ا مطلقاً وجوهب نجدات بعدمفقال ال ،ا الثاينوأمَّ 

االختالف أو استيالء الظلمة جوهبا يف حال ارج بوض اخلووبع

الناس أكثر ال ق عكس، و ٰى طهشام الفوناصف، والت وعدم

، اً سمعا مهور بوجوهبجلا ركثأ  فقال ،ثّم اختلفوا .اً طلقا مبوجوهب

من  ان، وقال مجاعةائيَّ بَّ اجلُ أصحاب احلديث وم األشاعرة ووه

أبو احلسني فقال  ،تلفواثّم اخ .لشيعة بوجوهبا عقالً ة والاملعتز

 يَّةماماإلوقالت اخللق،  ىلٰ ا جتب عون: إهنَّ لبلخي والبغداديُّ وا

 منب جت :ةسامعيليَّ فقالت اإل ،واّم اختلفث .ة بعدمهعيليَّ سامإلوا

 من حيث احلكمة. اهللا  : عىلٰ اميَّةاإلمل ، وقااهللا

لوه علِّ ب السمعي مل يُ لوجواأصحاب  نَّ فاعلم أ  ،ا الثالثوأمَّ 

 بون عىلٰ الوجوب العقيل، واملوجِ ما قال أصحاب ة غري ة ظاهربعلَّ 

اهللا  ىلٰ ن عبووجِ ، واملسهمفر عن أنرضلوه بدفع الق علَّ خللا

عة، الطا إىلٰ  اً بمقرِّ  لطفاً كوهنا تها علَّ  :ةاإلماميَّ ل فقا ،ختلفواا

 ة، فإنَّ رف احلقَّ ملعااام إلفادة ة نصب اإلمة: علَّ امعيليَّ وقالت اإلس

، وهلذا من مجلة ألقاهبم:  ةً وال نجا علامً مفيد  نه غريالنظر بدو

 ون.يُّ يملالتع

 :نيمقام يف افاختلفو ،عا الرابوأمَّ 

  ملن استقلَّ  هاقدعز وة: جيلت احلشويَّ فقا ،ته ل: يف صفاألوَّ ا

بويع أو  ،باً متغلِّ  و فاسقاً أ ]] ٣٢٢ /[[ص داً ولو كان عبرئاسة بال

 يف كلِّ  جائزة لة: هيوقالت اخلوارج وبعض املعتز .تاب له ثمّ 

وقال  .ي�اقرش نكط الفضل والقيام هبا وإن مل يبرشصنف 

 ا عدالً حر�  كراً ذ اً فكون مكلَّ ي ب أنْ جي مهور:اجل قون منقِّ حامل

 أنْ و ،تدبري احلربن ذا رأي يف يكو أنْ ل جيب ال غري. وه اي� رشق 

ن وفروعه؟ فقال مجاعة: ال يالدِّ  صوليف أُ  وجمتهداً  ،يكون شجاعاً 

 هذه الصفات. يثبت من دون نْ يكفي أ بل  ،بجي

 عاً جاش زاهداً  اً عامل اطمي� يكون فا نْ أ ة: جيبوقالت الزيديَّ 

ه ل يكفي كونب ، امي� طه فاعضهم مل يشرتط كونه، وبنفس إىلٰ  اعياً د

 كونه أفضل أهل زمانه وملة ة خاصَّ اروديَّ . واشرتط اجلاعلوي� ولو 

 مةة إمايَّ ة والصاحلز السليامنيَّ بل جوَّ هم، يشرتطه غري

 اً زوا أيضول مع وجود األفضل، وجوَّ املفض]] ٣٢٣ ص[[/

 ة.مَّ ألُ ر امن خياثنني ن امة ولو عيبلإلمامة باانعقاد ا

له ال فع نَّ أ  ٰى عنم عىلٰ  ،تهصمع طَرت شة: يُ امعيليَّ قالت اإلسو

 .أباخلط فوَص يُ 

يف  معصوماً  مامإليكون ا أنْ  : جيباإلماميَّةأصحابنا وقال 

الت، وكذا سائر يف سائر الكامزمانه ل أهل وأفض ،نفس األمر

 .ةالنبوَّ  يفالصفات املذكورة 

من اهللا  ل نصٌّ إذا حصه أنَّ  ىلٰ فقوا عتَّ ه، وايينعطريق ت يف :الثاين

وله واختلفوا يف حصيف تعيينه،  كافياً ق كان و إمام سابأ  لهورسو

قو إلرث، وقال حمقِّ ل باصحي ة:اونديَّ بغري ذلك، فقالت الر

هو بشوكته  ا لإلمامة واستوىلٰ ة مستعد� مَّ ألُ ايعت اإذا ب اجلمهور:

 ته.منت إمايَّ عتم اإلسالط طَ ُخ  ىلٰ ع

 .صِّ لنان م ة: ال بدَّ كيسانيَّ وال اإلماميَّةأصحابنا  وقال

القيام والدعوة،  أو اخلفيِّ  صِّ اكتفوا بالن ةاروديَّ ة واجلوالزيديَّ 

 .اجليلِّ  لنصَّ انا أوجبوا وأصحاب

 م بعد رسول اهللا اإلما ة: إنَّ راونديَّ قال الف ،ا اخلامسوأمَّ 

 وا.قرضنهؤالء او ،لب باإلرثطَّ بد املع اس بنهو العبَّ 

يب بكر أ  صِّ بن بكر باإلمجاع، ثّم عمرأبو  ر: هوال اجلمهوق 

خالفته، ثّم  وا عىلٰ مجاعة أمجع ىلٰ عمر ع بنصِّ  عثامن ه، ثمّ علي

فاء  م اخللعتربين من الصحابة، وهؤالء هامل عبإمجا  عيلٌّ 

ة، يووبني معا قعت منازعة بني احلسن ثّم و .راشدونال
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عده من ب عىلٰ  ثمّ  ، عليهالفة اخل تستقرَّ او ،احلسن  هاحلوص

ع أكثر وأمج .اسي عبَّ بن ىلٰ تقلت إان ٰى حتَّ  انرومي نة وبميَّ من بني أُ 

عهدنا هذا  م إىلٰ فيه ةاقت اخلالفوانس ، والعقد عليهم لِّ أهل احل

 .ٰى جر فيه ما ٰى الذي جر

له، ثّم فضائكر وذ اخلفيِّ  بالنصِّ   ه عيلٌّ ة: إنَّ وقالت الزيديَّ 

يام والدعوة، يهام القف مل يوجبوا، و نانسحلعده اب نم

وز وجي]] ٣٢٤[ص . /[ا»أو قعدامان قاما إما «مه : لقوله

إمامني يف  قيام زواذا جوَّ ن عن إمام عند بعضهم، وكالزما خلوُّ 

ه مل ، ألنَّ لعابدين بإمامة زين ا يقولواومل  .بقعتني متباعدتني

ه  امزيد، لقي ابنه امةمبإالوا ق و اهللا،  ىلٰ وة إلدعا يفيشهر سيفه 

بوا لقَّ و .متهة بإماسائر الشيعم تهق ارفبوا، ملقِّ سيفه وبه لُ وشهره 

ن مبعد زيد ب ، وقالواضة لرفضهم زيداً الشيعة بالراف باقي

لبحث هذا، وسيأيت اماننا ز إىلٰ ائط من العرتة تمعت فيه الرشاج

 معهم. 

أخيه   دعبة احلنفيَّ  ّمد بن حم ةمة بإماوقالت الكيسانيَّ 

 رضألا ألظر، أي املهدي الذي يمه املنتإنَّ  وقالوا:،  سنيحلا

، وبعضهم بقرب املدينة ٰى يف جبل رضو مسترت و اآلن، وهعدالً 

بنه ا وبعضهم ساق اإلمامة إىلٰ ، ني سبن احل عيلِّ  مه عىلٰ قدَّ 

 واآلن هم منقرضون. ،قرَ هلم فِ غريه، و إىلٰ  شم ثمّ ها

و ه  ل اهللارسو يف عهد مامة: اإليليَّ اإلسامع لتاوق 

، وبعده اً دعتوسم إماماً  ده ابنه احلسن ، وبع يلٌّ ع

ة ب اإلمامة من ذّريَّ ، ولذلك مل تذهامستقر�  ماً إما  احلسني

ه ّم ابنث، ن بن احلسني زين العابدي عيلٌّ بنه اثّم ، ني احلس

 انتقلت إىلٰ  مّ ، ثثّم ابنه جعفر الصادق ، ر د الباق حممّ 

قوهلم بإمامته، ة لسامعيليَّ ا باإلبوقِّ ولُ  .عبهو الساو لسامعيإ

 : كلُّ ة لقوهلملباطنيَّ ة السبعة، واألئمَّ ا عىلٰ م وقفوا هنَّ أل ةيَّ عوبالسب

  . اباطنه يعة إىلٰ عن ظاهر الرش وهلمد ملالحدة لعظاهر له باطن، وا

 تورين، ثمّ سصاروا ميل د بن إسامعيف عهد حممّ ة األئمَّ  نَّ لوا: إوقا

 ،الد إسامعيله من أوأنَّ  ٰى عادَّ ب وغرامل يف بالد يدر املهظه

فقال   ،ا بعدهواختلفو .ترصاملن بن إىلٰ بعد ا بناً ا دهوالأ صل واتَّ 

ملستعيل باهللا، وبعد نزار مة ااوبعضهم بإمعضهم بإمامة نزار ابنه، ب

انقطعت  نْ أ  ني إىلٰ ويِّ صلت بإمامة املستعلني واتَّ لنزاريِّ ة امَّ ترت أئاس

 ستعيل عىلٰ الصباح امل بن عيلٍّ د مّ ن حمباحلسن  ناكو  .العاضد يف

 باحلسن امللقَّ  ا بعده أنَّ عوادَّ ثّم  .نيالنزاريِّ  اةدع من قلعة املوت

ة ينيَّ ة ال الدِّ ة الدنيويَّ رئاسلن من حيث اذكره السالم [لك بعيلٍّ 

 ال مَ ـلكن لِ  ، مناسلَّ  . الثاين]] ٣٢٥/[[ص  تبارباالع تهفيَّ ولط

نا لكن مبامللوك؟ سلَّ ة يويَّ الدن وعن لعلامء،اب ةينيَّ ن الدِّ ع ٰى ستغنيُ 

 أنْ  صل أوالده إىلٰ واتَّ  د نزارمن أوال اً هرظا اً مكان إما :نقول]

 انقرضوا.

 اجليلِّ  للنصِّ  ،بال فصل  يلٌّ ه ع: إنَّ ةاإلماميَّ وقال أصحابنا 

 يفه وة فيهي العصمة، واألفضليَّ تي الائط تامع الرش، واجاخلفيِّ و

سني زين بن احل ّم عيلُّ ث ،احلسنيّم ث ،احلسن هدهم ولو ،هبعد نْ مَ 

ثّم ابنه  ،عفر الصادقابنه جثّم  ،د الباقرمّ حمه ناب ثمّ  ،العابدين

ثّم ابنه  ،د اجلواده حممّ ابن ثمّ  ،الرضا ثّم ابنه عيلٌّ  ،الكاظم ٰى موس

القائم  يهدد املثّم ابنه حممّ  ،لعسكرين اثّم ابنه احلس ،ادياهل عيلٌّ 

ر ويمأل موجود يظه باٍق  حيٌّ وهو  .)همياهللا عل تاصلو(ر نتظامل

  . اين عرشوهو الث ،¨ وجوراً  ظلامً  تئَ لِ ام مُ ك اً طقسو الدنيا عدالً 

زمان، ومن جحد   كلِّ  منهم يف دٍ واح ه جيب اإلقرار بكلِّ وإنَّ 

أنت  ،: «يا عيلُّ ، لقوله ىلٰ باهللا تعا مؤمناً  مل يكنمنهم  واحداً 

بوا قِّ ولُ  .رين»أنكفقد  نكمم واحداً  رك، من أندكة من بعمَّ ئواأل

 مة مطلقاً اإلما بوجوب لقوهلم ةميَّ مااإلبية لذلك، وباالثني عرش

ا يف تعيني  قة هلية ال حقذَّ ب إليهم اختالفات شانَس زمان، وتُ  كلِّ  يف

 وقعت، وذلك كاٍف  قد كانت ا إنْ ئلون هبض القاوانقر ،تهمأئمَّ 

 . سادها يف ف

*   *   * 

 ): هـ٨٢٦(ت  يلسيورد اااملقد /رشع يوم احلفالنا

  فوا يفالناس اختل نَّ أ م لفاع ، ذا عرفت هذاإ]] ١٠٦[[ص 

 ؟بة أم الواج يمة هل هاإلما

 .مطلقاً ليست بواجبة  :ت اخلوارجفقال

  ،اختلفوا مّ ث ،لقاخل ىلٰ ألشاعرة واملعتزلة بوجوهبا علت ااوق 

 .عقالً  :زلةتوقالت املع ،معاً لوم سذلك مع :شاعرةقالت األو

 هوو، تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  عقالً واجبة  يه :اميَّةماإلنا حابصأ وقال 

 .حلقُّ ا

واجب  لطٍف  وكلُّ  ،اإلمامة لطف نَّ أ ته هو يَّ حقّ  ىلٰ دليل عوال

 . تعاىلٰ اهللا  مامة واجبة عىلٰ فاإل ،تعاىلٰ  اهللا عىلٰ 

 م بياهنا. دَّ تق فقد ،ٰى ا الكربأمَّ 

 العبدب قرِّ ما يُ  وهكام عرفت  اللطف نَّ أ  يفه ،ٰى لصغرا امَّ أ و

 مامة. اإل حاصل يف ٰى نعملا اده عن املعصية، وهذبعِّ الطاعة ويُ  ىلٰ إ
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ب قواعد دمهاء، وجرَّ ال دين عرف عوام أنَّ  :ذلك وبيان

 ع مرشديس مطاذا كان هلم رئإالناس  نَّ أ  ورةً رضياسة، علم الس

ف  صغيه، وينتبي عن والباغ ردع الظامل عن ظلمه،ي نهمفيام بي

 ىلٰ ذلك حيملهم ع]] ١٠٧ [[ص/ ومع ظامله، نم لمظلومل

ة فاسد املوجبعن امل يردعهمة، وينيَّ الدِّ ف ياظلواة والقواعد العقليَّ 

 ة للوبال يفوجبملا يحالقبا وعن ،مور معاشهمأُ  ام يفالختالل النظ

ذلك لك، كانوا مع ذ ه عىلٰ خذتؤامن م اف كلٌّ معادهم، بحيث خي

 ،ذلك الَّ إف للطاب ينعن الو بعد.أاد من الفسب ورح أق الصال ىلٰ إ

 .وهو املطلوب ،مة لطفاً كون اإلمافت

وجوب  ىلٰ ع ة فهو دالٌّ وجوب النبوَّ  عىلٰ  ما دلَّ  كلَّ  نَّ أ م عل ا و 

 يحو ال  ي قِّ تل  يف  الَّ إ ة قائمة مقامها النبوَّ عن  ة مامة خالفإذ اإل  ، اإلمامة 

ة، م ك احل يف ىلٰ تعا اهللا  بة عىلٰ تلك واج  نَّ أ   واسطة، وكام بال  يهل اإل 

عليهم ب جي  : ا واخللق، فقال وهبا عىلٰ ا الذين قالوا بوج. وأمَّ هذه  فكذا 

  ر واجب.سهم، ودفع الرضالرضر من أنفلدفع  الرئيس نصب  

 النزاعام نَّ إر وكوهنا واجبة، و لرضعة لفكوهنا دا ال نزاع يف :قلنا

 قع يفوالتالف اذلك من االخ ملا يف ،اخللق ىلٰ إذلك يض وتف يف

اشرتاط  وأيضاً  ر املطلوب زواله.رضلا ىلٰ إي ؤدِّ فيُ  ،ةيني األئمَّ تع

 ه.لَّ ذلك ك يدفع لنصِّ ا وبجوو العصمة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧)/ البيايض (ت ١(ج رصاط املستقيم ال

عد  لناس بختلف اه قد افاعلم أنَّ  ،عرفت هذا إذا ]]٦٥[[ص 

   يمت. مل هإنَّ  :ديةاملحمّ  :اهلة يقال ت طائفة شاذَّ فقال ،ختارامل النبيِّ 

ال و ٰى ودعلال ا ،مة ثبتت بالنصِّ اإلما :ةرقة املحقَّ ت الفقالو

 ،ٰى وج والدعوأو باخلر :ةيديَّ وقالت الز .رالختياوال ا املرياث

ام نت إنَّ فلو كا ،اخلروج قبل اإلمامة جيوز إذ ال ،دورويلزمهم ال

 ،االستحقاق قعن سب اخلروج كاشف :قالي  أنْ إالَّ  .ت به دارتثب

 م الرشط.قدُّ جوب تلو ةالرشطيَّ  تلطفب :قلنا

تزلة وبعض املع عةرباأل جلمهور من أهل املذاهبوقال ا

أو  :ة وأصحاب احلديثميَّ ة والسلوالبرتيَّ ة ة والصاحليَّ الزيديَّ و

تار خت وز أنْ كام جي ،ي�ابن ةمَّ ختتار األُ  هم جواز أنْ يلزمو ،االختيارب

 .اهللا ءاش ميله إنْ لبحث يف تكاوسيأيت  ،أحد ومل يقل به ،إمامًا 

  يف ل خفد ،اهانفسه معهم فقد زكَّ اختار  نصوب منهم إنْ امل نَّ ألو

  :هني اهللا
َ

ال
َ
  ف

�
سَ تَُز�

ُ
ف
ْ
�
َ
 مل خيرت نفسه وإنْ  ]، ٣٢ [النجم: ُ�مْ وا أ

 .الرضا به لعدم أوىلٰ غريه  وكان ،يهة علمَّ  جتتمع األُ ا ملهب ومل يرَض 

ن اميحب هنج اإلوقد ذكر صا ،ملرياثأو با :ةيَّ ندوقالت الراو

 ،ةر ومائة من اهلجسنة عرش ،الة أحدثها اجلاحظاملق هذه أنَّ 

 مِّ اس بكونه علعبَّ حيث جعلها ل ،أمونامل ىلٰ ب هبا إرَّ تقلي

نا ا لو قلأنَّ  عىلٰ  . جاً جَ فيها حُ وضع و ، ا كتاباً وعمل فيه ، النبيِّ 

اس والعبَّ  ،ويهبأل نبيِّ ال كونه ابن عمِّ ل ،منه أوىلٰ  فعيلٌّ  ،ثريابامل

األرحام املعترب فيها ويل بآيات أُ  أوىلٰ  سببنيال وفذ ،بيهأل هعمُّ 

قة املعترب الفر]] ٦٦[ص /[ عتقد أمجو ،فاألقربب قراألب

بن صاص اإلرث بااخت م فيها عىلٰ ة إمجاعها بدخول املعصوصحَّ 

ن ضمَّ ويل األرحام تتأُ  فآية وأيضاً  .لألب عمِّ ال ين دونلألبو العمِّ 

 فليس له مرياث. ،ين رهاجامل ناس م عبَّ لا ومل يكن ،املهاجرين رذك

و : تعاىلٰ   قولهد بن عيل يفزي إىلٰ  وأسند ابن جرب يف نخبه
ُ
و�

ُ
ا  َوأ

رحَ 
َ ْ
ٰ اِم �َ األ

َ
ْو�

َ
بن  لك عيلُّ ذ :قال ]، ٧٥ال: ف[األن ٍض بِبَعْ  ْعُضُهْم أ

 ثبت اهللاأ  :وعن جابر بن يزيد .حموذا ر ،هاجراً كان م ،طالب أيب

الحه وس از مرياث النبيِّ حف ،بطال بن أيب والية عيلِّ  هبذه اآلية

 ث الشيخان منومل ير ،بعدهيع ما ترك مجو هابت ومتاعه وبغلته وك

 .ذلك شيئاً 

«أنت أخي  :هلقو ،ن آدميزيد ب سند ابن حنبل إىلٰ وأ 

 .نحوه  أوىفٰ بن أيب زيد وأسند إىلٰ ، »رثيووا

  وإنَّ  ،ثروا نبيٍّ  «لكلِّ : دةيأيب بر سند ابن املغازيل إىلٰ وأ 

 .»لببن أيب طا رثي عيلُّ اي ووصيِّ و

الكتاب يف   خالفتهمل ،ود واحد مردخرب ،»ثورِّ «ال نُ : وحديث

 : ولهق 
َ

يْمَ  َوَورِث
َ
 دَ ُسل

ُ
ة نَّوالسُّ  ،حوهنو] ١٦نمل: [ال اوُدَ ان

 فة وغريها.السال ديثحااملتواترة من األ

 باالكت بيِّ من الن يلٍّ مرياث ع  حديث زيد بن آدمي أنَّ ويف

 رثو يلٌّ ه إذا كان عألنَّ  ،لناة بل فيه النرص ،نارضُّ ال ية نَّوالسُّ 

ة التي فيها نَّوورث السُّ  ،عاجز النبيِّ أكرب مذي هو الكتاب ال

 أحقُّ فكان  ، اهللا علوم النبيِّ ثه ورَّ فقد  ،ة النبيِّ أحكام رشيع

 �َْستَِوي : ليلبد ،باالقتداء
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 من قول ة إالَّ القراباالحتجاج بة يعشال مل تعرف :قال اجلاحظ

 :ميتالك

    يورث ولوال تراثهيقولون مل

  حُب وأركيل ها نيلقد تركت ف 
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 :قوله إىلٰ 

   لقوم سواهمتصلح  هي مل فإنْ 

  وأوجُب  حقُّ أ  ٰى ذوي القرب فإنَّ  

يوم  عيلٌّ  ردَّ قد و ،كلك كيف ذليو :قلنا]] ٦٧[[ص /

 ،بالقرابةنصار األ ىلٰ أبو بكر ع مدَّ قت حني ،ة الشيخنييفة حجَّ السق

وقد  ؟»هاكلّ  شا أقرب قريألنَّ  ،برسول اهللا أحقُّ  «نحن: ال عيلٌّ فق

 :فقال  ،ٰى عنملهذا ا  نظم عيلٌّ 

 حججت  ٰى لقرببا نتك فإنْ «

  وأقرُب  بالنبيِّ  ىلٰ وفغريك أ  

 ملكت  ٰى رشوبال كنت وإنْ 

  ُب يَّ كيف هبذا واملشريون غُ ف 

 وال تكون ،حابةاخلالفة بالصتكون  من أنْ  ،فوا عجباً 

 .بالصحابة والقرابة»

  الت عامَّ ئلا ُس فزع إذمن ت إىلٰ  :املنرب ٰى ا رق مل ،له ند قال سلاموق 

 ؟سول اهللاروأقرب ب ،كويف القوم أعلم من ،لمتع

 ٰى أرو أنَّ  ،قدل من كتاب العاألوَّ زء جل ايفه ربِّ  دبعوذكر ابن 

 ،ت النعمةلقد كفر :ويةت ملعالب قالعبد املطَّ ن ب ثاربنت احل

وأخذت  ،كماس يت بغريسمَّ وت ،ك الصحبةت البن عمِّ وأسأ

وال سابقة لك يف  ،كآبائال من منك و ين كانري دك من غغري حقِّ 

  كم من تعس اهللاأف ،ل اهللا كفرتم برسو بعد أنْ  ،ماإلسال

فأصبحتم   ،لهأه ىلٰ إ احلقَّ  فردَّ  ،خلدودر منكم اوصعَّ  ،دوداجل

ونحن أقرب إليه  ،هللابتكم من رسول االناس بقرا ون عىلٰ حتتجُّ 

 يل يفإرسائ لة بنيم بمنزا فيكفكنَّ ،ألمر فيكماا ذهب وأوىلٰ  ،ممنك

 ةنا اجلنَّفغايت ،ٰى سوهارون من مبمنزلة  وكان عيلٌّ  ،نرعوآل ف

 ر.لنااغايتكم و

 فهرجهل ما تع الشيعة إىلٰ قبح من اجلاحظ نسبة في

  هم.اؤنس

 :يف ذلكلصالح مللك اوقال ا

   الفة أمحدخ ٰى م عن القربأخذت

  انبجألا ها بعده يفمتووصريَّ  

   ةبن مرَّ  يق تيمالتحق وأين عىلٰ 

  إلنصاف من آل طالبم ااخرتت لو 

أيب  ابنل قو يف راً كِّ فتم ساهراً  بات لرضا ا أنَّ  رويو

 :العوجاء

   يكون وليس ذاك بكائن ٰى أنَّ 

  ماإلسال كني دعائممرشلل 

   مهصيبهم من جدِّ بني البنات نل

   سهاممرتوك بغري والعمُّ  

 ]]٦٨ [ص[/

   امث وإنَّ ما للطليق وللرتا

  لصمصامة ايق خمافلطلسجد ا 

  لهضك القرآن بفقد كان أخرب

 

 

  ماكَّ من احلُ  هب القضاء فمٰىض  

  ه باسمهوَّ ابن فاطمة املف إنَّ  

 

 

  مبني األعام عنة ثراوحاز ال 

 : رو بن حريثقال عمو 

   يف اإلمامة مهلةلو مل يكن لك 

  ال تعدل يلتا سوابقك إالَّ  

   همم وأحقّ م قبلهكنت املقدَّ 

  لمنهم متمهِّ  وتكذ ال يفإ 

   راثة حزهتاواملكارم وال فلك

  جتهل ال ةلك مجَّ  بق ومنا 

   هإلمارة مهُّ ا ابن حرب فاأمَّ 

  لاملنز وال الكتابت ياجنملال ا 

 :ال املرزكيوق 

   أوالد فاطم بِّ أيا الئمي يف ُح 

  هم عقبريغ لرسول اهللا فهل 

   ٰى هلدة واث النبوَّ هم أهل مريا

  طبين احلنيفي والقلدِّ ة اوقاعد 

   ه مِّ وابن ع ٰى املصطف يصُّ أبوهم و

  اهللا والبطل الندبعلم  ارثوو 

*   *   * 

  قاا :وا  

الشيخ الطويس  /مام)واإل ني النبيِّ ة يف الفرق ب(رسال رسائللا

 :)هـ٤٦٠(ت 

الء  إم إلمام،يِّ واني النب]] مسألة: يف الفرق ب١١١ ص[[

 :أيب جعفر الطويس يخ الش
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إلمام وبيان  وانبيِّ لق بني ارفلا إمالًء: )ده اهللايَّ أ (فقال الشيخ 

 ة منالنبوَّ  حُّ انفكاكيصل هو ،لِّ واحدة من اللفظتنيفائدة ك

 ؟أم ال يَّةاإلمامكثري من أصحابنا  ما يذهب إليه اإلمامة عىلٰ 

ة والمامة داخلة يف النواإل يكون إمامًا ال و ي�انب نأن يكوجيوز  بوَّ

ما  ىلٰ يب إا جمن؟ وأحُّ صأ  املذهبني رون، وأيُّ خيذهب إليه آ ما عىلٰ 

  باهللا.سأله مستعيناً 

ة بال واسط عاىلٰ  عن اهللا ته مؤدٍّ هو أنَّ ، ا: نبيٌّ لنقو ٰى ناعلم أنَّ مع

ة والإلما -ذلك  عىلٰ  - ، وال يدخل من البرش ن  الناقلوام وال األُمَّ

ن ماهللا بواسطة  ين عنبأمجعهم مؤدِّ وا كان وإنْ   لنبيِّ عن ا

  النبيَّ ) ألنَّ لنا: (من البرشا بقوطنرشإنَّام و .و النبيُّ  وهالبرش

، من البرش ك وليسلَ و مَ لكن ه بواسطة  تعاىلٰ اهللان عي وأيضًا ير

 .نبيٌّ  هوالَّ من إ ٰى كه يف هذا املعنيرش وال

 أمران:ستفاد منه وقولنا: إمام ي

ل وفعل،  اوأقواله من حيث ق  به يف أفعاله ٰى تدا أنَّه مقأحدمه

  قيل ملن ُيصيلِّ به، ومنه  ىٰ املقتد غة هوالل مام يفإلا نَّ حقيقةأل

 لصالة. ا اممإ :بالناس

ة وسياستها وم بتدبري األُ اين أنَّه يق] والث]١١٢ص [[/ مَّ

 وتوليةمن يعادهيا لدفاع عنها وحرب م باايلقاهتا واوتأديب جن

 ىلٰ علك وإقامة احلدود والقضاة وغري ذاء من األُمر ةوالي

 يها. مستحقِّ 

 ال، ألنَّه ٰى هذا املعن ك اإلمام النبيَّ يفيشار لوَّ وجه األلا فمن

قال  بول منه من حيثبه وجيب الق ٰى مقتد وهو نبيٌّ إالَّ ن كوي

 إمام.  وهو الَّ يكون إ هذا ال وفعل، فعىلٰ 

ا من م يكون القيِّ  أنْ   كلِّ نبيٍّ يفجيب  ين فالالوجه الثا وأمَّ

اع عنه من  بالدف هللان أمر ع عاء والدفااربة األعدبتدبري اخللق وحم

ه إبالغ وتكليفنبيِّ صلحة بعثة ملا تيضقت ألنَّه ال يمتنع أنْ  املؤمنني،

مل  وإنْ  ةلعقليَّ هم ولطفهم يف الواجبات اق ما فيه مصلحتاخلل

أوجب من ية غريه، وال تولأحد و ب أحد وال حماربةكلَّف تأدييُ 

 ه.ه علية لجَّ ال ح ام أبعد وقالفقد  ي�ابنلنبيِّ من حيث كان هذا يف ا

 وَ : )ذكره عزَّ ( لهوذلك وأوضحه يف ق  عاىلٰ فقد بنيَّ اهللا ت
َ
 ق

َ
ال

 
َ
 نَِ�ي�ُهْم ُهْم �

َ
 اَهللا ق

�
ُ�ْم طَ إِن

َ
 ل

َ
 َ�َعث

ْ
 د

ُ
  وَت ا�

ً
وقَ�ِل�

ُ
ٰ ا�

�
�

َ
   ا أ

ُ
يَُ�ون

مُ 
ْ
ُ ا�

َ
� 

ْ
 ل

ُ
يْ ك

َ
 . ]٢٤٧[البقرة: ية اآل ...انَ َعل

  :ميَّ قال هلأنَّ النب كذل تعاىلٰ  ٰى فحك
�
 اهللاَ  إِن

َ
ُ�ْم  ق

َ
 ل

َ
 َ�َعث

ْ
د

 اطَ 
ً
وَت َ�ِل�

ُ
� ملا كان لك له ن املُ لو كا ألنَّهك، لِ ري مَ غ يُّ نبلوكان ا

 . وملا قالوا: ٰى عنلذلك م
َ
ٰ أ

�
�  

ُ
ُ  يَُ�ون

َ
� 

ْ
يْنَ  ا�

َ
 َعل

ُ
ك

ْ
 ُمل

ْ َ
حَ ا َو�

َ
ق�  ُن أ

ِك بِ 
ْ
ُمل

ْ
هُ مِ  ا�

ْ
 هنلك مباملُ أنت أحقُّ ويقولوا:  ينبغي أنْ  ، بل كانن

 ك سلطان.لِ وهو مَ  نبيُّ ال يكون إالَّ  والبيٌّ نك ألنَّ 

  اْص اهللاَ  نبيُّ بأنَّ ال ربأخ ثمّ 
َ
يْ َطف

َ
 ِ�   اَدهُ ُ�ْم َوزَ اهُ َعل

ً
�َْسَطة

 ا
ْ
مِ عِ ل

ْ
ِسْ  ل

ْ
ةه من فملا فيكًا لِ أنَّه إنَّام جعله مَ و، مِ َوا�  ضل القوَّ

 ةسعلمه بسيالألعداء، ووتاج إليها املقام لشجاعة التي حيوا

 .وراألُم

م أنَّ عل ي نفم لكه من يشاء من عباده،ؤيت مُ  أنَّ اهللا يُ  أخربثمّ 

اء شي قالوا لقال: منما  األمر عىلٰ ئه، فلو كان  إعطاصلحة يفامل

 ذلك واضح. لُّ كأنبيائه، ومن 

 تعاىلٰ ن ِقبَل اهللا م اي� كان نب ارون أنَّ هخالف وأيضًا فال 

ه إىلٰ امَّ ـه لمقو عىلٰ  هفاستخل  ٰى وأنَّ موس إليه، ٰى موح  توجَّ

 ليه من هو إمقامه فيام مهقاأو ]] تعاىلٰ ١١٣بِّه /[[ص ميقات ر

ة، والقيام بتدب  ه: يف قول نرآقد نطق به القري األُمَّ
ْ
ف
ُ
ل
ْ
ْوِ�  ِ� اخ

َ
ِ� ق

ِلحْ  صْ
َ
   َوالَوأ

�
 بِعْ سَ تَ�

ْ
 ا�

َ
 ِ�يل

ْ
 ].١٤٢[األعراف:  �ِسِديَن ُمف

ة ملا اقيام ال اي� ن نباك مر من حيثو كان له أ لف حتاج بأمر األُمَّ

يام كان ه استخلفه فك ألنَّ حسن ذل، وإنَّام اهيَّ إ ٰى استخالف موس إىلٰ 

ة، فاستخإليه خ وذلك أيضًا ، مهاوأقامه مق  أخاه فيه لفاصَّ

 واضح.

ة يف ب ا أنَّ َري السِّ  ني أهليضًا بخالف أ  وال ني إرسائيل لنبوَّ

األمران ألنبياء  عَ  ُمجِ امنَّ ، وإنيريف قوم آخلك وم واملُ ق كانت يف 

تاة يف أهل التور منف خال عىلٰ  -صوصني مثل داود خم ، -ه نبوَّ

ٰ (نا ونبيِّ  ،-ملسلمني مذهب ا عىلٰ  -  وسليامن يه لع اهللا صىلَّ

ةكاك ال جواز انف، وذلك بنيَّ )[آله]و  وضح بيان.ة أ من اإلمام نبوَّ

 ه اهللابتالا امَّ ـل  مه إبراهيلنبيِّ  اىلٰ عيضًا فقد قال اهللا توأ 

 جَ قال: بكلامت فأمتهنَّ 
�

 إِ�
َ

ك
ُ
 ِس إِمَ ان� ل�ِ  اِعل

ً
قرة: [الب اما

١٢٤ ا ما أوجبانلأل جيعله إماماً  نْ ، فوعده أ   ه  عليه اهللام، فأمَّ

ةذلك، فلو كانت ال ًء له عىلٰ جزا ة ملا كان مامفصل من اإلال تن نبوَّ

 جَ قوله: ل
�

 إِ�
ُ
 اِعل

َ
  إِمَ  �ِلن�اِس ك

ً
حيث كان ه من نَّ ، ألٰى عنم اما

ل: يقو أنْ جيوز  لف، كام الخاملال وق  يكون إمامًا عىلٰ  أنْ وجب  ي�انب

 . وهو نبيٌّ  ،اي� ك للناس نب جاعلإينِّ 

 جَ : قيل فإنْ 
�

 عِ اإِ�
َ

ك
ُ
اِس إِمَ  �ِ ل

�
 لن

ً
 ًا. ك إمام : جعلتٰى بمعن اما

 هني: فاسد من وج  هذاقلنا: 

قيامه   ىلٰ اًء عجز ماماً ه إلعجي عده بأنْ جعل و اىلٰ عأحدمها: أنَّه ت
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يكون   بأنْ يق إالَّ وذلك ال يل، تامكللبه من ا ه اهللا تعاىلٰ بام ابتال

ْن مِ وَ  :هيم ل إبراولوال ذلك ملا قا بال،قستبه اال املراد

 
ُ
��ِ� ذ ة، عقيب ذ ر�  لك.أئمَّ

 لاملايض ال يعمل عم ٰى ذا كان بمعنل إاسم الفاع لثاين:وا

 قال: (إينِّ  القائل إذا إىلٰ  ٰى رَال ت، أ هب بنَص يُ  نْ  يصحُّ أ الفعل، وال

أو  لاا احلب إالَّ إمَّ د بضاراملرا يكون وز أنْ جي ال) ضارب زيداً 

راد: أنا ضارب زيد و أ لو؟ ما مٰىض  يكون ز أنْ ستقبال وال جيواال

 جَ  ـصب بن  تعاىلٰ اهللاه زيدًا. وينصب ب ز أنْ أمس، مل جي
َ

ك
ُ
 اِعل

 ماإِمَ ية ]] يف اآل١١٤[[ص /
ً
ن املراد به يكو نْ ب أ جوـ]ـ، [فا

ا ا ة ،ايضامل حلال أو االستقبال دونإمَّ له قبل حاصلة كانت  والنبوَّ

 .لكذ

، ٰى خر من األُ لتنياملنز ٰى انفصال إحد ملةهذه اجلـ]ـفبان [ب

د من   فبعيحالٍ كلِّ  عىلٰ  ٰى خر األُ يضوأنَّ من قال: إحداها يقت

 الصواب.

 ا الباب. افية يف هذكوهذه اجلملة 

ي بمنزلة «أنت منِّ:  لعيلٍّ  لنبيِّ قول اك فلا ثبت ذذإف

يكون  ب أنْ ال جي ي» بعد نبيَّ نَّه الإالَّ أ  ٰى وسم نم نهارو

ة استثناءتثباس صل عن أنَّ اإلمامة تنف ا بيَّنَّقد ا نَّ إمامته، أل نائه النبوَّ

 [ه] استثناء اإلمامة.ستثناء اة، فليس يفالنبوَّ 

إمام  يكون كلُّ   يلزم أنْ مام مل إلَّ نبيٍّ ك منا أنَّ أّنا لو سلَّ  عىلٰ 

إذا انتفت  ة، وليسبوَّ نوط ال من رش مامة رشطاً اإلن وتك ، وإنَّامي�انب

ة انتفت اإلمامة، نال ة العدالة وكامل العقلط ارش  أنَّ من كامبوَّ ، لنبوَّ

لة امنه العد ٰى ُينتف ص وجب أنْ عن شخ ةنتفت النبوَّ إذا ا وليس

. عقل قد ثبت يف من ليل الوكام العدالة لعقل، ألنَّ وكامل ا س بنبيٍّ

ة، فال فاء النبوَّ تانتت مع قد ثب  اإلمامةأنَّ ن مف وكذلك ال خال

ة انتفب جيب  اإلمامة.اء انتفاء النبوَّ

  إلمامة) ويفتاب (اة يف كتوفينا الكالم يف هذه املسألد اسق و

عليه  فق وأراد ذلك غاية، فمن لة)، وبلغنا فيها ال احللبيَّ املسائ(

 . شاء اهللا تعاىلٰ  اك إنْ هن نم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (ي سائ)/األح٢ي عرش (ج ادحلا ب ا الب رشح عىلٰ 

 تعاىلٰ وله ؛ لقإمامة أيضاً ة بوَّ الن ثانيًا فألنَّ ا مَّ وأ ]] ٥٣٤ [[ص

  يف إبراهيم:
�

 ا جَ إِ�
َ

ك
ُ
اِس  ِعل

�
 مَ إِ  �ِلن

ً
. ]١٢٤[البقرة:  اما

  يف آدم: تعاىلٰ له ويفة؛ لقلخلاسم ا يِّ النب عىلٰ  قوكذلك يصد
�

إِ�

رِض خَ جَ 
َ ْ
 ِ� األ

ٌ
 يلِ اِعل

َ
 ف

ً
ا  يَ  داود: يف ل قا، و]٣٠[البقرة:  ة

ا جَ اوُدُ دَ 
�
نَ  إِن

ْ
 ِ� َك خَ اَعل

ً
ة

َ
رِض  ِليف

َ ْ
ة . فكانت النبوَّ ]٢٦[ص:  األ

مع  ت، فقد جتٰى حدة املعن متَّ واحداً  ئاً اإلمامة شيالفة وة واخلوالرسال

زمنة مل يزل األمر يف األني، واثن قان يفرتفيواحد وقد يف شخص 

 خر.اآل ىلٰ ع نهامم واحدٍ  كلِّ ق دص زجوا السابقة عىلٰ 

احلقيقة  ة بظهورنبوَّ مامة عن ال[متيُّز اإل ]]٥٣٥[[ص /

 :ة]ديَّ حمّ ملا

  ة هو نبيٌّ وخليف مامإ ة، وكلُّ وخليف و إمامرسول فه نبيٍّ  فكلُّ 

والرسالة  ةبوَّ الن ة برسِّ يَّ ة املحّمدهرت احلقيقظ ٰى ورسول، حتَّ 

ة اخلالفوة مامزت اإلميَّ فت، مسالما عداه عن هذا ا كلِّ احلاجبة ل

 ربعة فيه.األوصاف األ توره، فاجتمعالرسالة بظهة وعن النبوَّ 

 صفنيوا بالوصُّ ه] اخت[خلفاؤورسول وإمام وخليفة، و نبيٌّ فهو 

ل، ُس رُّ لبياء وانألاخلاتم ل لني؛ لكونهخريين ومل يشاركوه يف األوَّ األ

 ك ليس إالَّ ذلن مه ئعده. واملحجوب عن خلفامعه وال ب فال نبيَّ 

 نبيِّ ال ٰى معن نَّ ؛ فإٰى املعنبه دون  ىلٰ تعاه اهللا خصَّ  م الذيسالا

 عاملة المادَّ  ف يفالترصُّ   الوالية املوجبة لهيس إالَّ ول لسوالر

 مة عىلٰ اق اإلد عنه ببعاد الفساإبإجياد اإلصالح فيه و يِّ عنرصال

ه متملنوطة بحكا اتبريدمن الت اه اهللا تعاىلٰ صلحهم بام يربام يُ  ةمَّ األُ 

غري  ة منواألئمَّ  يف اخللفاءبعينه موجود  ٰى وهذا املعن نايته.عو

وهنم د  ! اختصَّ ما له. نعم هم مقامه يف كلِّ قياملفرق؛ 

 ]]٥٣٦ص [[/ بمدد الوحي بنوعيه اخلفيِّ  نهمد عوانفر

 لظاهر.وانفرد عنهم با فيِّ ي اخللوحاكوه يف راشو الظاهر،و

ع الرسال  :طلقة]ملاة يفة عن الوالالخلاو ة[تفرُّ

 هبام واحدة واخلالفة مرشالرسال نَّ ض العلامء: إبعوهلذا قال 

ام سابقة عليهلقة الة املطعان عن أصل واحد هو الواليمتفرِّ 

مة زاملستل ةنويَّ ة املعجب للمشاهبووجبة هلام القرب املعنوّي املامل

 ىلٰ ع ةة مقامَ ويَّ عنملاو ةدبري العوامل الصوريَّ فة عنه والقيام يف تللخال

ر والكشف الظاه طريق الوحيذة هلم عنه بخواملصلحة املأنحو 

عن عة متفرِّ  ةاصَّ فة اخلاخلال  أنَّ  واخلفّي، إالَّ اجليلّ ووالباطن 

كون يف ت نْ ب أ ه. فيجليفة نبيِّ خ رسالة، بحيث يكون ذلك الويلُّ ال

مور األُ ن م اده دعة عليها ويكون متفرِّ ة ومة تابعة للنبوَّ احلاللك ت

آة بسبب مقابلة مرة النبوَّ ة من مشكاة يَّ كاشفات اإلهلة وامليَّ يبغال

ما ع جمي. فإلهليِّ لنور اابلة لهي املق ه ومرآة النبيِّ بيِّ آة نرنفسه مل

 ِسهفلكون ن ؛سكالعبطريق  ة الويلِّ آينطبع فيها منه ينطبع يف مر
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ه نَّ أل؛ هنوُره وشعاِعه من شمس ونوِره ]]٥٣٧ص [[/ه نفُس 

 .ور الشمّيس لقمرّي من الناتفادة النور نه كاسم ءضوليستفيد ا

 ، يرفعهمَّ بع الفصيل أُ تبعه كام يتُت أن«ك : يلٌّ وهلذا قال ع

 .»من أخالقه علامً يوم  كلَّ  إيلَّ 

تسمع ك نَّ ! إيا عيلُّ « :له تابعتهم ٰى يف معن وقال رسول اهللا 

  يلٌّ عه ب، فأجا»يٍّ نبب سَت لك  أنَّ ، إالَّ ٰى ما أر ٰى ما أسمع وتر

 .»هللايا رسول امن خري فمنك  اما لن«قوله: ب

  صحَّ وهلذا ، ٰى ة واخلالفة يف املعنبوَّ الن ال فرق بني فباجلملة

ج من ذوافرتاقهام يف شخصني، هذا نمو خص شجتامعهام يفا

 ة.يَّ خلارجم اوسب الرسحب امأحواهل معرفة

 :]ةاممة واإلة حقيقة النبوَّ [استحالة معرف

يس لعقول مر يف نفسه فلما هو األ ىلٰ تهام عيققح ةا معرفأمَّ و

 ل ال يعرف ذلك يف احلقيقة إالَّ ب ]]٥٣٨ص [[/ل،  إليه سبيالبرش

 ، وال اهللاإالَّ  همعرفت علامء: ال يعرف اهللا حقَّ لض اذا قال بع. وهلاهللا

 تهفعرم وال يعرف اإلمام حقَّ ،  النبيُّ فته إالَّ معر حقَّ  النبيَّ  فريع

اهللا   وإىلٰ   العامل،معرفته إالَّ  رف العامل حقَّ وال يعل ب، م اإلماالَّ إ

 .مورري مجيع األُ مص

*   *   * 

 :)هـ١٠حسائي (ق األ /)٣ي (ج جميل مرآة املنج

الع طِّ اال ية هي، والوال) ويلٍّ (واألولياء مجع ]] ٨٧٧[[ص 

دًا هووش اً فاته وصفاته وأفعاله كشة ومعرفة ذاإلهليَّ  قائقاحل عىلٰ 

من  كة أو أحدك من املالئلَ غري واسطة مَ  ًة منصَّ اخ من اهللا

 البرش.

 :ة والرسالة والوالية]بوَّ نفرق بني ال[ال

س القدّيس حقائق املعلومات فالنة هي قبول لنبوَّ آخر ا وبوجه

تبليغ تلك سالة الرول، وَّ ألا لعقلوهر اقوالت عن جعوامل

النفس م يعلتوالوالية  ن،يعدِّ تاملس واملعقوالت إىلٰ  املعلومات

 اده.دة استعقوَّ صفاته وقبوله وقدر  عىلٰ ة فس اجلزئيَّ نة للالكّليَّ 

 والنبيِّ  سول، وبني الرلواليةة وا[النسبة بني الرسالة والنبوَّ 

 :]والويلِّ 

 مة عىلٰ متقدِّ  النبيِّ ية ته، وواللاسر مة عىلٰ سول متقدِّ رة الونبوَّ 

رسالة بدون ذلك الوك ة،عوالية ممتنالن وبد ةالنبوَّ  ته؛ ألنَّ وَّ نب

عكس. وإذا  وال ويلٌّ  نبيٍّ  وكلُّ  رسول نبيٍّ  لُّ ، وهلذا كة ممتنعةنبوَّ لا

]] ٨٧٨/[[ص  ة أقدم منوَّ بالنة والنبوَّ دم من ية أق كانت الوال

 عىلٰ ة ة وتقديم النبوَّ لنبوَّ ا الية عىلٰ ولاديم من تقفال يلزم  ةالرسال

 ؛ ألنَّ لرسولا عىلٰ  لنبيِّ قديم ات وال النبيِّ  عىلٰ  يلِّ والرسالة تقديم ال

 يف شخص واحد كالرسول، عهاماماعتبار اجتام هو بيب إنَّ هذا الرتت

إذا اجتمعت يف شخص واحد وجب  اراده؛ فإهنَّ د بانفّل واحال ك

 نْ أعظم من الرسالة، وإة وَّ لنباة وبوَّ نلامن  أعظم كون واليتهت أنْ 

 .الويلِّ  م منظعأ  والنبيُّ  يِّ بلناكان الرسول أعظم من 

 :للرسول] نبيِّ وال يِّ للنب ع الويلِّ اب[اتِّ  

ة لنبوَّ ة واالنبوَّ  الوالية أعظم من كالمهم أنَّ من  متوهَّ ال يُ ف

من  مظأع لنبيِّ وا النبيِّ  أعظم من ن الرسالة كوُن الويلِّ مظم أع

يس ولة وَّ بله مرتبة الن النبيَّ  مر ليس كذلك؛ ألنَّ بل األل، والرس

له مرتبة الرسول و ،ةالية خاصَّ وله مرتبة ال ألنَّ لك؛ ذ للويلِّ 

أعظم  لويلُّ يكون اذلك، فال  للنبيِّ ة وليس وَّ النب فوق مرتبة الرسالة

ابع ت ممنه واحد كلَّ  ألنَّ  أعظم من الرسول؛ وال النبيُّ  يِّ لنبمن ا

 للنبيِّ ع ابت ن حيث هو تابع. فالويلُّ ع ال يلحق املتبوع مالتابر وخلآل

، ا ي� ب مل يكن نسول دائًام وإالَّ ابع للرت ا، والنبيُّ ال يكون ولي�  إالَّ  وامً ئاد

 ا.هفي ال اختالف  ردةطَّ اعدة مفال يكون أعظم منه، وهذه ق

*   *   * 

ول ة قببوَّ نال إنَّ ف ؛ةوَّ والنب الرسالة نيوفرق ب]] ١٠٨٩[[ص 

 لقجوهر الع عنت والقحقائق املعلومات واملعة النفس القدسيَّ 

ين عدِّ املست قوالت إىلٰ ت واملعغ تلك املعلومايالرسالة تبلل، واألوَّ 

ا هل ٰى وال يتأتَّ لنفوس س من افق القبول لنفام يتَّ ، وربَّ بعنياوالت

 لدّينُّ لا لعلمب. وامن األسبا بالتبليغ؛ لعذر من األعذار وسب

 مالتعلُّ د رَّ مجبنال هذه املرتبة ال تُ ة والوالية والنبوَّ  ألهل كوني

املرء من هذه املرتبة ] ]١٠٩٠[[ص /ن  يتمكَّ امإنَّ  ، بلإلنساينِّ ا

ب احلجريًا رفع ابعبد خأراد  إذا ه تعاىلٰ الساموّي؛ فإنَّ  يِّ هلبالعلم اإل

 ، فتظهرظوفاملحللوح الذي هو ا ةيَّ بني نفسه وبني النفس الكلّ 

 ها بامنع ربِّ عيُ ف ،فيها معاين املكنونات نات وتنتقشار املكوِّ ا أرس فيه

،  دّينِّ للنال بالعلم اام تُ ة إنَّ . وحقيقة احلكممن عبادهشاء ملن ي يشاء

من  مةكاحل ألنَّ  كيًام؛تكون حتبلغ النفس هذه املرتبة ال   ملامف

ِ�  :مواهب اهللا تعاىلٰ 
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  يُؤ

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
َ  َمنْ ا� �  

َ
َت يُ   َوَمنْ ءُ اش

ْ
 ؤ

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
ا�

 
ْ
د

َ
ق

َ
ثِ��

َ
 ك

ً
ا

ْ
�

َ
وِ�َ خ

ُ
 أ

ً
 .]٢٦٩ة: ربقال[ ا

 : اإلهلام] اخللق إىلٰ  اجم احتي[دوا

 ٰى استغن إذا انسدَّ الة سع وباب الرالوحي إذا انقط علم أنَّ وا

ة وتكميل د تصحيح احلجَّ عة بظهار الدعول وإُس الرُّ  الناس عن
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ا غري حاجة. فأمَّ  دة منفائلزيادة ا راإظه حلكمةوليس من ا ،ينالدِّ 

طع؛ لدوام نقة ال ييَّ كلّ لنفس الار نود دوم اب اإلهلام فال ينسدُّ ب

  يف كلِّ تذكريويد وجتديد تأك ج النفوس إليه وإىلٰ ياورة واحتالرض

لرسالة والدعوة ا ناستغنوا ع امَّ ـل فالناس وأوان. زمان وعرص

اوس الوس هذه اقهم يفرغتالس - هبيذكري والتنتال واحتاجوا إىلٰ 

م م عليهب اإلهلااب حفت ىلٰ فاهللا تعا -  ه الشهواتواهنامكهم يف هذ

 لطيف اهللا أنَّ  مب املراتب؛ ليُعلَ ورتَّ ور مأ األُ هيَّ و ،وعنايةً  رمحةً 

النظر فيه ن عضًا ملن أمهذا أيساب. وبعباده يرزق من يشاء بغري ح

صب ب نووج عىلٰ  ةعة قاطحجَّ لة ظاهرة ور معانيه فيه دالوتدبَّ 

 ب له.وهتيئة األسبا ويلِّ ال

ة ة واخلالفوَّ النب قة عىلٰ مة املطلامإلا لامت[اش]] ١٠٩١[[ص /

 :عنها]

ة فة عنها املسامَّ خلالاة والنبوَّ تشتمل  ٰى وهي هبذا املعنل: قا

 إِ  :تعاىلٰ  ة، قالخلاصَّ باإلمامة ا
�

 �ِلن�اِس إِمَ  جَ �
َ

ك
ُ
 اِعل

ً
  اما

من  عزَّ (ه ة املشار إليها بقولملطلقة افاخلال ٰى مَّ س. وتُ ]١٢٤[البقرة: 

 : )قائل
�

 اعِ جَ  إِ�
ٌ

 ل
َ ْ
 رِض خَ  ِ� األ

َ
 ِليف

ً
 ، وقوله:]٣٠ [البقرة: ة

 َا دَ ي 
ْ
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�
 إِن

ِلينَ اوُدُ  اَك خَ
َ
 ف

ً
رِض ة

َ ْ
فه ه خيل؛ ألنَّ ]٢٦[ص:  ِ� األ

هم ليصل الفيض إيه أقرب إليه من الباقي، ة؛ ألنَّ اسيالعلم والريف 

 اكذف ،ؤهاملُلك خلفا عىلٰ  لِك وُصّالحهاظ املَ فَّ حُ  نَّ أ ه، كام طبتوسُّ 

ناته ومصلحو ج اهللا وبيِّ جَ حُ والقائمون بة قيَّ احلقي اظ العلومفَّ ُح 

 خلالفةية واخلقه. فاإلمامة والوال ه عىلٰ أرض فاء اهللا يفته خلبريَّ 

 ألفاظاً  اً شيئًا واحد الوجه املطلق كانت يف احلقيقة عىلٰ  خذتإذا أُ 

 . رتادفةً م

 :ة]ة اخلاصَّ إلمام[ا

ية والوالالفة إلمامة واخلا ونكفت ،ّص خاأل ٰى ذ باملعنؤَخ وقد تُ 

فيها ظ حَ ال، بحيث يُ ةكور املأخوذ من النبوَّ ف املذالترصُّ  اراد هبيُ 

فيه رشائط مع لشخص املجتذلك ا عليها ة املشتملكون الكامليَّ 

م علولوأخذ ا ةاة النبوَّ كقربه من مش اخلالفة والوالية بسبب

ة وبني النبوَّ ا نهيب نكويف ة عنها،لنفسانيَّ ة والكامالت اقيقيَّ احل

 )وخليفة وإمام ويلٌّ  نبيٍّ  كلُّ (ق دوص مطلق؛ لصوم وخصعم

 ة؛ ألنَّ صَّ ة اخلاالواليمن مرتبة  ٰى ة أقوبة النبوَّ مرت عكس؛ فإنَّ  وال

ية لوالامرتبة  صِّ ااخل يلِّ وبلوغ ال نَّ ة؛ فإالوالية مبدؤها النبوَّ ذه ه

ة بوَّ لناة يالون م]] ١٠٩٢/[[ص  يهام بسبب الفيض علنَّ إ

 ٰى أقدم مقاماته حتَّ  ة سلوكه مواطئبعته له وقوَّ ل متاة كاميَّ بخاّص 

الفة، ية واخلالوال ميع كامالته، فيقوم مقامه يف بجالً ري متكمِّ يص

 منه بغري اًا ألنوارهدة مستفيتبس هلا من مشكاة النبوَّ مق فهو

 لب ،من املرشد واملعلِّ يوجب له االستغناء عرج، فخا ءاسطة يشو

سه بسبب مقابلة نف ٰى نور األسنوال األعىلٰ  ليه الكاملع يضفي

لتها، فينطبع فيها مجيع صقا نا هبا وحسصاهلة اتِّ لنفسه وشدَّ 

ة لغيب؛ لكون نفسه نفسًا قدسيَّ  ايها من عامل تقشة فا املنصوره

 نَّ أ ني، إالَّ تومجعها بني القوَّ  علويِّ ال بالعامل اهلصاة اتِّ فسه يف شدَّ نك

ة التي هي وَّ مشكاة النباهلا بصباتِّ وط هلا مرشل صاتِّ اال كذل

 .صالذلك االتِّ  الوصول إىلٰ  ريق هلا إىلٰ الط

 :ة]النبوَّ مرتبة ّل من [مرتبة الوالية املطلقة أج

ف وأرش  ىلٰ عأ ولقة أجّل والية املطلمرتبة ا ا ذكرناه أنَّ ممَّ  مَ لِ فعُ 

 ة.بة النبوَّ ن مرتم

 ٰى تَّ ح اكون نبي� ال ي النبيَّ  هلا؛ ألنَّ أ بدمة يواللا الً: فألنَّ أوَّ ا أمَّ 

مبدأ هلا كانت سابقة  كانت وإذا ،ةوَّ . فالوالية مبدأ النبايكون ولي� 

 املطلقة أجّل وأعىلٰ  الية النبيِّ ن وووهلا، فتكيف حص ةوعلَّ عليها 

 ته.نبوَّ وأرشف من 

 دةوحلا اهأ بدم ؛ ألنَّ ها رتبةً من الوالية أعىلٰ  فألنَّ  ًا:يا ثانمَّ أ و

ة من وكامل النبوَّ ، »بك مقرَّ لَ ي مَ ال يسعن« مقامُ  لتي هيااملطلقة 

 املشارلوحدة إليها بعد مقام ا سبب الردِّ لة بصلكثرة احلاجهة ا

  ريب أنَّ ال، و»ممَ باهي بكم األُ  أُ إينِّ «ه: قول إليها يف

كثرة، من مقام ال  وأعىلٰ ة أجّل وحدلمقام ا ]]١٠٩٣ [[ص/

 نها.أرشف مفتكون ، الوالية منة وَّ بة النوَّ فتكون ق 

ط وأبس حماال� سع وأو الوالية أكمل حيطةً  ثالثًا: فألنَّ ا وأمَّ 

اجلامعة ت وائر الواليتها سااخل حت؛ لكوهنا كاجلنس الدحقيقةً 

 يةالا وهنَّ إ ثتها من حية حتلنبوَّ األصناف الكامالت؛ لدخول 

ن م ملكوأ  أرشف مُّ لوالية، واألعة داخلة حتت مطلق اخاصَّ 

 .األخصِّ 

وأبسط اال� حموأوسع  حيطةً  أكملالوالية  كون [تفسري

 :]حقيقةً 

  ها عىلٰ حيطتها فباعتبار كثرة أشخاص كامل اقول: أمَّ أ 

 بياء.ناألولياء أكثر عددًا من األ إنَّ ؛ فةص النبوَّ أشخا

 ة؛ ألنَّ النبوَّ دائرهتا دون دائرة  ر سعةتباعا فباهلِّ اا سعة حموأمَّ 

ضمنها من حيث   ا يف؛ لدخوهلةنبوَّ ئرة الداحميطة ب يةالوال دائرة

وال عكس، فالوالية  ويلٌّ  نبيٍّ  كلَّ  فإنَّ العموم واخلصوص املطلق؛ 
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د وعظيمة الدائرة بسبب كثرة الوج حالِّ سعة املتَّ تكون معّم، فأ 

 شخاص.ألاد وتعدُّ  اخلارجيِّ 

ء يش من بهاكُّ تر وعدموحدهتا  طة حقيقتها فباعتبارا بسامَّ أ و

ة ا والية خاصَّ قة؛ ألهنَّ الوالية املطل بة عنا مركَّ فإهنَّ ة؛ وَّ لنببخالف ا

زء ج والعامَّ ملطلق ا أنَّ ة، وقد عرفت ا والية النبوَّ كوهنبدة مقيَّ 

 . د واخلاصِّ املقيَّ 

 :ة]صَّ اية اخلالولمن ا عىلٰ ة أالنبوَّ []] ١٠٩٤[[ص /

 -  ةبوَّ قام النم من ذةواملأخ نيعأ  - ةاخلاصَّ ا الوالية ال: وأمَّ ق 

من  األصل أرشف رضورَة أنَّ  ف وأكمل منها؛وأرش  ة أعىلٰ النبوَّ ف

تكون ، فامة عليهومتقدِّ  لواليةمبدأ لتلك ا ة النبيِّ نبوَّ  إنَّ ففرعه؛ 

 .ةأرشف منها من تلك احليثيَّ 

ر ة كظهور نور القموَّ النب عن ةالوالي هذهظهور  نَّ وأيضًا فإ

،  ا منهاستفادهتيها واعل فهاوقُّ ت من فترملا ع س؛معن نور الش

 نَّ ة بأرأهل العبا فهاهلا. وهلذا عرَّ  ظلٌّ عكس لشعاعها و فهي

،  إنساينٍّ  شخصلوالدنيا  ينالدِّ  مورأُ  ة يفاإلمامة رياسة عامَّ 

شاملة قة الطلملرياسة الا جلنس يشملة كالعامَّ االرياسة  وقالوا: إنَّ 

 ا.هريوغ ةالنبوَّ  هايالداخل ف ملطلق الوالية

  * *   * 

 ا:  

 ):هـ٣٨١ت الشيخ الصدوق (هلداية/ ا

ة، نكرملقد أنَّ (ا]] ويعت٢٧[[ص    لإلمامة) كاملنكر للنبوَّ

ة كاملكر للنواملن  اهللا  ]] للتوحيد، ويعتقد أنَّ ٢٨/[[ص  نكربوَّ

مجلًة،  ه)بتُ له وكُ ُس قرار بأنبيائه (ورُ باإل الَّ عمله إ لمايقبل من عال 

 .يالً تفص )اهللا عليهمصلوات ( ةئمَّ واأل حمّمد نا يِّ بنب ارقراإلبو

*   *   * 

نكر  أنَّ املنكر لواحد منهم كامل عتقدي وجيب أنْ ] ]٢٩[[ص 

: «املنكر آلخرنا كاملنكر صادق ال لم، وقد قاامعتهجل

لناأل  .»وَّ

*   *   * 

ه  منه أنَّ  اً أو شيئيمن خالف ما وصفناه تقد فونع ]]٤٨[ص [ 

 أ منه كائناً ستقيمة، ونتربَّ الطريقة امل عن لٌّ ه ضا، وأنَّ ٰى دهلا ريغ عىلٰ 

 هفع إليوال نده، وال نعينه، بُّ حِ ، وال نُ كان ةقبيل ن أيِّ كان، م  من

ا، منَّا عن واحد هب ة حيجُّ كوات أموالنا، وال حجَّ ز] ]٤٩ص [[/

رجه من نخ يئاً ال حلم أضحية، وال شو، رةفط ارة، واليز وال

قبول  ٰى ، وال نر هللا]] ٥٠ص [[/ ب به إىلٰ قرَّ تلن أموالنا

 .، وال الصالة خلفهشهادته

دفع ن ا أنْ ائز لنة فجا يف حال التقيَّ ، فأمَّ تيارخيف حال االهذا 

أداء ا وأمَّ ، فو خلفهم إذا جاء اخلصيلِّ ليهم، ونُ إ كلبعض ذ

: لقول الصادق  ر،جاوالف الربِّ  ها إىلٰ أدائ ٰى رنا فإنَّ  ةنااألم

 ». حلسني بن عيلٍّ تل اقا إىلٰ  ألمانة ولوا وادُّ أ «

*   *   * 

 ):هـ٣٨١صدوق (ت االعتقادات/ الشيخ ال

 ٰى ع، فمن ادَّ موضعه يف غريء والظلم وضع اليش ]]٣٦[[ص 

  ة يف غري مامن وضع اإلم مللعون، وااإلمامة وليس بإمام فهو الظامل 

 هو ظامل ملعون.لها فأه

ْد َجَحَد  َبْعِدي َفقَ  تَهُ مَ إَِما ي�ا  َعلِ دَ حَ جَ  نْ : «مَ النَّبِيُّ  َل اَوقَ 

ِيت، وَمْن َجَحَد نُ ُنبُ  ِيت وَّ  ». َجَحَد اهللا ُرُبوبِيَّتَهُ َقدْ فَ بُوَّ

، َأْنَت  : «َيا َعِيلُّ لَِعِيلٍّ   بيُّ الن ] َوَقاَل ]٣٧[ص [/

 دْ قَ فَ وَمْن َأْنَصَفَك ، يَمَك َفَقْد َظَلَمنِ َظلَ  نْ مَ ْعِدي، بَ  ملْظُلومُ ا

ِين، ْن َواالَك َفَقْد َواالَجَحَدِين، ومَ َدَك َفَقْد َجحَ  ، وَمنْ ْنَصَفنِيأَ 

نِي، وَمْن َعَصاَك اعَ طَ َفَقْد أَ اَعَك  َأطَ اَك َفَقْد َعاَداِين، وَمنْ َعادَ  وَمنْ 

 ِين». اَفَقْد َعَص 

من   ةئمَّ واأل ؤمنني عيلٍّ ري املأم ةحد إمامج نقادنا فيمتواع

 .ياء ألنبا ة مجيعجحد نبوَّ  منة لنزمأنَّه ب بعده 

من  بعده  واحدًا من وأنكر   بأمري املؤمنني ادنا فيمن أقرَّ واعتق 

ة األ ة نبيِّ ء و يا يع األنب  بجم من أقرَّ ، أنَّه بمنزلة  ئمَّ   .نا حمّمد  أنكر نبوَّ

 وَّ ا َكاملنْكِِر ِألَ ِخِرنَ ِآل  نْكِرُ ملا«: اِدُق اَل الصَّ قَ وَ 
 نَا».لِ

ةئ: «اْأل  يُّ بِ نََّوَقاَل ال ُهلُْم َأِمُري ، َأوَّ َعَرشَ  ْعِدي اْثنَا بَ نْ مِ  مَّ

َطاَعتِي، ْم هُ َطاَعتُ  ائُِم،اْلقَ  ُن َأِيب َطالٍِب وآِخُرُهمُ  بْ َني َعِيلُّ املْؤِمنِ 

 .»َفَقْد َأْنَكَرِين  ُهمْ ِمنْ اِحداً وَ   َأْنَكرَ نْ يَتِي، مَ وَمْعِصيَتُُهْم َمْعِص 

اِدُق وَ  نَا  لظَّاملَِِني لَ َدائِنَا واَأعْ  رِ  ُكفْ  َشكَّ ِيف نْ «مَ  : َقاَل الصَّ

 َفُهَو َكافٌِر».

ي،  دَ َولَ ُمنُْذ ومًا َمْظلُ  : «َما ِزْلُت املْؤِمنَِني ُري َقاَل َأمِ وَ  ْتنِي ُأمِّ

َمدُ لا ُيِصيبُهُ  الً َكانَ يأنَّ َعقِ  ٰى َحتَّ  وِين ُقوُل َفيَ  رَّ وا  ٰى تَّ حَ : َال َتُذرُّ َتُذرُّ

وينِّ فَ  ،اي� َعلِ   َرَمٌد».  ِيب  ا ومَ يَُذرُّ

*   *   * 

 ):ـه٤١٣فيد (ت ح يف اإلمامة/ الشيخ املاإلفصا

ا اخلرب: فهو ]] ٢٨[[ص  ه قال: أنَّ   النبيِّ تر عن املتواوأمَّ
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 اة»، وهذيَّ لهت ميتة جا مازمانه،  م«من مات وهو ال يعرف إما

  ن ع هباإلمام ُخيِرج صاحب] ]٢٩ص [[/ نَّ اجلهليح بأرص

 سالم.إلا

*   *   * 

 ):هـ٤١٣شيخ املفيد (ت املقاالت/ الأوائل 

 :أمري املؤمنني  مني عىلٰ قدِّ تقول يف املال - ٤]] ٤١[[ص 

 ريأم عىلٰ  منيأنَّ املتقدِّ  ة عىلٰ من الزيديَّ ري وكث اميَّةاإلمت اتَّفقو

تأخريهم ب مل فاسقون، وأهنَّ الَّ ُض   ]]٤٢[ص [/ املؤمنني

 ) عليه وآلهوات اهللاصل( ام رسول اهللامقن ع  أمري املؤمنني

عتزلة امل تدون. وأمجعويف النار بظلمهم خملَّ  عصاة ظاملون،

خالف  ىلٰ ة عشويَّ ئة واحلواملرجة زيديَّ واخلوارج ومجاعة من ال

م مل أ  ، وزعموامذلك ودانوا بوالية القو مري أل اعوا حق� فديهنَّ

ن واجلميعة مج اروخلا من أهل النعيم إالَّ  مأهنَّ و، املؤمنني 

ءدية فإالزي م تربَّ د يف ة، وزعموا أنَّه خملَّ صَّ وا من عثامن خاهنَّ

 .ؤمنني مري املأ  عىلٰ مه حداثه يف الدين ال بتقدُّ إم بياجلح

*   *   * 

ي ركنإلمامة وما ية جاحديمالقول يف تس - ٦ ]]٤٤[[ص 

 رض الطاعة:من فة لألئمَّ  عاىلٰ هللا تب اجما أو

ة وجحد ما مَّ امة أحد األئنكر إم من أأنَّ  عىلٰ  ةميَّ امإلاقت واتَّف

للخلود  مستحقٌّ  ر ضالٌّ كاف والطاعة فه من فرض  وجبه اهللا تعاىلٰ أ 

خالف ذلك وأنكروا كفر من  عىلٰ لة املعتز وأمجعتلنار. يف ا

بام دون عضهم ولب ةخاصَّ  قسفبعضهم بالل ، وحكمواهذكرنا

 عصيان.ن الم قالفس

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض د املالسيِّ  /لم الكالمع يف ة ريالذخ

ما  ن عىلٰ يرو مهنَّ إف ةاإلماميَّ ا أصحابنا فأمَّ  ]]٥٣٥[[ص 

فة واجبة يف أصل معر الل بكلِّ خو اإللكفر هذكرناه، وجيعلون ا

 .ه كفرأنَّ  ة يفبوَّ نف يف الالمامة باخلاإلالف يف خلوقوع، ويلحقون ا

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧احللبي (ت ح الصال أبو تقريب املعارف/

 أو واحدًا منهم. امن ملن جهلهم ]] وال إي١٧١[[ص 

*   *   * 

 ة]:يَّ يان كفر القوم ومناقشة الزيد[ب  ]]٣٦٨[[ص 

ة يف ثناه من القبائح الواقعة من الثالذكرما ت حدوث إذا ثبو

ذا بطلت لك، وإذ فاقهم عىلٰ التِّ  هبا إمامتهم بلاليتهم بطو حال

 فاق. باتِّ  حالٍ  لِّ ك يفبطلت  يف حالٍ 

 قالً وسمعًا، واقتٰىض ع  املؤمنني تت إمامة أمريإذا ثبو

مني املتقدِّ إمامة ت الواجبة لإلمام له، وفسدت لصفااوهتا ثبوت ثب

 ُأصولنا وُأصوهلم. عىلٰ  عليه

امتهم من   بإمناً يِّ عهم متدبوممَّن اتَّ هم واقع منلثبت أنَّ ا

ة عصمبوجوب  ال ق  دأح نَّه الوغريهم كفر، أل  ربتهاحم

ن أثبت م ألنَّ كلَّ بإمامتهم، والقوم ومن دان  قطع بكفر ام إالَّ اإلم

 ك.قال بذل أمري املؤمنني  ىلٰ ع صَّ الن

بام  ة، النعقاد اإلمجاعة خالف الزيديَّ ريقالط يف هذهيقدح  وال

 ة.يديَّ لزامذاهب  حدوث قبل زمان بهألاوانقراض  اه،قلن

خالف   قط معهوجٍه يس عىلٰ ل دالتترتيب االس أنَّ لنا عىلٰ 

 الزيدية.

قوم، ر الفك قطع عىلٰ إالَّ  بالنصِّ اجليلِّ  ول: ال أحد قالفنق

 .اجليلَّ  نصَّ ر النكِ ا تُ ألهنَّ  لفتيا،ة من هذه افتخرج الزيديَّ 

 ة منئمَّ واأل  نينمأمري املؤين لط من دا خما نعلم وكلُّ وألنَّ 

ًا ذكرنا طرف قد و ،هم تفرهم والدائن بإمامك القطع عىلٰ  ته يَّ ذرّ 

ةام سلف، وفتيذلك فيمن  ، لكوهنم معصومني،  اهم بذلك حجَّ

الً،كانت خطأ لكانوا ُض  ه لوذ فتياهم ه وألنَّ  ه  ُيطلِقما ال وهذا  الَّ

 مسلم. هم في

 التابعنيو ةمن الصحابهم من تابع كفر قيل: أفتقطعون عىلٰ  إنْ 

 اآلن؟ م إىلٰ يهعابوت

  الفتياإنَّ  ذا بقولنا:ه  عن نيغيف كالمنا ما ي  مٰىض د قيل: ق 

ة بتك  صيل بمن]] جهة التف٣٦٩/[[ص  فري األعيان عىلٰ خمتصَّ

مل  ومنآلن، ا ىلٰ ريهم إابة وغنًا بإمامتهم من الصحمتديِّ  مناهلع

 واحد من تجويز لكلِّ وال الوقف ه ُيعَلم ذلك من حال ففرضنا في

 لفسق.وا فرالك

،  إلسالم نهم با ديُّ وت ، م هن كنكم ذلك مع ظاهر إيام م قيل: كيف ي  إنْ 

ومنعكم  هلم، وتعظيمه إّياهم،   تقريب النبيِّ هادهم فيه، و واجت 

  فاة؟ املوا   بكم يف مذاه   الكفر بعد اإليامن عىلٰ قوع  و من  

نفس ل األله وبذاظاهرة باإليامن واالجتهاد يف أفعاملقيل: 

كونه  طن له وال عىلٰ امطابقة الب لُّ عىلٰ دي الته ل يف نرصاومواأل

 مور ال يعلمهاكانت هذه األُ ه، إذ به وجهن علم قصد ع اً رداص

م الغيوب، و  نها ما نصَّ عليه سبحانه.م ملَ إنَّام ُيعإالَّ عالَّ
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ووضح الربهان بكفرهم وموهتم  ذلكفيهم ب صَّ نا النذا فقدفإ

أظهروا  جهالً، وإنْ  انك  نهمماملايض  دا االعتقنا أنَّ ، علمهعلي

ابًا،  املعتقد ثو هباميستحقُّ  ري وجهه اللغ لامً عيامنًا أو تقليدًا أو إ

ي له وجب،  الذ هود به ووجهالعلم املقص تحقاقه عىلٰ لوقوف اس

تضاه اق  حسب ماذلك كان ك كفر من ووجوب القطع عىلٰ 

 الربهان.

ا تعظيم النب ثباته، ر إذُّ وتع د دليلهقفلمسلَّم،  فغري ، يِّ فأمَّ

، حبه يم لصاتعظ  عىلٰ لُّ يد ال يب واإليناس واملظاهرةرإذ كان التق

 لرباءة منه لكفره.ع مع من جتب احلصول ذلك أمج

طيع م واملتعظيم مظهر اإلسال من رشعه ر رِّ أنَّ املتق عىلٰ 

فلو  لامء،ق العافون ما أوجبه واقعًا لوجهه باتِّ بك شرتطاً ه، مفي

الوجه الذي رشعه  لكان جاريًا فيه عىلٰ وم لقل  تعظيمه مَ ُسلِّ 

 .اطرتشالامن 

مل ينفعهم  ه، ابيَّنَّبام  يف حياته  كفرهم برهان فإذا وضح

 شيئًا، كام ال ينفع تعظيم )مالسال ]]٣٧٠[[ص / عليه(تعظيمه 

و أ  بالعبادة واالجتهاد وهو منافق هراً وه مظاعلم مني من املسل

 ق التكليف به.تعلَّ  ذيلالوجه ا ريو عامل لغد أ مقلِّ 

*   *   * 

يوجب وم ال له القأنَّ ما عمب  القن م [ردُّ ]] ٤٠١[[ص 

 الكفر]:

مري  أ  مني عىلٰ لَِّم لكم خالف املتقدِّ قيل: فهب ُس  نْ إ

 مهمبتقدُّ وله  ورسهللا تهموأتباعهم، وحمارب  املؤمنني

ليه؟ ع نيوا مرصِّ فر مضالف كوحرهبم، من أين لكم أنَّ ذلك اخل

 ه؟من بةول التالعفو عنه أو حصوجيوز  يكون فسقاً  أنْ كرتم أن امو

 ار عىلٰ واخللود يف النيهم بالضالل ياكم فمن فت وذلك يمنع

 ُأصولكم يف ...

،  عهمن أتباوأعيا أمري املؤمنني  مني عىلٰ دِّ ملتقاقيل: إنَّ 

غرية،   واملوسامل يد وخالد وأيب عبيدة وعبد الرمحنوسعكسعد 

 الن:رج مهية فمَّ فاألُ 

اهللا  ة اعط م عىلٰ ئل بإيامهنم وموهتا قا]] إمَّ ٤٠٢[[ص /

 . رسوله وطاعة

 .رسوله و م هللا تعاىلٰ قائل بخالفه أو

  ذلك اخلالف كفر ماتوا عليهإنَّ  :الثاين قالوكلُّ من قال ب

 النار.يف اخللود به وا قُّ واستح

 هنغفرا حُّ س بكفر يصقًا ليه فسنكو ٰى وتسليم خالفهم، ودعو

 ع.، خروج من اإلمجات منهمحصل أو ثبوتهداء، ابت

ة  ياهنم احلكم ائل عصيم الستسل مقتٰىض  ىلٰ عب جفي بصحَّ

 فتيانا. 

عصمة الرئيس قال  والً الرئاسة عقوأيضًا، فكلُّ من أوجب 

أمري  عىلٰ   اجليلَّ نصَّ ال من أثبت ذلك كلُّ فلو ك فيهم بغيًا،

فتها سة وصرئالا برهان ناولذا ك - ل بذلكقا  املؤمنني

هم، جب عليالفهم للواخ بتث - هانَّبيَّ واضحًا بام  اجليلُّ  والنصُّ 

 وا عليه.ونه كفرًا مضوك

ة  ملعارف العقليَّ لة افاهتا من مج، فإذا كانت اإلمامة بصوأيضاً 

بأمري   د النبيِّ بع صهاصُّ ت ختوقد ثبكفر،  والتكذيب هبا

ةضح اابو املؤمنني  م احلك وجب ا،دهحبج مهن، وتديُّ حلجَّ

 بكفرهم. 

مري إذا ثبت ألف ق،افباتِّ  امٌّ فرض اإلمامة عوأيضًا، ف

نَّة ثبت بالكتاب و  ؤمننيامل كفرهم بجحدهم ما يعمُّ السُّ

 لصوم.ة وارضه، كالصالف

  مامة عيلٍّ م إإنكاره ىلٰ تتان عان مثبقيل: هاتان الطريقت إنْ 

 ذلك. عىلٰ  واني، فدلُّ مستحلِّ 

من قصدهم،  ن ومتيقَّ  لتأمُّ  ٰى بأدن هلمان حم مولعمقيل: ذلك 

شيعة   من خالفها منليه، وتقطع ععة بأرسها شيال نَّ حه: أ وضِّ يُ 

سلفهم،   تيا إىلٰ الف همضيفني هذ مني يدينون بنفي إمامته،املتقدِّ 

 ن استحالل.ة عاإلمام كاريف إن اللبس فارتفع لذلك

  نينمؤن أمري املمن دي علومم]] وأيضًا، ف٤٠٣[[ص /

م قولا ركف قطع عىلٰ لصاحلني الوشيعتهم ا  عصومنيته املّريَّ ذو

فًا عن  فتياهم بذلك خليف النار، و دهم بهه وخلووموهتم علي

ة يف النسب والشيعة يف ّريَّ الذ قعصار بإطباسلف، وانقراض األ

ة  حجَّ   إىلٰ الستنادها يف كلِّ عرص -ة تيا حجَّ الفليه، وذهب عامل

ا متنارصة يف كيف هبفت، فلك د واحعرص يفلو ثبتت  -معصوم 

 املتوالية؟األعصار 

رمتوه؟ من حال من ذكم ذلك  علمتن أيِّ وجهٍ وم: لقي إنْ 

ة هذه اإلأبينوا   دها. اضافة من فسعنه لنعلم صحَّ

ا تديُّ  صلوات اهللا  (ته يَّ ة من ذرّ واألئمَّ ؤمنني ن أمري املقيل: أمَّ

 ه:جووبذلك فمن  )عليهم

 العدوِّ و ة الويلِّ بحرضنهم َظ عُحفِ  م، وماهلاح ل: تأمُّ أحدها
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ن الشافعي  ُيعَلم بدي، كاممبصالهتم املقوِّ  طعلقا من اإلزراء عىلٰ 

 م.وبوالية القك وأيب حنيفة ومن تبعهم ومال

اهللا  إىلٰ هبم وتقرُّ بذلك، ارهيم منها: تواتر شيعتهم عنهم وذر و 

من  ونهلما حيم  لو ب ق و يهم ولِّ هم هبم وتص ا وإليهم به مع اختص  تعاىلٰ 

  هم ين د  نكا  هذه احلال، ولو مع  هم األموال، وتعظيم  قوق ح 

به ألنكروا عليهم يعتهم ويدينون تهم وش ذّريَّ هر من ما يظ  بخالف 

  فيه.موافقتهم هلم    ذلك دليل عىلٰ فقد   منهم، ويف   وبرئوا

ا ف ري من وة بذلك، فالعلم الرضلشيعة والذّريَّ ن اطريق تديُّ أمَّ

 األمن واخلوف. حال عىلٰ  شعاراً  مه ذام اختِّ حاهل

 وب: رض ، فعىلٰ بةحاصال ن عدا من ذكرنا منا موأمَّ 

، ر، وأيب ذرٍّ ن، وعامَّ إيامهنم: كسلام ب مقطوع عىلٰ ها: رضمن

عب،   بن ك، وُأيبوخزيمة، وعبد اهللا بن مسعود يفة، ذومقداد، وح 

ل ثام أ ألسلمي، يفا اس وولده، وبريدةاخلدري، والعبَّ  عيدوأيب س

]] ٤٠٤/[[ص  ، العارفنياملؤمنني  أمريعة يء من شالؤهل

 إلمساكه.  مسكنيته، املني بواليتصِّ خملا ،بإمامته

من عني بيتعيَّنوا جهة اجلملة، مل  م عىلٰ ب معلوم إيامهنورض

 من نذكره.باع ني اتِّ ذكرناه، ومل يتبعوا الظامل

ن ونين يد ذيلا مناه، وهم بعني من قدَّ ار غري متعنيَّ فَّ ب كُ ورض

الن: منافق يظهر ج، وهم ر املؤمنني مرية أ مامإبجحد 

قليد بغري اإلسالم عن تلظاهر معتقد ن الكفر، وبطوي مالاإلس

ة واقعة غري موحجَّ   مني. بإمامة املتقدِّ  جهلهبقعها يدين ة أو حجَّ

وإيثار الرئاسة وإرادة يا  الدنبُّ حُ محلهم اق سَّ ورضب فُ 

 بنيباع املتغلِّ اتِّ أو ، مرألهلذا ا حالرتشُّ  ىلٰ الرؤساء ع داحلظوة عن

، دينه قه إىلٰ وسواب تعاىلٰ عند اهللا  مهنامإي رغبًة عندهم، مع ثبوت

  ضالل وهم بفرضها ، ودينة أمري املؤمنني وعلمهم بإمام

 عظم.اد األوالسو منكرها، فهم اجلمهور األكرب

*   *   * 

 :)ـه٤٦٠(ت  يسشيخ الطولا ات)/ رسائل (املسائل احلائريَّ ال

وقد استفرسوا   ،ركفاجلهل باإلمام  ب: اجلوا]] ٣١٧[[ص 

 .و ضاللكفر  ةميت هوا والقعنه ف

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠(ت  الشيخ الطويس /عتقادات)ل (رسالة يف االرسائال

ومل  من مات: « عن قول النبيِّ  مسألة: ]]٣١٧ [[ص

ات بال م ن: «م هلوقو، »ةً جاهليَّ  م زمانه مات ميتةً إمايعرف 

ل هاجل جيوز عليه، ألنَّ  اوت الوهذا تف، »ةً يَّ جاهل ةً تية مات ميَّ وص

له دته وحسنت أعامعقي ومن صحَّ يامن، عن اإلج رِ ام ُخي ماإلب

عن اإليامن، فام الكالم يف ذلك بة ال خيرج وأخطأ يف ترك الوصيَّ 

 ؟ٰى واختلفتا يف املعنان قت العبارتفاتَّ  لك إذاذ

ا هو فقالونه عوا تفرسسا وقد ،كفر اممإلل باهاجل اجلواب:

 ل. و ضال كفر ةميت

غري  ة من اجلاهليَّ عبادة  عىلٰ  د به املوتراملاف ةا ترك الوصيَّ وأمَّ 

 .راً فاعل ذلك يكون كاف أنَّ  ال ،ةوصيَّ 

ا وأهنَّ  اعنه ة رغبةً يكون املراد: من ترك الوصيَّ  أنْ  لوحيتم

ون كي هلك فإنَّ ان كذك  نم فإنَّ  ،فيها باً مسنونة وال مرغَّ  يستل

 عم ]] من رشعه ٣١٨[[ص و معلوم /ينكر ما ه هنَّ أل اً افرك

تَِب : ىلٰ له تعايف قو به القرآن طقن ام
ُ
يُْ�ْم إِ  ك

َ
 َعل

َ
 ا َحَ�َ ذ

 
ْ
ُم ا� ُ� َحدَ

َ
 َموُْت إِ أ

ْ
  تَ ن

ُ
وَِصي�ة

ْ
 ا�

ً
ا ْ�  .]١٨٠ة: [البقر َرَك خَ

*   *   * 

مة احليلِّ   :)ـه٧٢٦ (ت األلفني/ العالَّ

ة  طف عامٌّ امة ل إلم ا اين: لث ا  ث البح  ]] ٢٣[[ص /  لطف والنبوَّ

سيأيت، اإلمام ملا  بخالف  حيٍّ ان من نبيٍّ زم ال  وِّ إلمكان خل ، خاصٌّ 

هذا أشار  ، وإىلٰ صِّ اخلا  نكار اللطف رشٌّ من إ  اللطف العامِّ وإنكار 

  هم». صالً ورأسًا: «وهو رشُّ ة أ نكر اإلمام م   ه عن بقول  الصادق 

*   *   * 

 ):هـ٨ قي (قتائعبن الا /ني اح والتبياإليض

  منهم غريحدٍ والد حمسألة: قوله: اجلال: (قا]] ٤٢٤[ص [

 .)مؤمن

 من نقالً متواترًا أنَّ  عنهم  َل قِ نُ  أقول:]] ٤٢٥ [[ص/

 ملا تبنيَّ  ةحجَّ  وقوهلم ،األحياء فقد أنكر األموات  مناً أنكر واحد

 قّل فأ ،ترًا أيضاً متوا بيِّ نلعن ا َل قِ ن وجوب عصمتهم، وكذا نُ م

 ندعو ،ه غري مؤمن منهم أنَّ أنكر واحداً  نكرهم أومن أ  جاترد

  ومنكره كافر. ،ه منكر النصِّ ألنَّ  ،كافراً يكون  هأنَّ  عض أصحابناب

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦(ت  املقداد السيوري /يَّةإلهلااللوامع 

باهللا   منهم مل يكن مؤمناً  احداً د وومن جح]] ٣٢٥[[ص 

 دك، من أنكرة من بعألئمَّ وا تأن ،يلُّ ع : «ياله ، لقواىلٰ عت

 .»ينمنكم فقد أنكر واحداً 

*   *   * 
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 ):هـ١٠(ق األحسائي /)٢ج ( احلادي عرشالباب  عىلٰ  رشح

خاَلف  َمنْ  اعتقاد أنَّ  وجوب صل التاسع: األ]] ٧٨٩[[ص 

ق يصد  هم أهل اخلطأ، ال ة كلِّ إلسالميَّ ق ارَ من الفِ  ة اميَّ ب اإلم مذه 

م تركوا أصًال قيقّي؛ ألهنَّ سالم احل  اإل وال نإلياما مس ا أحد منهم  عىلٰ 

هم من إمامت   صوص عىلٰ ة املن ألئمَّ مامة اتقاد إ ين وهو اعدِّ ال   ول صمن أُ 

بًا ذوا مذه وال واألفعال، واختَّ األق  خالفوهم يف اهللا ومن رسوله، و 

 صولد اجتهاداهتم املخالفة ُأل بمجرَّ  بهم غري مذه  ] ] ٧٩٠ص [ [ / 

صول اخلامس من أُ  اإلمامة هي أنَّ  ىلٰ عوا ع أمج  ةميَّ ما إل ا ن؛ ألنَّ ي الدِّ 

نكر من أ  هم، وكلُّ زعمه خمالفو  وع كام ن الفر ا ليست م هنَّ وأ  ين الدِّ 

يامن اإل  اإليامن؛ ألنَّ  ٰى ن مسمَّ رج ع خ ة ينيَّ دِّ صول ال شيئًا من اُأل 

 هها وأنكرمن من جهل شيئاً  صول اخلمسة، وإنَّ األُ من اعتقاد ب ركَّ م 

  س بمؤمن.فهو لي   -   ال  أو  ه د خالف ق ت ع ا سواء   - 

الدم  حلقن  الم املوجبساإل ٰى ! ال خيرج بذلك عن مسمَّ نعم

 اة. واستندوذلك مجيع اإلماميَّ  عىلٰ طهارة العني، وعصمة املال وو

ولوا: ال يق ٰى ناس حتَّ الاتل ق أُ  أنْ ُت ِمرْ أُ «: قوله  ذلك إىلٰ يف 

ءهم  دماي منِّوا نلوها حقاق  هللا، فإذاّمد رسول ا حم  اهللا وإينِّ إله إالَّ 

من  أنَّ  عتقدوا. فلهذا ا»اهللا ىلٰ ها، وحساهبم ع بحقِّ وأمواهلم إالَّ 

؛ ملا  مناً ؤم مل يكن م املشار إليهاالثني عرش ةًا من األئمَّ أنكر واحد

َكم عليه يف الدنيا ُحي  ه مسلمكنَّ، لمةملتقدِّ ت عليه األحاديث ادلَّ 

اب لثوا نَّ أل ؛هالكون مهآلخرة كلُّ مني، ويف الساملبأحكام 

 بإمجاعمن ذكرناه ة اممإ دن ومل حيصل بدون اعتقاوط باإلياممرش

 ة.ميَّ اإلما

*   *   * 

  ار:

 :)هـ٢٦٠ن (ت اإليضاح/ الفضل بن شاذا

ناس بال ك التر هللا ]] وأمجعوا أنَّ رسول ا١٨٩ص [[

كر مل ب ام أنَّ أب، ثّم زعمتاوتارليختاروا ألنفسهم إمامًا فاخام إم

 ممتعفجعلها لعمر، ثّم ز  ما صنع رسول اهللا نعيص أنْ َض ري

بام صنع  وال سول اهللا َض بام صنع رمل ير ابخلطَّ بن ا عمر نَّ أ 

 .تَّةسجعلها يف  ٰى أبو بكر حتَّ 

ك إذا لربِّ ول ر: ماذا تق بكيبالوا ألثّم رويتم أنَّ املسلمني ق 

 يعنونًا ظغلي اظ� ف نايت علي]] وقد ولَّ ١٩٠ [ص[] /قدمت [إليه

خري  ليهمفت عخلَّ : هل ل؟! أقوفوين بريبِّ وِّ عمر؟ فقال هلم: أُخت 

ة] حمّم قال: أفأتهلك، ثأ   ّمد كالنعل اخللق؟!رك [ُأمَّ

 ركهمت  فلقدالناس بال خليفة عصيانًا هللا بكر كان ترك أيب فإنْ 

تم ادَّعيإذا قلتم و اهللاول رس ال خليفة] فطعنكم عىلٰ ب  [النبيُّ 

ته  عاىلٰ تهللا ه ااه توفَّ نَّ أ   بال خليفة.وترك ُأمَّ

م اهللا أو فس التي حرَّ تل النق أو ق و رس أ  ٰى زنن م نَّ أ ثّم زعمتم 

فر وال خيرج عن امللَّة وال  يكالنها أنَّه اهللا ع ٰى كبرية هن كلَّ  ٰى أت

ن علامئكم عويتم  رذنبًا، ثمّ  ٰى وإنَّام أت ولهاهللا ورس عٰىص  ه:يقال ل

ولون وما وحيكم اعقلوا ما تق ،كفر فقد خليفته ٰىص من عأنَّ 

هذا، ولو  سالم أقبح منيف اإللحدون ع املشنَّ ما اهللاتتكلَّمون فوَ 

 صحابكم عىلٰ تم أ مم حكمه ألق م ما تتكلَّمون به وعرفتعقلت

لجَّ يف طغيانه وهبتانه من بته منه، وبلت توورجع ق التوبة فمن تاب 

 السيف. عىلٰ  عرض

   *   ** 

 ): هـ٣٨١لصدوق (ت اشيخ ال /ينالدِّ  لكام

 :اهللا إالَّ يفة لاخل ارتخي ليس ألحد أنْ ]] ٣٩ص [[

 وَ  :اهللا  قولو
َ
 ق

ْ
 َر�� �ِذ

َ
 ال

َ
َمال

ْ
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َ
 ك

�
ِة إِ�   جَ ئِ�َ

ٌ
 ِ� اِعل

 ا
ً
ة

َ
ِليف رِض خَ

َ ْ
ن، (جاعل) أل هبا نفسه، صف هللا التي وصفة ا منوَّ

 : ولهوميزانه ق
�

 ِمنْ الٌِق �َ�َ خَ  إِ�
ً
نه  ]،٧١: ص[ � �ٍ طِ  ا فنوَّ

 اً ق برشخيل أنْ ام وجب إلما ارتخي أنَّه ٰى سه، فمن ادَّعووصف به نف

 احد.ويف حيِّز  بطل اآلخر إذ مها ٰى ملعنامَّ بطل هذا امن طني، فل

عصمتهم مل ضلهم وف ة يفووجه آخر: وهو أنَّ املالئك

ٰ  ٰى حتَّ ام حوا الختيار اإلميصل  واحتجَّ  ،مبنفسه دوهن لك اهللا ذ توىلَّ

الئكة يكن للم ملا مل رهااختي ال سبيل هلم إىلٰ ة خلقه أنَّه عامَّ  عىلٰ  به

  اهم يف تهم ومدح اهللا إيَّ م ووفائهم وعصمليه مع صفائهسبيل إ

 ِعبَ ل قوله سبحانه: ، مثةآيات كثري
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فه واجلهل كيف الس نبام فيه م ]] ثّم إنَّ اإلنسان٤٠ص [[/

مثل الصالة  امةون اإلمم دذا واألحكالك، فهذ له يستتبُّ  ٰى وأنَّ 

خلقه،  ذلك إىلٰ  من يئاً ش اهللا  لكذلك مل ي  وغريحلجِّ اوالزكاة و

 أرسها؟قائق با واحلهام كلِّ حكألل عام اجلوكل إليهم األهمَّ  فكيف

*   *   * 

مة يف ذلك احلكوها. ء كلَّ آدم األسام علَّم اهللا ]] ٤٦[[ص 

الَّ من طريق ت إستعبادااالامء ووجوه األس ىلٰ ول إأيضًا أنَّه ال وص
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 عاقل شخصًا أبرصه لو نَّ ذلك، أل ىلٰ ه إمتوجِّ العقل غري والسامع، 

إليه إالَّ سبيل  مه والستخراج اسا ىلٰ إل بعيد أو قريب ملا توصَّ من 

امع، الس ةباب اخلليفالعمدة يف  فجعل اهللا  ن طريق السامع،م

 ريقر من طتياار إذ االخاالختيباب ه امَّ كان كذلك أبطل بـول

ضوعة مو ءواألسام ءاألسام ىلٰ ة موضوعة عفية اخللاآلراء، وقضيَّ 

 لنصِّ ه يصحُّ باأنَّ  اممبه ومعه مذهبنا يف اإلالسامع، فصحَّ  عىلٰ 

ا بواإلشا م� عَ  :مر يف قوله اب اإلشارة فمضرة، فأمَّ
ُ
َرَضُهْم �

 ٰ
َ َ

�  
َ

َمال
ْ
 ىلٰ ض مبنيٌّ عب العرفبا ]،٣١[البقرة:  ئَِ�ةِ ا�

 ٰى عنم سمع، فصحَّ ال  عىلٰ يٌّ بناإلشارة، وباب االسم مص والشخ

 مجيعًا. نصِّ ة والشاراإل

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦(ت  املرتٰىض سيِّد ة (خ)/ اليَّ لسبراطجوابات املسائل ال

ل هتحيل قول أ بامذا يسسألة الثانية: امل]] ١٨٣[[ص 

ن ري مكث  فيخطئ يفرجالً   يُّ نبخيتار ال عتزال: إذا جاز أنْ اال

ة األُمَّ ار تخت ز أنْ وجي َم الفلِ وال عتب،  ... فعاله فيعزله وال يرجعأ 

يه إنكارها عل نكا كم فيه كذلك؟ ... وإالَّ اإلمام ويكون احل

 والعتب عنها. به مسقطًا للومواستبداهلا  هلا لهوعز

ه ختتار نَّ اإلمام ممَّن ال جيوز أنْ : أ- قياهللا التوفوب -اجلواب 

ة، ألنَّ األُ   لنا عىلٰ ، وقد دلَّ اً يكون معصوم صفته الواجبة له أنْ  نم مَّ

صحُّ من أهل االختيار ، والعصمة ال يوىلٰ ة األُ سألك يف امللذ

م اخيتصُّ هبا  َلم منال ُيعبموضعها، و ةرفعملا لغيوب جلَّت إالَّ عالَّ

ة اختيار اإلمامسد تفهذه اجلهة عظمته، فمن   وليس .كليف األُمَّ

من  زعصومًا، فجايكون م ه غري واجب أنْ نَّ األمري، ألكذلك 

وله  ،وعٰىص  ٰى زله إذا جنه ويعاهرظ ه عىلٰ راتخي أنْ   النبيِّ 

مة ام مل جيب عصوإنَّ  دل به،ٍة ويستبزلَّ  ريغ نيعزله م أيضًا أنْ 

 تاج إىلٰ الح يكن معصوماً وجبت عصمة اإلمام لو مل األمري كام 

ة إجت األُ  احتاإمام يكون وراءه كام وال  إذا كان ال إمام له، وليهمَّ

إذا مل يكن  نَّه، ألك األمريلذكته. وليس صمه ثبتت عديد فوق ي

مه ويُ  معصوماً  ، وهو إميده،  ويأخذ عىلٰ ه بؤدِّ فله إمام ُيقوِّ ام الكلِّ

 األمرين.بان الفرق بني ف

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  السيِّد املرتٰىض  /)٣ج مة (ايف يف اإلمالشا

د  دتمد عليه يف عما اع الكالم عىلٰ  يف صل:ف ]]٢٠٧[[ص /

 لإلمامة: ينالعاقد

 بتثال بدَّ من العقد حيث إنَّام قلنا: إنَّه اب: (لكتال صاحب اق 

مناه أ  بام قط، فال بدَّ من يصلح لإلمامة فإمامًا بأن   يصرينَّه القدَّ

حصل ه إذا  من يقول باالختيار أنَّ كلِّ عند  د، وقد ثبتأمر زائ

ك، ذليام عدا فًا، واختلفوا رضا أربعة صار إمام د بواحعقد من ال

 مكَ ُحي  رنه اإلمجاع جيب أنْ مًا من دليل، فام قاه إما  بريفيام يص فال بدَّ 

م االعرتاض بأهنَّ ة وأجاب عن يَّ بالزيدنفسه  ، ثّم عارضه)ب

قول ه إنَّام اعترب إمجاع من يوأنَّ  ،بعض الوجوه قائلون بالنصِّ عىلٰ 

 ر.الختيابا

امًا  صري إمال ي يف الناس من يقول:قيل: أليس  فإنْ : (قالّم ث

  ة، وهذه طريقة العامَّ  البلد الذي يظهر به؟ة من فَّ ارضا الكب إالَّ 

لمذهب يليس ذلك ب ه:ل لقي مناه طَعن به فيام ق فيُذَكر ويُ  تحصَّ دَّ

يف ة اصَّ خالفت اخل ة وإنْ ربوا العامَّ اعت م ربَّاممن اإلمجاع، ألهنَّ 

يدلُّ أحد ما ، وباسق املهتوك إذا غلوا بإمامة الفقالام وربَّ ، ذلك

 أيب بكر، ألنَّه بايعهاع الصحابة يف بيعة ن إمجت مبلك ما ثذ عىلٰ 

 ٰى عن]] و٢٠٨، /[[ص م ذكره...)ما تقدَّ  عىلٰ  برضا أربعةد احوال

سيد أيب حذيفة وأُ  ة وسامل موىلٰ عبيد ه برضا أيببذلك أنَّ عمر بايع

ي الذ ما ذكره يف الفصل ري بن سعد عىلٰ وبشصاري ألنا ُحضري بن

مامًا من  من بعد أنَّه صار إ اعهمبإمج د علمناق و(ذا، قال: قبل ه

ل ما ُعقِ  مع ثابت ال بدَّ من سم، فذي تقدَّ وبالسبب ال، له دَ أوَّ

 جيوز وقد حصل له ه البذلك، ألنَّ   أنَّه يصري إماماً يقتيضعندهم 

ال: إنَّ طريقه يق ، وال أنْ خيتالتب عىلٰ  ُحيَمل يه أنْ فاإلمجاع 

يها،  ال جمال لالجتهاد ف ٰى جرامل اارية هذجلااملقادير د، ألنَّ اهاالجت

نه،  ي باإلمجاع عاستغن ألنَّهجيب نقله،  ال نلك فال بدَّ من سمع، 

 يف لو حرضق، وفنَّام اتَّ قول من يقول: إنَّ ذلك إوسقط بذلك 

 الذي دوا له، فإنَّ لعقوينقص  سةمخ عىلٰ يزيد  مااحلال من العدد 

مناه من   .). .من ذلك. عناع له يمارنة اإلمجقمقدَّ

خلالف وا، هفي مجاع يف موضع ال إمجاعله: قد ادَّعيت اإل يقال

ة ال أنَّ اإلمام ر يذهب إىلٰ يقول باالختيا كثريًا ممَّنألنَّ ظاهر، فيه 

ة وتسلإالَّ  تنعقد دًا عد يف هذا ون يعتربها، واليم برضا مجيع األُمَّ

 ثر عدداً كأ  االختيار اه من أهلنرما ذك ، والذاهب إىلٰ خمصوصاً 

 يسول ب،االذي اعتربه صاحب الكتالعدد  ذهب فيه إىلٰ ن يممَّ 

ة يف مثتضعيفه ألهله قالة وذه املتوهينه هل ل هذا املوضع، ا بحجَّ

ان سواء ك، وإذا ثبت خالفه بطلت دعواهاع، اإلمج ٰى عألنَّه ادَّ 

 . ي أو خايصِّ مِّ ، عاو قويٍّ ف أ من ضعي الفاخل
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ة  اصَّ خالفت اخل ة وإنْ عامَّ اع الإمج اعتربوا امم ربَّ قوله: (إهنَّ  افأمَّ 

م األُمَّ مجيع  عترب إمجاعي  من ولق فيه) فليس هذا   ربَّام اعتربواة، ألهنَّ

ة /[[ص  م إذا خلاصَّ فت الخا ]] وإنْ ٢٠٩إمجاع األُمَّ  ملة فيه، ألهنَّ

علوا ال جي أنْ  وىلٰ ة إمجاعًا فأهم العامَّ ا خالفتإذ ةع اخلاصَّ اإمجا جيعلو

ًة وإمجاخلاصَّ خالف مع  ةلعامَّ ا عإمجا اعًا، وليس مجيع من  ة حجَّ

منهم  هتوك، ومن ذهبمة الفاسق املز إماُجيوِّ  ما ذكرناه إىلٰ  هبذي

 رتض بقوله.ذلك فلسنا نع إىلٰ 

تها، صحَّ أيب بكر و  عةبي  بة عىلٰ حا ا ما اعتمده من إمجاع الص فأمَّ 

ا إنَّام انعقدت  يف قلنا ه، ذي اعتربل ا د املخصوصألصل بالعد ا يف وأهنَّ

هلا أنَّ ذلك كالم من وجوه  ، ن قطُّ ما كا  ألنَّه اإلمجاع،  ذا ه  م لِّ ا ال ُنس : أوَّ

قول: إنَّ إمامته إنَّام ي  أنْ  أنَّ لقائلُنسلِّمه ثّم ُنبنيِّ  نْ وقع. وثانيها أ وال 

 ها أنْ نفر الذين ذكرهم. وثالث ال  عقد عليها ال ب مجاع اإلت ب حَّ ص 

جيز دت إمامته بخمسة مل انعق  إذا  مَ ـ ل: لِ و ق ن لِّ ذلك وتجاوز عن ك ن 

  ك.يع ذلمج   عىلٰ ن نتكلَّم  نح و  ؟ دد ع النقصان من هذا ال 

ا الو ل فاألأمَّ ر الكالم أنْ  وىلٰ جه األوَّ الذي  لفصلا فيه إىلٰ  ُنؤخِّ

هبذا اخلالف من  صَّ ألنَّه اختبكر،  يبة أ مإما نعرتض به كالمه يف 

ة ىلٰ ل كالفرع عصن هذا الفحيث كا ته، ثبووختيار الا صحَّ

 .اريختأصل اال من يوافق عىلٰ  اخلالف فيه جاٍر بنيو

ا الف ق ـبكر لضح، ألنَّ أبا لكالم فيه وااين فاصل الثفأمَّ امَّ صفَّ

ن  عند م ذلكسه جمل بيعته مل يربح من ق إىلٰ ن سبمه بالبيعة يد عىلٰ 

 ،ل املدينةعه مجيع أهيبا ٰى حتَّ  إمامته وثبوت اختياره ةيقول بصحَّ 

بالبيعة وهم مجهور  يده يفة وصفَّق عىلٰ السق حرض منهم منف

يض يبايع بيده ور ر لعذر فلممن تأخَّ ومنهم ملهاجرين، وار انصاأل

ن عندهم وم ري املؤمنني كأم اا وأذعن هبالبيعة بقلبه وسلَّمه

 ]] بتجهيز٢١٠الً /[[ص اتغاشم معه اشبني ه من رتأخَّ 

يكون  دون أنْ ربعة بأ ته انعقدتماه أنَّ إمفمن أين ل ، النبيِّ 

 ن ذكره؟ه ممَّ ن بايععن بيعة م اخرتي ملانعقدت باإلمجاع الذي إنَّام 

م أمجوقول ُعِقَد له  ما  لًا من أوَّ أنَّه صار إمام عوا عىلٰ ه: (إهنَّ

ة ة وبيع رضا الكافَّ نَّ ألا ذكرناه، نايف مال ي) مقدِّ وبالسبب املت

كن بينهام زمان ومل يته عمباي ىلٰ إ قة من سبقتاليًا صف ناجلميع كا

ومل ندهم، عليه عباإلمجاع  الَّ إض وفيها اخل ٰى ال التي جرواحل

ن األربعة بزمة عن حال مبايعة الكافَّ ل اإلمجاع من اتنفصل حا

ا رض عمر ثّم عنبيعة  تنفصل ملام يكون معتربًا، ك حُّ أنْ يص

 ًا.يكون معترب نْ ان جيوز أ بزماألربعة وتسليمهم 

امة ُأسيد بن الذي به انعقدت اإلملعدد ة الم يف مجهلاوإدخ

 أنَّ ُأسيد بن قيفة مل يروِ رب السخ ٰى رو مجيع من نَّ أل ف،يُحضري طر

 يفاألُوس، وإنَّام بايع  اعةمج بكر قبل بيعة أيب ُحضري سبق إىلٰ 

 وليها ألنْ اهللا قال بعضهم لبعض: و أنْ  ايعوا بعدامَّ بـلتهم لمج

ة اخلزرج علي ا م فضيلة عليكم، عىلٰ لك البذ مزالت هل الكم مرَّ

رواية  يفة عىلٰ ة السقا فيه قصَّ صنتصق ا يرشحناه يف اخلرب الذ

مل يبايع   فهو يد بن ُحضري لعقد مل يكمل إالَّ بُأسكان ا ربي، فإنْ الط

ة وال مجيعهم معترب يعةتكون ب أنْ  ، فيجبوقومه همِّ ي عنإالَّ مع ب

ة من كيفيَّ روي  وما السقيفة ربتأمَّل خ أربعة، ومن  عىلٰ تَرصُيق

بعة بكر أرإمامة أيب ة حَّ ص يف ة علم أنَّ من اعترب وقوع البيع

مخم  وايات.ُيشَهد به يف يشء من الرمقرتح ملا ال  صوصة متحكِّ

دت  مته انعقماأنَّ إَم لك ا ُسلِّ إذ :يف الفصل الثالث ل لهاويق

لذي ال ا دا هو العدلك أنَّ هذ ة، من أينأربع ورٰىض  ببيعة واحدٍ 

فًا اشك عامجيكون اإل ا اعتربته أنْ ؟ وأكثر ما يقتضيه من فيهقصان

يف عقد  ٰى راعا هو العدد امليكون هذ ا أنْ : إمَّ أمرين عن أحد

يف  داخالً  ٰى عرامل]] ا٢١١/[[ص  لعددايكون  و أنْ اإلمامة، أ 

 العدد نَّ ف يل من أ اإلمجاع كام كش ل: إنَّ تقو ليس لك أنْ ولته، مج

ينقص  وز أنْ ما ذكرته كذلك ال جي عىلٰ يد زي وز أنْ جي ملطلوب الا

لة اإلمجاع وهو أنَّ دال اضحًا،رقًا واألمرين ف نيب نَّ أ  عنه، وذلك

مجاع اإل هما قارن عىلٰ  طلوب زائداً يكون العدد امل نع من أنْ مت

يكون  خلرج اإلمجاع من أنْ ليه د عنَّه لو زاة، ألبالصحَّ شهد له و

ه هذا الوج نَّه عىلٰ نه، أل عاً ون ناقصكي نع من أنْ ة، وليس بامحجَّ 

حلاكم  نفيذ ات ٰى رهذا جيري جمو ة،جَّ ح يكون ال خيرج من أنْ 

يذه وتنف ة االثنني، موضع ُيعتَرب فيه شهادبشهادة أربعة يفاحلكم 

 واضح. هذااألربعة، وشهادة ه  فيا ُيعتَربة مالعرش ادةهبش

ن صنيع  م  تلك ما يثبذ لُّ عىلٰ دكتاب: (ويثّم قال صاحب ال

 بأنْ م يهلإ مبني ستَّة وتقدَّ  ٰى ورفاته، ألنَّه جعله شعند ومر ع

منا).  لك موافقًا ملامنهم، فصار ذواحد  ا عىلٰ جيتمعو  قدَّ

ع  يبا ل: إنْ مر أنَّه قان ععروي قد  سقيل: ألي نْ ثّم قال: (فإ

 أبا عيلٍّ  نَّ شيخنالوا االثنني؟ قيل له: إقتالف اثنان فثة وخاثال

ته، فال آلحاد، وال يشء يقتيضبار اأخ ناخلرب م اذل: إنَّ هقا  صحَّ

مناهظاهر ااع البه يف اإلمجن عَ طيُ  أنْ  جيوز  ، قال: ولو صحَّ لذي قدَّ

ّح مل يص امَّ ملـثة، لكن ذلك لثال بيعةبري إمامًا لقلنا: إنَّ اإلمام يص

َمل ُحي  يمكن أنْ  نَّ اخلربأ -  يعني أبا عيلٍّ  - ر وذكبه، يقال  جيب أنْ 
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 ]] وخالفا٢١٢[[ص /نع اثنان بعد الرضا امت نْ : إده أرانَّ أ  عىلٰ 

نَّ القتل ال اقتلومها، ألفتنة فطلب الالعصا و شقِّ ة هج عىلٰ 

 . الوجه...) هذا ستَحقُّ إالَّ عىلٰ يُ 

 ليكدليل عهو  ما ىلٰ رصت إ أنَّك مورل له: من أعجب األُ يقا

د قع راعيته يفخصوص الذي العدد امل يف فساد ما اعتربته يف

 ٰى رولشاة خترج من قصَّ  ك بأنْ دليالً لك، ومن دلَّ  جعلتهة فماإلما

مل  ٰى أهل الشور امَّ نصَّ عىلٰ ـألنَّ عمر ل عليك، لك والكفافًا ال 

احد خالف و قال: إنْ  ٰى مخسة لواحد حتَّ  ضابر عقد ثابتاً جيعل ال

أحٍد  تَّفقوا عىلٰ ااألربعة  خالف اثنان الواحد، وإنْ وا مسة فاقتلاخل

ف  ا بخال من ستَّة، وهذل العقد ماضيًا بأقلِّ ، فجعننيثلوا االتق اف

 عليه. ٰى ة جر أمر السقيفتم أنَّ ادَّعيتربمتوه، واعا م

   كلَّ نَّ ألء، اآلحاد بيش خبارأ ن م اخلرب  : إنَّ ليس قول أيب عيلٍّ و

صيل الذي التف ٰى كانوا ستَّة رو قوموأنَّ ال ٰى الشور ٰى رو من

ن   مام ذكرناه ومل يرصاد فيآلحامن جهة  ربف صار اخلكرناه، فكيذ

ي الطرب ٰى د روحد؟ وق ريق واستَّة والطا نواك م أهنَّ جهة اآلحاد يف

 س من نفسه: يا يأامَّ ـلنصاري  عمر قال أليب طلحة األيف تارخيه أنَّ 

ز اإلمطال   اهللاا طلحة، إنَّ أب الً م بكم، فاخرت مخسني رجسالا أعَّ

وا رجالً منهم، خيتار ٰى رهط حتَّ لا هؤالء ثَّ نصار فاستحمن األ

ء ع هؤاليت فامجوين يف حفرتمضعوا ذألسود: إللمقداد بن ا وقال

 صلِّ  لصهيب:تاروا رجالً منهم، وقال خي ٰى بيٍت حتَّ الرهط يف 

عبد  وزبري وسعداً الن ووعثام اوادخل علي�  امناس ثالثة أيَّ بال

مر ع نبد اهللا ب عوأحرض - مقد إنْ  -ة الرمحن بن عوف وطلح

مع مخسة اجت وسهم فإنْ رؤ األمر، وقم عىلٰ  له منء يشوال 

] رأسه ]٢١٣دخ /[[ص حد فاشوا ٰى ب منهم وأجالً ر اضورو

ب اثنان فارض ٰى وأب ممنه الً جر اتَّفق أربعة فرضوا وإنْ  بالسيف،

ثة رجالً منهم وثالنهم رجالً الثة مريض ث رؤوسهام، فإنْ 

مو وا رجالً يختارفل ه حكم لنيقيأيُّ الفربن عمر، ف ا عبد اهللافحكِّ

 الذين فكونوا مع مرع نب م عبد اهللامل يرضوا بحك منهم، فإنْ 

ة مامل من مل يعترب يف عقد اإلن عوف. وهذا قوعبد الرمحن بفيهم 

بطالن  ىلٰ أدّل عء  يشبرضا أربعة، وال ريها واحد لغعقدهي بأنْ 

ة الشو ملخصوص منم واعتبار هذا العدد اقوهل  .ٰى رقصَّ

 ابعد الرض  املراد بهأنَّ  ألمر بالقتل عىلٰ ا يلٍّ  عيبتأويل أ  افأمَّ 

 ال يقتيض نَّ لفظ اخلربيل البعيد، ألالتأو ة، فمنل يف البيعخولداو

ذلك  ُحيَمل عىلٰ يف تمله، وك حيالم الرجل الك ٰى ذلك، وفحو

 جهة عىلٰ  لرضا والدخول يف البيعةد امن خالف بعأنَّ  لومومع

عدد  أيِّ  ربة والقتل عىلٰ املحا قُّ نة يستحتفلأو طلب ا العصا شقِّ 

ة ثة يف مقابلعة وثاللة أربني يف مقابثنا رذكل ٰى معن أيُّ كان؟ ف

 اف. ال إنصن ول عليه تديُّ حيم هذا من التأويل الذيثالثة؟ وليس 

ه لعمد أيب بكر سه بعقاب نفتّم عارض صاحب الكث ر وأنَّ

عن ذلك  بامخسة، وأجعتبار رضا اد من غري واحد عقد لواح

ثّم  د،عه ممام املتقدِّ حيصل من اإلمخسة معترب إذا مل   رضاأنَّ ب

لثاين بفعل أيب بكر ثبت اإلمامة ل بعهد اإلمام أنَّ   عىلٰ استدلَّ 

سلمني، ضا امللك برذيثبت أنَّه فعل  ه ملكر أنَّ ، وذرعم ه عىلٰ نصِّ و

 ةحلروي عن ط ما لك عىلٰ ذمن أنكر  صحَّ أنَّه قد كان فيهمقد بل 

 يتلَّ و :قاطع لقولهًا، فجعل الغليظ ايت علينا فظ� ولَّ  ال:ق أنَّه 

 فيجب أنْ نفسه،  ته إىلٰ ، فأضاف تولي نفيسريكم يفُأموركم خ

ًا، ولذلك مل إمام لكونهوجب ذلك هو امل ]]٢١٤يكون /[[ص 

ال يكفي ه عليه ر، ولو كان نصُّ بك عد موت أيببيعة بنف له يستأ

م منه يكون  أنْ  كان جيب و ،العقد له جب استئنافول ما تقدَّ

ده مر بعوم باألمن يق عىلٰ  صَّ ني نْ مل يكن له أ كعدمه إنْ  وجوده

ه كال يكون  نْ أ أنَّه كان جيب  ل الشبهة، وذلكيزي انص�   ،صٍّ ننصَّ

ه كنصِّ يكون  وأنْ  اخلالف قائًام ون يك جيب أنْ  ه كانيف أنَّ غريه نصَّ

 ن أيبل عاالستدالو ةذه الطريقه ٰى ه، وحكنالعدول ع جيوز وأنْ 

 هاشم. 

ه جعل وذلك ألنَّ ، اتيَّ معسة أصل يف الذه الطريقثّم قال: (وهل

 امتملاالَّ بعد مل يتّم إ نْ وإ فبالترصُّ  الوفاة أوىلٰ  يف حال  احلقَّ من له 

 مل يمتنع أنْ  فم هذا الترصُّ لإلما  كانوصايا، فلامَّ ه يف الكام نقول

عهده   صارامنيم إثبات إ ان ال يصحُّ امَّ كـه لذلك، لكنَّ ُجيَعل له

لوال أنَّ وت، فبعد امل تستقرُّ امنَّ إة ام أنَّ الوصيَّ وفاته كبعد  امستقر� 

 ال أنْ  مات لك ثمّ الناس بذ أوٰىص  إذا لوجبمر كام قلناه األ

ل يف  اإل رضاهم ود، ألنَّ ف العق إالَّ باستئناإماماً يكون  مام األوَّ

مًا به لكان ر إماصا وأنَّه لب هإمامًا ب حيث مل يرص  لٍّ به من غري معت

الرضا قرتان لكان اه تأثريًا هدلع نَّ إمامني، فلوال أ إثبات يف ذلك 

 بعده لعهده...). ًا ممايصري إ يوجب أنْ به ال 

لت عليها يف أ لتي عا ٰى عوالد هله: هذقال ي ام د اإلمنَّ عقوَّ

خالفك يف ألنَّ ملن  يس بمقنع،رضا ويثبت به اإلمامة لال يغني عن

 ال م أنَّ اإلمامام تقدَّ ه ممَّن حكيت عنه فيوغري عيلٍّ  من أيب كلذ

ل حقد األإمامًا بع رييص هم مخسة أقلّ  إليه رضا مجاعةيقرتن  ٰى تَّ وَّ
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د مريعة ع بنَّ َم زعمت أ ـيقول: لِ  أنْ   يب بكرأ  نصِّ  إنَّام ثبتت بمجرَّ

من رضا ذلك  إىلٰ  نبام اقرت ]]٢١٥كان ثبوهتا /[[ص  عليه؟ وأالَّ 

نَّ طلحة لك ألمل يرَض املسلمون بذقلت:  إنْ فعة به؟ اماجل

عدا من  رضا كلِّ حة مع الف طل معترب بخيُّ وأ  ل:يخالف، ق 

ة؟ إلماماب ابملطلوب يف ا كثر من مخسة وهو القدرم أ هطلحة و

رضا مخسة مل يقدح لم يس ٰى حتَّ  أمثالهثاله وفلو خالف مع طلحة أم

تها، عمامة له وص ثبوت اإلذلك يف هذا  ام عىلٰ ما أق حة لأنَّ ط ىلٰ حَّ

 يف هذاخالف طلحة ل وه ،يضجع عنه وسلَّم وربل ر اخلالف،

م ومجاعة من بني هاش  مننيؤف أمري املبآكد من خال الباب

 زعمتم الذين د بن العاص وفالن وفالنن سعيلد باوالزبري وخ

م بع اإلمامة عة يف نفس زوا باملناحظهار اخلالف الذي رصَّ د إأهنَّ

 مةانَّه ال يصلح لإلمل: إة؟ ألنَّ طلحة مل يقطلح عىلٰ  وا بذلكدازو

قلتم يف مجيع من  ٰى فظاظته حتَّ  ام تأملَّ منوإنَّ  به، ضٍ ني غري رانَّ وإ

ذلك  عوا منم وبايع وتابع، ومل يرجوسلَّ ريض  ناك: إنَّهه خالف

عد هذا من طلحة ب نر، فهل كامساك وترك النكري الظاهاإل الَّ إىلٰ إ

 ؟الَّ متابعًا مسلِّامً كان إهل ونكري؟  لوقال

ا تعلُّ  ضافة ء، ألنَّ اإليس بيشفسه فلن يته إىلٰ الو ةافضقه بإفأمَّ

كان  إنْ ، و ليهاعواملنبِّه ا حيث كان هو املبتدئ هب من  تصحُّ 

إنَّ عمر عقد  ال:هذا كام يقغري، ورضا ال إمضاؤها يقف عىلٰ 

يصّح د مل لعقاكان  إنْ و هبيعت إىلٰ ن حيث سبق مأليب بكر اإلمامة 

 موت أيببيعة بعد  لهف نأتَ ُتس ه، وليس جيب أنْ غريإالَّ بعد رضا 

، ألما ظ كافيًا عىلٰ  يكن مل ه بنفسكان النصُّ  إنْ بكر  شار أ نَّه إذا نَّ

هو عقد حاله فلك من ه يف حياته وريض القوم بذليإ

ر إ٢١٦ ص[[/  جيب أنْ وفاة، وال لبعد ا ىلٰ ]] مستقرٌّ يتأخَّ

 .ل قد ُأغني عن ذلكوَّ نية، ألنَّ الرضا األعة ثابي اأنف فيهتَ ستُ 

م يكو أنْ ن جيب قوله: (كا امَّ أف  وجوده هصِّ من نن ما تقدَّ

ليم، ولو مل يقارنه لتساا وضرتن به الرب إذا اق كعدمه)، فال جي

 كعدمه.وجوده لكان  الرضا

  يف ه الوصاياات)، وذكريَّ ع يف السمقوله: (إنَّ لذلك أصالً  افأمَّ 

ف احلقوق يثبت الترصُّ من صحيح، ألنَّ كثريًا فغري اب بهذا ال

وما   الفروجق يفوقد الوفاة كاحلثبت بعوال ي حال احلياةا يهف

 تي ذكرها صحيحة يف األموالالة ربعام تكون الاها، وإنَّ جمر ٰى جر

يف   فب الترصُّ ف يف اإلمامة من باترصُّ ال راها، وليسجم ٰى روما ج

مة بعده، مل جيز وا بعهده وعقد اإلماذا رضم إأهنَّ  انَّبيَّ ل، وقد األموا

له  ه ال تأثريدرَّ  العهد بمجه، وأنَّ د وفاتف العقد بعناتئسا كمع ذل

 راره لذلك.لتك ٰى ، فال معنرضا والتسليملوال ال

 عه، وخرج منه إىلٰ تتبُّ يف ال طائل  ٰى املعن هذا ثّم ذكر كالمًا يف

عند كالمنا  ا فيهندنعذكر ما نو نسبق فيه ختيار نحنالكالم يف ا

 .تهيئشوم اد االختيار بإذن اهللافس عىلٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦(ت  رتٰىض السيِّد امل /)٤اإلمامة (ج يف يف الشا

 :تيارمن طعن يف االخ ع كالمه عىلٰ تبُّ ت يف: فصل ]]٥[[ص 

ه ، وأنَّ وجوب النصِّ كالمنا يف  علم أنَّ ا: ٰىض يف املرترشقال ال

يف   م، وذلك كاٍف قدَّ  اإلمامة مقامه تريه يفم غووال يق ،هنم بدَّ  ال

فهو مبطل نه يبع ب النصَّ أوج ءيش كلَّ ألنَّ ار، تيخالا دفسا

 يف إفساد االختيار.  لٍّ قتسف كالم ملتكلُّ  ٰى  معنفال ،ختيارلال

صفاته اختيار اإلمام هو بيان اد مده يف إفسذي نعتال نَّ واعلم أ 

بتها بالنظر ن إصايمك ها، واليلعلمختارين ال دليل ل يالت

ة  كالعصم ،هبا بالعلم ىلٰ عات بيوغم العالَّ  اد، وخيتصُّ جتهواال

 أنَّ يف  ةهه ال شبة، ألنَّ مَّ األُ مجيع  عىلٰ واب والعلم الث والفضل يف

،  بالنصِّ يها إالَّ عل فوقَ يُ  والتيار، باالخ دركستَ هذه الصفات ال تُ 

ال ه أنَّ  أيضاً  ابيَّنَّ، وبا الكتاذه وبيانه يفحه م رش دَّ قا تا ممَّ وهذ

يعلم  نْ بأ فاتذه الصع اعتبار هم اريختة االيقال بصحَّ  مكن أنْ ي

ن هذه صفاته،  ار مياخت إالَّ  فق منهم ال يتَّ فنيكلَّ امل أنَّ  تعاىلٰ  هللا

ملا ال داللة  فاً كلِّ ن ممن حيث كا ف قبيحك تكليذل وقلنا: إنَّ 

 ذلك ه يلزم عىلٰ أنَّ  انَّبيَّ وغريه.  نم ز الواجبيِّ مارة متُ أ  ليه، والع

 هللايعلم ا ئع بأناوالرشاألنبياء  ]]٦ ص[[/ جواز تكليفنا اختيار

دون غريه، ومن   بيِّ الن راختيا الَّ فق منهم إال يتَّ  ختارينامل أنَّ  عاىلٰ ت

ا لن االختيار كاشفاً  كونف يغريها، وكية دون املصلحائع الرش

وجوبه،  علمناذا إنختاره  نْ أ ام جيب الفعل، وإنَّ  عن وجوب

من  لواجبز ايتميَّ  يفوك ؟اً ابع، فكيف نجعله متبوعتيار تفاالخ

 زا قبليَّ يتم ام جيب أنْ فإنَّ  ؟فعلن احلسن بعد الم بيحقه، والغري

 ٰى  معنوال ن قبحه،ؤمَ ه، ويُ م حسنعلَ ما يُ  ليكون اإلقدام عىلٰ  لفعلا

 ضعيفة.لشبهة فيه اف ،الباب هذا لإلكثار يف

هذا الفصل وجدناه تاب يف رده صاحب الكما أونا ع تتبَّ امَّ ـول

، وما قريبوال بعيدف، والوالضعيحشد القوي و يهف عقد مج

 ابيَّنَّقريب، وقد الت لبيس عىلٰ و سبيل التحقيق عىلٰ  ناحابأورده أص

ته، دلَّ بأ م من الكتابام تقدَّ في ناهب، ونرصا البايف هذ ما نعتمده
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 المعتمد، ولك فهو غري عدا ذما وعليه،  دري اب عامَّ وردنا اجلوأ و

 امإنَّ ا فنحابمن أص ن أوردوغريه، وم ابكتلا بملا ذكره صاح دالٌّ 

عر ه مل يَ فإنَّ  ،عيبذلك ب سومل يرد التحقيق، ولي ه،بإيراد بقرَّ 

ق، وصاحب الكتاب يعلم  حقِّ ب واملقرِّ ني املجلمع بمن ا فوناملصنِّ

 به ملتُ ض كُ وحيد يف بعالت عىلٰ  دينوحِّ ملاة أدلَّ  وع ه تتبَّ امَّ ـه لأنَّ 

 فإنْ فه، زيَّ ي وق البا عن عىلٰ ثالثة، وط أو نييلل دح منها إالَّ صحِّ يُ 

ال يلزم  شيئاً يار تاالخفساد  يف اذكرو صحابنا عيب بأنْ أ  كان عىلٰ 

صومهم فيام هو أعظم خل مالعيب الز ش فهذاالتفتيعند التحقيق و

ن غني عت ]]٧[[ص / ةلموهذه اجل يار وأفحم،تباب االخ من

 .لهوط ورده يف هذا الفصل عىلٰ مجيع ما أ و ،غريها

اجلملة التي  عن  يار خارجاً فساد االخت يف دعتمي ن أنْ ا يمكوممَّ 

 ٰى فري ،واخيتلف اقدين لإلمامة جيوز أنْ الع إنَّ  يقال: ا، أنْ عقدناه

ا هنَّ آخرون أ  ٰى رلفاضل، ويفيها ل يعقد  أنْ ل يقتيضحلاا ضهم أنَّ بع

 فع جوازه، ألنَّ يمكن د ا الهذا ممَّ ول، ومفضلالعقد ل يضتقت

تظهر التي  ماراتاأل حسبف بتالخه االيقع في أنْ  وزجي ادهاالجت

االختالف من  هذارنا ذا قدَّ م إلو من حاهلفلن خي ،جتهدينللم

 :مورأُ 

 ىلٰ فقوا عتَّ وي يتناظروا ٰى عقد حتَّ ال يقفوا عن نْ أ قال: ي ا أنْ إمَّ 

 ه غرينَّ أل ،اإلمامة األمر يفمهال إ ي إىلٰ ؤدِّ يُ  حدة، وهذاكلمة وا

، لفني أبداً تيبقوا خم أنْ  ل جائزب ،مهفمان باختاللزا دَّ تيم ممتنع أنْ 

إمامني   ي إىلٰ ؤدِّ ، وهذا يُ يراه يق ملنفر يعقد كلُّ  ب أنْ يقال: جي وأ 

 دالعق ٰى يرقول من  ب املصري إىلٰ : جيه، أو يقالبفساد العلم مع

ه ألنَّ  ،اسدوهذا ف، لفةني املخاالباق  ىلٰ وحيرم ع ،ه أوىلٰ نَّ أل للفاضل

راه، ي جماد من جيراجته ده إىلٰ تهاجيرتك ا نْ أ  دتهجإلزام للم

 ال يتمُّ  عض من، وبلحا لِّ ك عىلٰ  أوىلٰ  قد للفاضلن العفكيف يكو

ام نَّ ووالية غريه مصلحة، وإ سدةواليته مف أنَّ  ٰى به ير العقد إالَّ 

عند  ال يتمُّ الذي  ددعبني ال فالهذا االختيكون  ا أنْ نفرض

ه واحد لغري عقد ٰى ا: متوقوليال  ٰى تَّ حه ب نا عقد اإلمامة إالَّ خمالفي

 الو ،و مفضوالً أ  [سواء] كان فاضالً  ،مإما أربعة فهو رٰىض ب

إذا  األنَّ  ،غريه أوىلٰ د لالعق أنَّ  ةمَّ اقي األُ من يعتقد من ب يلتفت إىلٰ 

ا قم هذيست خصوص ململاذا العدد تالف بني هخاال فرضنا

هذا  ندة عمإلماا مرأ ف ووق يقول: إنَّ  أنْ  حدٍ أل صال، وليساالنف

 هلم: إذا قيلون كام يقول ،ل أنفسهمبَ ِق  من ام أتوا فيهإنَّ  رملقدَّ ألمر اا

فريق من  كلُّ وكان  ]]٨ [[ص/ احلقِّ  االختيار إذا كان ألهل إنَّ 

من   بدَّ  وال ، يتمُّ ال رفاالختيا هذه الصفات عية يدَّ مَّ ق األُ رَ فِ 

 مهنَّ أل ،ةماماإلد قع فلتغالب واالختالف ووقوتجاذب فيه واال

ت وهم يف ففوسل نبَ ام يؤتون من قِ إنَّ م الوجه: إهنَّ هذا  وا عىلٰ ذا قالإ

 احلقِّ  عىلٰ  ، ألنَّ صحيحاً القول فهم كان هذا دون مكلِّ  مامةاإل

  لُّ يض هوبتقصري ، هموجب إىلٰ ، واملصري هإصابت بطليمكن امل دليالً 

ضل فاال ن م وىلٰ ألُ ا ه ليس عىلٰ ألنَّ ، مقدَّ س هذا فيام تنه، وليع

  عنه املقرصِّ  ضلُّ وي ل إليه الناظر،طع يصدليل قافضول وامل

، وقد الظنون وجهاتمارات األ يرجع يف ذلك إىلٰ  امنَّ فريط، وإلتبا

 دأح ضع عىلٰ و هذا املوال لوم يف ،ويظهر ٰى خيفس ويلتب

 بني ٰى سوَّ كيف يُ وال تفريط، ف ب إليهنَس يُ ري صوال تق ،نياملجتهد

 ؟ناألمري

  *   * * 

 :)هـ٤٤٧حللبي (ت لصالح اأبو الفقه/  يف الكايفا

  فال بدَّ  ،الصفاتذه هبالرئيس  ونوإذا أوجب ك]] ٨٩[[ص 

ول من قد عينه بق عىلٰ  أو النصِّ ه، يدي ز عىلٰ املعج بإظهارزه يمن متي

ته م بمن هذه صفار العلتعذُّ نا محيث عل نم باملعجز، صدقه مَ لِ عُ 

 ند إليها يست، أو ماملعجزنه ببحاسب يولغام عالَّ  ء غري نصِّ بيش

 ئلنيامذهب الق كانه، فبطل لذلعليه سبح قمن نصِّ الصاد

 .باالختيار والدعوة واملرياث

بطالن  تيار يقتيضق اإلمامة باالختعلُّ  أنَّ ه املذاهب ل هذطِ بويُ 

، من حيث كان تالىفٰ ال يُ  داً فسا ة أوئمَّ أ ة عدَّ  دوجمامة أو واإل

كان واحد يم يف مألقالأهل ا اجتامع ىلٰ ر عاتيخاال هلأ فاق اتِّ 

ليه والباعث إم الداعي لعد ،ركاملتعذِّ اختيار واحد  اقهم عىلٰ فواتِّ 

 ةعدَّ  وجود إقليم يقتيض كلِّ هل أ  يار عىلٰ االخت ووقوف .عليه

 .ط اإلمامةسقِ ميع يُ اجل ، وفسادكلذاع بخالف ة، واإلمجأئمَّ 

ة جَّ ا ال حات مإثب ينارختامل ]]٩٠[[ص /ت إمامة أحد وثبو

 أنْ بم صالحه، هَّ توفساد ال يُ  إىلٰ  دٍّ وهو مع ذلك مؤ ته،صحَّ  قتيضي

 امة من كلِّ إلمبا و أحقُّ اروه هذي اختال نَّ أإقليم  عتقد أهل كلِّ ي

هو خارج ف يفعل  الَّ إد له وايقف االنلَّ مك كلِّ  ىلٰ ه جيب عخمتار، وأنَّ 

فبطل  ،الىفٰ ت يُ ا الم ادفسلا نجيب جهاده، ويف هذا م عن الواجب

 إلمامة.ا إىلٰ  طريقاً  االختياركون 

 ٰى اإلمامة دعو إىلٰ  ة طريقاً لدعوايبطل كون  نهوبمثل هذا بعي

 .واحدامل هلم الصفات يف وقت يتك  ي فاطمةمن بن مجاعة

مع فساد   كلِّ ال ٰى عوح داأو إطر لِّ مامة الكإا القول بمَّ إف
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 ةزميِّ امل لداللةعدم ا ع معمدَّ  ندوع دَّ ممامة إأو القول ب، ريناألم

 قاد أهل كلِّ اعت نه مبيَّنّاا ر الفساد، وهو مقتض ملظاه ،ه من غريهل

مع ما يف ذلك من اه دون من عد يليهم امة منمإة إقليم صحَّ 

 حه.م صالتوهَّ يُ الذي ال  الفساد

 ٰى د الدعوجمرَّ  ىلٰ ع اإلمامة موقوفةً ن كو اً أيض الدعوة لطِ بويُ 

 عقول.أوائل الذا بفساد همعلوم و ،انبره نم ةريَّ عال

 ،قيل وال سمعييل علد ىلٰ إده سنِ ت هذا املذهب ال يُ ثبِ م نَّ وأل

 يل عليه.ال دل ساد ماوال شبهة يف ف

مة اماإل إىلٰ  كونه طريقاً  ة عىلٰ جَّ من ح يٌّ ا املرياث فعرأمَّ و

 ءقالعالوشرتاك النساء والرجال  اه يقتيض، وألنَّ ية سمعوال ةعقلي

يف اإلرث،  ممامة كاشرتاكهاق يف اإلسَّ ل والفُ والعدوطفال األو

 ف ذلك.بخالواإلمجاع 

يص ثبت ختص ،زواملعج لنصُّ عاة عدا اق املدَّ رُ لت الطُّ ا بطذوإ

 معرفة اإلمام هبام.

حادث  ،مةااإلم ىلٰ إث طريق اريوة أو املالدع بأنَّ  القول نَّ وأل

ن وأزما عنيبتاالوة بالصحا]] ٩١[[ص /ض زمن بعد انقرا

 . هذه حاله من املذاهب  ابهة يف فساد م نه، وال شة ما خاليبعده

 ،إلمامصفات له من الابيَّنَّقطع بوجوب ما من  وكلُّ  أيضاً و

نت الصفات اث، وإذا كختيار والدعوة واملريااال قطع بفساد

ة، إذ كان حَّ الصهذه الفتيا هبا يف  حلقت هانتة بالربباثاملعتربة 

 لإلمجاع. وخارقاً  ،ةاألدلَّ  مقتٰىض عن  جاً خرو هامنبي الفرق

 *  *   * 

 ): هـ٤٦٠(ت  شيخ الطويسال /متهيد األُصول

ة، إذا علم اهللا  مَّ ختتار األُ از أن  ج الَّ قيل: ه فإنْ ]] ٥٣٥[[ص 

ليفهم ك، فيحسن تعصومامل عىلٰ  الَّ إ ةمَّ األُ  يقع اختيار ه الأنَّ  تعاىلٰ 

 ؟كذل

م ال هنَّ أب اىلٰ تعلمه ع ألنَّ  ؛كلذ يفم لقلنا: ال معترب بالع

ه إذا مل ألنَّ  ليف؛كا التن هذفي يف حسكعصوم ال يامل تارون إالَّ خي

فوا اختيار لِّ كُ  ٰى فمته وغري ملعصومبني ا الفرق إىلٰ ن هلم طريق كي

يف ما ال لكتو يح.بق  كذلو ،قاطما ال يُ ليف كفيه ت انكمعصوم 

 طاق.ليف ما ال يُ كهو تدليل عليه 

 عامَّ  باراإلخو ائعرشالو ألنبياءاختيار ويز اجت كذل عىلٰ  ملزيو 

فيه فق فني يتَّ لَّ كبعض امل أنَّ علم  ائبات، إذان الغون مكيو انك

 بكام ارتك، كبوا جواز ذلكارت فإنْ . كيف مجيع ذلصابة اإل

 عارفف اهللا امللِّ كيُ  أنْ ز جيوال  مَ ـلِ و :مهلران، قيل مؤيس بن عم

 ؟وبصفاته م املعرفة بههلفق ه يتَّ ذا علم أنَّ إ ةً لَّ دال ينصب عليها أ و

 -  يستقبل امَّ عف اإلخبار ليكز تويلزم جتوي]] ٥٣٦ [[ص/

ال فرق بني و ا،فيهمر بالصدق يؤو - ائعلرشق بامل يتعلَّ  إنْ و

 ك.يف ذلاجلميع 

املعلوم رضورًة  ألنَّ ؛ ولهق فساد  مَ لِ عُ  كيع ذلب مجكن ارتمو

ال و ليل لهال دو ب عنه، غا عامَّ ربُخي  نْ أبليف أحدنا لغريه كبح تق 

 إنْ و نه،مان قبيحًا ك ك ذلأمره بالصدق يف ٰى ومت ليه.مارة عأ 

 ك.يف مجيع ذلالصدق فق له ه يتَّ ه أنَّ غلب يف ظنِّ

 اختيارو عائليف الرشكالذريعة تأجاز يف  ه واعلم أنَّ 

 من حاهلم، بعد أنْ  كذل تعاىلٰ إذا علم اهللا  كذل غريو نبياءألا

 .كن يف ذلصيبوم يم أهنَّ متقدِّ  ن نبيٍّ لسا عىلٰ م مهلِ عيُ 

ه ال العادة؛ ألنَّ  إىلٰ رجع ا يملثري كالك ويل يف ذلق بني القلوفرَّ 

 كمنه ذل ال جيوزو فاقًا،يصدق يف خرب اتِّ  أنْ فق لواحد يتَّ  أنْ يمتنع 

 وغريها. ائعالرش كذل ىلٰ ع يوبن ،ةريثكأخبار  يف

ع الرش ألنَّ ؛ ثريهك وكليل ذلق  نيبق رف ه العندي أنَّ  ٰى قواألو

من   اىلٰ تع يعلم اهللا نْ أ ز وِّ ُجي  نْ لح ال يمتنع أ تابعًا للمصان اكإذا 

. ثرياً كان أو كم، قليالً هل ا هو مصلحة مالَّ ارون إم ال خيتحاهلم أهنَّ 

ثري كامتنعنا يف ال إنْ و ،ريثكيف ال انزالقليل أجيف  كنا ذلزأج فإنْ 

 ء.فيه سوا لُّ كفال، كذل عىلٰ لدليل ا قدفل ؛قليلال يمتنع يف ب أنْ جي

ال رية ثكخمربات و خمرب واحد ني اإلخبار عنا الفرق بوأمَّ 

ثري ال جيوز، كاليف و أن يصدق ل جيوزالقلي يف ع، فإنَّ ق بالرشيتعلَّ 

 .يف الدواعواختال عادةلا إىلٰ جع ملا ير

 من ل:اق و ة،صف عىلٰ  تعاىلٰ  اهللا قيل: لو نصَّ  إنْ ره، فكذ ام عىلٰ ف

ك لختيار ملن تف االلَّ كيُ  أنْ  جيوزمعصوم،  هأنَّ  اعلمواف ان عليهاك

 صفته. 

 نَّ صفة؛ أل ال  ك تل معرفة  إىلٰ طريق  ك ان هنا ك ا إذ  ك لنا: جيوز ذ قل 

 عىلٰ  صِّ نال  ٰى جمر  فة جيري الص  عىلٰ  نصَّ ال  اجلملة؛ ألنَّ  عىلٰ  صٌّ هذا ن

ل األفعا ت فا ص  عىلٰ ات عيَّ رش يف ال عاىلٰ ت اهللا  جل هذا نصَّ أل و . عني ل ا 

  نزاح به.ة ت العلَّ   جائزًا؛ ألنَّ   ك ان ذلك و   عال، ن األف ن أعيادو 

اهره ظ َمنْ تاروا خي ة أنْ مَّ األُ  تعاىلٰ اهللا  فلَّ كهذا لو  عىلٰ ف

 ومًا،ون معصكي كلذكان ك نْ مَ  ثّم يقول هلم: إنَّ  لة،العدا

 ،جائز كذل نَّ لعادة، فإمنصوبٌة موجودٌة با عدالةال عىلٰ رات اماألو

ان كعند شهادة من م كاحل تنفيذيفنا بلكت]] ٥٣٧ص [[/ز جا امك



 ٤٨٣  ..................................................................................................  االختيار اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح

انت العدالة مظنونًة. ك إنْ و ،اً م معلومكحلون تنفيذ اكيو عدالً،

اهره ظ ومًا إذا اخرتنا َمنْ معلون كومًا ينه معصوك كذلكف

ال  كذلو  معلومًة،أيضاً  الةدانت العك هلمنا عصمتلة، فإذا عاالعد

 .جزعملا وأ  بالنصِّ نا لينايف قو

ونه وك وابثرة الثكعتبار دليل يف اال ب هذارتِّ يُ  ن أنْ كموي

 النصِّ  بن معرفته إالَّ كال يم كذل قال:ي فيه، بأنْ  فضل عند اهللاأ 

 ا.حدمهجز، فوجب أ واملع

 عىلٰ وال حألانت اكذا إ - ةئمَّ أل أعيان انعرف أيضاً  ن أنْ كويم

 بتثا ذبأن نقول: إ مة،سن القب مبرض - عليه اآلن  انتك ما

 إذا أفسدناأقوال ثالثة، فبني  كيف ذل ةمَّ األُ و ة،وب اإلمامجو

  ما  ىلٰ عه اإلمام، أنَّ و قسم الثالثة العلمنا صحَّ  القسمني منها

ال و ه.نبيِّ ا سنُم عىلٰ ، )مآله السالو عليه( ؤمننياملأمري ه يف نعترب

 وال معجز. نصٍّ  ىلٰ إوضع امل يف هذا جاتحي

من ثبتت  إمامة قال ب ه: قوُل منليع لقاي ن أنْ كهذا يم نَّ غري أ 

ن صحيحًا وكي نْ ال جيوز أ  هدليل؛ ألنَّ  إىلٰ يستند  أنْ  ته ال بدَّ إمام

ون صادقًا عن دليل كي أنْ  ن ال بدَّ اك إذا و فاق.بالتخمني أو االتِّ 

 قلناه. ما ىلٰ إمر األ دفقد عا ،اً أو معجز اكون نص� ي نْ ا أ و إمَّ فه

 امَّ ـة لالصحابو ر،ياختاال عون بطالنيف تدَّ ك يل:ق  فإنْ 

تلفوا يف اخ إنْ و  ختيار،يف نفس االمة مل خيتلفوا فوا يف اإلمااختل

 ؟ختارين املنيع

لفوا يف نفس االختيار اختم  أهنَّ بنيِّ نُ  ، بلكلم ذسلِّ قلنا: ال نُ 

املختارين عني  رهماكان إنكل كمنا ذللَّ لو سو بعد. يضًا فيامأ 

ون كي أنْ  حيتملو ضاً أير اتيخارًا لنفس االكون إنكي نْ أ حيتمل 

 .ما قالوه مل األمرين بطلإذا احتو ه،لغري

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠)/ الشيخ الطويس (ت ١(ج  خيص الشايفتل

التي ال جيوز مع ثبوت عصمته َم ـقيل: ولِ  نْ فإ]] ٢٧٦[[ص 

ن تاريملخاأنَّ  عاىلٰ هللا تم اليع بأنْ  ؟رايف االختييتموها تكلعادَّ 

تيار تكليفهم االخفيحسن عصوم، اختيار امل الَّ إ مق هللإلمام ال يتَّف

 اه من حاهلم.بام ذكرنمع العلم 

ال نَّه قبح، ألوه بمخرج هلذا التكليف من الكرمتذل: ليس ما قي

ه أنَّ  فحال املكلَّ من  تعاىلٰ  علم اهللا لم يف هذا الباب، ألنَّ العمعترب ب

عصوم. فقد ملا عني عىلٰ عصوم ليس بداللة ر املتياخله إالَّ ا تَّفق يال

 ظاهر.قبح ذلك  دليل عليه. وه تكليف ما الأنَّ  آل إىلٰ 

نه السؤال: لِ ملن  ] ثّم يقال ]٢٧٧[[ص /  ال  مَ ـأجاز ما تضمَّ

كان ويكون  بار عامَّ ائع واألنبياء، واإلخرشال ليف اختياروز تكجي

 هما فيائع ق له من الرشيتَّفلك ذمن ُكلِّف أنَّ َم ُعلِ  إذا تامن الغائب

منها األخبار الصدق بعثته، ويف  من جتبنبياء ة، ويف األلحصملا

تيار املعصوم وبني من ز اخابني من أج دون الكذب؟ وال فرق

 ه.ذكرنا يع ماأجاز مج

مران عبن  ٰى وسا جواز ذلك كام ارتكب مكبوارت فإنْ 

 املعارف، وال  تعاىلٰ اهللا فُيكلِّ  وز أنْ جي َم الـولِ  :مبه قيل هلوأصحا

هلم  فقفني أنَّه يتَّ أحوال املكلَّ  لوم منن املعا كاة إذدلَّ أ  ايهلينصب ع

جواز أيضًا ا ال يرتكبه عاقل. ويلزم ذا ممَّ هوبصفاته؟ واملعرفة باهللا 

ائع علَّق بالرشتفيام ال يعن األُمور املستقبلة  ياركليف االختت

من   دة، وقد امتنعنزلة واحبم  الكلَّ ألنَّ  ها، يالصدق ف فيوتكل

 .مرانبن ع ٰى سمو بهاارتك

للعقالء حسن  ظهراألمرين بأمر ييفصل بني  أنْ يمكنه وال 

 من قبح ما ارتكبه للعقالء، ألنَّ  ظهر كارتكب ذل نْ ذلك، وإ

 عامَّ  خبارإلنا غريه ا العقول قبح تكليف أحدر يفم املتقرَّ املعلو

ملن  لتي ال طريقغ أمواله امبل ، وعنبه ارس� تلَّف مسكمليفعله ا

 يفخيرج هذا التكلغها. وليس م بمبلِّ العل ها إىلٰ ر عنباخإلا هكلَّف

علمه  فاقًا، أو ملكلَّف يصيب اتِّ  انَّ ملكلِّف بأا من القبح عليه ظنُّ 

رنا ح ذلك لوب تكليف لقبح هذا اصادق، وإذا  ه من نبيٍّ صولقدَّ

إالَّ فقد  ة يف قبحهعلَّ لتكن اومل  اقلعلكلِّ  هفسفه مكلِّ  وظهر

 كاليف.من التري له  نظلِّ ك حقب الدليل وجب

هره اختيار من ظا كلِّفنا اهللا تعاىلٰ يُ  َم ال جيوز أنْ ـقيل: لِ  فإنْ 

معصوم، ه اعلموا أنَّ صفته فن هذه العدالة ويقول: إذا اخرتتم م

ه نَّ ألكليفه، ت نذلك؟ فيحسون إالَّ ككنَّه ال يفإّين قد علمت أ 

]] ٢٧٨[ص [/ ه،تعندها عدال ات، ونظنُّ ا عليه األمارمل فليتك

أعيان  عىلٰ  حيتاج أنَّه ينصُّ  ه معصوم، والاالختيار أنَّ  لم عنهثّم نع

دات شهاعدول يف اليار النا اختاملعصومني، كام أنَّه كلَّف ةمَّ ئاأل

 كم عندحلا ينا تنفيذوأوجبت عل ،ذلك عىلٰ  باألمارات املنصوبة

 ب احلكم عندهانة، ووجوالعدالة مظنو كونتف دهتم،شها

ظاهر للة واجبًا يف اظاهره العدا يار منون اختفكذلك يك ،اً وملمع

م من والعصمة تكون ملا  ل. ويف ذلك االستغناء من لقبواتقدَّ

 ملعجز.صِّ واالن

فنحن  ن التحقيقب مق السؤال هذا الرضُحقِّ قيل: إذا 
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لة. ريق اجلمط عصوم، عىلٰ امل ىلٰ ع انص�  لك أيضاً ذ نزه، ويكوُنجوِّ 

ة ة، كام أنَّ جهظاهره العدالنا من ا اخرتا عينه إذنل لفصَّ توإنَّام ي

ه إليها ووجوب التوجُّ  رات،اد بعض األمالقبلة تكون مظنونة عن

مناه. ما ك ال ينايف. وذلمعلوماً يكون   قدَّ

*   *   * 

 ):ـه٤٦٠(ت  يسلشيخ الطو)/ ا٣ (ج يفلخيص الشات

 : نتاقفلنا فيه طري الختيار،ا إفساد اأمَّ ف] ]١٠١[[ص 

ال  فاٍت ص يكون عىلٰ  أنْ اإلمام جيب   أنَّ بنيِّ نُ  أنْ  :امهادحإ

لك ذ ابيَّنَّالفضل والعلم. وقد مة وصيها من العطريق لالختيار ف

 .مستوىفٰ   مٰىض فيام

 ٰى فري ،لفواخيت وز أنْ جيالعاقدين  نقول: إنَّ  أنْ  :ٰى خرواألُ 

: نآخرو ٰى للفاضل. وير هاد فيعقَ يُ   أنْ تقتيض الاحل نَّ بعضهم أ 

 ازه، ألنَّ جوال يمكن دفع ا وهذا ممَّ  مفضول.عقد للال ا تقتيضهنَّ أ 

ظهر مارات التي تختالف بحسب األه االييقع ف ز أنْ االجتهاد جيو

مور: أُ  نالختالف مرنا هذا اذا قدَّ إاهلم و حن. ولن خيلمجتهديلل

فقوا يتناظروا ويتَّ  ٰى فوا عن العقد حتَّ قَّ توي نْ أ ل: جيب اقي نْ ا) أ مَّ (إ

ه غري نَّ مامة، ألاإل إمهال أمر ىلٰ إي دِّ ؤذا يُ واحدة. وه مةكل ىلٰ ع

. أبداً  يبقوا خمتلفني بل جائز أنْ  ،مالفهتالزمان باخ يمتدَّ  ممتنع أنْ 

إمامة  ي إىلٰ ؤدِّ يُ اه. وهذا فريق ملن ير يعقد كلُّ  نْ أ  يقال: جيب (أو)

من قول  ىلٰ إملصري : جيب ا(أو) يقال .هبفسادلم عال ع، مني مماإ

 حيرم عىلٰ ، و ه أوىلٰ ل، ألنَّ للفاض ]]١٠٢[[ص /د عقلا ٰى ير

يرتك  للمجتهد أنْ زام لإه ، ألنَّ قني املخالفة. وهذا فاسدباال

كيف يكون العقد للفاضل . وجيري جمراهاد من اجته اجتهاده إىلٰ 

ته والي نَّ أ  ٰى  به يرإالَّ  عقدلا مُّ يت الن وبعض م حالٍ  كلِّ  عىلٰ  أوىلٰ 

 ؟حةصلملاي هة غريه مفسدة ووالي

 الذي ال يتمُّ  ددتالف بني العكون هذا االخي ا أنْ  فرضناموإنَّ 

احد عقد و ٰى : متال يقولوا ٰى  به حتَّ ة إالَّ مامإلفينا عقد اعند خمال

 تفلتَ وال يُ  ،أم فاضالً  ن مفضوالً أربعة، فهو إمام كا ٰىض ويرلغريه 

ا فرضنا ذإا نَّ أل، أوىلٰ  العقد لغريه ة أنَّ مَّ ن باقي األُ تقد ميع نم ىلٰ إ

 هذا االنفصال.م خصوص مل يستقذا العدد املبني ه ختالفاال

األمر ة عند هذا مَّ وقوف أمر األُ  إنَّ  يقول: أنْ  وليس ألحدٍ 

 هلم: إنَّ ذا قيل إن وكام يقول ل أنفسهم،بَ ا فيه من قِ أتوام ر إنَّ املقدَّ 

عي دَّ ت ةمَّ ق األُ رَ فِ فرقة من  ، وكان كلُّ هل احلقِّ كان ألذا إيار ختالا

لتجاذب فيه والتغالب ا من فال بدَّ  ،ار ال يتمُّ االختيصفة، فهذه ال

هذا  ا عىلٰ ذا قالوإم مامة، ألهنَّ د اإلف عقوختالف ووق واال

م دون ل نفوسهبَ قِ مامة من ام يؤتون يف فوت اإلنَّ إم هنَّ إلوجه: ا

يمكن  الً دلي احلقِّ  عىلٰ  نَّ أل ،صحيحاً  القولذا هكان هم فكلِّ م

س ليعنه. و يضلُّ ه، وبتقصريه موجب ري إىلٰ ابته واملصإصل طبملا

ل من الفاضل واملفضول دلي وىلٰ األ ه ليس عىلٰ م، ألنَّ هذا فيام تقدَّ 

يف ام يرجع نَّ تفريط، وإ بالعنه املقرصِّ  يضلُّ ر وإليه الناظيصري  قاطع

ويظهر  ٰى فقد يلتبس وخيلظنون، وهات اوج تمارااأل إىلٰ  ذلك

ب نَس يُ . وال تقصري جتهدينحد املأ  وضع عىلٰ ملا اهذ وال لوم يف

 ؟ني األمرينب ٰى سوَّ فكيف يُ  ، تفريطوال إليه

*   *   * 

 ):ـه٥٨٥بي (ت ة احللبن زهر)/ ا٢غنية النزوع (ج 

ة فرعم يق اىلٰ فال طر ،لةمت هذه اجلرذا تقرَّ إو]] ١٥٩[[ص 

، يهعل مةامصادق باإل و نصٌّ أ ده ي يظهر عىلٰ   معجزالَّ إم ماإلعني ا

العلم بمن هو  ىلٰ إيل للخلق سب ت وكان الذا وجبإعصمة ال ألنَّ 

 .ذكرناها ممَّ  يكن بدٌّ عليها، مل 

ما لنا   ٰى ر، جممن عليها عىلٰ  ب النصِّ وجتري العصمة يف وجو

 وكذلكه، يعل نصٍّ  نم دَّ ب ال هنَّ أ ت يف اعيَّ يف الرشفيه مصلحة 

جوب و بتثا ذإذه الصفات، وصمة من هل فيام عدا العالقو

 اث.دعوة واملرياالختيار واللقول ببطل ا النصِّ 

*   *   * 

عاء اختيار مامتهم ادِّ إيف  ٰى مظتهم العجَّ وح]] ١٩٠[[ص 

ال  مهنَّ أ ثبت قالوا: وقد  ،ذلك عىلٰ  نهممجاع مواإلهلم،  لصحابةا

 :هن وجول مطوهذا با .ءاخط عىلٰ  جيمعون

مام، ني اإلمعرفة ع ىلٰ إق يطر االختيار نَّ أ  مسلِّ نُ ا ال نَّ أ دمها: حأ 

م العل ىلٰ إألحد  صفات، ال سبيل كونه عىلٰ جيب ه نَّ أ ا نَّا قد بيَّ نَّ أل

 . هاوغري ]]١٩١[ص [/بمن هو عليها من العصمة 

 هب النصِّ  ثبوت ىلٰ إ رندهم تفتقة االختيار عصحَّ  نَّ أ  ها:وثاني

يرفع الثقة  بذلكحيث كان فقد العلم  ه، منيلِّ وبصفة متو

ل ن لوجب شموه لو كاألنَّ رناه، بام ذك هناك نصٌّ س ليو، مبفعله

ر الدواعي به، وتوفُّ  ٰى لبلوايه، لعموم علم به وارتفاع اخلالف فال

م هييدأ نبساط بوت والية املختارين والث واعث عليه،ة الب، وقوَّ ليهإ

 .هطالنب ال هذه دليل عىلٰ ه واحلم بلفقد الع يفوم، عواهنأ وكثرة 

قضيه ظواهر ما ت هم عىلٰ ختيار عنداالة حَّ ص نَّ أ وثالثها: 

تقف اع، مجة اإلصحَّ التي يعتمدون عليها يف  خبارآليات واألا
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مامة مع  لإل ال من يصلح يف احوللنظر علامء حضور مجيع ال عىلٰ 

 ىلٰ هيم عرأ  استقرَّ  اذإف ر،ارستقد فيه واالك والرتدُّ  يف ذلالتأينِّ 

حيصل   ، وهذا ملهعوايب، هة ذلك ورضوا بعامَّ ال م هلمواحد وسلَّ 

 .مري املؤمنني أ  ىلٰ م عن تقدَّ ه لواحد ممَّ يشء من

ع ، وسمَري السِّ  من وقف عىلٰ  لكلِّ  -  لومعل فموَّ األا مَّ أ 

  مامة لإل اً دهم سعشيحُ السقيفة وتر ىلٰ إنصار األ سبُق  - بارخاأل

 نَّ أ و ،ناملهاجري]] ١٩٢[[ص /م من داهعرة ملن واشم ريغ من

م به عمر بن علأ لك شعر بذ امَّ ـين لجاللعاة دعومري بن ساع

شعبة بني  ة واملغريةبو عبيدأ و بكر وأبومعه  فمٰىض اب، اخلطَّ 

ال لغريهم  م وة لبني هاشمشاور من غرييب حذيفة أ  وسامل موىلٰ 

 . من املهاجرين

لكثرهتم  ةً بغلر نصالأل ر يتمُّ مألاد اوك ةفوا السقيرضح فلامَّ 

 البن حسداً  - ن سعد قالب ريشب كذل ٰى املهاجرين، ورأ  ةوقلَّ 

 مكثواب نرص :-عليه  مرياً أ يصري  نْ أ  وكراهة ن عبادةه سعد بعمِّ 

مر ال األذا ، وهاهللا ال عىلٰ موواأليثاركم بالديار إنصار و األمعرش

 .ريش لقالَّ إيصلح 

بيدة واملغرية، و عبأر ومبايعه عو ،بكرا بأ عم فبايقدَّ ت ثمّ 

مر األ ن فسادد له منها بام قصم امً عل عته عشرية بشري بن سعدوباي

 . عةبايملزه من ايِّ وامتنع سعد ومن كان يف حن عبادة، سعد ب عىلٰ 

اب بن حلب، وقال ااً  سعدقتل اهللا وقال عمر: اقتلوا سعداً 

كم  نوم مريأ ا نَّم ،برجَّ امل وعذيقها ،كها املحكَّ نا جذيلأ املنذر: 

ب راحل ]]١٩٣[[ص /بيتم رددنا أ  نْ إ قريش معرش مري، ياأ 

 الَّ إصنعت  ما لك عىلٰ ا محسعد: واهللا مري بن ال لبشجذعة، وق 

 ،كريب بأ يمنع هبم عن بيعة  اراً نصأ  بك، وطلعمِّ بن احلسد ال

 . م جيدفل

 الَّ إبايع أُ واهللا ال سيفه وهو يقول:  شاهراً ري وخرج الزب

ه عمر خذأالسيف من يده، ف وسقط هه،جفسقط لو ، اعلي� 

ة: فعلتم يَّ الفارسلامن به، وقال سكرس ٰى تَّ رض حورضب به األ

هل بيت أ عن  خرجتموهاأ  نْ إا واهللا مَ أ ة: بالعربيَّ علتم، وقال ا فوم

 ا الغري ذلك ممَّ  ىلٰ إ اء،بناء الطلقأ قاء وا الطلفيه كم ليعظمنَّ نبيِّ 

 .هذكربل طوِّ نُ 

اهللا  ٰى فلتة وق بكر  يبأ يعة انت ب: كرمقول ع الَّ إ مل يُك و لو

 .ومشورة ارتياءغري  ا وقعت عىلٰ هنَّ أ  يف ٰى ها لكفرشَّ 

  اً فالن نَّ أ  يبلغن :ه قالنَّ أ حيحه عن عمر لبخاري يف صا ٰى رو

 نْ أامرؤ  نَّ فال يغرت ،فالناً  بايعت منكم يقول: لو قد مات عمر

انت كذلك قد ك اهنَّ إ وَال أ  تلتة ومتَّ ف كر بيبأ  ةكانت بيع امنَّ إيقول: 

 ]]١٩٤ص [[/الفوا وخ ارصنألا نَّ إ ،هارشَّ  ٰى  وق اهللا كنَّ ول

ومن والزبري  ا عيلٌّ الف عنَّوخ ،ي ساعدةبن عوا يف سقيفةاجتم

 بايع رجالً : فمن -ليه إبعد كالم ال حاجة بنا  - قال ثمّ  ،اممعه

 نْ أ  ةتغرَّ  ه عي الذي باوالهو ع يَ ابني فال يُ غري مشورة من املسلم عىلٰ 

 . شكالإر فيه أخِّ اللفظ املتوهذا  .القتَ يُ 

كر فلتة  بيبأ كانت بيعة ( :بهمتُ ن كُ البخاري م يحصح ريغويف 

 . واحد  ٰى واملعن ،لوه)فاقت مثلها ىلٰ إفمن عاد  ،هااهللا رشَّ  ٰى وق 

ر عليه،  يب بكأ  نصِّ  ىلٰ إستندة ه مواليت نَّ أ معلوم عمر ف افأمَّ 

ا وهبا شاؤ  ين بالرضاحلارضذ اخأ د ولعهاب ه الصحيفةل كتب هنَّ أ و

 .فيها امب مهل عالمإبوا، من غري أ أم

ذلك، وقال له  نكروا عليهأني عة من املسلمة ومجاطلح نَّ أ و

هللا باأ ل: قا ؟يظالغل يت علينا الفظَّ قد ولَّ ك وا تقول لربِّ طلحة: ماذ

 ومٰىض  .هلكأ  هم خريعلي يتولَّ  ذا لقيته قلت: يا ربِّ إ ؟فنيوِّ ُخت 

 . م عليهنكريه ىلٰ إ مل يلتفتيه، وه فيأ ر عىلٰ 

مقصورة  ٰى الشور ث كانتذلك، من حيفكن ثامعا والية مَّ أ و

فر ن ىلٰ لعلامء، وعوحده دون سائر ا]] ١٩٥ص [[/رأي عمر  عىلٰ 

ومن حيث كانت  .رتباليه االخإ نممَّ  غريهم هم دونة ختريُّ مَّ من األُ 

ا هب  يرَض حيث ملمن و .نهيِّ بنُ ما  عىلٰ  محنالر عبد يأ ر عىلٰ  موقوفة

لطربي ذلك ا ٰى رو ،تياراخن عن وال بايع عثام ،ؤمنني مري املأ 

 .املخالفنيمها من شيوخ ريوالبالذري وغ

عبد  اجتمعوا لالختيار قال امَّ ـل ٰى روهل الشأ  نَّ أ وقد ذكروا 

  م لف ؟تارمامة وخيهمه يف اإلسهيب كم يُّ أ ن عوف: رمحن بال

 ،ئتختار من شأ  نْ أ عىلٰ  مامةاإل سهمي يف بهأ نا أ قال: ه، فيبوُجي 

ارضون قوله، ضد احلين، وعمرحد األأ  من بدَّ  فقال: ال ،مسكواأف

 .سكمأ ه نَّ إف ا  علي� الَّ إذلك  ىلٰ إ ٰى ورهل الشأ جابه أف

 ؟احلسن ابأ لك يا  ما: -عه لناس موا - فقال له عبد الرمحن

ام ب و ترٰىض أ  ،تئتار من شة وختماماإل من كحقَّ  طسقِ تُ  نْ أ ا مَّ إ

الرضا،  ارظهإ ىلٰ إجابة ا من اإلد� د بُ فلم جي .صحابكأ   بهريض

بالكتاب  ه ليحكمنَّ ذ امليثاق عليخبد الرمحن بأع عىلٰ ستظهر فا

 .ٰى بع اهلويتَّ  ة والنَّوالسُّ 

تسري فينا  نْ أ عىلٰ بايعك أُ ك مدد يدقال: اف ، فبدأ بعيلٍّ 

يعك باأُ «:  يلٌّ ع مر، فقال وع] ]١٩٦ص [[/كر بيب أ بسرية 
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 ل عىلٰ قبأك يده ورتف ،»هة نبيِّ نَّتاب اهللا وُس سري فيكم بكأ  نْ أ ىلٰ ع

 فبايعه.  ،ليهإجابه أذلك، ف لفقال له مث ،عثامن

  امتنع،ه نَّ إف ،ا  علي� الَّ إ، فبايعوه ة لهعرضين بالبيخذ احلاأ و

م اهرتيوم تظ لوَّ أ ا ذهبن عوف، ليس  اخلتونة ياعت نف«وقال: 

 يتصفون، واهللا ما ولَّ ما ت املستعان عىلٰ  واهللايل فصرب مج ،هيا فعلين

فقال له عبد  ،»يوم يف شأن اهللا كلَّ ، وليكإر ماأل  لريدَّ الَّ إ نامعث

 .نفسه نكث عىلٰ ام ين نكث فإنَّ الرمحن: وم

  ،خرج مغضباً   ننيمري املؤمأ  نَّ أ  الذري:ويف كتاب الب

بل ق أ، فناكد جاه الَّ إويع له: بالوا فقا ،ٰى رلشوب ااصحأ فلحقه 

 .بايع عثامن ٰى معهم يميش حتَّ 

ه  نَّ أل ، عيلٍّ   حقِّ اهلم يفر هذا من حنكِ يُ  نْ أ  دوليس ألح

لف واحد  خا نْ إ قوله: (ويف ٰى هل الشورأ به عمر يف مر أ الذي 

بايع  نْ إثنني، واال عة فاقتلواربأ وا اثننيافرتقو نْ إفاقتلوه، و

فيهم  ينذالثة الثلاكونوا مع ل، فن لرجاللرجل، ورج النجر

 .)رَخ الثالثة األُ  عبد الرمحن، واقتلوا

ن  العامل الذي م  تقليد نَّ أ ي ها، وهمن ذكر بدَّ  ة الكتن اهن اوه

ء املجتهدين بال خالف، لعلامالغريه من  هل االجتهاد، ال جيوزأ 

هل أ ن س ميي الذي له للعامِّ زعند من جوَّ  وز ذلكام جينَّ إو

 .ادهاالجت

 نْ ألعبد الرمحن  ف جازكيف ،ن كذلكاك ذاإو]] ١٩٧[ص [/

عل ذلك ا، وجي سريمهبكر وعمر يف يبأل اً ا وعثامن تقليدم علي� يسو

 ؟بار ألحدمهايف حسن االخت رشطاً 

ليد  تقامهل االجتهاد مل جيز هلأ من  اكان نْ إامن وعث وعيلٌّ 

 يف عدلكة هلام، ومامإلح الهله مل يصأ من نا مل يكو نْ إومها، غري

يع عثامن ليه، وباإجابته إوز ال جيا ناعه ممَّ تمال  عيلٍّ عن 

 .لتأمَّ يه فليُ  هذا ما فويف؟ كذل ىلٰ إجابته إل

 مني عىلٰ وكان وقوع العقد للمتقدِّ  رت هذه اجلملةذا تقرَّ إو

 وقف عىلٰ من مًا لكلِّ ه معلوايَّنَّبوجه الذي  عىلٰ  املؤمنني  مريأ 

ونه يعترب لذياه الوج ىلٰ مل حيصل عه نَّ ثبت أ  األخبار،  وسمعَري السِّ 

 .ين واالختيارمن صفة املختار

 نْ إمتوه ورالعقد ملن ذكبتداء ف يف الوا: اخلالقوي نْ أ  موليس هل

ا بذلك فيام بعد الرض ، وحصلتمرّ فقد انقطع ومل يس ثابتاً كان 

 :ل من وجهنيباطذلك  ألنَّ  .ميعمن اجل والتسليم له

ول  حص عه والفاتراالنكري و قطاعم انلِّ سا ال نُ نَّ أ دمها: حأ 

 تأملَّ م وييتظلَّ ل يز مل مري املؤمنني أ  نَّ إفما زعموه،  رضا عىلٰ ال

 منذ وما زلت مظلوماً  ،يوممنوع عن حقِّ  بوص مغينِّ إ«: ويقول

ذلك ] ]١٩٨ص [[/قواله يف أ وخيتلف  ،» ل اهللاورس َض بِ قُ 

 .واللنية يف الشدَّ ات ق وف األختالحسب ا عىلٰ 

نا هذا،  يوم ىلٰ إوه ه وحمبُّ وشيعتوه نله، وب مته تتظلَّ يَّ ذرّ  تزل ملو

اهر ظبايعته يف الضاه بميف ر غَرتُّ ويُ  ه خطس يف كُّ َش وكيف يُ 

يف  ٰى كثر ما روأ ة  بكر مدَّ  يبأ ره عن بيعة لعلم بتأخُّ مع حصول ا

 .عائشة نع هيف صحيحري ذلك البخا ٰى رو ؟شهرأ ة حتديدها ستَّ 

يبعث  الرضا نَّ يعة، ألبلاه للرضا برخُّ كون تأي نْ أ جيوز  وال

 املنافرة.و رأخُّ تال واملبادرة ال عىلٰ  املسارعة عىلٰ 

تها من علم صحَّ للنظر فيها لي رهيكون تأخُّ  نْ أ وز وال جي

يظهر  يلة ماة الطوعليه يف املدَّ  ٰى خيف نْ أ وزال جي مثله ألنَّ فسادها، 

 .ة اليسريةدَّ  امله يفلغري

ورته ا مشاركوتالقوم  نَّ ه عنها ألرخُّ كون تأي نْ أ جيوز  وال

من خالف بت عند املمتَّ  دق  ةالبيع مر دونه، ألنَّ وا باألواستبدُّ 

لقوم ا ليها، ومل جيب عىلٰ إة عندهم املبادر ها ووجب عليهعقد

فعل   رتك فكيف ي ، وىلٰ ل هي من باب األه، بتمشاور

 ال ا ماذ؟ هليهإب غريه ما هو مندورك تجل أل واجب عليه،ال

 من  الَّ إليه إيفه من ال يعرفه، وال يض الَّ إ  ملؤمننيا ريه بأمنُّيظ

ره تأخُّ ل ه، فلم يبَق تمنزل]] ١٩٩ص [[/ين والدِّ يف العلم  لهزِّ نيُ ال 

 .ردناهأ  و ماهللبيعة، و لسخطا الَّ إوجه 

 بعد مطل  الَّ إة ملدَّ ه اايع بعد هذمل يب ه نَّ أ ويشهد بام ذكرناه 

 . الفيهمعة وخملشيان طريق م كلذ ٰى ورو د،د وهتدُّ وعُّ ديد وتش

شيوخ  كبار  وهو من  -  ) د عق ال (  اب ت ه يف ك يب عبد ربِّ أ اه ومنه ما رو 

ه  د دِّ من نار ُهي  ومعه قبس   باب عيلٍّ  ٰى ت أ ه نَّ أ عمر  ن ع  -  ملخالفني ا 

  . ل بذكره وِّ ط نُ   ا ال ك ممَّ غري ذل   ىلٰ إ   ، مل يبايع حتريق داره    نْ إ 

ها  االتي رو هتواليحال  ة يفملشهوراخطبته و] ]٢٠٠[[ص /

بام  اً يضأ د ه(الشقشقية) تش ـ]] ب٢٠١[[ص /اس املعروفة بَّ ابن ع

وظهورها عند  م عليه،ن تقدَّ م ماه بتقدُّ عدم رضه، من ذكرنا

 . التطويل بإيرادها ي عننغهاراها يُ الناس واشت

ب  اعن كت معاوية جواباً  ىلٰ إ يف كتابه - قوله يضاً أ  ويشهد به

نصار يوم السقيفة األ عىلٰ  هاجرونملا احتجَّ  امَّ ـول«: -ه يلإمنه 

لنا  حلقُّ به فا يكن الفلج إنْ ف ،هميجوا عللَ فَ  سول اهللا بر

 .دعواهم األنصار عىلٰ يكن لغريه ف نْ إودونكم، 
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  فإنْ بغيت، هم كلِّ  اخللفاء حسدت، وعىلٰ  لِّ ك لينِّ أ عمت وز

 .يكلإن العذر فيكويست اجلناية عليك، فل ذلككن ذلك يك

 عارها كنعكاة ظاهر ش وتلك

ع، ايبأُ  ٰى اد اجلمل املخشوش حتَّ ققاد كام يُ أُ نت ك ينِّ إ: قلتو

 نْ أ ، وفمدحت تذمَّ  نْ أ  ردتأ لقد ]] ٢٠٢[ص [/هللا ولعمر ا

يكون  نْ أ غضاضة يف  م منلاملس عىلٰ  وما ،تفضح فافتضحت

 ». قينهبي وال مرتاباً ه، دين يف اكن شاك� مل ي ام مظلوماً 

مناه من  قدَّ وما  ،ةً ركث ٰىص ُحت  ه التي القوالأ  ك منلغري ذ ىلٰ إ

 .رناهذكا م عىلٰ  يضاً أ  يدلُّ  ٰى لشورة اقصَّ 

بقوله يف   دُّ عتَ ن يُ نصار، ممَّ ألد اهو سيِّ ادة، وبن عب وسعد

ب وته سبم، وملمات بالشا ٰى ومل يبايع حتَّ  فه،ال، مل يزل خمجاعاإل

 .ره الرواةذك ف قدعروم

اس العبَّ  ىلٰ إ ٰى تأ  هديوانبساط  واليته بعد با بكرأ نَّ أ  يرو وقد

 عاىلٰ محد اهللا تد بع - رو بكأبومعه عمر، فقال لب بن عبد املطَّ 

 :-ء عليه والثنا

 ا، فمنَّ ؤمنني ولي� وللم انبي�  داً حممّ  ثابتع اهللا تعاىلٰ  نَّ إف ،ا بعدمَّ أ 

ٰ  ،هتار له ما عنداخ ٰى تَّ م حهرظهأ ني كونه بعليهم ب عن  فخىلَّ

،  م داعياً ين هل اروتهم، فاخسفنختاروا ألورهم ليمأُ  الناس

ال و هنًا خاف وأ سديده، ما وت اهللا يت بعونلِّ ، ووُ والياً  مورهموألُ 

 .نيبأُ يه لإلت وتوكَّ  باهللا، عليه الَّ إفيقي وما تو ،جبناً  الو حريةً 

ة  مَّ األُ يه تمعت علاج ام ىلٰ طاعن عيبلغني عن  نفكُّ أ وما 

ناس  مع التم لا دخمَّ إف ته، نَّوجُ املنيع  هنصلتكونوا حخذكم جلأ يتَّ 

ا  نَّ إناك وتيأ قد ل ، ليهإوا الم امَّ ا رصفتموهم عمَّ إيه، وفيام اجتمعوا عل

يكون  ،اً نصيب]] ٢٠٣[[ص /مر ا األنجعل لك يف هذ نْ أ لنريد 

،  اهللا سولر عمّ  ذ كنتإون ملن يكون منك، بعد ويك كل

 . ما ومنكمنَّ رسول اهللا نَّ إني هاشم فسلكم يا بر وعىلٰ 

ليكم،  إا منَّ اجةً ا مل نأتكم حنَّ إ ،ٰى خرأُ و، ي واهللاإ :رموقال ع

 ة من قبلكم،مَّ عت عليه األُ  اجتمعن فياميكون الط نْ أ  ناهكر ولكن

 . والسالم ،تكمعامَّ م ولكظروا ألنفسفيتفاقم اخلطب بكم، فان

 نَّ إف ،دا بعمَّ أ : -لثناء عليه وا اىلٰ د اهللا تععد محب - اسبَّ فقال الع

هللا عليهم به ا ا، فمنَّ نني ولي� للمؤم، وانبي�   اً دحممّ  ثتعاهللا اب

ٰ ما عنده، فه ل رتاخا ٰى حتَّ  مورهم أُ س مت عن الناكام زع خىلَّ

 .ٰى زيغ اهلوني بلما ي ، الوا ألنفسهم مصيبني للحقِّ ليختار

كان باملؤمنني   نْ إوخذت، أ ا بت فحق� طل هللاكنت برسول ا نْ إف

،  وسطاً للنا  حال، ورطاً ف كمرأ نا يف متقدَّ  ما م، وواهللاهفنحن من

 نني فاموجب باملؤمر مألا اهذ نَّ أ زعمت  نْ إ، فطاً وال نزلنا شح

م هنَّ أ من ليك إم مالوا هنَّ إ :ولكبعد ق أ ني، وما رها كاذ كنَّإوجب 

 .عليك عنواط

 نْ إعليك، وه كعطينا فامسك تُ ت حقَّ كن نْ إا ما عرضت، فمَّ أف

 نْ إو ،همنواحد م نودم فيه لَّ تتك نْ أ  لك سسلمني فليامل كان حقُّ 

 ريدأُ نا أ وا هذ ولق أ ، وما ضٍ دون بع ضٍ ببع نا مل نرَض كان حقُّ 

 .ب من البيانصية تُ احلجَّ ولكن  ،رصفك

رسول  نَّ إم، فومنك امنَّ هللا رسول ا نَّ إا قولك: مَّ أ و

 . ااهننتم جريأ اهنا وغصأ حن ن جرةش  اهللا

،  ا نيالناس عل ك ختاف نَّ إ :ك يا عمرا قولمَّ أ و]] ٢٠٤[[ص /

 .ستعان، واهللا املالً وَّ أ  بدأت لذيافهذا 

سه  ليف جم ٰى جر ابخلطَّ ر بن اعم نَّ أ ده ناسإبر ذبو املنأ  ٰى ورو

 رآه قال: فلامَّ  اس،بَّ أقبل ابن عف ،فتامروا فيهم ،لشعراءذكر ا يوماً 

ل  وجلس، قا مسلَّ  نْ أ  امَّ فل بعلم،ينكم يفصل باء من  جواهللا قد

الشعراء يا  شاعر ال:ق شعر؟ أ  ءارالشع يُّ أ  ،اسعبَّ  ابن عمر: با

يب أ  بن ؟ قال: زهرياءعرشال ومن شاعر :ؤمنني، قالمري املأ 

ا تقول؟ م به عىلٰ  ره ما استدلُّ ل تنشدين من شعفه، قال: ٰى ملُس 

 : ان، فقالسن: بنو ال هلمقيس يق من تهل بيأ امتدح  ،عمل: نافق

   مس من كرمفوق الش دُ عُ قْ و كان يَ ل

  اعدوق ذا إ اً مويهلم وَّ َأل  قومٌ  

 ]] ٢٠٥[[ص /

   مْ هُ بُ ُس نْحني تَ  نانٌ م ِس بوهأ قوم 

ما  والدألب من اطابوا وطا 

   نوامِ أَ ذا إنس إوا عُ زِ ذا فَ إ نٌّ جِ 

  َ   وادُ هَ هباليل اذا َج دون رَّ ُمت

   مٍ عَ نِ  ا كان منم عىلٰ  ونَ دُ سَّ ُحمَ 

  دوا ِس به ُح ما  منهم هللاُا عُ زِ نْيَ  ال 

ما   ال قوالً شعر الناس، ولقد ق أ  ت هذاصدق  ال عمر: ق  :قال

ي بنالبيت من  هل هذاأ خال  ن الناس مام حدأل حعلمته يصل

 .سول اهللا هاشم، لفضل ر

 . قاً تزل موفَّ  ومل ،مري املؤمننيأ  ت ياقفِّ وُ  :اسن عبَّ بفقال ا

ني بمنكم  شاً دري ما منع قريهل ت ،اسعبَّ بن  مر: ياعفقال 

 ؟كمد نبيِّ هاشم بع
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 .مري املؤمنني يدريأ  نَّ إدري فأ كن أ مل  نْ إس: ابَّ عال ابن ق 

فتجخفون علينا م ة فيكنبوَّ فة والاخلال جتتمع نْ أ ا هوكر ل:اق 

 . جخفاً  جخفاً 

 الغضب؟يط اجلواب ومتيف  نتأذأ اس: بَّ فقال ابن ع

 . مقال: نع

ام اختار نَّ إعل رساالته، ويث جيم حعلأ اهللا  نَّ إ: لفقا

 قريشاً  نَّ أفلو  لقه،خري خمن  ري خلقهخ رمه، فاختابعل  دمّ حم

لكان هلا،  ر اهللان حيث اختام رتاختااختارت ألنفسها حني 

 .د وال مردودبيدها غري حمسوب الصوا

  :ا فقالكرهو وصف قوماً  ىلٰ اهللا تعا نَّ إفك: (كرهت) ا قولمَّ أ و

 ِر
َ
 ُهوا مَ ك

َ
 ا أ

ْ
 ن

َ
بََط َزل

ْ
ح

َ
أ
َ
مَ  اُهللا ف

ْ
�

َ
هُ أ

َ
 . ]٩د: [حممّ  �ْم ا�

من هو يف  نَّ إ اهللا(جتخفون) فوَ  :لكا قومَّ أ و]] ٢٠٦ ص[[/

 ة،هل بيت نبوَّ أ  انَّ أ، غري م نفخهمع عظ ر بجخفهعذَ يُ ل النادون ح

 .خونففون وال ينة ال جيخهل بيت النبوَّ أ و

ض رعأ و ،ه منكسمعأ  نْ أ ره كأ : لقد بلغني عنك ما عمر قال

 .يك منِّعنه كراهة إلزالة منزلت

 نْ أ  ينبغي للحقِّ  ا فامق� حكان  نْ إف ؟س: وما هوابن عبَّ ل ااق 

 .نفسهطل عن ط الباماأ فمثيل  طالً اب نكا نْ إيل منزلتي منك، ويز

 شماا عن بني هزالتهإرادوا أام نَّ إل: ك تقونَّ أ لغني ب قال:

 .وظلامً  اً سدح

 طضب، والرشالغماطة إطت قد اشرت ينِّ إ اس:قال ابن عبَّ 

 بحقِّ  قَّ حِ  استُ امنَّ إمر األ اذه نَّ أ يم هل واحلكاجلقد علم ا هنَّ إملك، أ 

ناس ال حّق أ   اهللا ولسالناس بر فأحّق  ،هللا رسول ا

 .ألمربا

 .دم املحسودآبنو  انَّ إ) ف(حسداً  لك:ا قومَّ أ و

  ما داً  حقالَّ إبيتم أ يا بني هاشم ما  اَت ههي عمر: هيهاَت فقال 

 ال يزول.ا ول ورش� حي

ب اهللا هذأ ب قوم قد قلو رشِّ الب: ال تصف اسقال ابن عبَّ 

من  وقلب رسول اهللا  ،رهم تطهرياً س وطهَّ الرج نهمع

 .هاشم نيب بلوق 

شيئه ورآه يف  َب ِص ال حيقد من غُ كيف ف ،)قداً لك: (حا قومَّ أ و

 ؟هيد غري

 . تركت شيئاً ا م :رقال عم

 .ولطأ تركت  قال: ما

 . ك مع ما جاء منكقِّ حل عٍ  لراينِّ إ ل عمر:قا

ه  فحظَّ رعاه من  ا،حق�  ملسم كلِّ  عليك وعىلٰ  يل نَّ إال: ق 

 .هظَّ خطأ حأ ضاعه ]] أ ٢٠٧[ص [/صاب، ومن أ 

  عاً س منازاابن عبَّ أيت ال: ما رائه فقجلس قبل عمر عىلٰ فأ

 ؟همنازعت ىلٰ إاليوم اين عد فام ،حمهفأ  الَّ إ قطُّ  حداً أ 

 -  من كثري تركناه يسرياً  كانو - ذكرناهوي ما ن قد رذا كاإو

ا من الرض صولحلنكري وا عارتفا ىلٰ صم يقطع عخلفكيف ا

 !؟اجلميع

ا لو نَّ أ ال، من السؤ مٰىض ا م ه الثاين من الكالم عىلٰ والوج

 يف نمل يك وقات،طاعه يف مستقبل األاع النكري وانقارتف مناسلَّ 

 :مورألُ للمذكورين  العقد داللة عىلٰ ذلك 

مري أ  مني عىلٰ دِّ مامة للمتقف يف عقد اإلالاخل نَّ أ ا: هحدأ 

سائل مه الما سلَّ  ، عىلٰ حصولهقت وثبت يف  اذإ ؤمنني امل

، تهحَّ دليل ص عندهم لذي هومجاع ااإل عني عرِّ اه، نحن نُ نَّوبيَّ 

فسد يف ال حلك اتل د يفذا فسإ فساده، ولك يقتيضيه من ذوتعرِّ 

 .مرينق بني األفرِّ ة مل يُ مَّ األُ  من حداً أ  حوال، ألنَّ ألمجيع ا

امله له الحت ضا،رال عىلٰ  ري ال يدلُّ رتفاع النكا نَّ أ ها: وثاني

 الظنِّ و أ العلم  ولحصو، هخلوف والرجاء واالشتباولغريه من ا

، معنه بنكري تقدَّ ]] ٢٠٨ [[ص/االستغناء سدة، وفيه مف نَّ أب

ذا إوكري، نمن ال ملنكر عن املمسكنفي الرضا بارت تهال ظحوأ و

 الَّ إرضا ال ه عىلٰ رصمل جيز ق  ك النكري للرضا ولغريه،تر احتمل

 .ذلك عىلٰ  ما يدلُّ اهنا  س هيليل، ولدب

تدالل ن االسضا لكاالر عىلٰ  ه يدلُّ نَّ أ  ناما لو سلَّ نَّ أ وثالثها: 

دليل  وهذا ما ال ،اءٍ طخ ىلٰ ع عمتة ال جتمَّ األُ  نَّ أ  ىلٰ ا عبذلك مبني� 

ذا إ ذلك بنيِّ ليه، وسنُإ صلهأ  له عىلٰ   طريقيه، والللمخالف عل

 .شاء اهللا تعاىلٰ  نْ إ الفقهول صأُ ع من امجم يف اإلالكال ىلٰ إ اانتهين

 ة عىلٰ نه حجَّ ثبت كومجاع ال ياال نَّ أ قالوا: هذا هبوا نْ إف

 صحَّ ذلك كذا كان إو ؟صلكمأ  عىلٰ  ودليالً  ةً ليس هو حجَّ أ ا، صلنأ 

 .تدالل به عليكماالس

عون دَّ تليه، وإن ما تذهبو مجاع عىلٰ باإلني املستدلِّ  ا كنتمذإنا: قل

،  منني مري املؤأ  مني عىلٰ ملتقدِّ ة امكم بإمال هل العلم بحصو

ذا مل  إو ، لكم العلم يتمَّ  ٰى حتَّ صلكم أ  ىلٰ ع الً ليديكون  نْ أ فيجب 

كم عليه، ويف ذلك اعتامد صّح ية، مل حجَّ ه نَّ أ  وا عىلٰ تدلُّ  نْ أ  يمكنكم

 . ليهإهبتم ما ذ نبطال
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 هذه علينا يف الً مجاع دلييكون اإل نْ أ حن فال يمكن ا نفأمَّ 

  لَّ دة من حيث ه حجَّ نَّ أ  ىلٰ إام نذهب نَّ إا نَّ ا، ألصلنأ  ة عىلٰ لأسامل

ع وجود ة املجمعني، وممن مجلعصوم مام املاإل نَّ أ  قل عىلٰ لعا

 ؟غريهمة لامإيف تثبت ك صومعمام املاإل

، خطاء ال جتتمع عىلٰ  ةمَّ األُ  نَّ أ  عىلٰ  عندهم دلَّ  ما نَّ أ ورابعها: 

  ومل ينِف  ،احديشء ويف  اخلطاء ىلٰ مجاعهم عإنفي  عىلٰ  ام دلَّ نَّ إ

كان ذا إو ر يف غريه،خاآل عضببعضهم يف يشء وخطاء الخطاء 

 نيخطاء الباق و ،لهعني للعقد يف فولِّ ا من خطاء املتنكروأ لك فامكذ

فبطل  ان،ران متغايرمأ مها ركه، وتمساك عن النكري عليهم واإل يف

 . اىلٰ ة هللا تعنَّوامل  ،وجه معتمدهم من كلِّ 

ع عثامن وقتله،  خل مجاع عىلٰ ون باإلضعارَ يُ  ثمّ ]] ٢٠٩ ص[[/

 ةدلَّ أ  ه، وهذالنكري عن فٍّ ل وكاذتل وخانوا بني قاكاس النا نَّ إف

 . الرضا عندهم

 ةمَّ األُ  نَّ مامة معاوية، ألإ ع عىلٰ مجاباإل معتزلة منهاملرض اونع

عن  رضا ممسكنيكانوا مظهرين لل حلسن ة ابعد مهادن

بوا به عن جاأ اجلامعة، فمهام  م عاملعااذلك  يمِّ ُس  ٰى ، حتَّ النكري

 ه.لمثبذلك قوبلوا 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤(ت  اوسبن ط عيلُّ  /)٢(ج  لطرائفا

 :خلليفةايار تم الخمَ ألُ ة احيَّ العدم ص ]]٩٠[[ص /

هم ترك نبيَّ  أنَّ  أو يعتقدونقولون م يم أهنَّ ومن طرائف أمره

ة مَّ صلحاء األُ  نَّ أ و ،هتمَّ ه يف أُ ماقمن يقوم م  عىلٰ نيِّ عيُ  ة وملالوصيَّ 

يف أدري كوما  ،عيينهم هم بتنبيِّ م قامم ووخيارهم خيتارون من يق

م هخبارأ ه كتاهبم ونضمَّ ا تمودينهم ذلك مع حسنوا ألنفسهم است

ة وبصرية بوَّ ن بنور النينظرو الذين بياءمن كون مجاعة من األن

ه لِّ ا كذومع ه ،ةكئلطة للمالة واملخايَّ هلكاشفة اإلالرسالة وامل

تجربة الو رباتمن قومهم بعد االخ الً م اختاروا رجافإهنَّ 

 فب كان يف خالالصوا هم وأنَّ اختيارم رضر ظهر هلف ،حبةوالص

 تيارهم. اخ

  ه يوسفاختار أوالده حلفظ ولد ب وفمنهم يعق

 .ر اختيارهر له رضفظه

ني لوف سبعأُ  من قومه وهاختار م  ٰى من ذلك موسو

رَ : وا معه قالوا حرضفلامَّ  ،هقات ربِّ يمل رجالً 
ْ
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ه ر لهظ أنْ  م إىلٰ وبلغ حاهل  ]،١٥٣نساء: [ال ِعق

نَ  : ٰى سمول افق ،سفهاء مأهنَّ 
ُ
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َ
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َ
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 .]١٥٥[األعراف:  اِمن� 

بني  إىلٰ  فذهنلوليد وا نار خالد بهم اختبيَّ ن أنَّ  لكومن ذ

كانت  يهم بأحقادف تلق و مهفقتلهم وأرسَّ  ،أمرهمح صلِ جذيمة ليُ 

  طالب بن أيب م عيلَّ هيُّ بعث نب ٰى حتَّ  ،ةاهليَّ م يف اجلبينهبينه و

ا مَّ إِينِّ َأْبَرُأ ِممَّ هُ «اللَّ : مْ بِيُّهُ اَل نَ َوقَ  ،أرضاهم ك ما فعل خالد وستدراف

 .  َخالٌِد»َل عَ فَ 

  َحْنيِ ِيف يحِ لصَّ اِيف اْجلَْمِع َبْنيَ ٍد اْحلَُميِْديُّ َخالِ  يَث َحدِ  ٰى وَ رَ َوَقْد 

َث َبعَ  :َقاَل  ،رَ ُعمَ  نِ نَِد ابْ يِّ ِمْن ُمْس ارِ اْلبُخَ ْن إِْفَراِد الِِث مِ الثَّ ِديِث اْحلَ 

   إَِىلٰ َفَدَعاُهمْ  ،َذْيَمةَ َبنِي جُ  لِيِد إَِىلٰ ْلوَ َد ْبَن اَخالِ  اهللاِ َرُسوُل 

َنا َصبَأْ  :ونَ وا َيُقولُ لُ عَ جَ فَ  ،َأْسَلْمنَا :ُقوُلواُحيِْسنُوا َأْن يَ  َلمْ  فَ مِ ْسَال ْإلِ ا

  ِمنَّا لِّ َرُجٍل كُ  َدَفَع إَِىلٰ وَ  ،َوَيْأِرسُ  تُُل ِمنُْهمْ قْ يَ الٌِد َفَجَعَل َخ  ،اَصبَْأنَ 

 ،ِسَريهُ ا أَ نَّمِ َرُجٍل  تَُل ُكلُّ  َأْن َيقْ دٌ لِ َر َخاإَِذا َكاَن َيْوٌم َأمَ  ٰى ُه َحتَّ َأِسريَ 

 ،اِيب َأِسَريهُ  َأْصحَ ِمنْ  َرُجٌل تُُل َوَال َيقْ  يريِ ِس أَ َال َأْقتُُل اهللاِ وَ  :َفُقْلُت 

: ِه َفَقاَل َيَديْ  َرَفعَ اُه َلُه، فَ َفَذَكْرنَ   اهللاِ ولِ َرُس  َقِدْمنَا َعَىلٰ  ٰى َحتَّ 

  ».- َتْنيِ رَّ مَ  -لٌِد اَخ ا َصنََع يَْك ِممَّ لَ َرُأ إِ «اللَُّهمَّ إِينِّ َأبْ 

ام في معذوراً د الخن افلو ك :ال عبد املحمودق  ]]٩١[[ص /

 ا صنعممَّ   أبرأ إليكإينِّ  مَّ هُ «اللَّ  :همقال نبيُّ  تلهم ملامن ق ذر به اعت

ياته وما ظهر  حهم يفنبيِّ  خمالفة عىلٰ  إقدام خالد إىلٰ  انظر ثمّ  ،»خالد

ة بصحَّ  قوليعند من  هتلد وحمبَّ ك والية خارت الصواب وكان ،منه

 اخلرب املذكور.

أبا تار هم اخنبيَّ  صحاحهم أنَّ  يف متهيمت روامن ذلك ما تقدَّ و

اره اختي هر رضروظ أو معتذراً  هارباً  رجعف خيرب ونفذه إىلٰ بكر 

نكسار أيب بكر د اعمر بع ضاً تار أيه اخأنَّ  ٰى خررواية أُ  ويف ،له

 ح له.تَ فيُ ومل  اً فرجع أيض

الرباءة عند تأدية أيب بكر سورة م يف يته ا مت رو دَّ ق ت ن ذلك ما وم 

ه نِّ اءة كان حلسن ظ من الرب يات كر باآل أبا ب  هم اذ نبيِّ نف إ  نَّ إ  : من يقول 

  يف ترك إنفاذه.الصواب    ف أنَّ ش ياره وك اخت اهللا    وكيف ردَّ   ، ه ب 

تهم قد ألنبياء مع كامهلم وعصمن افإذا كا :داملحمول عبد قا

صل الثقة يف حتفك ،الرجال نم رهم لكثريرضر اختيا رظه

 ارهم يفا وقت اختينوكوين أ ن يمكن ض الصحابة ممَّ باختيار بع

 قومتفضيل اختيار  إنَّ ؟ نيناحلني وال مأموم غري صحاهل باطن

 اختيار عىلٰ  عندهم من الصحابة عصمتهم ىلٰ وع عطغري مق

 آفل. عصومني غلط هائل وتدبرياملاألنبياء 
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ِيف  هُ ْعَلبِيُّ َوَغْريُ الثَّ  اهُ َما َروَ  كتهم يف ذلطريف مناقض منو

ُ : َعاَىلٰ تَ  هِ لِ َتْفِسِري َقوْ  َ� 
�
ِ يََديْهِ  ِمْن بَ اٌت بَ ُمَعق

ْ
ِفِه َومِ  �

ْ
ْن َخل

 
َ
ف
ْ َ
 نْ ونَُه مِ ظُ �

َ
ِر اهللاِ  أ

ْ
�  :الطَُّفيِْل  نَ َعاِمَر بْ  إِنَّ  :َقاَل فَ ]، ١١[الرعد

 «َلَك َما: َقاَل ، َلْمُت ْس أَ  إِْن ِيل  َما :اَل َفقَ  يِّ بِ النَّ َجاَء إَِىلٰ 

،  َبْعِدكَ ِمنْ  ِيلَ اْألَْمرَ َعُل َجتْ  :َفَقاَل  ،ْم»ا َعَليْهِ مَ  َك يْ لَ لِْلُمْسلِِمَني َوعَ 

 َحيُْث َيَشاُء». ُه َجيَْعلُ  اهللاِ  َىلٰ إِنََّام َذلَِك إِ   إَِيلَّ لَِك ذَ «َليَْس : َفَقاَل 

بن  لعامرال ق هم بيَّ ن ٰى فام أر :بد املحمودعل قا ]]٩٢[[ص /

ني من يف تعيكان األمر ا إذف ،ةمَّ اختيار األُ  ك إىلٰ ذل إنَّ  :الطفيل

 ذلك نَّ أشاء وي اهللا وحده جيعله حيث ىلٰ هم إمقام نبيِّ  قائامً  يكون

 قامهم مرهم من يقوباختيافردوا فكيف ان ،غري اهللا ليس إىلٰ 

ن  ك ملذ إنَّ  ؟مهال لنبيِّ اهللا هلم و له مل جيع وجعلوا ألنفسهم ما

 ئب املناقضات.عجا

يف الزهد هم يف اعتربت كتب ينِّ أ  اً واعلم أيض :بد املحمودقال ع

 تيارخا يف أنَّ  ةاإلماميَّ موافقني مع  متهيفرأ  ،ةلعصبيَّ كر ترك اذ

وهي  ،ةلَّ العني هلم يف خمالف كانوا وإن ،م من اهللا تعاىلٰ اإلما

 ن.وورم جمباعتقادهم أهنَّ 

عند  )اج العابدينمنه(ب كتا زايل يفغلاما ذكره  فمن ذلك

ا أحدمه :صلنيه يف أ ل فيفتأمَّ ض ويفلتاا وأمَّ  :التفويض قال ذكر

ر بجميع موباألُ  كان عاملاً  ملن ختيار ال يصلح إالَّ اال تعلم أنَّ  كأنَّ 

ر خيتا  فال يأمن أنْ إالَّ و ،ا وعاقبتها وحاهل باطنهاجهاهتا ظاهرها و

ك لو قلت أنَّ  ٰى تر أَال  ،حالري والصخلاما فيه  اهلالك عىلٰ ود الفسا

يل بني ز وميِّ  ،مالدراهقد يل هذه ان :مغن لبدوي أو قروي أو راعي

ت لسوقي قللو  اوكذ ؟بيقنيلذلك ه ال هيتدي فإنَّ  ، ادهيِّ ردها ويِّ ج

 تعرضه عىلٰ   أنْ أمن إالَّ  تفال  ،هيتدِ  مل ضاً هو أي اماف فربَّ غري رصَّ 

 ،واألرسار خلواصِّ ن امفيهام  ام وة والفضَّ ري بالذهب بخ صرييف

  فال  ،عاملنيال ربِّ  هللا إالَّ ح صلي الاملحيط بجميع الوجوه  والعلم

رشيك  ال ه اهللا وحددبري إالَّ له اخلرية والتيكون  أنْ  دأح يستحقُّ 

 َوَر�� : ىلٰ فلذلك قال اهللا تعا ،له
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
 مَ ُق ك

َ
تَ ا �َش

ْ َ
 اُر مَ اُء َو�

َ
 ا �

َ
ن

 
َ
َِ�َ هُ �

ْ
 الغزايل. ا لفظهذ .]٦٨صص: قَ ل[ا ةُ ُم ا�

 يف أنَّ  تهمجَّ وبعض ح ،اىلٰ تع هللارهم اكثَّ  اإلماميَّة وهذا مذهب 

ء الهؤحيسن من فكيف  ،تعاىلٰ  اهللا إىلٰ راجع  ة مَّ ئألاختيار ا

وافقون م محلال أهنَّ وا التاملقا املناقضة يف ألربعة املذاهبا

 ؟احلدِّ هذا  إىلٰ  لقوهذا ال ة بمثللإلماميَّ 

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢ت  ( ين الطويس  نصري الدِّ   / ل (رسالة اإلمامة) ملحصَّ د ا ق ن 

ذلك ار يف جيعل االختي أنْ وز ال جي مَ ـقيل: لِ  إنْ ]] ٤٢٩[[ص 

 إليهم؟

منهم   تهعيَّ حاكم يكون أعلم بر كلَّ  أنَّ  رةً ولم رضقد نع قلنا:

ر جيعل اختيا أنْ  بح منه مصلحتهم، يقيريد إالَّ ال و ،بأنفسهم

عهم فيام وجب هم، إذ فيه جواز وقوم إليحلهاائم بمصقلاالنائب 

 لك إليهم.ذ علجيمل إذ كذلك  وليس ،الوقوع فيهة افخم هالنصب في

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣(ت  اوسطبن  ة/ أمحدطميَّ بناء املقالة الفا

عبارة طويلة  ،يارختيف اال يطاً بس ماً كر كالوذ ]]٤٢٢[[ص 

 ن دونر مكوح وعسار ]] بغري٤٢٣/[[ص  امنثج ،قصري ٰى ومعن

الفاضل  فةعرم يف يف كونه ألزم إشكاالً وساق الكالم  ،رئيس

 والغيُّ  ،م األفضلقدَّ امل أنَّ  يذهب إىلٰ ه كأنَّ و ،سةللرئا لؤهَّ امل

 ،ٰى خيف اضل الالف بأنَّ  :وأجاب .ة يف االختيارلعامَّ ابإدخال 

 ساق كالمهوان ،عيانألمن انحوه املثل بعمرو بن عبيد و برضو

 .لنيغري مكرهني وال حمموثامن ر عااختي ىلٰ إ

 عىلٰ  والوعوَّ  م بعضاً يعرف بعضه انك ةابحالص أنَّ : (وذكر

ولو اختار ، يساً ة رئمَّ  لألُ رتمل خي  النبيَّ  أنَّ ( ٰى عوادَّ  )، بكرأيب

 .)مثالً  رضبال يلزم و كن ذلكل ،هلم لكان خرياً 

ذف  اليم وتقاق مع سعة األالدنيا  نَّ إ : اهذ والذي يقال عىلٰ 

نهم عند بي امفي االختيار أشكل احلال ت إذا بني األمر عىلٰ اجلها

هل أ  قب كلُّ رتَ يُ  ا أنْ إمَّ  هألنَّ  ،أفضل عامٍّ يس ئر مةإقا عزم عىلٰ ال

 لُّ أو ينصب ك ،ئيساً صبوا رين ٰى باقي األقاليم حتَّ  منعرف تإقليم 

 ماإلقلي ادعاضل فيام مجيع األف  قبوايرت نْ من غري أ  إقليم رئيساً 

 . فيه ذي همال

 :ل فنقو  ذلك عياناً  يف ل ث مل ا ب ونرض  ، ا ل أشكل جد� كان األوَّ  فإنْ 

 وأهل العقدل رب من العلامء واألفاض غ يف أقايص امل  نعرف من  ال ا إنَّ 

كثرية ون ئايس يف فنري الرالتدب  قد والتجربة والشجاعة وميمونوالن 

د البالري غ وكذا    ، ن وفقد ال يعر وكذا هم   ، س الرئي انب ة يعترب يف ج مجَّ 

ل ويتعطَّ  كم حل اف ق وذلك ي  ]] ٤٢٤[[ص / ، اع ة من األصق املغربيَّ 

لقلب ا  ئيس حاجة اجلوارح إىلٰ الر  لدنيا إىلٰ إذ حاجة ا ، ا ي نالد  به أمر 

ه مع أنَّ و  ؟ال هذهال واحل ر الرج وأين الناقد ملقادي ،الروح  إىلٰ  د واجلس 

ت ذكر مع الذي  ف ي فك  ، يشكل  أحواهلم ىلٰ ع علتطلُّ اجتامع اجلميع وا 

 ؟املحال )كذا( تباعد اجلهات ونبأ من  
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ئيس حسب ر نون عىلٰ عيِّ م يُ ل إقليأه كلَّ  أنَّ ض رلفاكان  وإنْ 

دين  خلفاء متعدِّ امع تإذ فيه اج ،أشكلعندهم من التدبري  يقع ما

ا مع إشكال فيه  هذ ،وعند خصمهاخلصم د هذا وهو ممنوع عن

تغاير م] همنقدو[ ،اد� ج ةار متباينحاب االختيصقول أ إذ ع ،اجد� 

 نَّ فإ ملون والعيرب والدِّ جالتاو ليف العقو فقوا مثالً ولو اتَّ  ،اجد� 

ض روهذه العوا ،غراضومفاسد األ ٰى اهلوائبة املزايا شبني هذه 

 .شخص واحد ار عىلٰ االختية فاق من له أهليَّ نعة من اتِّ ما

وهذا   ،قرَ وهم فِ  هذا شيعي :نة فنوميَّ ق اإلسالرَ الفِ  إنَّ  مّ ث

  يل عري وشافعي وحنفي وحنبق بني معتزيل وأشرَ وهم فِ ي نُِّس 

د  العقائسائل يفبني امل اتفتالاخ نذلك ميف غري  ،يلكماو

 مذهبه وخليفة عىلٰ  رئيس عىلٰ  بإالَّ   يرٰىض قبيل ال فكلُّ  ،والفروع

 كان امربَّ ]و[ ،انتشار عظيم وفساد جمٍّ  ي إىلٰ ؤدِّ ا يُ وهذ ،هطريقت

 .قاربتههلم من م ٰى اته وأجدمدان من ةللرعيَّ  عفالرئيس أنترك 

  ر إمجاع كلِّ ملؤثِّ ال ه :لونقو ،هذا عنا نبرض]] أ ٤٢٥[[ص /

ل أعضل ألوَّ اكان  فإنْ  ؟في بعض منهمب أو يكجمرَّ قل وعامل وعا

 ،أو ال حمصوراً  ن عدداً يكو ا أنْ إمَّ   خيلواين فالقيل بالث وإنْ  ،اجد� 

ن الثاين أشكل كا إنْ و ،ههان عليربلل إقامة ال أشكألوَّ اكان  فإنْ 

يد  بن عب عمروب هبالذي رض ثلملاو ،إقامة الربهان عليه ]أيضاً [

ليم ألقاااعتبار  وقد أوردنا عىلٰ  ،ماألقاليال  إقليامً  صُّ وشبهه خي

 مقنع. اعتبارها ما فيه الً أوَّ 

كرهني وال  من غري ثامع فقوا عىلٰ م اتَّ أهنَّ : (عاؤها ادِّ وأمَّ 

والعيان خيالف  ،بإقامة الربهان عليهطالب ظ يحاجلا نَّ إف )،جمربين

 رضوان اهللا(بكر  أيب وا عىلٰ اجتمع مأهنَّ ( عاؤهادِّ ا كذو ،لما قا

 .َل تِ مات أو قُ  أنْ  عبادة إىلٰ  د بنع خمالفة سولو مل يكن إالَّ  )،)عليه

م البق الكد سق  :قلنا .ار قول اجلميععتبال نراعي ا :قال فإنْ 

 عليه.

اخلصم ينازع يف  نَّ فإ ،رئيساً  ي�ا علعنيَّ  ما  لنبيَّ ا ا أنَّ أمَّ و

يف إمامة   النبيِّ صم عن ريق اخلد من طارالوبق علَّ يتو ،كذل

عرفها من شاء فة يومعر مظانٌّ ولذلك  ،ؤمنني  املأمري

 الوقوف عليها.

 خفِّ األ ىلٰ ة ع يبن األمر مع الرعيَّ مل اهللا تعاىلٰ  أنَّ  اوأمَّ 

 داً جيِّ  مسائل لو كشفت كشفاً  له منمث هنتضمَّ  ام بيانه ،ربواألق 

فقون متَّ  يعاً احظ مجا واجلام أنَّ ب :عنهب واجلا إنَّ ف ،فهروأ كان أخّف 

احظ واجل ،اهللا جيب عىلٰ  :تقول ةميَّ ااإلمف ،ئيسمن ر ه ال بدَّ أنَّ  عىلٰ 

دليل  ا منإمَّ  ]]٤٢٦[[ص /، ةمَّ األُ  عىلٰ جيب  :ولونزبه يقوح

ام ذكرته االختيار ك :ا فنقول مر كذاأل إذا كانو ،أو النقل العقل

إذ   ،يف عيلٍّ  عنيَّ كذا ت األمر ذا كانوإ ،صُّ الن نيَّ تعف ممتنع قطعاً 

وهذا  ،)رضوان اهللا عليه( بكر  إمامة أيبق له به يف تعلُّ احظ الجلا

 كالمه.سياق  عىلٰ  آٍت 

*   *   * 

 ):ـه٧ احلميص (قين د الدِّ ي)/ سد٢(ج املنقذ من التقليد 

 نييتع إىلٰ  ختيار طريقاً  كان االقيل: هالَّ  نْ فإ]] ٢٩٦ [[ص

معصوم،  عىلٰ  إالَّ  ةمَّ ختيار األُ ال يقع اه أنَّ  ىلٰ لم تعايع نْ بأ ؟امماإل

 فهم اختيار اإلمام.كلِّ يُ  أنْ  ن منه تعاىلٰ فيحس

تبار العقالوا: ا ذا السؤال بأنْ ن هأصحابنا ع د أجابلنا: ق ق 

ارون م ال خيتبأهنَّ  اىلٰ مه تععل ألنَّ  ،كلذ ]]٢٩٧[[ص / لعلم يفاب

ن هلم  إذا مل يك ه، ألنَّ لتكليفن هذا احس يفي فيك  املعصوم الإالَّ 

ختيار معصوم هم افغريه فتكليبه بني املعصوم وقون رِّ فطريق يُ 

  ق بني فرِّ إذ العقل ال يُ ح، اق يف القبال يط  ليف مايقبح ويلتحق بتك

ني تكليف ما ال ه، وبطيعتوال يس فليه املكلَّ ال يقدر ع اكليف مت

ا من مووألز .القبح م به يفلعلا ىلٰ إ هف وال طريق له املكلَّ يعلم

ائع ما لرشمن ا خيتار د أنْ العب تعاىلٰ اهللا ف كلِّ يُ  ذلك جتويز أنْ أجاز 

منه  فقه يتَّ إذا علم أنَّ  ،اتائبكون من الغكان وي عامَّ  ِرب ُخي  وأنْ  ،يشاء

ب ق بني الصوافرِّ يُ  طريقاً له  مل نجعل نْ إيع ذلك، وصابة يف مجاإل

ا وم، ألنَّ لعلك مفساد ذفه، وكلَّ  امفي ذبكأو اخلطأ والصدق وال

عنه غاب   عامَّ ِرب حدنا لغريه أن ُخي تكليف أ قبح  ةً لم رضورنع

يق أو عليه طر ون له إليهأو يك رضورةً يعلمه  بالصدق من دون أنْ 

 .ذلكيع دق يف مجصلافق منه ه يتَّ ه أنَّ يف ظنِّ لبغ أمارة وإنْ 

 ري أنَّ غ ،لاسؤلب به أصحابنا عن هذا اهذا هو الذي كان جيي

ة دون ئمَّ األ يف بعض ذلك وأجازه تزمال )روحهاهللا  سقدَّ (د سيِّ ال

م م أهنَّ دِّ متق ان نبيٍّ لس عىلٰ  تعاىلٰ اهللا  مهمعلِ يُ  نْ أ يعهم، بعد مج

ل يلق م اختيار يف تكليفه كمثل ذل ازصيبون يف ذلك، وكذلك أجي

ني وبك لذ يف بني القليل والكثري قام فرَّ نَّ إريها، وون كثع دئاالرش

ه غري ث إنَّ ، من حيالعادة إىلٰ  جعيعهم ملا يرمج وبنية ئمَّ بعض األ

ثله غري ، وماً وتبخيتفاقا يصدق يف خرب اتِّ  حد أنْ لوا قفيتَّ  ع أنْ ممتن

 ة.دريق العاطيف األخبار الكثرية من ئز جا

 إىلٰ  كون االختيار طريقاً ي أنْ  جزتأ هذا قد  ل له: فعىلٰ فإذا قي

 ف مذهبك. البخ ذاهو ام،متعيني اإل
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تعيني   ىلٰ إطريق يكون ال كرت أنْ نام أ ب: إنَّ وااجل ول يفقي

ثل م إىلٰ  ال يكون مستنداً  حمضاً  ]]٢٩٨[ص [ًا /اختياراإلمام 

مت   علينِّ إف ،ترت من شئخ: ااه، وهو قوله تعاىلٰ كرنالذي ذ صِّ الن

 الذيار يا االختفأمَّ  .صوم الصالح لإلمامةاملع الَّ ختتار إ الك أنَّ 

 لنصِّ ا ٰى جمر يه جيرألنَّ  ،نكره ال أينِّ إف، ا النصِّ ذمثل ه  ىلٰ إ ندتيس

بعض  يف زاً كان جائ هذا وإنْ  أنَّ  وعىلٰ  .مامتعيني اإل يح عىلٰ الرص

إليه من  فيام ذهبنا فال يقدح ه غري جائز يف مجيعهم،نَّ إة، فألئمَّ ا

 .قدحلإلمام كّل اتعيني ا إىلٰ  طريقاً تيار الخان كون الطب

 عىلٰ  ىلٰ تعا اهللا صَّ و ن: لمن قالول يب عن قنجا ذه لوبمث

لإلمامة، أليس  اً حلصا معصوماً ن كان عليها كان وقال: م صفته 

 بتلك الصفة لإلمامة؟ صفتيار املتَّ فنا اخكلِّ يُ  أنْ  كان يصحُّ 

تلك  معرفة ىلٰ طريق إ كانإذا كان هجيوز ذلك  :ا نقولنَّ أل

 ان نص� بل يكوه، انَّيَّ ب يتيار الذالخان ذلك هو الصفة، وال يكو

 .نيالع عىلٰ  النصِّ  ٰى جيري جمرالصفة  عىلٰ  النصَّ  ألنَّ  ،ملةاجل ىلٰ ع

ون ل دفات األفعاص عىلٰ ات عيَّ يف الرش تعاىلٰ  هذا نصَّ  عىلٰ و

 زاح به.تُ ة العلَّ  ذلك، ألنَّ  نوحس أعياهنا، وصحَّ 

كون اإلمام ار ب اعتلدليل الذي ذكرناه يفب ارتِّ يُ  مكن أنْ يو

ة ذلك : ال يمكن معرف، بأن يقالاً ثوابر وأكث تعاىلٰ هللا اد عن ضلفأ 

ب من ة برضف أعيان األئمَّ عرَ يُ  نْ كن أموي .املعجزأو  بالنصِّ  الَّ إ

 ل: إذا ثبتايق ن بأنْ اآلما نحن عليه  ال عىلٰ احلإذا كانت  لقسمة،ا

ثة، فإذا ثال لقواأ  تعيني اإلمام عىلٰ ة يف مَّ ة، فاألُ ماموجوب اإل

دون  ه اإلماموأنَّ  القسم الثالث ةحَّ صعلمنا منها،  نيلولقاا نأفسد

شاء  نه إنْ بيِّ ما سنُ ، عىلٰ نني ملؤماه يف أمري ما نعترب ه عىلٰ غري

 إالَّ معجز،  ىلٰ إوال  نصٍّ  اج يف هذا الطريق إىلٰ نحتوال  .اىلٰ تعهللا ا

 بتت إمامته ال بدَّ ن ثم ه قول من قال بإمامةل علييقا يمكن أنْ  هأنَّ 

ا ق� يكون ح ]]٢٩٩ص /[[ وز أنْ ال جي ذليل، إد تند إىلٰ يس نْ أ 

وجب صدوره عن دليل فهو إذا و .فاقالتِّ بالتبخيت وا يحاً صح

لني يه من الدلناما ذكر ع الطريق إىلٰ رج ملعجز، فقد أو ا النصُّ  اإمَّ 

 .واملعجز مها النصُّ  اللذين

دعوة الو جروالختيار والعقد واخلن اوبطالن ك عىلٰ  يدلُّ ا وممَّ 

واز من القولني ج حدٍ وا كلِّ  جه عىلٰ ه يتَّ اإلمام أنَّ  تعيني إىلٰ  طريقاً 

 قد يف بقعةوالع احللِّ  خيتار أهل يف وقت واحد، بأنْ  امني موجود إ

 رق اختيافويتَّ  ،هلا لإلمامة اً صاحل شخصاً  البقاع يف وقت معنيَّ  من

غري  منه نيعبالعقد يف ذلك الوقت و من أهل احللِّ  ٰى خرأُ اعة مج

 وأنْ  .ٰى خرأُ  يف بقعةلإلمامة  احلاً آخر ص شخصاً  رأخُّ تم وال تقدُّ 

تني يف بقعصاحلني لإلمامة يف وقت واحد صني خفق خروج شيتَّ 

 ر،م وتأخُّ دُّ من غري تقه نفس منهام إىلٰ  كلٍّ  عوةاألرض، ود من

ني يف وقت مإمابم بطالن القول ومعلول، يري مستحغ نفذلك ممك

الطريق  و القول بأنَّ ، وهباطالً ن جوازه يكو إىلٰ  يدِّ ؤواحد، فامل

 أو اخلروج والدعوة. لعقدااالختيار وام هو إلمام إنَّ تعيني ا إىلٰ 

يف وا  اختلفامَّ ـالصحابة لر وون االختيالبطِ تُ : كيف قيل فإنْ 

يف عني لفوا اخت ار، وإنْ يتخ نفس االاختلفوا يف ةاإلمام

 ين؟تارخامل

 عىلٰ  ر أيضاً الختيانفس ا اختلفوا يفم هنَّ إفذلك، م سلِّ لنا: ال نُ ق 

نفس االختيار،   عىلٰ لنكريامل يفردوا م هنَّ أ منا سلَّ  ثّم ولو .نهبيِّ ما نُ 

فس لن يكون إنكاراً  أنْ  تمل ملختار، حيعني ا نكارهملكان إ

، ذلك تمل خالفر، وحيختالعني امل راه إنكنَّ أ ، كام يضاً أ االختيار 

 ه.لوقا ما ين بطلاألمر َل مِ احتُ  وإذا

*   *   * 

مة احللفني/ األ  :)هـ٧٢٦ (ت يلِّ العالَّ

 :خلصم وإبطالههب اذ: يف نقل مالنظر اخلامس]] ٤٤[[ص 

فس  بن مام ال يصري إماماً اإل أنَّ  عىلٰ  فقواناس اتَّ اعلم أنَّ ال

حد م أ زوإالَّ لد، تجدِّ ممن أمر  بل ال بدَّ  ة لإلمامة،يالصالح

ا املاألم لك بعيد هلا وذة الحيَّ الصنني يف اثة كارشنع من مرين: إمَّ

 فه. خال مع عىلٰ الة واحدة وهو جمني يف ح، أو كون إمامقطعاً 

ة بعد ذل شخص  عىلٰ   نصَّ النبيِّ أنَّ  ك عىلٰ ثّم اتَّفقت األُمَّ

 عىلٰ نصَّ ذا إاإلمام  كلامًا، وكذكونه إم ىلٰ ام طريق إإلمبأنَّه ا

 م بعده.أنَّه إما بعينه عىلٰ  ساننإ

 ها أم ال؟صِّ طريق إليري النه هل غأنَّ  وا يفلفختا مّ ث

أو  بقول النبيِّ  النصُّ  ليها إالَّ : ال طريق إميَّةاإلمات فقال

 عجز عىلٰ امل]] ٤٥أو بخلق /[[ص  ،امته بالنصِّ ومة إماملعل اإلمام

 ده.ي

ة،  ة، والبرتيَّ يَّ لصاحلة اديَّ لزياتزلة، وعملاعة من اوقال مج

مامة بوت اإلث إىلٰ تيار طريق خاال ج:راحلديث، واخلوا وأصحاب

ة نَّسُّ يع أهل الة، ومجوالسليامنيَّ  شاعرة،، وهو مذهب األكالنصِّ 

 واجلامعة.

 دعوة طريق إىلٰ ال ة:والبرتيَّ  ةصاحليَّ غري الة وقالت الزيديَّ 

ر ويأم مة،اهل اإلمأ  نالظلمة م يباين و أنْ هوالدعوة  ا،ثبوهت
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لك صري بذ، فإنَّه يعهباتِّ ا ن املنكر، ويدعو إىلٰ ع ىٰ باملعروف وينه

 مًا عندهم. إما

  فذهب اإلمجاع، ختيار يف اشرتاطلون باالّم اختلف القائث

انعقاد اإلمامة ده ز يف إرشاه جوَّ ، فإنَّ األكثر إليه خالفًا للجويني

 أبا بكر  بأنَّ دلَّ تسقد. واعلااحللِّ و ع عليه أهلممل جيت إنْ د ولواح

ثار شار إيانت يتأنَّ إىلٰ  ملو ،ةميَّ مضاء األحكام اإلسالب إلانتد

  َرتط شفإذا مل يُ ابة يف األقطار، من الصح ٰى من نأ إىلٰ  االختيار

دود، جاز حم عدود وحدٌّ عدد م  يثبتاإلمجاع يف عقد اإلمامة، ومل

قال ا م لثقد، معلااحللِّ و احد من أهلوامة بعقد إلمتنعقد ا أنْ 

يف طريق  ني خصشل ةمامأصحابه منع عقد اإل عن صحابنا. وُنِقَل أ 

كان بمنزلة لشخصني قدين باإلمامة تَّفق عقد عاا فإنْ  لعامل،ا

مامة عقد اإل. ثّم قال: والذي عندي أنَّ ثننياامرأة من  تزويج

ائز جحال غري واملواحد متضايق اخلطط  صقعلشخصني يف 

القطع. خارج عن   ذلك، وهوامل يفحتالفلد دَ ملُ ا دبع ، وإنْ إمجاعاً 

 حدث إمجاعًا،ن غري خلعه مخص مل جيز لشة ممانعقدت اإلوإذا ا

ة بفسقه فعن سمة فسق وخرج  وإنْ  خلع غري  انخالعه مناألئمَّ

ذلك وتقويم  ناعلعه أو امتجواز خعه، فمل ُحيكم بانخال ممكن وإنْ 

دات ملجتهن امذلك  لُّ ك م سبيالً.التقوي ىلٰ إما وجدنا كن أوده مم

 حمتمل.  ببس غري ام نفسه من. وخلع اإلمتمالت عندنااملح

ته وإبطال  يحقِّ  الذي يدلُّ عىلٰ ، وإلماميَّةامذهب حلقُّ وا

 : ف هلم وجوهخالمل]] ا٤٦[[ص مذهب /

ل ن، يهو أعظم أركان الدِّ  ما نا من مجلةمة عنداإلما أنَّ : األوَّ

ين، كان الدِّ من أر ليست ادهم أهنَّ نعو ت بدوهنا،امن ال يثبيوأنَّ اإل

الب واملط جلليلةاملسائل ا منا هنَّين، لكفروع الدِّ هي من  بل

 لَّفكاختيار امل هذا احلكم إىلٰ  ناد مثلفكيف جيوز است العظيمة،

 الفروع. كاممنه من أح و أدونفيام هوإرادته؟ ولو جاز ذلك جلاز 

 :اىلٰ  تعاهللا لة، فقاريخلم ادع ىلٰ ارع نصَّ عشأنَّ ال: ين الوجه الثا
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ا أنْ ٣٦حزاب: [األ أ  ]، فنقول: إمَّ

ة اخلوز لألُ ك اإلمامة فال جيبرت قٰىض  عاىلٰ اهللا تيكون   ا،هترية بإثبامَّ

يعة التي ام الرشحكفتكون كغريها من أ هبا  ٰىض ق يكون  نْ أ  اوإمَّ 

 وهو املطلوب. ملها،  هيوملعليها  ىلٰ عات هللانصَّ 

كلَّفني امل لاإلمام بقوباالختيار ونصب  القول: الوجه الثالث

لك، عن ذ هللا تعاىلٰ ا ٰى ه، وقد هنورسول تعاىلٰ تقديم بني يدي اهللا 
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 .]١حلجرات: [ا ِ�ِ اِهللا َورَُسو

فقة غاية الرمحة والشيف  ىلٰ  سبحانه وتعاأنَّ اهللا: بع ه الراالوج

س نصب الرئي أمر  تعاىلٰ والرأفة هبم، فكيف هيمل اهللا عبادلا عىلٰ 

ة احلام ع م وع تركه، أ يم ملعظاع اوقوع النزجة إليه، و ع شدَّ

م  نهم حدٍ ا]] كلَّ و٤٧إنَّ /[[ص فني، فختيار املكلَّ ا ىلٰ ه إدنااست

 للحكمة للفساد، ومناٍف تح باب عظيم وذلك فيسًا، ئخيتار ر

 ك.لاهللا عن ذ اإلهلية، تعاىلٰ 

يعة لرشم امجيع أحكا بنيَّ  قد ىلٰ أنَّ اهللا تعا: لوجه اخلامسا

ما ب، والرشوكل األ تايَّ كيف عاىلٰ  تاهللا نيَّ ب ٰى حتَّ  ها وأدوهنا،أجلّ 

ليلة اجلعالمات الو ،نهمدخول اخلالء واخلروج  اعتامده يفينبغي 

 وجيعل أمره إىلٰ  العظيم مثل هذا األصل ة، فكيف هيملاحلقريو

ر ائهم وتنافاين آرهم وتبباختالف فني، مع علمه تعاىلٰ كلَّ اختيار امل

 باعهم؟ط

يف  انياجلويني  ناه عن حكي يالقول الذ: جه السادس الو

ار تياخ ال اء اهللا وقدره، وأنَّهقض ال إىلٰ ناد األفعن استم م همذهب

نليها مقهور ال هو ُجيَرب ع له، بل أفعاد يفللعب  من ترك فعله. يتمكَّ

 مناقض ختياراال قول باستناد اإلمامة إىلٰ ال: وجه السابع ال

متثال م اامن نصب اإلنَّ القصد مللحكمة، أل اٍف للغرض ومن

كون نائرة الفتن، طاعته، وس قياد إىلٰ واالنه، ينواهه ورمااخللق ألو

 هذا . وإنَّام يتمُّ ب واملقاهرةالتغلُّ إبطال ، وواملرج رجهلاة لوإزا

ب لإلمام عني املكلَّفني،  لناصاود لو كان لغرض ويكمل املقصا

  يف وعه إليه، م من يميل طبر كلٌّ منهختاد إليهم الو استننَّه لأل

رج بني  وع هرج وم، ووق يمةظتن عوف تار]] ثو٤٨ص لك /[[ذ

هو صبه، ون نللغرض م ضاً ق ناماس، فيكون نصب اإلمام الن

 ل.باط

كام م حكم عظيم من أحة اإلماوجوب طاع: امنالوجه الث

ام حكاد مجيع األز استنني جلااملكلَّف و جاز استناده إىلٰ ، فلنيالدِّ 

 امنَّ م إهنَّ أل ،نبياء عثة األن بع االستغناءوذلك يستلزم إليهم، 

 يِّ نبال عن  ٰى إذا كان أصلها مستغناألحكام، فثوا لنصب ُبع

 .وىلٰ غريه أ ان ك

ا أنْ : الوجه التاسع  ه أو علي ةاق األُمَّ  االختيار اتِّفشَرتط يفيُ  إمَّ

ل٤٩ال، /[[ص  ما نقله  ىلٰ لقائل به علعدم اباطل  ]] واألوَّ

  بايعه ه ر، ألنَّ كب إمامة أيب اراجلبَّ بد عت القايض جلويني، وأثبا
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، حذيفة ىلٰ مو ملاأربعة: أيب عبيدة، وس هو عمر برٰىض واحد و

ورة بالرضملعلوم . وألنَّه من ا بن سعدوبرش حصني، أسد بنو

ن ثّم م اختيار شخص واحد، واحدة عىلٰ ظة حلالكلِّ يف امتناع 

اجتامع  ةفرعاحد، ومهم لشخص وق كلِّ رفة اخللمع لوم امتناعاملع

فني وتنائي د أمكنة املكلَّ تباع نعلم انَّ فيه، أل ةماائط اإلمرش 

فاق تنع اء يمؤاله لمثومواضعهم،  ا  ا الثاين فإمَّ ذلك. وأمَّ  هم عىلٰ تِّ

ل باطل لعدم الد  أود عدد معنيَّ انعقا شَرتط فيهيُ  أنْ  ليل ال، واألوَّ

و نقص عن له وم أنَّ عدد، ومن املعلمن  وىلٰ د أ نَّه ال عديه، فإعل

وب، كام لو زاد وجوب طاعة املنصيف  ؤثِّريُ  واحد مل طرتلعدد املشا

ة عىلٰ ول بعض املكلَّ كان ق  مَ ـ لِ وأيضاً دته. ياز رثِّ مل ُيؤ  فني حجَّ

باعد ذلعحيث حيرم بغريهم ب هم وعىلٰ أنفس ه؟ ك خمالفته وجيب اتِّ

ِجَد يف وُ  وال ،ليهعقل غري دالٍّ عإنَّ ال؟ فذلك  عىلٰ ل يدلُّ دلي يُّ وأ 

]] ٥٠طل، /[[ص والثاين أيضًا با ه. عليدلُّ ييِّ ما بنلالنقل عن ا

إمامًا وجيب صب شخص واحد أن ين دد جازط العشَرت يُ  مل ذاإألنَّه 

ويني، وهو معلوم ه اجلر، كام اختاهم متابعتهق كلِّ اخلل عىلٰ 

، ماً إلنسان نفسه إماينصب ا أنْ  ز ذلك جلازلو جا ألنَّهالبطالن. و

وع وق إىلٰ  ٰى ذلك ألدَّ ككان  لو هوألنَّ  .هعباوب اتِّ اخللق بوج ريأمو

ايعة املب يج إىلٰ ا احتاع، وملم النزوقياج رملوا الفتن وتكاثر اهلرج

ب قبول قول لوجو  املقتيضة: أنَّ طيَّ بيان الرشعليه.  واالختيار

ائط مسلِّم برش نَّه، ألحقِّ نفسه ابت يفلغري ثالواحد يف حقِّ ا

ياره لذلك، ختوا امةمسة واإلائر الستحقُّ من ي عىلٰ  هاد نّص جتالا

د العاق  تغاير ال يشرتط ذإ ،ريلغاقاد قوله كام يف حقِّ فوجب انع

  حمال� قود علفعل، واملال� قابالً لحم العاقد كان ٰى ه، بل متواملعقود ل

 ألثر.وقوع اقابالً لالنفعال وجب 

ما يأيت،   مًا عىلٰ صوعميكون  مام جيب أنْ اإل رش:الوجه العا

ا، ء العصمة عنَّال باالختيار، خلفا نصِّ لبا التعيني تبثي ب أنْ فيج

 .اىلٰ إالَّ اهللا تع تي ال يعلمهافية النة اخلمور الباطألُ ا نم األهنَّ 

يكون أفضل أهل زمانه  أنْ  باإلمام جي :لوجه احلادي عرشا

 أنْ  ا مل نأمنرنتياخينا أحدنا باولِّ  فلووسياسًة،  وعلامً ورعًا دينًا و

قايسة بينه علينا أمر علمه وامل ٰى خيف، وو فاسقاً أ  طنه كافراً بايكون 

ط ذا جهلنا الرش]] وإ٥١[[ص /الكامالت. ه هذ يف وبني غريه

 رنا؟ختياا ستند إىلٰ هذا األمر بنا وييناط  نْ كيف يصحُّ أ 

ف يف ترصُّ لن اد ال يملكووالعق احللِّ أهل : الوجه الثاين عرش

 ؟ هما غريهوكُيملِّ  أنْ نهم صحُّ ميني، فكيف ملسلمر اوُأم

 وال غريلابج ياملرأة التزو ن ويلَّ ُيمكِّ  : كام أمكن أنْ يقال ال

 فيها هنا.  ا، أمكن ذلكمتاع هباالست يملك

الً ا نقولألنَّ  يملك االستمتاع هبا إذا مل  ال كون الويلِّ  : ُيمنَع أوَّ

ماً يكن حم  ت ناقصةكان ارأة ملَّ إنَّ امل، فرالفرق ظاه لكن. سلَّمنا رَّ

  ا للغري إىلٰ فتقرت يف متليك بضعهجال االر حوالبأ ةلهالعقل جا

الف أهل دون غريه، بخء لكفهلا ا ليها خيتارع يقفش نظر ويلٍّ 

 .والعقد احللِّ 

رج اهلرج وامل ي إىلٰ ؤدِّ تيار يُ االخبالقول : رشالوجه الثالث ع

 ويفِّ إذا تُ   اإلمامة: أنَّ طيَّ رشال نطالً. بيابا فتن، فيكونارة الوإث

دت  روا اإلمام دون خيتا بأنْ  عضها أوىلٰ أهل بكن يالد مل بلاوتعدَّ

من اآلخر  أحدمها أوىلٰ  كن عقدومل ي وا رجلنيولُّ ا ذإف غريهم،

 الفتنة. إىلٰ ذلك  ٰى أدَّ 

ا رأة إذ امل] احلكم هاهنا كاحلكم يف ويلِّ ]٥٢ صيقال: /[[ وال

جها   فعًة. ن ديكفومن زوَّ

فتن ال ي إىلٰ دِّ ؤيُ  الاملرأة لعقدين يف اطال ل: إبا نقوألنَّ 

ام ال اهلبطإ عمصورة النزاع، ألنَّه  إثارة الفساد، بخالفو

ب أه بأنْ بعض البالد  ختصيص ة يفويَّ أول ئيس لها الرُينصِّ

تال النزاع مع اإلبطال كام اس حرُّ بعض، فيستمدون  العامَّ   تمرَّ

  .عقد ونفوذهمع ال

  ىلٰ ي إؤدِّ يُ ر االختيا ىلٰ اإلمام إ تفويض: وجه الرابع عرشلا

ة وإثارة اووقوع اهلرج واملرج نازع التوالفتن  نَّ أل د،افسلبني األُمَّ

فكلُّ صاحب قادات، اآلراء واالعت ذاهب متباينوفو املد خمتلالفسا

 ممَّن ن غريهأهل نحلته وعقيدته، وال يمك  مناً خيتار إماممذهب 

 ا معتزلي� اً يريد إمام فاملعتزيلم، خيتار اإلما حلته أنْ نل هأ ليس من 

تار كلُّ واحٍد منهم  رجي وغريهم، فإذا اخواخلاي ربكذا اجلو

ج ، وذلك هو اهلرٰى رقة األُخرهم الفنازعت أهل نحلته من اً اممإ

ته، ورمحة اهللا تعاىلٰ بأُ  قة الرسول م. وقد كان يف شفالعظي  مَّ

رية ال ثأحكام ك عىلٰ  نصَّ  أنَّه تعاىلٰ  مع ،لكذيزيل  ده، ماعبا عىلٰ 

  تعاىلٰ  ف يليق من رمحة اهللا، فكيامةمنفع اإل ضعغ بعضها ببلي

 موج بعضهم يفجًا يركهم مهالرعايا وتل امهإ هومن شفقة رسول

 ه مذهبًا. لنفس رتضيه عاقل، وال يته تعاىلٰ  لعنايبعض؟ هذا مناٍف 

، ولو مل ذا ه: لا نقوع، ألنّ مل يق ال يقال: إنَّ ذلك يكن  جهل تامٌّ

ت بينهم ي وقعالت واحلروب ةيومعاو   زمن عيلٍّ يفإالَّ ما 

يف  عدم الوقوع ثمّ  . يف زمن احلسن واحلسني ، وكذاٰى لكف
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د التجويزوأيضاً  ه يف املستقبل. يستلزم عدم الايضامل كاٍف يف   جمرَّ

 االختيار. تناد اإلمامة إىلٰ ع اسنم

ف م لطكام أنَّ اإلما: رشس عامخللوجه اا ]]٥٣[[ص /

من التنازع  وأبعدح الالص ىلٰ إ بس معه أقرناأنَّ ال هباعتبار

ه لك كونب نصبه، كذجوو يف ةواملرج، وكان ذلك علَّ واهلرج 

 مع اإلمام ، فإنَّ الناسىلٰ هللا تعانًا من عند اصًا عليه معيَّ منصو

عن  بعدوأ  حالصال ب إىلٰ أقر صوص عليه من ِقبَل اهللا تعاىلٰ املن

ضًا فني ولَّ كيار املتخا دًا إىلٰ تنعيينه مستإذا كان  ااهلرج واملرج ممَّ  مفوَّ

ة، فإنَّه ال تعيني إىلٰ  شّد تالف أ وال اخم من ذلك، عظأ  دساف العامَّ

 يينه.ل تعصكام وجب أ  واجباً   تعاىلٰ بَل اهللاون تعيينه من قِ منه، فيك

ملرج االختالف  وا رجهلا تٰىض نَّ مقلك، ألال يقال: ال ُنسلِّم ذ

 ل هذاحيم صحُّ أنْ يف  أيضًا،نصِّ صل مع الاب، وهذا حملذهيف ا

ملذهب،  ا يف فهلامنازعة من خي هب عىلٰ االختالف صاحب املذ

عيه أوه الذكر نصَّ وين له عىلٰ  ي يدَّ ة يدلُّ معه بمخالفما ال  يتأوَّ

لتي فيهم ادهم يفعلون هذا يف نصوص خمال نجاممنازع، ك

ا هبذا، قولوي م أنْ ليس هل ةماميَّ اإلأنَّ  بهم. عىلٰ ذاهما هبون رصين

، وأنَّ املعجزات وجودة يف كلِّ زمانٍ دهم معن ص النصونَّ أل

ة  يد عىلٰ  هرتظ ها يف  األزمنة كلِّ تفع الفتنة يفمل تر . ثمّ األئمَّ

عليه إالَّ يف أوقات يسرية  وصصلطاعة للمنلنصوص، ومل تقع اا

ن أحد منه ملعدن بمثّم ،  هو عيلٌّ و من  ة األئمَّ   يتمكَّ

م له باالختيار، فقد ُسلِّ  األمر ا من ويلِّ وبلنعوا وغُ بل مُ لظهور ا

 مديدة.ة دَّ م رألم]] ا٥٤[[ص /

رج ي اهلنف إىلٰ ام أقرب : أيُّ  أيضًا فقالاحلسني رض أبووعا

ه  ة تشافكافَّ  معه معجزات ظاهرة للناس اي�  نبيبعث اهللا أنْ واملرج ب

جمملة   نصوص عىلٰ  م هبيقترص أو بأنْ  اإلمام،  عىلٰ لنصِّ با اسنلا

م مع األوَّ يقولو ؟ فال بدَّ أنْ تملةت حماة بروايلوقمن  بقرأ ل ا بأهنَّ

 أقرب إىلٰ  اموأيُّ  ذلك.  تعاىلٰ  مل يفعل اهللارج، ثمّ ج واملترك اهلر ىلٰ إ

ة األرشار زيادة ال هللا تعاىلٰ لب اسي هلرج بأنْ نفي ا  ا يفهوجيعلقوَّ

ة يف عل زيادة المام، أو جياإل أنصار  نَّ أ  شكَّ يفرشار؟ والألاقوَّ

دًا ديتش لكذ ىلٰ مل يفعل اهللا تعا نفي اهلرج، ثمّ  إىلٰ أقرب ل األوَّ 

ا األمر يف اب. وكذًا لزيادة الثولمحنة وتعريضيظًا لف وتغلللتكلي

. ة إىلٰ مأمر اإلما تفويض  االختيار وترك النصِّ

 الصالح مع ب الناس إىلٰ بقرالعلم ر كانإول: ا نقنَّ أل

يار إنكار االخت ىلٰ تفويض إلا بعدهم مع اإلمام ىلٰ عالتنصيص 

م  ك وحيكل جيزم بذلاق ع لَّ كإنَّ ومكابرة حمضة، ف ورياتللرض

 جاحدًا له  داللة عليه كانما ال نازع النصَّ عىلٰ وإذا محل املبه، 

ده يف  عانار من ييختالرًا  إنكارًا ومعاندًا، ومثل هذا أشدُّ ومنك

  وطاعته،  هدمعتق إىلٰ وال يذهب  هول بمقالت إمام ال يقتعيني

لواأل ن م هدتنت معابالوجوب. وإن منع أقرب، فيكون أوىلٰ  وَّ

اعة عاند مج الختيار. وإذا  منعًا من ات أشدُّ يص كانوجوب التنص

 غريه مل يكن ذلك أمرهم إىلٰ  ضواص عليه وفوَّ كثرية للمنصو

ء العمل من وجوب اليش إذ ال يلزمص، التنصي بجوو  يفقادحاً 

 يف ذلك، والنبيِّ  إلمام اني فرق بالو وجب عليه.من  ه عىلٰ ب

جيب  بعثة كذلك الترك النبيِّ لل ارُكفَّ لا اعبتِّ عدم ا وكام مل جيب من

. ومعارضة لنصِّ اعليه ترك  ملخالفني للمنصوصباع امن ترك اتِّ 

ا أيب احلسن باطلة،  حيث أوجب نصب اردة عليها وفألهنَّ  الً أوَّ  أمَّ

ا ث ونه لطفًا،كاإلمام ل  مجيع التكاليف، فإنَّ  عىلٰ ده وًا فلوريناوأمَّ

مع ذلك قرب، وصالح أ ال وا إىلٰ انك منيووا معصالناس لو ُخلق

  دمها عيف، إذ مع ذلك سقوط التكال يلزم منال جيب فعله. وه كلِّ 

صلحة املام أنَّ ك طل.اب ب، وهوالصالح أقر يكون الناس إىلٰ 

ته كذضت التكليف ومشاقت  اإلمامة. كلقَّ

يار جلاز يثبت اإلمامة باالخت ز أنْ جا ول: عرش سداالوجه الس

ة  به] ]٥٥ بت /[[صيث أنْ  لح  مجيع املصاكهام يفالشرتاالنبوَّ

 م. دَّ فكذا املق لتايل باطل قطعاً هام، وااملطلوبة من

ة،  عيَّ الرشلح منه املصا ٰى لقّ تيُ   ال يقال: الفرق أنَّ النبيَّ 

ليه أ عطواز اخلج نمن عنده مه بطريق يؤتنبوَّ ثبت بدَّ من ي فال

له  ملا ُيراد ادريُ ه ام، ألنَّ ليس كذلك اإلمالكتامن والتغيري. وو

 تنع أنْ ين، وال يميف الدِّ عان به هم ممَّن ُيستوالقضاة وغري مراءاألُ 

 مته باالختيار. إما تيثب

ع وحفظه وصيانته الرش ريفُيراد لتع أيضاً  امإلماا نقول: ألنَّ 

ةاألُ  غريه من فعصمته بخالوالتبديل ل ن التغيريع ، وجيب مَّ

باعه وطا  إمامتهيثبت  بدَّ من أنْ  فال ه،لقو د إىلٰ عته واالنقيااتِّ

 خلطأ.عنده من جواز ابطريق يؤمن 

ة يف اإلمام خفيَّة ال  شرتطالصفات امل :لوجه السابع عرشا

عة اإلسالم والعدالة والشجاك ،يها للبرشعلالع طِّ اال يمكن

نصبه منوطًا كان  فلو ة،لنفسيَّ ا تان الكيفيَّ ة وغريها موالعفَّ 

ة  باختيار ا العامَّ نصوب يف امل حصوهلاط العلم بَرت شيُ  نْ ألكان إمَّ

  ىٰ هن د، وق الظنُّ طاق، أو ُيشَرتط ما ال ييار وهو تكليف باالخت
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باعه، الرش  إِ  :عاىلٰ ه وتان سبحاهللاال ق ع عن اتِّ
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هي عن الن عىلٰ  ةمن اآليات الدالَّ   ذلكوغري ]،١٠ ب:ازح[األ

با ة، وحكم علميَّ  إثبات مسألة قًا يفطري ن. فكيف يكوظنِّ لا عاتِّ

 ؟ٰى  به البلويعمُّ  امٍّ ع

باع ارع ش يقال: الال  اداتشهبول ال يف ق لظنِّ اقد أمر باتِّ

  ن عال خيرج  صَّ بدليلُخ امُّ إذا ا نقول: العنَّ ة، ألروعيَّ الفاملسائل و

 التخصيص. حملِّ  ا عدا ميفداللته 

ثبِتها  ملن يُ  ر لكانة باالختيااممإلا تلو ثبت: عرش جه الثامنالو

، وإذا قايضوال  يف األمرييلها باختياره كامها وُيزُيبطِل ياره أنْ باخت

 .ثبوهتا يف ه ال يعملنَّ نا أ ها علممل يف إزالتيع مل

لك ه يمأنَّ  املرأة مر يف ويلِّ ر فيها كاألم كان األال يقال: هالَّ 

 ؟جعقد بعد التزويفسخ ال تزوجيها وال يملك

لنكاح ل إلزالة قيد ا الشارع جعر، فإنَّ رق ظاهنقول: الف انَّ أل

زوج، ملرأة بل بالر اظ، وال بنالويلِّ  منوط بنظر ببًا خمصوصًا غريس

ة ا منوطة باختيارفإهنَّ  مة،الية اإلماف وخالب  ىلٰ ملصلحتهم ع العامَّ

 .وهتا بهبث تقدير

مام اإلن الك  اإلمامتويلِّ  أنْ امعة لو كان جل: لتاسع عرشوجه اال

نفسه، كام  ف عىلٰ يستخل نسان أنْ سها، وليس لإلنف ىلٰ هلا ع خليفة

 االختيار. طِلبوهو يُ  فسه،نحيكم ل أنْ  ليس له

حادثة للمجتهد؟ فإذا ث حدون من ذلك ك كاالَّ ال: هال يق

نفسه، بل  و عىلٰ ه أ سًام لنفكح يكون ذلك فإنَّه ال لاجتهد وعم

، وكذلك دههاتاج طبرش وللرسول   هللايكون حكامً 

 ام.اختاروا اإلمن إذا ختاروامل

 يف ]]٥٧[ص /[ اهللا تعاىلٰ  ظاهر، فإنَّ حكم : الفرقا نقولألنَّ 

 اطة النظر يف األدلَّةسبو ف بإصابتهاملكلَّ ر د أماحلادثة واحد، وق 

تكون  ا ال بدَّ أنْ فإهنَّ ه، يالمة علع اوجعله ىلٰ ا اهللا تعاهالتي نصب

  حكم   تعاىلٰ عل اهللا ومل جيال ُيطاق، ا م فليكإليه، المتناع ت موصلة

ا فإهنَّ  عندكمامة مبخالف اإل اختيار املكلَّف،نوطًا بتلك احلادثة م

ا من نصبوا من أرادوا ويعزلوي نْ ة، فلهم أ العامَّ ر اختيا موقوفة عىلٰ 

 ا.وأراد

بت لواليات، فإذا مل تثعظم ام أ اية اإلمالو: ونلعرشالوجه ا

ة، فل الوة ذه الوالية للعامَّ ه  م؟ثباهتا لغريهلكون إكيف يملخاصَّ

م إذا أمر ماإل افإنَّ  ،هللا تعاىلٰ الية اإلمام هو اثبت لوال يقال: امل

ه، فمريًا  أ يلِّ وي غريه أنْ  ن  ممام دون اإل ه يكون مضافًا إىلٰ إنَّ فوالَّ

ه.  والَّ

ارتفع النزاع.  اىلٰ الوالية من اهللا تع أنَّ  متمإذا سلَّ  :لا نقوألنَّ 

ضاً جتعلون  بىلٰ ذلك،  ن إىلٰ م ال تذهبوكنَّ أ  عىلٰ   إىلٰ  األمر مفوَّ

لرئيس فاخرتنا نحن من ة اماا إق نا وجبت عليختيارنا، وليس إذا

 إلينا. نصب اإلمام عن استناده ذلكبوال خيرج يته، وال ئناش

ورسوله،   تعاىلٰ ة اهللاليفخاإلمام  :ون والعرش وجه احلاديلا

امام، ألان خليفة هلك  املر ابتت إمامته باالختيو ثفل ه،   مل يستخلفاهنَّ

ة، ليكون خ وال جيوز أنْ    ليفة اهللا تعاىلٰ ه خ إنَّ  :قول الكلِّ ليفة لألُمَّ

 .ارل االختيُيبطِ  وهذا، لهورسو

 . هابيَّنَّما  يارهم عىلٰ ت عند اخ يقال: إنَّه خليفة اهللاال

ه لجع ينّص اهللا عليه، بلمل ف يكون خليفة اهللا ول: كينقو األنَّ 

ضًا إىلٰ مف  أنْ  جلاز ذلك خليفة اهللا ولو كان بسببارنا؟ اختي وَّ

بب ن بسكوا، وتاختيارن م مستندة إىلٰ احكألاوجيعل  اي� يبعث اهللا نب

 .، وهو باطل قطعاً تعاىلٰ يه دة إلمستن ذلك

ض  أنْ   نبيِّ لوز من اجي كيف: ونثاين والعرشلالوجه ا ُيفوِّ

ا تبة هذوِّ مرمام، مع علإلا ةليوغريه، وهو ت ور إىلٰ مأعظم األُ 

ة، واإلمام ب هو ال أعظم املراتاألمر؟ فإنَّ   اكمحونائب عنه، نبوَّ

ٰ توال ي كحكمه، ووال كواليته، ف هيمل فكيبنفسه، ية الوال وىلَّ

.لا وجب إثباتالختيار ويال العقد بذلك؟ وهذا ُيبطِ   نصِّ

ض  عًا يف أنْ رش تكون املصلحة  از أنْ ال: جيق ال  ُيفوِّ

ة إر ياتاخ  ه.غري ىلٰ األئمَّ

سد ذلك، بل ثبوت مفالحة يف لم انتفاء املصا نقول: نعنَّ أل

ن تكو أنْ  ىلٰ لم اهللا تعايع از ذلك جاز أنْ لو جو، ةكثري

ض إىلٰ  صلحة يف أنْ امل]] ٥٨ [[ص/  ألنبياء.ني تعيني افاملكلَّ  ُيفوِّ

 الوصيَّة كام يف اىلٰ عقد أوجب اهللا ت: ون العرشث ولجه الثاولا

 : «من مات بغريقال ٰى حتَّ  اهللا  ا رسولوحثَّ عليه، بهاكت

 النبيِّ إىلٰ يليق نسبة  ز أنْ وف جيفكي »،ةمات ميتة جاهليَّ  وصيَّة

لقرآن جوبه املنصوص عليه يف او املجمع عىلٰ لواجب هذا ا ترك

 ة وعليه حكًام ثمّ األُمَّ  ىلٰ يوجب ع فيكألخبار؟ وتواتر من اوامل

مل   انَّبيَّ ن راُكفَّ لولو سبَّ ا؟ الطإب يرتكه من غري نسخ وال
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 )سالموال ةه الصالعلي(وإذا امتنع منه  ذلك. وه بأعظم منبُّ يس

 يار.ختل الة بطل القوالوصيَّ  ترك

ية  دين أو وصا  كان عليه الوصيَّة من  ندب إىلٰ ام يقال: إنَّ ال

ا األُمور ٰى هذا املجر ٰى ما جر إىلٰ  طفل كان له وأ  لغريه، ، وأمَّ

 يها أصالً.يَّة فبالوص عيرد الرش لمف ةنييالد

ألُمور يف ا الوصيَّةن م ين أعظم الدِّ صيَّة يفا نقول: الونَّ أل

اخلري دأ الذي هو مب يِّ النب نمة، وباخلصوص لدنيويَّ ا

 اهللا وقد حرص ،هيعل لدالُّ شد إليه وارمه واملين ومعلِّ ومنبع الدِّ 

َت : ل تعاىلٰ اواله يف اإلنذار فقأح
ْ
ن
َ
 أ

ْ
 إِ  إِن

�
 �نَِذيٌر  ال

 أنًا، فكيفرفعها شاملناصب وأ ىلٰ ]، ومنصبه أع٢٣  طر:[فا

 إىلٰ يوصله ن وطاً بمن يتالعب به، وممن علهجيهيمله و أنْ ز جيو

، ةينيَّ ور الدِّ مة يف األُ وكيف يمتنع ندب الوصيَّ ه؟ ري مستحقِّ غ

بنيه وكذلك لبه وصيَّة إبراهيم  كتايف  تعاىلٰ هللا وقد ذكر

ٰ وَ  :اىلٰ تع اهللا يعقوب؟ قال
�

وُب بَ�ِيِه َو�َعْ  اِهيمُ إِبْرَ  ابِهَ  َو�
ُ
 ق

 ياور الدنب الوصيَّة يف أُمجت نْ أ وكيف جيوز ،]١٣٢ة: بقرل[ا

 هو مبعوث ممَّن هي منوطة به ومن ينأُمور الدِّ ب يف وال جت

  ؟اهرشاد إليألجلها ولإل

ة أو لبعضهاملو كان جل: ونلعرشبع والرااالوجه   نْ أ اعة األُمَّ

ا اإلمام ليعرفو ونوا أعلم منيك أنْ  م لوجباروا اإلماتخي

منه ولو كانوا أعلم  روه،اتوفضله ليخعلم اإلمام  حانتباالم

 هلم أنْ  خيتاروه، وليس ن هلم أنْ يك منه ومل مة أوىلٰ باإلماوا لكان

 ر. تياخطِل االبيُ هم، وهذا تاروا أنفسخي

يعلم  ٰى تَّ ح هكون املرء أعلم من غريي  يقال: ال جيب أنْ وال

نعلم  اَ نّ ، فإعلم فضل الراجحرجوح أبدًا يبل املعلمه، فضل 

 حو.النوسيبويه يف  علامئه، عىلٰ فقه ليف ا حنيفةرجحان أيب 

ا منه، أمَّ  للراجح أفض املرجوح يعلم أنَّ اأنَّ  ول: مسلَّما نقنَّ أل

 نوع.ممضل من آخر غريمها ه أفأنَّ  ]] يعلم٥٩ /[[ص أنْ 

 س عىلٰ الرئي لو وجب نصب: نورشعالوجه اخلامس وال

ال،   ي منه أودِّ حالة الظلم والتعاستم بليشرتط الع ا أنْ اخللق فإمَّ 

ل ، والثاين عاىلٰ  اهللا تمها إالَّ ال يعلمة وهو القول بالعص واألوَّ

 .هدقأكثر من فر يف نصبه ز كون الرضيستلزم جوا

الناس نصب  ىلٰ وجب علو : ون والعرشسادس ال هالوج

، ب ترك الفسادار لوجواملض دفع الفسادل تهعطاوالرئيس 

 خالف جوبه، وهووب الرئيس، فيسقط ن نصك علفاستغنوا بذ

بوجوب نصب ني القائل ةإلماميَّ ا عىلٰ  ٰى أتَّ م. وهذا ال يتاملقدَّ 

 الرعيَّة. ال عىلٰ  اهللا تعاىلٰ  الرئيس عىلٰ 

 فساد.ون عن اليكفُّ  م الهنَّ إيقال:  ال

 اد.ع الفسرؤساء، فيقالن ويعطنقول: وقد ال ي األنَّ 

 وتوا.ِقبَل أنفسهم أُ  ، فمناءسرؤ يطيعوا اليقال: إذا مل ال

 ُأوتوا. أنفسهمن قبل اد، فممل يرتكوا الفس ل: إذانقو األنَّ 

زمان ال  ولكن كلُّ  ،رك الفسادقال: ال شبهة يف وجوب ت يال

، والفساد عند لبونهنه ومن جهال يطيكرهواء حو من صللخي

اد لزمه ره وقوع الفسفمن يكعدمه،  منه عند لُّ أق  يسئنصب الر

ل إىلٰ  أنْ فسه، ونب كهتر يعينه  يس، وأنْ الرئ قامةإمنع غريه ب يتوصَّ

 اله.أيه ومفسه وربن

الرئيس بل  يف تعيني صلحاء ال تتَّفق آراؤهمال ا نقول:نَّ أل

ه، أو ملن له لنفس نهم ذلك املنصبحٍد موا طلب كلُّ ي دختتلف، وق 

 اء،صلحالاعدون ال ال يسهَّ نَّ اجلُ ج. وألهلرج واملرا قعيف ،به عناية

]] الفساد. ٦٠[ص [/كثر يالرئيس، ف ر ذلكيمتثلون أم وقد ال

 برئيس منصوبأنَّ ال اإلماميَّةول ق  الفساد عىلٰ ادَّة ندفع مام توإنَّ 

نوا من نصإذا  حاءلنَّ الصألو. تعاىلٰ  من ِقبَله ئيس ب الرمتكَّ

هذا عجزوا  زوا عنإذا عجال، وهَّ جلُ ا من ادسيمكنوا من دفع الف

 باطل. س، وهونصب الرئي دم وجوبزم عفيل، ن ذلكع

اجب رك الوويز تجت قتٰىض لو ا: ونابع والعرشسه الجالو

م سل، والالزللزم التس املكلَّفني الرئيس عىلٰ صب وجوب ن

 لوجوب نصب تيضاملق ة: أنَّ طيَّ الرشبيان ه. للزوم مثملاباطل، ف

 آخرء ن عليهم يشه، فكاخالل بز منهم اإلوجي باجوالرئيس 

جتويز  م يف ه ام وجب عليلواجب، كل هبذا ااإلخال هم عنصدُّ ي

 .قتيض فيهامود امليس لوجاد نصب الرئوقوع الفس

ا قول و  ترك نيفاملكلَّ  إذا وجب عىلٰ  وهو أنَّه، اإلماميَّةأمَّ

 مةاإق  اهللا تعاىلٰ  وجب عىلٰ  إلخالل به،از منهم اد، وجفسالا

ل اإلخالنه م حيليست  تعاىلٰ ، واهللالرئيسللطف بنصب ا

 التسلسل. فع حمذورجب، فاندبالوا

 واجب من كلِّ ترك الجتويز وعة، فإنَّ ال: املالزمة ممنق يال

ة يستل جب اوللكن هذا اب الرئيس، صزم وجوب نواحٍد من األُمَّ

ة عىلٰ ك اجب عىلٰ فإنَّه و تركه،كن مال ي ع، تامجالا لسبي لِّ األُمَّ

 وم.عصع محيث هو جممو ة مناألُمَّ  وجمموع

ا إ ىلٰ ع ة األُمَّ اجتامع كلِّ املحال نقول:  األنَّ  ذا ارتكب اخلطأ، أمَّ
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]] يرتكب بعضها اآلخر ٦١ /[[ص از أنْ صواب جضهم البع

الة الستحة، يس بحجَّ ل منصب اإلماالبعض يف  لخلطأ، وقوا

ح. وألنَّكم يف ايح من غري الرتج  جعلتموه منض ارتعالمرجِّ

ة امع األُمَّ زم اجتض ال يلالل البعبإخل ص. فإذا مل حيملجموعفعل ا

 املذكور.ة اإلمام وألحّقيَّ أ، طاخل عىلٰ 

رعيَّة ال وجب نصب الرئيس عىلٰ لو : ونالعرشثامن ووجه الال

ا : إ نحد أمريأ  ملز تعاىلٰ اهللا  عىلٰ  ال وقوع بالواجب أو اإلخالل مَّ

م مثله ، فاملإمجاعاً سميه باطل بق يلتالاهلرج واملرج، وا ن بيا .قدَّ

دة، لبالأنَّ ا طية:الرش د  ة، ويف كلِّ بلباعدتواملساكن مد متعدِّ

ة الفساد، وال أولويَّ عن يس يردعهم هلم رئيكون  وصقع جيب أنْ 

ا، فمئيس منهرلاقاع بكون بالد واألصلصيص بعض التخ  أنْ  إمَّ

 رج واملرجاهلع ووق  لد نصب رئيس ويلزم منهكلِّ ب عىلٰ  جيب

كلُّ رئيس يطلب   ساء، إذ تنازع بني الرؤال ارن وانتشة الفتوإثار

 ل برتكما حيصالفساد أضعاف ة، ويف ذلك من امَّ عة الالرياس

ح.بالرتجيح  بعض البالد ويلزم عىلٰ  جيبنصبه. أو  أو ال  ال مرجِّ

الرعيَّة. أو  س عىلٰ وب نصب الرئيطالن وجفيه ب، ودأح عىلٰ  بجي

 ل بالواجب.خالإلويلزم الونه، ال يفعكلِّ بلد و ىلٰ عب جي

 :عاىلٰ أنَّه قوله ت عىلٰ  واقعمجاع اإل: ونسع والعرشجه التاالو
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بت ا ثفإذ ة غري مقيَّدة.طلقت ميااآل مها من، وغري]٢ [النور:

ة، أو  يكون اخلطاب نْ ا أ قول: إمَّ فن ]] هذا٦٢[[ص / لألُمَّ

ل باطة. والألئمَّ   ها إالَّ د ال يتوالَّ أنَّ احلدو إلمجاع عىلٰ ل لألوَّ

 فتعنيَّ الثاين. وإذا له اخلوارزمي،كام نقمام اإل هن أذن لم واإلمام أ 

ق تحقَّ لي ِقبَله تعاىلٰ  من وباً نصم يكون نْ وجب أ  بًا لإلمامطاخ نكا

ه اخلطواألمر نحوه ويت  من يكون منصوباً  أنْ يه، وال جيوز ب إلاجَّ

ة، وبَل اِق    ة إمامًا، صب األُمَّ نت أنْ  عىلٰ  لكان األمر موقوفًا إالَّ ألُمَّ

 ة.اإلمامنصوب امل قبل ذلكيو

رقة، والسا قطع السارق ىلٰ إل نَّه أمر مطلق بالتوصُّ ال يقال: إ

ن  ما، وبعقد هلن يصلح لإلمامة بقبول مه إنَّام يكون ل إليتوصُّ الو

من  ة اآلية عىلٰ من جه فيلزم يصلح لإلمامة، كنه العقد ملنيم

امة، مإلي قبوله لقّدماته وهم سارق مع يصلح لإلمامة قطع ال

  لح يص نمليعقد اإلمامة  قطع بأنْ ه العقد له الن يمكنم ىلٰ م عزول

كلِّ  عىلٰ  ب الفعلو وجطلق يقتيضاألمر امل نَّ ام، أله اإلمهلا فيقطع

وب وج ىلٰ ة عواآلية دالَّ  ب مقّدماته،وجو وذلك يقتيض ،حالٍ 

 الرعايا. اإلمام عىلٰ  نصب

 مات،ملقدّ ا لتبع عىلٰ ابوالقطع  بذاهتا عىلٰ  تآلية دلَّ ا نقول: األنَّ 

ال . وتعاىلٰ بَله معصوم من ِق م ماإر يتقد األمر بالقطع عىلٰ وإنَّام يتمُّ 

ه إخراج ألنَّ  ،القطع إىلٰ ل التوصُّ  ت عىلٰ ة بالذالَّ ُجتَعل دا نْ جيوز أ

يه. وألنَّ األمر عل وال داللة رضورة من غريلكالم عن حقيقته ا

ذلك يه ب علن جيم ل عىلٰ عفلمقّدمات ا وجوب قتيضيق إنَّام املطل

 ته عىلٰ جوب مقّدماووف لَّ كامل ا وجوب الفعل عىلٰ الفعل، فأمَّ 

لح مامة ملن يص]] اإل٦٣[ص ومن يعقد /[غري صحيح، ف هريغ

ا مل  صلح هلمن ي وجب قبوهلا عىلٰ  إنْ اإلمامة، فقبل يا غري من هل

مامة ال ن يعقد اإلمالغري، و جتب مقّدمات قبوله عىلٰ  أنْ يصّح 

 من يقبلها. بل عىلٰ طع قعليه ال بجي

ب نص وجوب اآلية عىلٰ  ذههب يرصستدلَّ أبو احلسني البوقد ا

ة عىلٰ ا   تعاىلٰ  قوله بأنَّ  الرعيَّة ألئمَّ
َ
طَ ف

ْ
ل التوصُّ  بني كمشرت ُعواا�

قطع األمري السارق إذا ل: فإنَّه يقا لقطع، ارشة االقطع وبني مب إىلٰ 

لقطع. وليس ا بارش  إذا السارق دقطع اجلالَّ فُقطَِع، و أمر بقطعه

، متناول لل امٌّ عا هاملبارشة، فإنَّ ظاهر املراد مكن ييس ولكلِّ

 ع عىلٰ اذلك لإلمج املراد هم مل يكنلو أمكنقطع، ولكلِّ المبارشة ا

ة أنْ أنَّه  ٰ  ون أنْ ن دد بالقطع مجلالَّ مروا ايأ ليس لألُمَّ ذلك  يتوىلَّ

ا كان كذلك إذطع، والق ل إىلٰ صُّ ود هبا التفإذن املرا ر اإلمام،األم

له، عقد ال نهيمكمامة ومن لإلح ليص ة يدخل يف مجلتهم منفاألُمَّ 

 قد.والع  القبوله، وليس إالَّ قّدماتإليه بمل التوصُّ  كلُّ فيلزم ال

 اب من وجهني:واجلو

م ذلك ل إليه، وقد تقبالتوصُّ ال مر بالقطع  األل: أنَّ األوَّ  يام فدَّ

 رناه.نحن قرَّ 

 مهَ فإنَّه قطع السارق، ويُ يقال يف اإلمام:  أنْ صحُّ ه يين: أنَّ اثلا

 إذا بارشه، ه قطعد أنَّ يف اجلالَّ  يقةً ام ُيفَهم حقطع، كقالب مرًا أنَّه أ رفع

 دحقِّ اجلالَّ  ويف م عرفاً يهام يف حقِّ اإلماحقيقًة ف يكون فيصحُّ أنْ 

ا العاقدون   ٰى معنبلسارق، ا ام قطعو يقال: إهنَّ اللإلمامة فلغًة. أمَّ

ذلك يف  عدلب ق،رامة ملن أمر بقطع السام عقدوا عقد اإلمأهنَّ 

 عىلٰ  لفظ ال ُحيَمل واللغاية، بعيدًا يف ا انَل جمازًا كُجعِ  إنْ ، وغةلال

 قة.غاية مع وجود احلقيعيد يف الالب هجماز

السبب  طَلق عىلٰ ًة يف املبارشة، وقد يُ قيقفظ القطع حقول: لوأ 

 العموم القرب والبعد، ويف يففاوت تت بواألسبا ،ةًا للسببيجماز
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ع واألمر بالقطة. لويَّ واأل ك املجاز يفذلب تاوفواخلصوص، ويت

ة، و إذ ليس بعض األسباب، ، عامٌّ عيد بالعقد سبب علَّة تامَّ

وجود احلقيقة  مع العقد عىلٰ احلمل جيوز  ألمر أقرب منه، فالوا

 أنْ  اده يكإنَّ ف، عامُّ لا بب البعيدخصوصًا الس إمكاهنام،والقرب و

فاقية، فال جييكون من األسب  .هلياللفظ عل مح وزاب االتِّ

ة ال عىلٰ  ا عقالً لقائلني بوجوهباواعلم أنَّ ]] ٦٤ [[ص/  األُمَّ

 شبهًا: ذكروا ىلٰ تعا اهللا عىلٰ 

  والتقبيح العقليني عىلٰ ني نفي التحس َر يفما ُذكِ : األُوىلٰ 

 .ىلٰ اعتاهللا  ىلٰ ء عجياب يشااستحالة 

نًا لطف، فعند يكون اإلمام منصوباً  ة: أنْ انيثال نه كُّ مت دمع ممكَّ

ذي ال اللنصب ذلك كان ا اىلٰ تع علم اهللا ، وإذااللطف صلحي ال

 ب عليه.  جيالف عبثًا، فيتمُّ اللط

ا الثالثة: ذلك اإلمام ال يكون  أو ون معصوماً أن يك إمَّ

ليس  صومعغري املو ،ما يأيت ممتنع عىلٰ  ةول بالعصممعصومًا، والق

 لطف.ب

دًا  بعِّ ومبًا رِّ مق نهوجب وجود إمام معصوم لكالرابعة: لو و

ام كَّ حي واحلُ لنواوا ٰى ورؤساء القر ابهيكون نوَّ  وجب أنْ ل

 .شّد تقريبًا وتبعيداً  ذلك أ ألنَّ  ،هم معصومنيبأرس 

ر خلوَّ زم أنَّ ما منامسة: اخل كاليف ته عن الان إالَّ وُيتصوَّ

وب نصب خلوِّ الزمان عن وج بجوازول قاق، فالفعية باالتِّ الرش

 .أوىلٰ ن ويكت ااعطاإلمام ألجل ال

هية  وهي وا  تعويلهم عليها،تقدهم وهي معلشبهة وهذه ا

 ضعيفة. 

ا بيح والتق لتحسنييف علم الكالم ثبوت ا ايَّنَّبقد ف األُوىلٰ  أمَّ

ائع وال عة من الرشيتتمُّ رش  وكيف ال يكون كذلك وال ني،العقلي

ق خل ىلٰ اتع : أنَّ اهللاة األُوىلٰ بمقّدمتني: املقّدم إالَّ لل ة من امللَّ م

قه أنَّ كلَّ من صدَّ ثانية: ق. املقّدمة الء للتصدينبيايد األ عىلٰ  ملعجزا

 منه تعاىلٰ لكاذب صديق ايكون صادقًا، لقبح ت نْ جيب أ  اىلٰ عاهللا ت

 ىلٰ عال يتمُّ يشء منهام و؟ تعاىلٰ  ستحالة صدور القبيح منهوا

 . م مذهبه

اأ  غراض.  األب ىلٰ اتع الستحالة تعليل أفعالهف املقّدمة األُوىلٰ  مَّ

ا ظهار ني يستلزم جواز إالعقلي حي احلسن والقبفألنَّ نفية الثان وأمَّ

 يه تعاىلٰ ء عليشوجوب  يد الكاذب، وألنَّ نفي عىلٰ  منه زاملعج

 ملطيع عىلٰ ا ه وعقابتمعصي عىلٰ لزم جواز إثابة العايص يست

 اممَّ  االفراعنة اجلنَّة، وهذنبياء النار وإدخال ألل ادخاإاعته، وط

در ر من قادي، فكيف إذا صدر من آدمو صفهًا لقالء سه الععدُّ ي

 صفون. يعامَّ  وتعاىلٰ حكيم؟ سبحانه 

ا الثانية فهي وا  جوه:هية لووأمَّ

ل: أنَّ ا ا مع   ه وظهوره،اإلمام لطف يف حال غيبت ألوَّ أمَّ

ا عند غيبته فألنَّ وأ ، مرَّ  ره فلاموهظ]] ٦٥[[ص / ز املكلَّف مَّ ه ُجيوِّ

ون كعايص، وبذلك يامل عىلٰ  دامن اإلق متنع مظة فيحل لَّ كه رهوظ

 . لطفاً 

 ىلٰ طًا يف كونه لطفًا وجب عن رشكا نْ إف اإلمام ال يقال: ترصُّ 

 ينه، وإالَّ فال لطف. متكفعله و ىلٰ  تعااهللا

ه ، وال ُنسلِّم أنَّ لطفاً  ونهكمنه يف  فه ال بدَّ إنَّ ترصُّ  :ا نقولنَّ أل

تكليف، مل يناف ال اجيب إذنَّام اللطف إ نَّ أل ،نهيمتك جيب عليه تعاىلٰ 

إنَّام لطف اإلمام ، وكليفتم ينايف الاألعوان لإلما  تعاىلٰ اهللا فخلق

والعلوم إلمام ومتكينه بالقدرة ق ا، منها: خلبُأموريتمُّ حيصل و

، وقد فعله. تعاىلٰ ليه عب جي، وهذا هبسباسمه ون عليه لنصُّ او

وقد فعله.   إلمام،ا عىلٰ هذا جيب و ،اهلوقبول اإلمامة منها: حتمُّ و

وهذا ، قوله مره، وقبولعنه، وامتثال أواالذبُّ ة ومنها: النرصو

 الرعيَّة. جيب عىلٰ 

د عن املعصي لطا ا ب إىلٰ املقرِّ  لثاين: ا  اإلجبار و ة والقهر عة واملبعِّ

عليه   والنصِّ   لتكليف، ونصب اإلماماٍف ل من   ه ، ألنَّ ف ط ل يها ليس ب عل 

ل،  منه ت اع ط وأمرهم ب  ه ألنَّ ل الثاين، طاعته من قبي  عىلٰ  وقهرهم األوَّ

 باقي الواجبات. وألنَّ  عىلٰ  از ا جل ه القهر علي  لواجبات، فلو جاز من ا 

 يه، فالقهره ونوا  اىلٰ ن امتثال أوامر اهللا تع ة ع ام هي عبارة اإلم طاع 

  االمتثال. ىلٰ قهر ع عة ا]] الط ٦٦  ص/[[   عىلٰ 

يه، فلو  بنواه الناهيو تعاىلٰ  هللا راموث: اإلمام هو اآلمر بأالثال

 هللا تعاىلٰ ا أمر اإلتيان بام جلاز القهر عىلٰ طاعته  عىلٰ قهر الناس جاز 

 طة اإلمام.وسانه من غري ع ٰى هنعامَّ به، واالمتناع 

ا الثا مام  اإلألنَّ  عصومًا،م نيكو ب أنْ  اإلمام جيلثة: فألنَّ وأمَّ

يكون  المتنع أنْ  تاحبّ قمل بالواجبات أو يفعل اخيلَّ  لو جاز أنْ 

أي  يام هو خارج عنه،اخًال فيكون د لزم أنْ  طفًا، وإالَّ ه لنصب

ن غري يه، ومصية علنفسه جلواز املع اجني إىلٰ حتامل نيكون م

 جاغري املحت حتاج إليه إليه، واملني إليه لكونه حمتاجًا تاجاملح

 ءشا زيد بيانه فيام بعد إنْ تغاير املضافني، وسنضافة اإل القتضاء

 . تعاىلٰ هللا
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ا  ني: من وجه اة جد� عة: فهي ضعيفالراب وأمَّ

ل: أنَّ الواجاأل تقريب والتبعيد، وما الفيد يب عليه ما وَّ

 نَّ بيانه: أ  د، فهو غري وارد علينا.بعيتقريب والتزيد الم ال يأوردت

ما ال يريده،  يد احلكيم منه وإىلٰ ما ير ىلٰ نسبته إ توف إذا استاملكلَّ 

ريده، عامَّ ال يده يريده وُيبعِّ ما  به إىلٰ ُيقرِّ  م أنْ كيحلا ىلٰ فيجب ع

 اآلخر الذي ال ساويني عىلٰ ت املنيأحد الطرف حيصل ترجيح ٰى تَّ ح

ا إذا كان إىلٰ . وع إالَّ بهالوقو يتمُّ  فالرتجيح  بيريده أقرما  أمَّ

 وي املانع عن الوقوعالتساهو والوجوب  بجحاصل، ومو

 .زائل، فال جيب عليه

ستحيل  ، وين وجود معصوم زمايف كلِّ  أنَّه يكفي: ينالثا

 دفعًة.ر اآلخ يقوم مقام منهام واحدٍ  كلُّ شيئني  وجوب

ا اخلامسة: فأل تقدير التكليف،  عىلٰ  جوب اإلماملنا بوق  انَّ وأمَّ

نظام النوع، تمُّ ه يبلفساد واو افع اخلوفوألنَّه د .ترد علينافال 

 .عنكبوتالت يب نم] ]٦٧شبهة أوهن /[[ص وهذه ال

 *   *  * 

 ):هـ٨٢٦ت ( سيورياملقداد ال /ةامع اإلهليَّ والل

بني امللقَّ اجلمهور  عىلٰ  ل: الردُّ وَّ ] األ[القسم]] ٣٤٩[[ص 

 :ةنَّ أهل السُّ ب 

 وهو يف مواضع:

طريق  تيالءالسايعة أو بلاقالوا:  ،يني اإلمامعل: طريق تاألوَّ 

ع وهو دف ،مةماإلا نم ودني بحصول املقصدلِّ ذلك، مست إىلٰ 

 الئه.ستيالرئيس أو ا ر بنصبالرض

يف  قعاً موكون يبل قد  ،ودنع من حصول املقصاب باملواجلو

أو يستويل  ،اً شخصفرقة ]] ٣٥٠[[ص / كلُّ يبايع  ر، بأنْ الرض

 .بوالتجاذ برنهم التحاويقع بي ،ةخطَّ  عىلٰ  شخص كلُّ 

 قوهلم وجوه: بطالن عىلٰ  ذي يدلُّ ّم الث

ونه ولُّ هم، فكيف يريأمر غ يفهلم ف ال ترصُّ م أهنَّ  ل:األوَّ 

عليه  ٰى عاملدَّ  يف فغري مترصِّ بالشاهد، لكونه  والنقض عليهم؟

ف ترصُّ  أنَّ م سلِّ ا ال نُ اطل، فإنَّ ب فاً  مترصِّ له يصريكم بقواحلا مع أنَّ 

شاهد م اهللا عند شهادة الحك إىلٰ  لب ،شاهدلا إىلٰ د ستناحلاكم م

 ه.يعل ٰى عبإقرار املدَّ 

 بقوهلام. إالَّ  فال حيصل ،ولهسعن اهللا ور بام نائإلما لثاين: أنَّ ا

ُق مَ  :قوله تعاىلٰ  الثالث:
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
 َوَر��ك

َ
 اءُ ا �َش

ْ َ
 مَ  ارُ تَ  َو�

َ
 ا �

َ
� 

َ
ُم  هُ ن

ةُ  َ�َِ
ْ
 اً يفتيار نخالن عباده اسبحانه ع ٰى نف ]،٦٨: [القصص ا�

ما خرج ه من رجخ، صالً م أ هلال اختيار   أنْ ، فظاهره يقتيضاعام� 

 مومه.ع ىلٰ باقي علفبقي ا ،دليلبال

خلالفة : «ايالء قوله ن الغلبة واالستبطال ىلٰ ع ويدلُّ 

الرئاسة بعد  ٰى مَّ س ،»عضوضاً  ملكاً تصري  ثمّ  ،بعدي ثالثون سنة

  هذا إلزام. و  ،ةً الفخ سمِّ يُ  مل، وملكاً  هر والغلبةق زمان الثالثني يف

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ ايض (تبيال )/١(ج قيم ستاملالرصاط 

 :الختياريف إبطال ا :بع ل الراالفص ]]٧١[ص [

  وريض ،أو واحد منهم ،لامً عمخس عدول  إذا عقد :قالوا

 عهد وال ،يكن يف الوقت إمام ومل ،اإلمامة هو أهللرجل  باقيهم

 ،فةد أليب بكر يف السقيمر عقع ألنَّ  ،اً مامعقود له إصار امل ،ماإلم

سعيد  بن  فة وبرشحذي  موىلٰ وسامل احرَّ اجل بيدة بنو عأب وريض

 وريض ،نن لعثامعقد عبد الرمح ٰى ريف الشوو .سيد بن حضريوأ 

وأكثر  .ارجلبَّ  عبد اقايضقال الوهبذا  .وسعد وطلحة والزبري عيلٌّ 

 رشاده إيفجلويني ا زوأجا ،امعطوا االجترش لالختيار زين املجوِّ 

 عقدها برجل واحد. 

 ،يِّ لنباختيار هلا ا جاز ،مإلماا اريختاة مَّ لألُ از ج لو :لناق 

هلا  جاز  ،ذلكو جاز ول .صلحة لألناملطف واملادمها يف الالحتِّ 

وإذا جاز  .اءنبياأل ع عىلٰ ا فرألهنَّ  ،ع واألحكاميااختيار الرش

]] ٧٢[ص /[ راالختيا وألنَّ  .ىلٰ لفرع باألواجاز  ،صلاختيار األ

ا فإهنَّ  ،رموألُ ا تثااكم وحمدَ «إيَّ : لقوله ، ث فهو بدعةحمدَ 

 ىلٰ  تعااهللا وألنَّ . نار»ة يف الضالل وكلُّ  ،لةبدعة ضال لُّ وك ،عةبد

ُق مَ : لاق 
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
 َوَر��ك

َ
 اءُ ا �َش

ْ َ
 مَ  ارُ تَ  َو�

َ
 ا �

َ
� 

َ
ةُ هُ ن َ�َِ

ْ
 ُم ا�

رجه ستخاه الذي باتازي يف كأسند الشري دوق ]، ٦٨: صص[القَ 

: ةد هذه اآليعن  يِّ قول النب أنس إىلٰ  رشن التفاسري االثني عم

 ،سولفجعلني الر ،خللقا عىلٰ  ارين وأهل بيتياخت تعاىلٰ  اهللا «إنَّ 

 مَ ، ا الويصَّ لي� عوجعل 
َ
ُهُم ا �

َ
� 

َ
َِ�َ ن

ْ
  ] تـ[ـلَ عِ أي ما جُ  ةُ ا�

 .ضاً يأنس أ  ىلٰ إيف نخبه  ند ابن جربسومثله أ  .خيتاروا» للعباد أنْ 

  ا َومَ : ل سبحانهوقا
َ
� 

َ
 ن

َ
ِمٍن َوال

ْ
   �ُِمؤ

ْ
  ةٍ نَ مِ ُ�ؤ

َ
َ�ٰ إِذ

َ
ُ  َورَسُ  اهللاُ  ا ق

ُ
و�

ر
ْ
�
َ
 أ

َ
 يَُ�ون

ْ
ن

َ
 أ
ً
ُهمُ ا

َ
ةُ  � َ�َِ

ْ
 .]٣٦حزاب: األ[  ا�

 .أمراً مامة اهللا يف اإل ما قٰىض  :قالوا نْ إ

 وأحاديث ،نآنصوص القرقلنا نحن وأنتم يف ذلك ن مرَّ  :قلنا

 .النبيِّ 

يكون هلم ال  أي أنْ  )،أنْ (بعد  )ال(إضامر  اآليةيف  :قالوا نْ إ
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 : لهيف قو ضمرتكام أُ  ،ةريخلا
ُ
ُ اهللاُ �  بَ��

ْ
ن

َ
ُ�ْم أ

َ
   ل

�
 واتَِضل

 . ]١٧٦[النساء: 

ال   ان قبيحاً  ك امَّ ـ ضالل ل اإل  أنَّ  عىلٰ  . عدم اإلضامر  ألصل ا  : قلنا 

يس  فل   ، الختيار ا   ن م   العباد   ا منع أمَّ   ، ) ال ( ضامر  وجب إ   ، يصدر منه تعاىلٰ 

وجه    لكم  اهللا بنيِّ يُ  : وقد قيل  ). ال ( إضامر  ورة إىلٰ رض  فال  ، يحًا قب 

  ، مراً أ  سبحانه  هللا ا   ه إذا قٰىض نَّ وأل   . ر ال إضام   وحينئذٍ   ، لتجتنبوها   لضاللة ا 

  . مر اهللا ورسوله عليه ف أ لزم توقُّ  ، ج إليه و احتي ول   ، االختيار  مل حيتج إىلٰ 

  وكلُّ  ، بدعة نت كا  ء اهللا قضا  ف عىلٰ قَّ و  تت مل  إنْ  ة االختيار صحَّ  ألنَّ و 

قضاء   ب يار إالَّ ت االخ   يصحُّ إذ ال  ، دور ل ا  زم ل ت ف توقَّ  وإنْ  ، ة بدعة ضالل 

  إليه.   تيار خ انضامم اال ب   ضاء اهللا إالَّ يكفي ق   وال   ، اهللا 

نبايعك  :بيِّ للنالب قالوا بني ك أنَّ  وذكر ابن جرير الطربي

مر األ«: قال ف ،بعدكلنا  يكون األمر ]]٧٣[[ص / نْ أ  عىلٰ 

 .»ريكم أو يف غ ،شاء كان فيكم نْ إ هللا

طفيل قال عامر بن ال ة أنَّ النبوَّ يف أعالم  ديوراملا ٰى ورو

  : قال ،لمني»للمس «ما: قال ف ؟أسلمت ا يل إنْ م : للنبيِّ 

 .»ك وال لقومكك ل«ليس ذل: لقا ؟دكايل بع جتعلني الوأَال 

  نمنع امل هم عىلٰ ريسفن بتآليتاان وتانك اثذان احلديه فدلَّ 

 : ه وتعاىلٰ سبحان وقد قال ،ختياراال
ْ
 ا ِ� تُؤ

ْ
 َمنْ �

َ
ك

ْ
 ُمل

َ
ش

َ
 ءُ ا �

ِ ، و]٢٦عمران:  ل[آ
ْ
ِ� ا�

ْ
مَ يُؤ

ْ
 ك

َ
 َمْن �َش

َ
 ]،٢٦٩[البقرة:  اءُ ة

 و
َ
 َمْن �َش

�
هُ ]، ٤٩نساء: [ال اءُ اُهللا يَُز�

َ
ََت ْم أ ْ

 رَ�
َ
ِسُمون

ْ
ق

َ
�

 رَ 
َ

 نَ ، ]٣٢لزخرف: ا[ ��ك
َ
  نْ مَ  اٍت دَرَجَ  عُ ْر�

َ
� 

َ
  اءُ ش

 فهو ،هاهللا ورسولي يد نيبويف االختيار تقديم  ،]٨٣ [األنعام:

 .  هني كتابهيفدخول 

 .العباد فعالأ لنفي  ،انهحمن قضاء اهللا سبختيار اال :قالوا إنْ 

نفي  أنَّ  عىلٰ  .إلجبارل ا باب إبطا ه يفانَّبيَّ د وق  ،نمنع ذلك :قلنا

فعل  ٰى نتفو اول ،هل ورسوهللا بقضاءوط  اآلية مرشيفاالختيار 

 زم العبث يف االشرتاط.ل ،العباد

 نَّ وعندنا أ ،سولهضاء اهللا ورق ع بني ة اجلميف اآلي :الوقا إنْ 

 ه مل يوجدألنَّ  ،نا االختيارفإلي ،ه مل يوصِ نَّ أل ،سول مل يقضِ الر

 .طالرش جمموع

 ،اء رسولهضاهللا هو ق قضاء  ألنَّ  ،نا قضاءانس هلي :قلنا

  امَ وَ  وملعم
ْ
ن
َ
 عَ  ُق طِ �

ْ
 .]٣نجم: [ال � ىٰ َهوَ ِن ا�

 هبا ومل يقضِ  بأشياء قٰىض  اهللا ألنَّ  ،ادحتِّ نع االنم :قالوا إنْ 

 .هللا دون العكساء اضق  النبيِّ  قضاء أنَّ  ت عىلٰ ية دلَّ واآل ،النبيُّ 

 نبيِّ هبا دون ال قٰىض  امة إنْ إلما ألنَّ  ،ادان هنحمتِّ  بل مها :قلنا

م  لِّ ُس ولئن  . الوهو حم  ، النبيِّ يد  ىلٰ  عال ةمَّ األُ  يصل إىلٰ  أنْ  هلزم

َ�ٰ : مثل ،أو ٰى ة بمعناو يف اآليلوا نكو جاز ،غريهكونه 
ْ
  َمث

 
َ

ال
ُ
 وَ َوث

َ
 ُر�َ ث

َ
 ،للرسول قضاء نَّ كم أ ل كيف يتمُّ و ]، ٣[النساء:  اع

:  هلنبيِّ  تعاىلٰ ]] ٧٤[ص /[ وقد قال  ، العبادأفعال وقد نفيتم 

 َس
ْ
�
َ
 ِمَن  ل

َ
ك

َ
رِ ا�

ْ
�
َ ْ
ْ  أل

َ
فكيف يكون  ]،١٢٨ مران:ل عآ[ ءٌ �

 ؟ ءيشر ماهلة من األة اجلرعيَّ لل
�
 إِن

ْ
ل

ُ
 ق

َ ْ
َر  األ

ْ
� 

� ُ
[آل  ُه ِهللاِ �

اهللا  فإىلٰ  ،هامهِّ أ مور واألُ  ن أعظمواإلمامة م ]،١٥٤عمران: 

 از هلم نصب اإلمام الذيو جول .هاحلِّ لق بمعلم اخللعدم  ،فعلها

من ادرة الص ألحكاما عضوجاز هلم  ،األحكام هو سبب يف

ضع كان هلم و لوو ،بة املسبَّ علَّ  ة السببعلَّ  ألنَّ  ،ماماإل

 عٰىص شجرة فآدم أكل الاختار  وقد .ه هللاكلُّ   يكن األمرمل ،حكاماأل

 ناونبيُّ  ،ختيارهفسد ااأل قومه فجاء عىلٰ  ٰى تار موسواخ ،ٰى وغو

فقال  ،بيُّ به النلفداء وصوَّ افاختاروا  ٰى ور الصحابة يف األرس شا

 ا مَ  :هللا
َ
� 

َ
 ن

ْ
ن

َ
و  ِ�َِ�� أ َ يَ�ُ

ْ
�

َ
ُ أ َ� 

َ
إذا ف]. ٦٧ال: نفألا[ ىٰ ن

ن اهللا  صلة ماملتَّ  ادِّ واملو ،قدرهم مع علوِّ ت األنبياء انت سادكا

 ؟تهمك برعيَّ  ظنُّفام ،قعت املفسدة يف اختيارهمو ،مهإلي

 ةعيَّ لرته ابفلو نص ،مانصبه اإلمإمام األنام من  فإنَّ  ضاً وأي

 عىلٰ  اإلمجاع املنعقد م خرقذلك لز ولو صحَّ  ،املإلم ماً اكانت إم

 هلم. اً هم وآمرمن كون مأموراً ه يألنَّ  ،روزم الدول ،اماد اإلماحتِّ 

بام ه هلم وأمر ،يقوم فيهم مرهم له بأنْ أ  نَّ أل ،ال دور :قلت نْ إ

 .همض اهللا عليفر

 ،ر أمرمألبامر ألا أنَّ  إىلٰ  صولينياألُ قد ذهب مجاعة من  :قلت

مر اآلر مأ  هومن مجلة قيام ،يامالقمن أمر اإلمام ب نَّ م أ لَ عيُ ف

 .اً فسه ضمنلن بنصبه آمراً كون اآلمر  هلزم من ،وضاتباملفر

ا بكر يتم أبولَّ  «إنْ : قوله  تياراالخ جواز عىلٰ  يدلُّ  :قالوا

 وهدمتجيتم عمر وولَّ  وإنْ  ،يف بدنه ين اهللا ضعيفاً  دا يفه قوي� وجدمتو

 اً يادهوجدمتوه  ي�ايتم علولَّ  وإنْ  ،يف بدنه اي� و قاهللا يف دين اي� قو

 . »اهدي� م

  .ارة االختيصحَّ  ىلٰ ع فال يدلُّ  ،نا صحة اخلربما سلَّ إذ :ناقل

فيه ]] ٧٥[[ص / ٰى وغريمها أق مع أنَّ  ،ال توجبهين دِّ لة يف اقوَّ وال

 ،هسفنامله يف كل ،هاختصاص عيل توجب ذكره هلداية أنَّ  عىلٰ  .اممنه

  ، عيلٍّ  بذلك لعلمه بنفورهم عنض ام عرَّ وإنَّ  ،ريهل لغكمِّ مفهو 

 م. ط منازهلوإهبا ،أقارهبمبسيفه قتل  املا غزو  ،تهمقدهم وأهويحل
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 :لشاعرقال ا

  العرش ينصبها ة ربُّ ماإلما إنَّ 

 

 

  ص ومل تزدمل تنقة بوَّ مثل الن 

  يس لناول اهللا خيتار من يرٰىض و 

 

 

  فاقتصد لاق ر كام قد اختيا نحن 

 :لبشنويقال او 

  جهالةً  الويصِّ  قَّ وا حأنكرمت

 

 

  مري معلَّ وا لألمر غتمصبنو 

  جهل غري معوَّ جتم باجلوَّ ع 

 

 

  ممقوَّ غري  متم بالغيِّ وأق  

  م بعد الثالثة رابعاً تريَّ ص 

 

 

  سة كاألنجمامس مخكان خ من 

 :وقال السوراوي 

   ثرلكوا حيقرب من ترش رمت إنْ 

  در ية حيوال قينك يفي صفاخل 

   الرباإالَّ  الويلِّ  عند وابرأ فام

 

 

  برت صابة حخ تيم ذي عشين م 

   الزنيم ونعثالً دع الصهاكي و 

  املفرت ويَّ ان الغفَّ ني ابن عأع 

   والوا سبل الرشاد وبدَّ م غريَّ ه

  نيع املنكرالشاهلداية ب ننَُس  

   ا ومقدَّ وت هحقَّ  اي� جحدوا عل

  ربمؤخَّ كن ي يه ومللع ظلامً  

   بضالله  حبرتاً م قدَّ يا من يُ 

  ربدر وخيم يوم بدِّ قتُ  ال مَ ـلِ  

   ةدموا مللمَّ يوم ق  أيِّ  يف

  املنربلذاك فوق مون دَّ قفيُ  

  قايس منهم أُ  ال أرٰىض هللا ات

 

 

  لة من قنربسع نعيبش فاً أل 

   ائزمن يعبد األصنام ليس بج 

  رسَّ له بمك من سقايي هنم 

 

   ةنَّم يل ُج كحبُّ طه  آليا 

  عرساملعاد من اجلحيم امل يوم 

 : يعرّ ال املوق ]] ٧٦[ص [/

  ر زمرثإردة وا مراً ز   راها أبدًا هي الدنيا تو

  أم زفرأعتيق سار فيها    حتفل هبا  النيأبا السبط يا

 :صل اخلامسالف

تارين  للمخ ريقط فال ، عصمتهوجبت  ختار لإلمامة إنْ امل

  نا مملا عل ،عليها  يدلُّ الظواهر الوحسن  ،اطنالبو من األهنَّ  ،اهإلي

د تالفهم يف أفراجاز اخ ، جتب مل وإنْ  .واطنلنفاق يف ما من

ام طال وربَّ  .التعيني إىلٰ عية امارات الداختالف األ بحسب ،الناس

 ،داً أباق فيقع االتِّ ام ال بل ربَّ  ،األصلح ىلٰ فاق عالتِّ ليقع الزمان ا

ببعض  َل مِ عُ  وإنْ  .دمن الفسا تعطيلال ك ذلا يفم ٰى وال خيف

 جتهاد.تقليد عن االلا إىلٰ لرجوع باعه لزم ااتِّ  خراآل ووجب عىلٰ 

في اخلمسة كام ل يكب ،ق الكلِّ فااتِّ  ىلٰ حاجة إال  :واقال إنْ 

 .سلف

 ٰى ر عمر بقتل أهل الشور أم وهلذا ، مسة ف اخل ز اختال جا  : قلنا 

مسة دون اخل   تصار عىلٰ يف االق ة  جَّ  ح اله  أنَّ   ىلٰ ع   .فقوا  يتَّ ذا ملإ   ةث بعد ثال 

  . ٰى ه أقوبإصابت   ظنِّ ل لكون ا  ، وىلٰ ما فوقها أ ل  ب   ، ها ت ما فوقها وحت 

لعلمه  ،ةمَّ األُ  ر إىلٰ ختياعل اهللا االجي جيوز أنْ  ال مَ ـلِ  :لواقا إنْ 

 ؟لح األصإالَّ ختتار ا ال أهنَّ 

 ،يللله من د ال بدَّ  ؟لكعلم ذ اىلٰ ع تهللا من أين علمنا أنَّ  :قلنا

 علم ذلك. ىلٰ اتع اهللا نعلم أنَّ  ٰى حتَّ باعه علينا اتِّ جيب فال 

 .العلم يف دليل ذلك ٍف االختيار كا جعل :اقالو نْ إ

ة نَّبل الكتاب والسُّ  ؟االختيارجعل  اهللا أنَّ  وأين دليل :قلنا

ام اإلم خيتار نم ضاً وأي .تلوناه من غري إنكار كاماالختيار  نفي عىلٰ 

جيعل املفضول  أنْ  ]منه[ ف يصحُّ كيف ،نهل مضيكون أف نْ أ ا مَّ إ

يستخلف  ه أنْ نسان ليس لإلوا ؟رهيف أم مهكِّ وُحي  سه نف ىلٰ ع إماماً 

أو يكون  .م لنفسهكِّ ُحي  نْ له أ  ليس]] ٧٧ص /[[ هأنَّ  كام ،نفسه عىلٰ 

 ؟همن لضمن هو أف اإلمامة عىلٰ ه بل حكمقبَ يُ فكيف  ،ضوالً مف

غريه يف العلم  عن ضوالً فإلمام ما نيكو از أنْ إذا جف ضاً يوأ 

 ،ةيَّ األولوجتني لعدم درب الً وجاز كونه مفض ،ه بدرجةوغري

 ته يفرعيَّ يستفتي عن  از أنْ جو إىلٰ ينتهي  أنْ  إىلٰ وهكذا  ،الثثوب

 ستمرُّ في ،داً مسدِّ  الوقت يف ذلكوقد ال جيد  ،ع دينه وعبادتهوقائ

 .اً مديد دهراً  والعبادات ماتكوتعطيل احل
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 عىلٰ  وراً وجعله مقص ،نفسه ىلٰ يار إتخالاهللا ا فاضوقد أ 

 : اىلٰ تعه لقو األفضلني يف
َ
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َ
ْ ق

َ
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ْ
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ْ
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َ
� � اختيار الرسول واإلمام  وليس ]،٣٢خان: [الد

 م.اائر األنم برسعالَّ بأمر امللك اله ألنَّ  ،قامهذا املمن  اً خارج

كه ملِّ فكيف يُ  ،ةمَّ األُ  مر كلِّ ك أ لم ال يمامفمختار اإل اً يضوأ 

  م إماماً خيتاروا منه مني أنْ املسل فرقة من كلِّ ل زجا وأيضاً  ؟لغريه

فقون عليه يلزم منه  يتَّ  فمن  ،الفهم مل جيز اخت نْ وإ ،فهميرش لكونه

ة األئمَّ  ثريتك ]يلزم[ه كلِّ  ويف ذلك ،هن خالفتقاد مبطالن اع

جاز للحكيم وكيف  .راتياالخ لاطملوجب إلبا ،ادسللف باملوج

بعدم  ع علمهم ،خليقته إىلٰ  مةارمحته إسناد أمر اإلم ةمع شدَّ 

 ،فتنةكون تال  ٰى حتَّ  ،بالقتال تعاىلٰ ر اهللا وقد أم ؟نازعهمفاقهم وتتِّ ا

 ة.الفتن إثارة ويف تفويض األمر إليهم

قدوها  ع ٰى تفم ،سول ينة الربمدة ام العربإنَّ  :قيل إنْ 

 .األنامسائر  ىلٰ ه عباعتِّ الشخص وجب 

 لَّ كوال  ،ؤمننيامل ال كلَّ و ،ةمَّ األُ  ملدينة ليسوا كلَّ أهل ا :قلنا

لكري خبث في انبثها كام تدينة لتنفي خامل «إنَّ : وقول النبيِّ . العلامء

 لهوقت ،فيها حدثعثامن ما أ حداث إل ،ذلكال ينفعها  احلديد»

يد رأُ  نْ وإ .نهاوق مسفلوأنواع ا الغلولهار تواش ،ثرهامجاع أكبإ

له ال قو د عىلٰ تامعالا نكا ،يدخل املعصوم فيهامجيع أهلها بحيث 

مع  ، من األمصارمرصيار يف االخت  حملُّ رصوإذا مل ينح .عليهم

أمكن  ،قطارف واألاالختيار يف األطرا]] ٧٨[[ص / لهتباعد أ 

لعدم  ،اآلخر غري وم إماماً ق  ب كلِّ نص اتحسب العادب ببل وج

 خر.ل اآلبفع ملالع

 : أصدق ما قيلوما 

   م هل ال وفاق ٰى الناس حتَّ  ختالف

  يف الشجب واخللقشجب   عىلٰ إالَّ  

   ة املاملرء سفقيل ختلص نفس 

  عطب  اليفكه ضهم ترشوقال بع 

 .ساداملوجب للفختالف نه االحصل م فالنصُّ  :قيل إنْ 

 مولعم ،أنفععليه  صُّ نلفا ،أشيع الف بعدمهختاال :قلنا

 ضوال يلزم من خمالفة بع ، مهدَ قوم بقِ  ٰى هتدوا ،هعدمبضالل ال

 ل الواجب.بطِ الواجب ال يُ بالعمل ترك  فإنَّ  ،نصٍّ ن الطب

ة مَّ األُ  ختيار إىلٰ اال ضيكون تفوي ال مَ ـلِ  :احلسني قال أبو

نزال كان عدم إ وقد ؟املثوبةدة لزيا ريضاً وتع ،ةللمحن تغليظاً 

فلم  ،العتقاداتيف ا سادفرج والهلا ترك إىلٰ  هبات أقرباشاملت

 .ألجل تشديد التكليفات يفعل

 راُكفَّ الخمالفة  فإنَّ  ،أنبيائه ىلٰ اهللا ع بنصِّ ذلك معارض  :نالق 

 .ن إرساهلم فيهم ال يمنع م

 : صل السادسالف

هللا جب يف حكمة ا في  ، م اإلما  حتتاج إىلٰ  نْ ا أ مَّ إ  بيِّ ة بعد النمَّ اُأل 

 فاالختيار ، ال حتتاج أو  ، يِّ ب نصب الن  ا ه ام وجب في ك ، وقد فعل  ، نصبه 

 مل تكن من نْ إمامة فاإل  اً وأيض  . ألمر ا لكا م  ر ف بغري أموترصُّ  ، عبث 

 ،كانت منه  إنْ و  ، ه ن ن ما ليس مي ل يف الدِّ دِخ يُ  نْ أ ألحد  فليس  ، ين الدِّ 

 ،وهو قبيح ونقص  ، ب ج الو با  ال� خم  كان ، ا كت عنه كان اهللا س  فإنْ 

 ،علامً  ي�اعل  بيُّ الن  يوم نصب اه د فعل وق  ، ل االختيار ط ب  ، علها ف  وإنْ 

 : سبحانه  فأنزل
َ
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 ين كان اهللا تعاىلٰ ء من الدِّ ك يش ل بقي بعد ذ  فإنْ ]،  ٣املائدة:  [  ِ� ِنعْمَ 

  طلوب.مل لزم ا  مل يبَق   وإنْ   ، ك ذل   عن اهللا   تعاىلٰ   ، كاذباً 

 ،يراً كون رشِّ د يق ملحبوب ا رفاملختا اً وأيض]] ٧٩ ص[[/

 .اطنوالب ة عىلٰ مَّ الع األُ طِّ ا معدل ،كروه قد يكون خرياً واملعزول امل

ٰ وَ :  تعاىلٰ قال اهللا وا  َع�َ َرهُ
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َ
قول  عىلٰ  تمعتجة امَّ األُ  أنَّ  عىلٰ ]. ٢٨ نجم:[ال � ش

استقمت  فإنْ  ،كمخريت بلسو يتكملِّ «و: رباملن أيب بكر عىلٰ 

 يفلطربيس ا ٰى ورو .ين»موفقوِّ جت جاعو وإنْ  ،بعوينتَّ فا

  ، دوين»سدِّ فت لفإذا م ،يعرتيني  طاناً يل شي «إنَّ : ه قولهحتجاجا

 نعقد اإلمجاع عىلٰ وا .حوجاإلمام أ  إىلٰ  ة فهولرعيَّ ا إىلٰ  احتاج ومن

 ل.لتسلسو اأ  الدور  لزموإالَّ  ،إمام آخر  حيتاج إىلٰ ام الماإل أنَّ 

:  هلنبيِّ  ىلٰ ال اهللا تعوقد قا ،رةوملشألجل اقال ذلك  امإنَّ  :قالوا

 
َ
 اوَش

ْ
�
َ ْ
 ].١٥٩[آل عمران:  رِ ِورُْهْم ِ� األ

ه نَّ أل ،تهرعيَّ  ىلٰ ل احتياجه إجتكن ألمل  شورة النبيِّ م :انقل

ل ذا قاوهل ،راد هبا استاملة قلوهبم املاموإنَّ  ،دوبالوحي مؤيَّ  ،املك

 : ىلٰ تعا
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ز رُّ تحلألجل ا ،فاق املنافقنييف املشورة إظهار ن ألنَّ و .لفافع

 : اىلٰ قال تعكام  ،منهم
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 ري.ونحوها كث ،]٥٦توبة: [ال
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  ،منه  ري أوىلٰ فاخل ،كان صدقاً  إنْ  ، خريكمت بسل :قولهف وأيضاً 

 .م الوثوق بهدلع ،ذبمة لكاتصلح اإلما مل ،اً بكذ وإنْ 

 . ملدح نفسه وكراهةً  عاً شُّ لك ختل ذقا :قالوا إنْ 

  لستلت إليكم وسرأُ  :مل يقل و ،منه بذلك أوىلٰ  النبيُّ  :قلنا

 آدم». لدود سيِّ «أنا : بل قال ،بخريكم

ن من ع بعد قتل عثاممتنَّالغة الب يف هنج  فعيلٌّ  :يلق  إنْ 

 .أقيلوين :بكر ول أيبمثل ق  وذلك ،فيهاه ليإا و أتامَّ ـاإلمامة ل

وعة التي للَّ  ،ماستقامته] ]٨٠/[[ص  ه بعدملعلم عهمتنُّ :قلنا

 ،تاهلمة وق عيَّ حدث من الرما مت علوقد  ،يف صدور أكثرهم

 ،هبمقلوبا عليه ولبه فيهم أق ه لعدم قتلفإنَّ  ،بكربخالف أيب 

  ي�اعل أنَّ  وعلمهم ،مليل طبائعهم وطمعوا منه يف الرخص

ه ع منمر إذا متنَّعن أ  ولؤاملس وألنَّ  .ة الوعرةدَّ ااجل لهم عىلٰ حيم

يل من ا ق م قَّ ا أحوم .تكرير سؤاله لسائله عىلٰ  ياً رجم ]كان[

 :طالن االختياريف ب عاراألش

   نيعرف الفاضليال  ا كانإذ

  هلالفضييف  شبيههم إالَّ  

   ة االختيارمَّ فمن أين لألُ 

  هملستحيلا مهلقوعلوال  

   ةعهم حجَّ اان إمجك فإنْ 

  يها دليلهشيخ فالناقض  مَ فلِ  

   به يصيو النصِّ  إىلٰ  وعاد

  هلسوه رخالف في ومن قبُل  

   دهن بعة مقام اخلليفو

  يله بدي سل وهيالضال يسنُّ  

   ةً تلم بيعته فويزع

  ق اهللا قيلهدَّ ال ص صدقيو 

   ةعلها بعد يف ستَّ وجي

  يلهوط طوة برشقلَّ عم 

   مامأعرفه باإل نوما كا

  نه حيله ضليله عولكن ت 

 :تذنيب 

 رجوحملا إنَّ ف ، يعلم الفاضل من ليس بفاضلقد  :قالوا إنْ 

 .سهنف عىلٰ  ،وحيف النيه وسيبو ،يفة يف الفقهحن أيبيعلم فضل 

 .الف هغري ته عىلٰ لم أفضليَّ ه يعا أنَّ وأمَّ  ،عمسه فننف ا عىلٰ مَّ أ  :قلنا

 :ع لفصل الساب ا

 ال تصحَّ  أنْ  أوىلٰ ف ،اقاً فاالختيار اتِّ ب ال يصحُّ  القايض نصب

جازت  ،ةبالبيعمة ماولو جازت اإل ،به التزاماً  ٰى لعظمااإلمامة 

ف مل يكف ،ة رسولهاهللا وخليف خليفة ممااإل وألنَّ  .باألوىلٰ ء قضاال

الختيار ا وزجي ال وأيضاً  ؟له ك النصَّ ببيعة اخللق له ويرت الَّ ت إبيث

يَ و كتاب الذي هلر يف ال النظقب
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 .نهنه موفينزع]، ٨٩ [النحل:

ني خمتلفني  قول تلفت عىلٰ ة اخمَّ األُ  ا وجدنامَّ ـول]] ٨١[[ص /

 :ٰى خراألُ  التق و ،بيِّ نلا بنصِّ  اإلمام عيلٌّ  :ت فرقةالفق ،مشهورين

جواز  عدم لفرقتان عىلٰ ا عتمجتاو ،ةمَّ ر باختيار األُ اإلمام أبو بك

 فاها عىلٰ اصط هل هللا خريةٌ ف :قلنا .ة من اخلليقةمهال اخلليفإ

 �� َورَ  :لقوله تعاىلٰ  ،نعم :قالتا ؟لقهخ
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 : آلية ،قنيتَّ امل
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 عىلٰ عتا فأمج ؟خرية قنيله من املتَّ  فهل :نالق ]. ١٣ جرات:[احل

  :آلية ،املجاهدين 
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 :قلنا ].٩٥[النساء:  ينَ ِهدِ اا�

 : يةآل ،نيابقسال عىلٰ  اتفأمجع ؟ةجاهدين خريملهل من اف
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ة يف أعداء نكاي أكثرهم ىلٰ فأمجعتا ع ؟ابقنيمن الس ةفهل له خري
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عتا فأمج ؟بكر أم عيلٌّ  أبو ،داً اأكثر جه نافمن ك :ناقل ].٧ ة:ل[الزلز

 ،أفضل ي�اعل نَّ أمجاع اب واإلنا من الكتلمع دفق :قلنا .عيلٍّ  عىلٰ 

ه من أحكام نَّ أل ،لالك من املحيل أيب بكر بعد ذفتفض ،فهو أحقُّ 

 امَّ فل ،الدليلمات مقدّ  عىلٰ  قانفيتَّ خييل ل والتالعق ألنَّ  ،ليااخل

 لعقل عليها. ا رُّ ستقيو ،عنها لاينكص اخلير النتيجة هتظ

  ،عيلٍّ  لتفضي ال إىلٰ  وصفلامَّ  ،تماقدّ امل فق الفريقان عىلٰ وهنا اتَّ 

 ون عىلٰ حقُّ امل استمرَّ و ،ملوجب لضالهلم ياهلم اخ ملبطلون إىلٰ رجع ا

 باهلم.ص من وملخلِّ م اهلقضاء عقو

 .اخلاشعون م أهنَّ  ىلٰ عفأمجعا  ؟قوناملتَّ  من : للفريقنينا قل يضاً وأ 

 إِ : آلية ،م العاملونأهنَّ  فأمجعا عىلٰ  ؟ناشعواخل نفم :لناق 
�
  امَ �

 
ْ َ
� ٰ

َ
 اْن ِعبَ  مِ اهللاَ  �

َ
ُعل

ْ
فمن  :ناقل]. ٢٨: [فاطر اءُ مَ ِدهِ ال

 : آلية ،دللعن كان أحكم بام ىلٰ فأمجعا ع ؟العاملون
ْ َ
مُ �

ُ
  ِبهِ �

 
ْ
وا َعد

َ
 مجعا عىلٰ فأ ؟بالعدل فمن أحكم :قلنا ]. ٩٥: [املائدة لٍ ذ
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 : آلية ،احلقِّ  إىلٰ  ٰى دهه األنَّ أ 
َ
�
َ
ِديأ

ْ
ه

َ
ٰ إِ ] ]٨٢/[[ص  َمْن �

َ
َق�  �  ا�ْ

َحق� 
َ
 أ

ْ
ن

َ
بَعَ   أ

�
ه نَّ أل ،بعتَّ يُ  أنْ  يل هو أحقُّ فع :لناق  ].٣٥[يونس:  يُ�

شايخ  رجوع املول ،»م عيلٌّ ك«أقضا: بيِّ لقول الن، قِّ حلا إىلٰ  ٰى أهد

فهو  ،ٰى خشو أ هف ،أعلم وهف ،عيلٍّ  أحكام إىلٰ  واإلشكال أعند اخلط

 يه حرمء عليش لكلِّ  ناً ياتب هللالكتاب الذي جعله ا فإذا دلَّ  .ٰى أتق

 صري إليه. م املتَّ وحت ،غريه إىلٰ العدول عنه 

عهم أبواب رشائهم عنلصحابة تأخذ نت اافالذين ك  وأيضاً 

  . بتاوزيد بن ث ،وابن مسعود ،روعم ،اسعبَّ وابن  ،يلٌّ ع :سةمخ

لقول ، أقرئهم مجعا عىلٰ فأ ؟مهمُّ فمن يؤ اوعفإذا اجتم :قلنا

 نَّ أ عوا عىلٰ مجفأ ؟هوفمن  :قلنا. »كمرؤأق  كم«يؤمُّ :  النبيِّ 

ن م مبالتقدُّ  أوىلٰ  فهم :قلنا .أ للكتاب من عمرنوا أقركا األربعة

:  لقوله، القريش ا عىلٰ عوفأمج ؟أوىلٰ عة رباأل أيُّ ف :قلنا مر.ع

وليس  ،اسن عبَّ ش وابقري من يلٌّ عف :قلنا. »ة من قريش«األئمَّ 

 ،ان�كرب ساأل ىلٰ فأمجعا ع ؟امهالأو فمن :قلنا ان من قريش.اآلخر

 فأمجعا عىلٰ  ؟فمن هو : قلنا .كث يف ذللحديل ،م هجرةً واألقد

 .ط األربعةفسق :قلنا .عيلٍّ 

ن الكتاب عإذ ال يعدل  ،يةبالواليل النفراد ع ،ايةكف هذا ويف

ان قارص أو ك ،د اهللا ورسولهن عان مة إالَّ مَّ وإمجاع األُ ة نَّالسُّ و

 ة.اهلمَّ 

 :هتنبي

ارهم اختي فال يصحُّ  ،وا كافريننم كاألهنَّ  ،ثة ظاملونثالال

 : دليلب ، مامة املسلمنيإل
َ

  ال
َ
 نَ �

ُ
دِ ال

ْ
ا�ِِمَ� ال ي  َ�ه   �ظ�

 ].١٢٤قرة: [الب

 .سابقلم الكفر ااأحك احق حمالم الالَّ إلسا :قالوا

مام حاصل فيهم بعد  ن اإله عبواجب سللا التنفري :قلنا

ارته مع طه هنج بالغته يف  وهلذا قال عيلٌّ  ،إلسالما

منهم  حدٍ وا س الختار كلُّ النا ر إىلٰ ان االختيا«لو ك: صمتهعو

 ٰى تَّ ح ،لظاملنيا يف الهجلع ختيار إلبراهيم اال انولو ك ،سهفن

  :منعه اهللا ذلك فقال
َ

نَ ال
َ
 ا �

ُ
ِدي ل

ْ
ا�ِمِ  َ�ه   من  وكلُّ  ،� �َ الظ�

 شمساً  أو اً و نرسأ  وقعي وأو يغوث أ  أو طاغوتاً  أو جبتاً  عبد وثناً 

اهللا أو  يف جهاد من سبيل د اهنزمأو ق  أو شجراً  أو حجراً  اً رأو قم

  وَ  : تعاىلٰ قال اهللا ،لهة ملز أو ظلم فال إمامأو ز مه ب أوذك
ْ
د

َ
ق
َ
ل

نَ 
ْ
ِكتَ ] ]٨٣/[[ص  ا ُ�وَ�ٰ آتَ�

ْ
 اَب ال

َ
ال

َ
 ٍة مِ ْر�َ  ِ� �ِ نْ �ُ  تَ  ف

َ
ائِِه  ْن لِق

 وََجعَ 
َ
ن
ْ
 ل

ً
د

ُ
 إِ ِ�َِ�  ىاهُ ه

ْ
 �ِ ا�

َ
نَ جَ وَ  �يل

ْ
 َعل

ْ
ئِم� هُ ا ِمن

َ
دُ ْم أ

ْ
ه

َ
� 

ً
  ة

َ
ون

رِ بِ 
ْ
�
َ
ا َصَ�ُ نَ أ م�

َ
أم  ،ةفاهللا جعلهم أئمَّ ]، ٢٤و ٢٣: ة[السجد واا �

 .»؟ناس جعلوهمال أم ،مأنفسهجعلوا هم 

 :تذنيب

كام يف  ،غريهاره لختياسه منع فن نع اختياريلزم من م ال :قيل إنْ 

 .افسه هلتيار نهلا دون اخه ريغر اله اختي فإنَّ  ،املرأة ويلِّ 

  ،اهففء هلا لضعيف الك الويلِّ  اجت إىلٰ ا احترأة لنقصهامل :قلنا

االختياري له  رأةامل ويلَّ  وألنَّ  .هلمقد لكاموالع بخالف أهل احللِّ 

 هلا.  اً ميكن حمرَّ  إذا مل ،سهفجها من نوِّ زيُ  أنْ 

 :لكميت

ون رفيع هل«: الرضا  ي إىلٰ القمّ سند الشيخ أبو جعفر أ 

 ،مكاناً  وأعىلٰ  ،شأناً وأعظم  ،قدراً  أجلُّ  ةاإلمام ؟مامةقدر اإل

أو  ،وهلملناس بعقيبلغها ا من أنْ  وراً غعد بأ و ،جانباً وأوسع 

 اهللا خصَّ اإلمامة  نَّ إ .يارهمختبا أو يقيموا إماماً  ،همها بآرائلوينا

 لةضيفو ،ت له مرتبة ثالثةلَ عِ وجُ  ،ةة واخللَّ نبوَّ عد الم بيا إبراههب

 : فقال ،كرهذد هبا وشا ،افه هبرشَّ 
�

 جَ إِ�
ُ
 �ِلن� اِعل

َ
 اِس إِمَ ك

ً
، اما

��ِ� َوِمْن : هبا راً رسو لليخلفقال ا ر�
ُ
 : لقا؟ ذ

َ
نَ  ال

َ
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ُ
دِ ال

ْ
ي  ه

ا�ِِمَ�  ظامل  لِّ إمامة ك ةيت هذه اآلفأبطل]، ١٢٤[البقرة:  �الظ�

ا يف جعله  بأنْ هللا هرمكأ  ثمّ  .صارت يف الصفوةو ،يوم القيامة إىلٰ 

بْنَ وَ : قالف ،ارةوة والطهوأهل الصف ،هتيَّ رّ ذ  إِ وَهَ
ُ  حَ سْ ا �َ

َ
  اق

 �َ وَ 
ُ
 وَب نَ عْق

َ
 افِل

� ُ
 َو�

ً
نَ  َجعَ ة

ْ
 وَجَ  � اِ�ِ�َ َص ا ل

ْ
 َعل

َ
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ً
ة ئِم�

َ
ْم أ  ناهُ

ْ
  ه

َ
ُدون

 
َ
ِرنَ بِأ

ْ
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َ
ِْهمْ إِ  اوَْحيْنَ ا َوأ  فِ  �َ

َ
َ عْل ْ�َ

ْ
 ا�

َ
 امَ اِت َو�ِق

َ
ال  ز� ا� اءَ ةِ َو�ِيتَ  ا�ص�

َ
ةِ  �

 
َ
وَو�

ُ
َ ن

َ
كالم  اً حيرص فدلَّ ، »]٧٣و ٧٢نبياء: [األ �يَن بِدِ َ�  اا �

 .ملنيكفر واهل العدم صالح اإلمامة أل ىلٰ  عنيذين اإلمامه

 :فصل الثامنال ]]٨٤[[ص /

تيار اخ اجاز هل ،ماتيار اإلمة اخمَّ ألُ للو جاز  :قلنا امَّ ـل

صالح منه م ٰى قّ تلتُ  يَّ النب لفرق بينهام أنَّ ا :قالوا ، النبيِّ 

لتبديل وا أاخلطمن ن يؤمن طريق ته مبوَّ ثبوت نيف  بدَّ  الف ،علرشا

 .يارختثباته باال فجاز ،ألقطاراء يف امرمام كالقضاة واألُ اإلو ،فيه

ل يدبع عن التلصيانة الرش اد مع ذلكرم يُ واإلما :قلنا

 هب قمن طريق يوث فال بدَّ  ،طاعته النقياد إىلٰ جيب او ،هلعصمت

 بت إمامته. تثل

ول قب يف كام ،اً لصالح كافيا ال يكون ظنُّ  مَ ـلِ  :لقي إنْ 

 ؟اتعيَّ روع الرشالف نت وغريها مالشهادا

ومسألة  ، مواضع العلميف باع الظنِّ عن اتِّ اهللا  ٰى قد هن :ناقل
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ال بدليل  صَّ إذا ُخ  العامُّ و ،ةالرعيَّ  ٰى هبا بلو ويعمُّ  ،ةميَّ لاإلمامة ع

 .هصلأ خيرج عن داللته يف 

 :نا أبحاثوه

ز عزله جا ،رختيااإلمام باالصب لو جاز ن: لاألوَّ  البحث

 ثله. م مفاملقدَّ  ،لباط تايلوال ،ارباالختي

ملك املرأة ي كويلِّ  ،العزلون التولية د  جيوزال مَ ـلِ  :قيل إنْ 

 ؟اهفسخ نكاح ا وال يملكهتزوجي

 ةمَّ وختصيص األُ  ،ح بالزوجإزالة النكا تعاىلٰ  اهللا صَّ خ :قلنا

 العزل.بصيصها لزم ختختيار يستاالب

 زل لنفسه دوهنا. لعل اعجي جاز أنْ  :واالق  إنْ 

  ،عزلقوع السبب و ينصب من جيوز منه مل تعاىلٰ  اهللا إنَّ  :اقلن

 ه.الَّ من اهللا ملن وقع فال ت

 ،نفسه ىلٰ خلف عيست نسان أنْ إللليس  :لنا ق امَّ ـل: بحث الثاينال

 ةاحلادثان يف جتهد اإلنسا ذاإ :اقالو ،حيكم لنفسه ه أنْ كام ليس ل

 ،هط اجتهادرشب ،ل هللا ولرسولهب ،سهنفل يكن حاكامً  وعمل هبا مل

 . لنفسه مر يف اختياره إماماً ذلك األفك

ف املكلَّ  أمر اهللا احلادثة قد ]]٨٥/[[ص  يف  حكم اهللا :قلنا

 ادثة منوطاً ومل جيعل حكم احل ،هتدلَّ  أ يفة نظره طساإجابته بوب

 فافرتقا. ،باختياره اً ل منوطوالعز علتم النصبج تمنوأ  ،باختياره

جاز  إنْ ف  ، مام ب اإل صة ن الرعيَّ  لو وجب عىلٰ : ث الثال ث ح لب ا 

 ،الل به ها عن اإلخ ا ألمر صدَّ إمَّ مل جيز ف  نْ وإ ، اد م الفس إخالهلا به لز 

فرتجيح  ، ال ألمر أو  ، مر أل ل ذلك ا و صح ل يف وجه لزم التسلس ي ف 

 ،به  لواجب تعاىلٰ ا  خيّل  به مل  ت إذا أخلَّ ف  ، ا ن أير  ا عىلٰ أمَّ  . ح  مرجِّ بغري 

  دفع التسلسل.فان   ، واجب لبا   خيلُّ ال  واهللا تعاىلٰ   ، طف واجب ه ل ألنَّ 

ام ة نصب اإلملزم الرعيَّ  إنْ  املتباعدة البالد: ابع البحث الر

مام منهم فيقع ون اإلد كلب كلُّ  بلطو ،حمرجِّ ترجيح بال  لبعضها

 ة بسببملنازعمام وقعت اإ  صبند لب لزم أهل كلِّ  وإنْ  ،جاهلر

 ة.مَّ العاالرئاسة  حدٍ وا كلُّ ب يطلث حي ،ةتكثري األئمَّ 

 ا�س� : اخلطاب يف قوله تعاىلٰ : امساخل ثالبح
ُ

ااِرق   َوا�س�
َ
  ِرق

ُ
ة

طَ 
ْ
ا�

َ
اِ�يَ  ]،٣٨ئدة: [املا ُعواف  َوا�ز� ا�ز�

ُ
ااة

َ
 ِ� ف

ْ
 ]،٢[النور:  واِ�ُ ج

ليست لغري   احلدود أنَّ  مجاع عىلٰ اإلب ةمَّ ق باألُ ال يتعلَّ  ،مهاأو غري

فنصبهم من  ،ةئمَّ ق باألتعلَّ في ،له اخلوارزميكام نق بهيناو إلمام أ ا

 ف اخلطابقَّ ة لتولرعيَّ ن افلو كان م ،إليهمخلطاب ه ااهللا لتوجُّ 

 عليهم. 

ماته التي وب مقدّ  وجيضيقت وهو ،لقطم ر باحلدِّ األم :قيل نْ إ

 .هياجب علف الوة لتوقُّ يَّ رعال ىلٰ فيجب ع ،ها نصب اإلماممن

صب ن ل عىلٰ مَ ال ُحي ف ،احلدِّ  هتا عىلٰ بذات لَّ يات دآلا :قلنا

  اً وأيض .نفيهصل واأل ،ضامره إنَّ أل ،قيام احلدِّ  مام املوصل إىلٰ إلا

وهي   ، متهمقدّ  جتبو ،إلماما عىلٰ  حلدِّ جيب قيام ا أنْ  يصحُّ  ه الفإنَّ 

شخص  عىلٰ  ء واجباً يشالن ويك إذ ال ،ةالرعيَّ  عىلٰ  نصب اإلمام

 . آخر مته عىلٰ دّ قوم

َطعُ  ـبي البرص لَّ ستدوا
ْ
واو واا� ُ�ِ

ْ
وجوب  عىلٰ  اج

 ،بيبة والتسارش األمر للمبتناول ل ،ةالرعيَّ  نصب اإلمام عىلٰ 

 نتكولو أم ،ةنة غري ممكمن الرعيَّ  فرد لكلِّ واملبارشة 

وهو  ،يبسبلتا فتعنيَّ  ،تيفاء باإلمجاعفليس هلا االس]] ٨٦ [[ص/

  يصدق يفادقة كامة صرعيَّ ال ىلٰ بة إون النسكوت ،امب اإلمنص

 .اد هو املبارش واحلدَّ  ،سارَق ال مُ قطع اإلما :قولنا

ة يَّ الرع أنَّ  مفهَ وال يُ  ،قاطع إذا أمر اإلمام نَّ أ  م عرفاً فهَ يُ  :قلنا

تسمية السبب  فإنَّ  وأيضاً  .أمر بالقطع ف ،اً مام إا نصبت ذإ قطعت

د ال يكا لبعيدب اسبال ألنَّ  ،عليه لد احلمبعد بعام وكلَّ  ،ازجم اً عقاط

ة يَّ ة الرعسببي أنَّ  وال شكَّ  ،فاقيةتِّ اال من األسباب ن إالَّ يكو أنْ 

 . اد عندهمة واحلدَّ يَّ بني الرع ط اإلماملتوسُّ  ،اإلمامية بعد من سببأ 

 : اخلليقة بقوله  أ اهللا باخلليفة قبل بد: ادس س لبحث ال ا 
�

 اعِ جَ  ِإ�
ٌ

  ل

 
َ ْ
 رِض خَ ِ� األ

َ
 ِليف

ً
 فاخلليفة ، ألهمِّ يبدأ بااحلكيم و ، ] ٣٠ قرة: [الب  ة

ة تيه العلميَّ  قوَّ أرشف يف من كونه أكمل و فال بدَّ  ، قة لي خل ا من  أهمُّ 

 ،ختيار ال ا  ل بِط ذا يُ وه  . فيجب  ، م  املعصو وليس كذلك إالَّ  ، ة العمليَّ و 

س ا ن عبَّ وهو قول اب   ، هللا ا  ة فهو خليف   ،ه حيكم ألنَّ   ي خليفةً مِّ ام ُس نَّ ه إ ألنَّ 

 اوُ دَ  ا يَ : وشاهده  ، ي دِّ سُّ ال مسعود و  وابن 
ْ
ا َجَعل

�
 ي َك َخلِ ا َن ُد ِإن

ً
ة

َ
ِ�   ف

 َ
ْ

ْم بَ�
ُ
�

ْ
اح

َ
رِض ف

َ ْ
َق�   اِس  ا�� األ

ْ
  . ] ٢٦  [ص:   بِا�

 :الفصل التاسع 

 :ثاوفيه أبح

مامة ت إالختيار ملا صحَّ يف ا دخلياملحال  نالو ك :لواقا - ١

 ر إىلٰ تياخالا خرج ألحوالهذه ا ت يف صحَّ لامَّ ف ،رالثالثة باالختيا

 . املحال  حدِّ  من زيااجل حدِّ 

لت لتي حص هي ااإلمامة التي من اهللا نا أنَّ ملَّ س ٰى ومت :ناقل

 ةساير فإنَّ  ،ة مطلقاً سايجود الرنحل باالختيار ونحن مل و ،للثالثة

 سةايرلوجود ا]] ٨٧/[[ص  به ام أحلناإنَّ  ،عت بهام وق بَّ رالظلمة 

 ة.ينيَّ لدِّ ا
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 .صحَّ و ،واحلسن ي�اة علمَّ ألُ ا اختارتف :لواقا

 ختياراال  ام احتاجا إىلٰ وإنَّ  ، وله ورس صلة من اهللا ا إمامتهام ح  : لنا ق 

مسيلمة  ٰى دعو  : ول ق ا ن أنَّ  عىلٰ  .ني من الشاكِّ ن يراه ه م ة ب احلجَّ  لتلزم

 ،ن وغريهم وقعت وية ويزيد وبني مروا ومعا  ج ة واحلالَّ ح ي ل وط 

  . رشيد إليه  ب  ه يذ ومل    ، ت حَّ فص   ، املحال   دِّ ح ن  ع فخرجت  

 ة عىلٰ ئمَّ أ احلقيقة و ء يفكوهنم أنبيا من سلَّ فم :قالوا إنْ 

 ؟الطريقة

 ؟ احلقيقةة يفئمَّ ا أثالثة كانوال نَّ م أ لَّ ومن س :قلنا

*   *   * 

 ):هـ١٠ق ائي (حسأل)/ا٢(ج  رشاحلادي ع الباب عىلٰ  رشح

 :]وط اإلمامةرش يفة نَّ قول أهل السُّ  [ردُّ  ]]٥٧٣[[ص 

و كان ل: لة فنقويديَّ زة والنَّكره أهل السُّ  ذاب عامَّ وجلا اوأمَّ 

م للزني اإلمام تعي قًا إىلٰ ائط طريوالبيعة واجتامع الرشيار تاالخ

 نوقوع الفتوذلك يوجب  د النظام،تالف املوجب لفسااالخ

 يف ، وذلك خالف املطلوبة تة واملذاهب املتشتَّ دعدِّ ملتااآلراء و

وجعلِه اخللق  ىلٰ ويض األمر إير تفتقد ىلٰ عه نَّ ة؛ فإمة اإلهليَّ كاحل

يه وله علاهللا ورس يرضونه من دون نصِّ ملن  ومبايعتهم ارهمباختي

غلب  فرقة شخصاً  بايع كلُّ ي لناه؛ جلواز أنْ م ما ق يلزيينهام له وتع

، فيقع بينهم غريه ]]٥٧٤ص [[/دون هلا  ادهدهم استعنِّيف ظ

ر؛ إذ اآلخ  عىلٰ نييقفرالر أحد جيح الختياتر الو .االختالف

بيعة واالختيار؛ د القجواز ع ىلٰ قني عمن الفري تامل كلٍّ ض اشالفر

؛ ٰى خربع أحدمها األُ يتَّ ، فال عقدوال احللِّ ن أهل نهام مم لكون كلٍّ 

ملسائل كام هو الواقع يف ا غريه،ون د َعَل فَ  امة بحّقيَّ ه لبة ظنِّغل

 نا هذا، ملوقت ين إىلٰ دتهجاملا بني اخلالف فيهي بق تيلة ااالجتهاديَّ 

 معه وأنَّ  احلقَّ  اده أنَّ عتقاليه اآلخر؛ هب إلما ذ م إىلٰ اد أحدهينق

 عمنه الرجو تهاده وال يصحُّ ُل باجلعم تكليفه اعليه يفلواجب ا

 .هتقليد غري عنه إىلٰ 

 نَّ ة؛ ألمور االجتهاديَّ اإلمامة من مجلة األُ  ن عقديكو فحينئذٍ 

 ماراتألعن ااد احلاصل الجتهئ عن اشناالر الختياا عها إىلٰ رجم

ائل من مس اإلمامة أنَّ  ة إىلٰ نَّالسُّ أهل  ًا وقد ذهبخصوص ة،الظنّيَّ 

ك ا. وكان ذلهختالف فياال وحينئٍذ صحَّ  صول،األُ  فروع ال منال

وجب لكثرة وحصول االختالف امل ذاهبامل ق تفرُّ يف بهو السب

عضهم  ناس بقتل الوة يمعظحم السببها املالب قعو ٰى الفتن، حتَّ 

 . بعضاً 

 امة إىلٰ اإلم تفويض أمر تن من[نشوء الف ]]٥٧٥ص [[/

 : االختيار والبيعة]

يف هذه   ن الواقعةالفت أنَّ  لِمَ عَ واريخ التَري والسِّ ح صفَّ ومن ت

االختيار  ىلٰ تفويض أمر اإلمامة إا من شؤهنكان مَ  امة إنَّ مَّ األُ 

  لِمَ يد عَ والتقل يبعصلتوترك اف من نفسه نصأ  ن وم والبيعة،

ض فُ  ٰى ته مأنَّ ورة بالرض خرج اخللق ورسوله وأُ  اهللا فيها إىلٰ  األمروِّ

ف ومل ع وانحسام االختالالنزااع هر له ارتففيها ظختيار من اال

 خالف أحد نصَّ  ٰى ه متألنَّ ا؛ هظهور ىلٰ إ دم السبيلالفتن؛ لع رتظه

 اهللا عىلٰ  اد� ران هام كابحكم يرَض  ملو هكرناهللا ورسوله عليه وأ 

غاة وأهل الب ن، فيكون مكمهاموحماربًا حل ًا هلامالفورسوله، خم

ة ظاهرة، ح وردَّ رصيوذلك كفر  ة،ميَّ اإلسالاخلروج عن الطريقة 

الفًا هللا ون خميك ه الإنَّ ف ؛هاَد غريهجتهاده اجتامن خالف ببخالف 

ع م ه، وهومثل ظنِّ نٍّ ظ باحصام هو خمالف له، وإنَّ وال لرسول

ز كونه مع يف جواني نَّالظ لتساوي معه؛ ون احلقُّ يك أنْ  جيوز كذل

  فرق ظاهرحلالتنيوبني اترجيح.  ]]٥٧٦ص [[/ا من غري حدمهأ 

ما  ىلٰ إليد ورجع عصيب والتقتذا ترك الفطنة إ ٰى ن له أدنرفه ميع

 .ةيعبضيه مذهب االختيار واليل عليه، هذا ما يقتالدل ]لَّ [د

 :مامة]وط اإل رشيف ةزيديَّ قول ال دُّ [ر

 فإنَّ  ةتَّ سوط الالرش اجتامعب القائل بضيه مذها يقتا مأمَّ 

مة من فاط لدوُ  ع؛ ألنَّ الوقو بني يفاالختالف فيه أظهر وأ

يف  لصفاته اذجتامع هاو دون،تعدِّ  كثريون منياحلسينيِّ ني واحلسنيِّ 

طمّي فا عي كلُّ يدَّ  أنْ  الوقوع، وحينئٍذ يصحُّ كثري منهم جائز 

دت؛ أو تباعت البقاع ن تقاربمَة وإُط اإلماوه الرشه هذل معتجتا

 نَّ أل مة ونفيها؛اإلما  ثبوتهبا وتباُعدها ال مدخَل له يفقارُ ت فإنَّ 

 ، فيكونيِّ اخلف نصِّ صاحبها باللاإلمامة  ائط تثبتبحصول الرش

 زمانٍ  أيِّ وت نبقعة كا أحد يف أيِّ  كلِّ  اجب الطاعة عىلٰ مًا وإما

جيح بال ا الرتة إمَّ د األئمَّ دير تعدُّ تق عىلٰ م . فيلزكان

 واحداً فرقة  بع كلُّ ة، فيتَّ مَّ تالف األُ و اخأ ح مرجِّ  ]]٥٧٧ ص[[/

 ،يف اخلطأ فرقة كلُّ  عآلخر، فيقة إمامته دون إمامة امَّ وتعتقد األُ 

 عيقوء من أخبارهم وثوق بيشة ويرتفع المَّ األُ  لكلِّ طأ يثبت اخلف

ع ليم وطبعقل س يه من له ال يرتضنيِّ بهر ظاوذلك  رج واملرج،هلا

يق رسوله هو الطر اهللا وإىلٰ  ة إىلٰ مأمر اإلما فتفويض مستقيم.

 حذورات، واهللا أعلم.مله االرافع هلذ قينيُّ الي

*   *   * 
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أو  تكون بالنصِّ  نْ ا أإمَّ  ةاخلالف نَّ السادس: أ]] ٧٠٣[[ص 

 البيعة واالختيار.ب

من ا نَّ؛ ملا بيَّ لعيلٍّ ا وهتثب ل وجبألوَّ بات نكا فإنْ 

 ون غريه.د صِّ بالن  اختصاصه

 ا أنْ لو إمَّ ال خي االختيار والبيعة قلنا: إنَّ اين ثكانت بال نْ وإ

 يتالبدع ال أو كانا من ومن رسولهيقًا معلومًا من اهللا را طيكون

 تهادهم. د اجوسلكوها بمجرَّ  صحابةال ااستحسنه

هللا وعن ا ل عنقَ نيُ  نْ أ  ل وجبوَّ األن اك نْ فإ ]]٧٠٤ص [[/

لق، لكن ذلك اخل وأوجباه عىلٰ ام أَمرا بذلك أهنَّ  ىلٰ ع وله ما يدلُّ رس

 رة ما يدلُّ ة املتواتنَّيف السُّ  وال يف الكتاب ال نجدا ألنَّ مل يقع قطعًا؛ 

كر وال غريه؛ الناس بمبايعة أيب بمرا] [أ  هورسول ىلٰ ااهللا تع أنَّ  عىلٰ 

يشء  قف عىلٰ ن ا الألنَّ  ؛وا بهحتجُّ وا وهلك لذكركذن اك وه لألنَّ 

 هم القول بذلك.لامئععن أحد من  ِقَل اهتم وال نُ فمصنَّ من

الرجوع يف  ، وهو أنَّ ثاينال هم عىلٰ امد مناالعت وحينئٍذ يكون

ادات الجتهة الن من مجاك واالختيارالبيعة  ىلٰ اخلالفة إ

 ،سول لرا تمو لواقعة من الصحابة بعدواالستحسانات ا

ار بام ة البيعة واالختيصحَّ  ون عىلٰ هم حيتجُّ ئ من علامةً عمجا نَّ إ ٰى تَّ ح

 و عند اهللانًا فهمون حسما رآه املسل«ه قال: أنَّ   عنه هروو

اهتم ت من خمرتعنة التي كا. فأثبتوا ُحسن البيع»نحس

من األخبار الذي هو  ]]٧٠٥ص [[/خلرب ا اذاهتم هبداهواجت

، فجعلوا نِّ فادة الظإ ة سندهصحَّ  رديتق عىلٰ  اهتضقم ياآلحاد الذ

   يقول:  تعاىلٰ واهللا  ،الظنِّ  ىلٰ  إالبيعة راجعاً  ةد صحَّ مستن
ْ
إِن
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 ةإثبات اإلمام وصل إىلٰ يكون الطريق امل أنْ  فلزم .]٢٨ النجم:[

 ئيِّ خلطا بالطريق الظنّيِّ الة والرس ةالنبوَّ مقام  يي هلتفة االخلاو

 املفيد هاينَّ عنه، وتركوا الطريق الرب يغن يُ الو د احلقَّ الذي ال يفي

ق ل يسلك طريق عا كلَّ  ورة أنَّ ، ومعلوم بالرضيقنيللقطع وال

 الطريق القطعيِّ  ما يوصله إليها إىلٰ  جع يفير نْ عليه أ  بجيالنجاة 

و ه لنصِّ طريق ا أنَّ  مَ . فُعلِ طعاً ق  منٍج  غري يَّ لظنّا نَّ أل ؛اينّ هالرب

، نّيُّ ختيار والبيعة هو الطريق الظاال قطري وأنَّ  الطريق القطعيُّ 

 بعيد.ون حلالتني بَ وبني ا

*   *   * 

 ):هـ١٠ حسائي (قاأل /)٤(ج  يرآة املنججميل م

سالم بعد موت أهل اإل وال ريب أنَّ ] ]١١٦٢ ص[[

عتقاداهتم يف أكثر ا مهت كلمتق تفرَّ راؤهم وت آلفختا  همنبيِّ 

ره والقيام مقامه، ألم ةأمر الواليوعًا وخصوصًا يف الً وفرصوأُ 

 عه عىلٰ بام كانوا يف اتِّ أهنَّ بة ل من الصحااألوَّ الصدر وسبب ذلك 

 واع ثالثة:نأ 

وصدقه يف ته له واعتقاد نبوَّ خالص اإل بحقيقة هوعطائفة تب

ة حَّ ص ة عىلٰ الَّ رباهني الدلام به بلعلمه ؛ تعاىلٰ  اهللان عه بما جاء  كلِّ 

واإلسالم  إليامن احلقيقيِّ هل اأ وهؤالء هم ته وصدق دعواه. نبوَّ 

 ليع األفعااطن واملقتدون به يف مجالبل الظاهر وفهم أهصحيح، ال

. عتصمون بأوثق ُعراهن وامللديابحبال  نوكاملتمسِّ  واألحوال،

  حقَّ هللان يف اجياهدومراضيه، ب نولمالعافهم املطيعون ألمره 

 ة.مواضع كثري كتابه العزيز يف اهللا يفهم ده، وقد مدحجها

يدخل  لم عاه، فدَّ كذيب ملم التطائفة تبعوه ظاهرًا ويف قلوهبو

 داءتهم االق مازهم مع التن يف صدوراموال اإلي اإلسالم يف قلوهبم

أبطنوا و مالساإل ل النفاق الذين أظهروااهرًا، وهؤالء هم أهبه ظ

 ان:يومئٍذ فرقت وكانوا ،لكفرا

حظوظها من طلب وة لدنيويَّ مور ايف نيل األُ طمعًا  عوهفرقة تب

عاش وراحة امل الصيت وطيبنتشار سم واالرياسات وظهور اال

مورهم أُ  نَّ ن أ موه ظنُّ الق هلم؛ ملوتعظيم اخل ةالبدنيَّ من املتاعب 

  . اآلمالء هذه عوه لرجابتَّ اف ل،اهذه األحو باعه إىلٰ ول بسبب اتِّ أت

، فكان ما قصدوه هم إىلٰ وا بقصدوصلصفات مجاعة وهذه كانت 

 لغرضلذلك انواهي دفاعهم وقيامهم باألوامر والهم ودجها

د وخوف عورجاء الوال خلالص االعتقاد ] ]١١٦٣[[ص /

 قني به. م غري مصدِّ هنَّ ؛ ألمهنبيُّ  ءاجعيد الذي الو

ل؛ ااألمو  وهنبالذرارّي  بيسو لتلقاوفرقة تبعوه خوفًا من 

ره ر أمالمته وانتشك ء جنوده وعلوِّ واستيالنه من ظهور دي ملا رأوه

نقادوا خوفًا فا ثر غزواته،يف أك أعدائه وغلبة عساكره وظفره عىلٰ 

 .من القتل قاءً واتِّ من السيف 

باملنافقني يف هم ابه العزيز وسامَّ يف كتني تالطائف هللاوقد ذكر ا

 ويل.ل التأص ال حتتمونصب ناطوة معدَّ 

ن  ليد للرؤساء الذيهل التقهم أ  رعاعًا وائفة أتباعاً طو

اده بانقي لرئيس ويرضون برضاه وينقادونضب اغيغضبون ل

 وال فكرة يف دليل قاطعوليس هلم دين ثابت وال ه، أبون بإبائوي

باع القسم ٍذ قسمني: قسم هم أتيومئ نوااوك ،مورألُ عواقب ا

لثاين وهم باع القسم اتم هم أ ، وقسأهل احلقِّ  دولِّ مق ل وهماألوَّ 
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فة وذكرهم يف لطائاقرآن هبذه النفاق. ونطق ال دو أهلمقلِّ 

 مواضع كثرية.

 :قسام يف أتباعه]األ وقوع هذه  النبيِّ معرفة [

 إالَّ  عه،ايف أتب ماسهذه األق  يعرف وقوع  النبيُّ  وكان

ار رها باعتباظهوإ مهلًا برتك البحث عن أحواكان مأمور  هأنَّ 

سبيل اإلمجال  هم عىلٰ رب عنكان قد أخ نهم وإنْ يعيتشخاص واأل

 كلَّ  ووصف الكلَّ  فبحاله التي هو عليها وعرَّ  منهم  كال� نيَّ وب

 .لُس بعد الرُّ ة هللا حجَّ ا ناس عىلٰ  يكون للصفاهتا؛ لئالَّ ة بطائف

صحاب بعد قوع التشاجر بني األ[و]] ١١٦٤[[ص /

 :]	النبيِّ 

متام ر بعد إألبراا وحملِّ  دار القرار قل إىلٰ له النختار اهللا ا لامَّ ف

نوا وكا ،اجر واخلالف بني أتباعهالتش إنعامه وقعدينه وكامل 

بعد  ا. فاختلفوباألصحاب تعظيًام حلاله ونيسمُّ تباع الء األهؤ

ولية األمر يف القيام مقامه وت تضارهاح ل، بل حاهنفبل قبل د موته،

يف حتصيل  صرَ لفُ تهاز اعرتاض النالال هأ  توقام ،بعده

قون بني رِّ فيُ  التقليد ال واألتباع من أهل لعوامُّ كانت اراضها، وأغ

ونيل  ةمور الدنيويَّ دها األُ قص قيقة والتياحل بعة عىلٰ الطائفتني املتَّ 

 ظهريُ  الكلَّ  ؛ ألنَّ باعالتِّ امن ذلك  ةدلب املقصوراض واملطاغاأل

سبيل  هفهم أنَّ رِّ عيُ ه وهم عليكريم حيثُّ ال بيُّ نالطلب ملا كان ذلك ال

ه ظاهرًا؛ ك عنلا يأخذون ذه من عنده. وكانوي جاء بهللا الذا

بعض أتباعهم  إىلٰ  حونالظاهر ويوته يف ورشيع اللتزامهم بطريقته

خيلة بد ن يشعروال مقادهم فيهاعت م عىلٰ هذلك، وبعضعكس 

د بني أحقون فرِّ يُ  ال نوم حمقُّ قادهم فيهم أهنَّ اعت أمرهم، فهم عىلٰ 

 . نهمم

خاصامت، الختالف وقعت املم هذا اقع بينهجروا وو تشافلامَّ 

ا نَّ نصب؛ ألاب املنصار: نحن أهل الوالية وأصحل األافق

فضل نحن أهل ال ملهاجرون:وقال ا .ون وأهل األساسداملمهِّ 

جاج، فانتمت ية فينا. ووقع االحتالوال، وةوالشجر ةقبوالسا

ع ها وطمحتصيل عىلٰ  ااسدوحتائها و رؤس ع إىلٰ باتألا نالقبائل م

فغلب مجاعة ًا. عبل ذلك طامن مل يكن ق ع ممَّ طام لُّ فيها ك

ل طوِّ نُ   الَري ب السِّ تُ ت يف كُ رَ كِ ة ذُ عدَّ  أشياء ة بعداملهاجرين باحلجَّ 

ات جاري عاد أليدي عىلٰ فق باالصوالبيعة  سارعوا إىلٰ إيرادها، فب

بعضهم  ]]١١٦٥/[[ص  لزمونوا يُ انك يتلاتهم نَّالعرب يف ُس 

عندهم؛  مظَّ عبالشيخ املالعوائد وبايعوا تلك  فجروا إىلٰ هبا،  بعضاً 

 ،فلِغرض هلم فيه نهما طائفة مك. أمَّ ة لذلاعتقادًا فيه صالحيَّ 

وجعلوا  ،يداً تقلوباعًا تِّ اوآخرون  ،سدًا لغريهح ٰى خرة أُ وطائف

 ة.بوَّ لنا ماقمالوالية والقيام  إىلٰ ذلك سبيالً 

 :لقدرة]داد باأجل االستب نم نصِّ كار ال[إن 

 بإنكار النصِّ  هوديَّ أ وه وكم نرصأمرهم واستح تمَّ  فلامَّ 

 ة عىلٰ مَّ ات وترك األُ م ه وا: إنَّ وقال ،قني لهوالي  منه

 وال شخص معنيَّ  عىلٰ ّص ن ومل ياً دحرت هلم أ الً، مل خيمهاختيارهم 

قريش  ا يفلهه جع! زعموا أنَّ عمن .شير من بطون ق بطن معنيَّ  عىلٰ 

رك تمات و ه به األنصار وأنَّ  ة خصموام السقيفووه يوبخرب ر

ظ به فحيوم عليهم واٍل يقوال و يرعاهم بغري راعٍ  ٰى لناس ُسدا

جعل  هأظهروا أنَّ والهم، وأُ و]] ١١٦٦ص /[[ خراهممور أُ أُ 

 اً يلاو ههم من يريدون، فيجعلونيهم، فيختاروا ألنفسار إلختياال

منهم علًام  أتباعهم،ا بني وهعاوي ونرشده الهذذاعوا عليهم. وأ 

لة  ها وسيي جعلوقوا إليهم من أمر البيعة التتساب هلم ما مُّ ه ال يتأنَّ 

لشخص  بت النصُّ ث ٰى ه مت بذلك؛ فإنَّ مقصدهم إالَّ ل وحص إىلٰ 

نة يف قبيلة معيَّ  جعلها رسول اهللا  وأنَّ  سبهنباسمه و ٰى مسمَّ 

ق  يتحقَّ ه حينئذٍ ؛ ألنَّ ما يريدون لُّ هم كرمن أم قرابته فاتو تهيَّ رّ وذ

أمر  يم هلم يستقنه، فال من عيَّ يناهلا إالَّ  أنْ  ه ال يصحُّ أنَّ  عند الكلِّ 

مت كَّ حت النصِّ  اعوا إنكارشوأ  ٰى لدعو أظهروا هذه اع. فلامَّ بااالتِّ 

 نيب عشاالقبول وبذلك منهم  واوب األتباع وتلقَّ يف قلهة بالش

 ه. ند إليستَ أصالً يُ يه ومد علعتَ يُ  اً مذهب ل وصارصدر األوَّ ال

 :ل]در األوَّ للص ع با االتِّ [سبب اخلالف يف

ل من التابعني وَّ األ باع للصدراالتِّ  الف يفا سبب اخلوأمَّ 

بالصدر  لظنِّ ن اسقليد وحتلاف ،نا هذاوقت  إىلٰ نيعي التابعوتاب

ض حمم من وه فيهملا اعتقد ن؛كا يفكم باعًا للواقع منهتِّ وا ،لاألوَّ 

حيث ة، سداد والصحَّ وجه ال  عىلٰ الَّ  تقع إأفعاهلم ال أنَّ العدالة و

 القويم وأنَّ ن يحيح والدِّ م الصاإلسال م أهلاعتقدوا فيهم أهنَّ 

لوا . فقاهلم م شاملةهيلوالثناء عح الصحابة دتي فيها ماآليات ال

ما   حوا كلَّ صحَّ و هدوقعتواعتقدوا جلميع ما اما قالوه  بكلِّ 

وقع  م لوهنَّ إ ٰى حتَّ عاهلم، يشء من أف عىلٰ مل يعرتضوا و حوهصحَّ 

ويل ه التأوا وجويعة حاولرتفون بمخالفته للرشا يعممنهم 

به قوا وتعلَّ  ذا الطريقوقع منهم، والتزموا هب ما وتصحيح

والعصمة؛  لنصَّ غريه. فأنكروا ا ىلٰ توا إلتفيومل ]] ١١٦٧ [[ص/

أمر ضوا  فوَّ ة والا األفضليَّ وطيشرت ومل ،ل هلامألوَّ ا درصال ارإلنك
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ة، بل تساحموا فيها النبوَّ  كحال مل جيعلوهااهللا و الية إىلٰ الو

 ا األراذلهلنا ٰى حتَّ ل أمهلها الصدر األوَّ  كامة اإلمهال ها غايوأمهلو

. عائ والوق َري ع السِّ بَّ ملن تت ٰى ما ال خيف عىلٰ  فاقنخوان الإو واألتباع

، ام ناهلا هبامنَّ منهم إ لاألوَّ  أنَّ  ؛ بناًء عىلٰ ةيعوالبختيار اال ا عىلٰ وهبنو

ام كان نَّ الواقعة إ عة، بلوال بياختيار  حلقيقة مل يكن َثمَّ يف ا همع أنَّ 

 هذا وا عىلٰ قبواألغراض، والقصود و لسبب امليود الغلبة بجمرَّ 

ألصلني ا والغفأ و ء غري وال يرون سواهيش يق ال يلوون عىلٰ الطر

 الفني.الس

منها  عة هلا ومستفادة ة وتابفرع النبوَّ ية الوال ا أنَّ وفلوأغ

اعًا أتبذين كانوا ال ىلٰ واألُ   الطائفةضوء من الشمس، إالَّ ة الداستفا

مل الكا يَّ بالن نَّ أ ام عرفوصادقة؛ فإهنَّ  ةيح ونيَّ اعتقاد صح له عىلٰ 

ات متة النبوَّ خاو هيتوالته والذي كانت نبوَّ الفاضل  والويلَّ 

ال وال رشيعته، بل وحكمته  يف ال يصحُّ ات ميع الواليجلة لمِّ كوم

 كري املامليف تدبة وال وريَّ ة والقضايا الرضلعقليَّ ام اكيف األح

بناء لا س هلذاسِّ لرئيس املؤانتقل هذا ة أن يلسياسات املدنيَّ وا

 خصش نييتعمن غري  ٰى ته سدمَّ ته مهالً وأُ ك رعيَّ ويرت ظيمعال

 أنَّ  وعلموا عليه.  ينصُّ ه ويقيمه مقام د أح وال ه هلمعينه خيتارب

رئيس وال الق املحقِّ  ملشفق وال الويلِّ يم اكفق فعل احلذلك ال يوا

  والرأفةدبري األتمّ توال عىلٰ ونه موصوفًا بالكامل األع كمر، ملدبِّ ا

ه ليإ ىلٰ عاام نقله اهللا تإنَّ  بالغة. وكيف؟ وهو ة اللرمحاعظيمة ولا

]] ١١٦٨/[[ص  صوصمن نعمة كام هولل اكامولدين بعد متام ا

 كتاب احلكيم.ال

ت  ، فليسصولهأُ مامة من فروع اإلسالم ال من اإل قلنا: إنَّ  ولو

صول تكون من أُ  من أنْ  لَّ فروع الفروع، بل ال أق  من رةوبالرض

 هاد. واهللا ورسولهوالزكاة واجل احلجِّ يام والصوالصالة ك عالفرو

ائطها رش اخللق عىلٰ  العها واطَّ قحقائ ا عىلٰ حواهلا ونصَّ أ  انَّيَّ بد ق 

 عىلٰ  ما خفي  هيمال منها، إالَّ يث ملحالستقصاء با اهتا عىلٰ كيفيَّ و

ن ذلك مدة تجدِّ ة استخراج الفروع امليَّ كيفن النظر م ري أهلغ

اقع اجلنابة يفيّة االستنجاء ومومهم كلَّ ع ه نَّ إ ٰى ان، حتَّ البي

مصالح ض بع ه إىلٰ لسبة ن ا الغري ذلك ممَّ و يِّ نملت اماعالو

ليمة من آفة الس لذوي العقو أصلها؟ فبعيد عندفكيف ب الوالية،

تي ة الَر الوالية العامَّ أم تهاته وسريهذه صف  َمنْ  يرتك التقليد أنْ 

ا مجيع مدار مصالح عليه لتياة يَّ لّ كلاوالسلطنة ة النبوَّ  تخهي أُ 

م لم يتكلَّ فعها، وعة وفريصول الرشأُ  يعمج تلُّ ا خيهلخللق وباختالا

اهلا يف يشء أحو نيشء م إىلٰ أمرها وال أشار  بنيِّ يُ ء ومل فيها بيش

له وال يف حال من قوابعض أ يف عها والة وفرويعصول الرشمن أُ 

 ه.أحوال

 :اإلمامة] ًا يفتار الناس خم لعج النبيَّ  قول بأنَّ ل[نفي ا

 .وندن تريم ألنفسكم واارتاخ كمنَّ  أه بنيَّ ا: إنَّ قالو فإنْ 

لو  ه، مع أنَّ عونهأنتم ال تدَّ ه ونصِّ  ئٍذ رجوع إىلٰ حين ا: فذلكنقل

بعض  ]]١١٦٩[[ص /ختيار ان األمر كذلك فاملأمور باالك

ع االجتام نودالختيار با ال يصحُّ  ان الثاينك فإنْ  ها؟ة أو كلُّ مَّ األُ 

، لُّ يفة الكسقال ومي حيرض مل هورة أنَّ لرض، ومن املعلوم بالِّ ن الكم

بيعة وأكثر عقد ال ستعجال بإيقاعب وااللتوثُّ ا صحَّ  كيفو

ة  هاشم وأتباعهم مشتغلني بمصيببني  مني خصوصاً املسل

ة لو صة وخوفًا من حضور مجاعلفرصيالً لحت ؟ يِّ النب

اعهم. كام قاله م وإمجعتهاأمر مج ماقفة ما استيوم السقي اوحرض

قاله وما  هوابقيذكر س  اي� ل سمع عامَّ ـل - نصاريُّ األ

صار ذلك ولو سمعت األن: - ل بيتهأه ه وحقِّ حقِّ يف   نبيُّ لا

 يلِّ خكنت ألُ  ا مأينِّ ب به السقيفة ملا عدلت عنك. فأجا يوم همن

 لسلطانه قبنازع يف أُ  وبه وأخرجبث ٰى مسجَّ  رسول اهللا 

 ما ر:خويف حديث آ يه.اروأُ  ٰى فارقه حتَّ ال أُ  أنْ مرين د أ ق هازه، وج

ألحد  الغدير ر، فام ترك يوم هذا األميف نازعنيدًا يحأ  أظنُّ  نتك

ن ائع ملمور وأعظم الوق من عجائب األُ رًا ومن كانت أُ ة. ولكحجَّ 

 ء.لداء العيااه ؛ فإنَّ لالتقليد للصدر األوَّ  تركر وأنصف وتدبَّ 

 كان عض إنْ ر هو البعض فذلك البختياباال املأمور ناك وإنْ 

 صول. وإنْ األُ  ر يفو مقرَّ هه كام ر إليمه األوجُّ ت صّح ي مل  غري معنيَّ 

 لكلذلك االختيار. فال يكون ذفيد ه املألنَّ  نًا وجب بيانه؛كان معيَّ 

املرجع  رًا بأنَّ مقة يكون أ ه يف احلقي؛ فإنَّ انص� بل احلقيقة،  رًا يفاختيا

؛ اص� اختيارًا بل نلك ذ كون، فال يذلك املعنيَّ  إىلٰ ية ان الواليب يف

يقع  ه جيوز أنْ قال: إنَّ ي  أنْ . إالَّ ن خيتاره اهللام خيتار أنْ  ه ال بدَّ نَّ أل

 يف الً ن إدخا، فيكومن ال خيتاره اهللا عىلٰ ]] ١١٧٠ص [/[ اختياره

 أنَّ  عِ مل يدَّ  اً حدأ  مع أنَّ  ،ز إمجاعاً بغري رضاه وذلك غري جائين الدِّ 

يف  حرصنم هة دون بعض وال أنَّ مَّ ألُ بعض ا مرجعه إىلٰ تيار الخا

ة وحينئٍذ مَّ األُ  الختيار هو كلُّ املأمور با نيكو أنْ فبقي  .معنيَّ 

نفسه؛ خيتار  أنْ  ًا باالختيار لغريه، فال يصحُّ أمورممن اختري  يكون

زم لتسهني أو ي ءمر باليشألا ؛ ألنَّ مأمور بغري اختيار نفسهه ألنَّ 

 رموأم الكلَّ  يقال: إنَّ  نْ  أ ه، هذا خلف. إالَّ ضدِّ  عن يالنه
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 يرجع  وحينئذٍ  خالف اإلمجاع. نًا، وذلكيَّ دًا معواح  ختيار إالَّ االب

جاز   ةمَّ من األُ  واحد كلَّ  نفسه؛ فإنَّ  عىلٰ  بطالختيار باإلالقول باال 

ه، فيكون  اختيار غريب مأمورًا  هو املختار هلا مع كونهون يك أنْ 

  كلُّ شخص، فيكون  يف كلِّ ا داحتَّ املختار قد يار وخت ال أمور باملا

  أو غري  اختيار نفسه،  ه فال يصحُّ ريتيار غ باخ  اً را مأمومَّ إ خصش

  موراً أو مأ ون مأمورًا باالختيار مطلقاً  يكال ا أنْ فإمَّ  ،مأمور باختيار 

  ال يكون نْ ل أ األوَّ  ن، ويلزم م لكن الثاين باطل قطعًا  سه، باختيار نف

 رض. ضًا، وهو خالف الفل بع ة بمَّ األُ   كلُّ تيار  الخ اأمور ب ملا

تيار  ق األمر باخلَّ يار فال يتعت باالخ أمورين مذا كانوا إ ًا ضأي و

ة،  رض من الوالية إصالح الرعيَّ الغ ورة، ألنَّ ة بالرضسد للرعيَّ مف 

فينبغي   هذا خلف.   مل يكن مفسدًا، وإالَّ  حاً  يكون مصلال  فسد وامل

يكون   أنْ  ا إمَّ ًا صلح بكونه م العلم . و حيار مصل ت خا ق بيتعلَّ  أنْ 

حمال  ل . واألوَّ والظنِّ جتهاد الارة أو ب ولرضاو عبالقط حاصالً 

مور قبل  ألُ قب االبواطن وعون يعلم اليه ممَّ الع عبدون االطِّ 

من عامل   عليه بالنصِّ  الع دون االطِّ ق ب خلل ل من اوقوعها، وذلك حما 

ِمر  ثاملُ  جتهاده باال م ب ل كون العي  نْ ه، فبقي أ ال يشرتطون  الغيب وهم 

]]  ١١٧١ص [ /[ ق يتحقَّ فال  شيئًا، قِّ حلا نيغني م  ال  والظنُّ  نِّ للظ 

ون عدم  ز وِّ تيار من ُجي نئٍذ مأمورين باخ انوا حي زم بصالحه، فك اجل

الح وال مستلزمة  الص وصلة إىلٰ  منئذٍ ية حيصالحه، فال تكون الوال

لك  وذ ، داد ذلكض ألتكون  أنْ  ًا، بل جاز عاخللق قط  لتكميل 

ن  كوي  ال  نْ ، فوجب أ الية ومفهومها قيقة الوي ح لنفتلزم مس 

 ها به. ق معنا دم حتقُّ إثباهتا؛ لع    إىلٰ سبيالً  يار ختاال

 :اخللق] تفويضها إىلٰ   يصحُّ ية الالوال بأنَّ ة القائلني [حجَّ 

والدالئل  ةالعقليَّ  الرباهني قالوا بمقتٰىض ف وىلٰ قة األُ لفرا اأمَّ 

فويضها ت ة ال يصحُّ الوالي إنَّ  وا:وقالصلني األبعرتفوا او ةالقطعيَّ 

 .لقخلا إىلٰ 

 الً.ذلك عقالً ونق الدليل عىلٰ  فلعدم الً:ا أوَّ أمَّ 

وعدم  ملفاسد املوجبة لنفي الواليةمن ا  يلزم منها ثانيًا: فلاممَّ وأ 

 ائدهتا.ور فظه

 ناءً ب، عاىلٰ ت اهللا عىلٰ  وهبا عقالً جمن بيان وم ا ثالثًا: فلام تقدَّ مَّ وأ 

 لسالفة.ة اعدليَّ ال اعدقو عىلٰ 

هبا   صاف أشخاصتِّ صمة واالع عىلٰ  النصِّ  وعوق لف :ا رابعاً وأمَّ 

 .ةنَّوالسُّ  من القرآن

*   *   * 

ل اد  :ا   

 .اإلمجاع 

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ قادات/ الشيخ الصدوق (تعتاال

ْمحَ  دُ َعبْ ُه َقتَلَ   ِمنِنيَ ؤْ ملَأِمُري اوَ ]] ٣٤[ص [ َجٍم ِن ْبُن ُملْ الرَّ

 . َغِريِّ  بِالْ وُدفِنَ  ،)اهللا هُ نََلعَ (

تُْه اْمَرَأتُ َس   ُن ْبُن َعِيلٍّ اْحلََس وَ  نُْت اْألَْشَعِث  بِ ةُ ُه َجْعدَ مَّ

 ْن َذلَِك.مِ  ، َفَامَت )ها اهللالعن( اْلكِنِْديِّ 

ٍس اُن ْبُن َأنَ ِسنَُه اتِلُ وقَ  َالَء،بَ رْ تَِل بِكَ قُ   ِيلٍّ عَ  ْبُن َواْحلَُسْنيُ 

 .)هللاَلَعنَُه (عي النخ

هُ  ، َعابِِدينَ ُد الْ َسيِّ  َسْنيِ  اْحلُ ِيلُّ ْبنُ عَ وَ   َعبِْد   اْلَولِيُد ْبنُ َسمَّ

  َفَقتََلُه.لِِك ملا

ُه إِْبَراِهيُم بْ   ُن َعِيلٍّ ُد بْ ُحمَمَّ َواْلبَاقُِر   ُه. َفَقتَلَ دٍ يُن َولِ َسمَّ

ُه املنُْص  د مّ ن حمر بفجع ِدُق اَوالصَّ   .َقتََلهُ وُر فَ َسمَّ

ُه َس   ُن َجْعَفرٍ بْ  ٰى َس وَومُ   َلُه.ِشيُد َفَقتَ وُن الرَّ ارُ هَ مَّ

َضا َعِيلُّ وَ  .َقتََلُه املْأُموُن بِالسَّ   ٰى َس  ْبُن ُموالرِّ  مِّ

ُد ْبُن َعِيلٍّ  ُحمَ و َجْعَفرٍ َوَأبُ   .مِّ ُم بِالسَّ املْعتَِص  هُ َقتَلَ   مَّ

دٍ ُحمَ  نُ  بْ ِيلُّ َوعَ  مِّ ل توكِّ املُه َقتَلَ   مَّ  .بِالسَّ

.ملْعتَمِ َقتََلُه ا  َكِريُّ َعْس لْ  اُن َعِيلٍّ َسُن بْ اْحلَ وَ  مِّ  ُد بِالسَّ

ه بِّ ما ُش  هوأنَّ قيقة، احل عليهم عىلٰ  ٰى ه جرك أنَّ  ذليفواعتقادنا 

لهم تق  بل شاهدوا، فيهم دَّ تجاوز احلس أمرهم كام يزعمه من يلنال

 لشكِّ ا ىلٰ ع سبان واخليلولة، والاحل ة، ال عىلٰ والصحَّ  قةقياحل عىلٰ 

س من ديننا  هم، فليوا، أو واحد من هبِّ م ُش أهنَّ  من زعمبهة. فوالش

 ء.ارنه بميشء، ونحن  عىلٰ 

ةواأل  وقد أخرب النبيُّ   .نم مقتولوأهنَّ   ئمَّ

*   *   * 

 ): هـ٣٨١صدوق (ت لاالشيخ  /ينكامل الدِّ 

عندنا  تصحُّ  إنَّام -سعدكم اهللا أ  -  ةاممواإل]] ١٣٩ [[ص

القياس راض عن اإلع ين معبالدِّ  فضل والعلمالر وهظو بالنصِّ 

ذا الوجه من هويف فروعها لفرائض السمعية واد يف اواالجته

 قوالً مقنعًا.عة ختالف الشيل يف اوسنقو عرفنا إمامة اإلمام

 داً مولّ  يكون أنْ  نماختالفهم ّم مل خيل ث الكتاب: قال صاحب

كان  تهم، فإنْ ئمَّ أ  دعن  الناقلني إليهم أو من من أنفسهم أو من عند



ة مباحث عاإلمامة / ) ٧٤(لف / األ حرف  ............................................................................................. ٥١٢  امَّ

كان ع الكلمة، ال من م من مجتهم فاإلمائمَّ ِقبَل أ من  مختالفها

ة السيّام وهالختلسببًا   ومنن أعدائه، اؤه دوم أوليالف بني األُمَّ

مع ا وانكة إذ مَّ ة واألُ متَّ ق بني املؤرف، وما الة بينهم وبينهال تقيَّ 

ة  عىلٰ  واب عليهم يف أكثر ما عاج اهللاجَ تهم وحُ أئمَّ    إمامالتي الاألُمَّ

يكن  بعضهم بعضًا، وإنْ وإكفار ين الفة يف الدِّ من املخهلا 

يكون  ن أنْ منهم م فام يؤن قبل الناقلني إليهم دينهم هم مفاختال

ان ك اسّيام إذاإلمامة، ال نا إليه مسبيلهم معهم فيام ألقو هذا

ة جَّ حوهو غري مرئي الشخص،  العنياإلمامة معدوم له  ٰى عدَّ امل

عونيهم فيام يعل ته غيب إذا كان خريعلم ال م منهإلمام دَّ

،  يكذبون عليه، وال علم له هبمبني اشيعته كذَّ  رتامجة بينه وبنيوال

 فسها دونة يف دينها من ِقبَل أنتالف املؤمتَّ يكن اخ وإنْ 

نوا إذ كا ةئمَّ األ إىلٰ ة ؤمتَّ ملة احاج امفتها أئمَّ ]] ١٤٠ ص[[/

ان هلم رتمجلوهو ا ينهاهمظهرهم وال أ  نيبو هغنني و بأنفسهم مست

عدمه وما  ل عىلٰ يأدلَّ الدلم؟ هذا أيضًا من ة عليهمن اهللا واحلجَّ 

ع ان مل يسعه ترك البي وجوداً ن منَّه لو كاله، ألالغيب من علم  ٰى يدَّ

  ا مَ وَ  : كام قال اهللا هلشيعت
َ
زَ أ

ْ
َ ن

ْ
يْ ا �

َ
كِ َعل

ْ
 ال

َ
 تَ ك

�
َ اَب إِال ُهُم   ِ�ُبَ��

َ
� 

ِ ا
�

وي �
ُ
ف
َ
تَل

ْ
 ]، فكام بنيَّ ٦٤: [النحل آليةا ...ا ِ�يهِ اخ

ته و  سولالر  مثله لشيعته.مام اإل جب عىلٰ ألُمَّ

َبل إنَّام هو من ِق  ماميَّةاإل اختالف : إنَّ - الثقة وباهللا -فأقول 

لزمان بعد وقت، واعد الت بق  الويف مهيفأنفسهم  ني دلَّسواباكذَّ 

ع ور عون إىلٰ وم يرجأسالفهم ق  انوك ء،عظم البال ٰى زمان، حتَّ ال

إذا  انواكز فومتيُّ  يكونوا أصحاب نظرة، ومل اد وسالمة ناحيواجته

وقبلوه، فلامَّ كثر  وا به الظنَّ  أحسني خرباً رأوا رجالً مستورًا يرو

بام أخذوا ي بأنْ   ةئمَّ األ مهرتهم فأمأئمَّ  إىلٰ  اووظهر شك هذا

من يانة ، فكانت اخلمدهتاع وا وجروا عىلٰ فلم يفعل جيمع عليه

ه ذه كلِّ  ىلٰ م أيضًا مل يقف عواإلما تهم،بَل أئمَّ ال من قِ لهم ِقبَ 

صالح  عبد إنَّام هو لغيب ويعلم اتخاليط التي رويت ألنَّه ال ال

 يه. لإ ٰى نهي امه ار شيعتعلم من أخبيونَّة، يعلم الكتاب والسُّ 

وا إليهم لقأ  يامفن هذا سبيلهم يكو م أنْ ه: (فام يؤمنها قولوأمَّ 

امة تنقل إليهم  اإلمفصل بني ذلك أنَّ إنَّ ال)، فةاإلمامن أمر م

 احدٍ و كلُّ خبار فتر ال ينكشف عن كذب وهذه األلتوااالتواتر، وب

 صدقد قد يوخرب الواح مربه العلام خرب واحد ال يوجب خإنَّ منها 

به  ٰى ما أت نا وكلُّ واتر، هذا جوابل التا سبيهذ سكذب ولييو

 فهو ساقط.ا هذ ٰى وس

ةنا عن اأخرب ال له:ثّم يق و من األقسام هل ختل ختالف األُمَّ

ث ام بعول إنَّ قال: ال، قيل له: أفليس الرسإذا في قسمتها؟ الت

: اهللا  ليس قد قالوَ ال له: أ ، فال بدَّ من نعم، فيقلمةجلمع الك

 َمَ و 
ْ
ن
َ
َ زَ ا أ

ْ
يْ ا عَ �

َ
ِكتَ ل

ْ
 ال

َ
 اَب إِ ك

�
هُ ال

َ
� َ ِ ا مُ ِ�ُبَ��

�
� 

َ
تَل

ْ
واي اخ

ُ
 ف

ه: من نعم، فيقال ل ال بدَّ ف ؟]٦٤النحل: [ يهِ �ِ ]] ١٤١ [[ص/

 ناهفعرِّ  ؟الفاالخت ام سببال بدَّ من نعم، فيقال له: ف؟ ففهل بنيِّ 

 ا بمثله.واقنع منَّ

نوا بأنفسهم اإذ ك ةمَّ ئاأل ىلٰ إ ةؤمتَّ امل(فام حاجة  :ا قولهوأمَّ 

  ل . فيقاالفصل آخر ) إىلٰ ..م.ههانو بني أظهرهم ال ي وهمستغنني

 ا بهنناه؟ وأومأنصاف أّي قول قلين اإللدِّ األشياء بأهل ا أوىلٰ  له:

 تاب وحيتجُّ الكا به صاحب يقرعن ٰى حتَّ ا بأنفسنا مستغنني أنَّ  إىلٰ 

ةعلينا أو أ  هت لهت ّي حجَّ  يبالِ  ن ملوم ؟ا أوجبهم بتوج يناعل وجَّ

 ه.تبااخصومه كثرت مسائله وجو يشء قابل بأيِّ 

ا قولهو لو كان عدمه ألنَّه  ليل عىلٰ ّل ددا من أ : (وهذأمَّ

 َومَ  :ته كام قال اهللا لشيع ترك البيانموجودًا مل يسعه 
َ
َ ا أ

ْ
َز�

ْ
ا ن

 
َ
كِ َعل

ْ
 ال

َ
َ اتَ يْك  ِ�ُبَ��

�
ُهُم اَب إِال

َ
� ِ

�
  ي�

ْ
وا �ِ تَ اخ

ُ
ف
َ
ل  اقفي )، هِ يل

نوا بيِّ يُ  ال نْ أ العرتة اهلادية يسعهم عن  الكتاب: أخربنا لصاحب

ةلألُ  عليه،  عاد كالمه وباالً نفسه و قال: نعم حجَّ  ه؟ فإنْ كلَّ  احلقَّ  مَّ

ة قد اختلفت وتباينت وك األُ ألنَّ  ر بمَّ : ال، قال عضًا، فإنْ عضها بفَّ

عيهت اة وفساد معرتال عدم دليل عىلٰ  قيل: هذا من أدّل  ة، ديَّ لزيا دَّ

ة وملل وانيَّ ة لبوا كام تصف الزيديَّ ة لو كانألنَّ العرت م  يسعهألُمَّ

َ َومَ  :كام قال اهللا  إلمساك،ت واوالسك
ْ

َز�
ْ
ن
َ
 ا أ

َ
  ا َعل

َ
ك

ْ
ي

كِ 
ْ
ُهُم  اَب تَ ال
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�
تَ ا�

ْ
وا �ِ ي اخ

ُ
ف
َ
ة عرتأنَّ ال ٰى ادَّع ، فإنْ يهِ ل

، قيل ٰى اهلو تقبل ومالت إىلٰ  ة ملمَّ األُ  غري أنَّ  ةلألُمَّ  نوا احلقَّ يَّ بد ق 

 يق.سأل اهللا التوفعته، ونوشي ماإلما يف ةاإلماميَّ ول ق  نهيبع له: هذا

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ ق (توالشيخ الصداهلداية/ 

 مة:باب اإلما ]]٢٥[[ص 

، ة حقٌّ وَّ بالن أنَّ كام اعتقدنا  مامة حقٌّ اإلعتقد أنَّ ي ب أنْ جي

هو  انبي�   ذي جعل النبيَّ ال ]] ٢٦ص [[/اهللا  ويعتقد أنَّ 

، اهللا  ىلٰ تياره إواخ هوإقامتإلمام أنَّ نصب او ،اً اممالذي جعل إ

 ه منه.نَّ فضلوأ 

ما   أنَّه يلزمنا من طاعة اإلمامتقد عي وجيب أنْ  ]]٢٧[[ص /

 ه فقدنبيَّ   هللاه اا فضل آت، وأنَّ كلَّ  بيِّ ن طاعة النزمنا ميل



ة اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح  ٥١٣  .............................................................................................  مباحث عامَّ

ة،لنباإالَّ  مامآتاه اإل ، ةبوَّ نر لإلمامة) كاملنكر لليعتقد أنَّ (املنكو وَّ

ةواملنكر لل  اهللا  قد أنَّ للتوحيد، ويعت ]]٢٨[ص ر /[ككاملن نبوَّ

مجلًة،  به)تُ له وكُ ُس  باإلقرار بأنبيائه (ورُ ه إالَّ لمن عامل عمال يقبل 

يالً،  صفت ) عليهمصلوات اهللا( ةئمَّ األو نا حمّمد قرار بنبيِّ اإلوب

ةواأل بيَّ نعرف الن علينا أنْ ب ه واجنَّ أ و  اهللات الوص(بعده  ئمَّ

ة علينا، ا، واجبفريضة الزمة لن، وذلك اهنميهم وأعبأسامئ )عليهم

،  فيها]] عذر (جاهل هبا)، أو مقرصِّ ٢٩ص [[/ اهللا  ال يقبل

  اإلقرارإالَّ  ا ناء الذين كانوا قبل نبيِّ نبييلزمنا لألوال 

م جأ و م،بجملته وأنَّ من تبعهم نجا، ، من عند احلقِّ  قِّ باحل ؤوااهنَّ

  :ه لنبيِّ   هللاقال ا ك، وقدم ضلَّ وهلفهالخن مو
ً
 َورُُسال
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 ]. ١٦٤ [النساء:

  دتهم، وق عامر جلاملنكاحد منهم كول نكرامل يعتقد أنَّ  وجيب أنْ 

لنا: «املنكر آلخرادق صل القا  .»نا كاملنكر ألوَّ

 وهبم خيتم.  تح اهللا،م فأنَّ هبيعتقد  ] وجيب أنْ ]٣٠ ص[[/

*   *   * 

 ):هـ٤١٣يد (ت املف امة/ الشيخاإلفصاح يف اإلم

وين عن أخربائل فقال: سأل س إنْ  لة:مسأ ]]٢٧[[ص /

 لسان؟لاوين الدِّ  وعموض ق عىلٰ يحقيف الت هيما اإلمامة، 

ام فيه بء ا طاعة صاحبه، واالقتدم فيام يقتيضالتقدُّ  ه: هيلل يق 

م   .انيالب فيه عىلٰ تقدَّ

ثوين عنقال فإنْ    صل لصاحبه،م، بام ذا حتقدُّ هذا ال : فحدِّ

 ه؟أم باختيارعليه، مامة  مثله يف اإلل نفسه، أم بنصٍّ أبفع

 ك عند اهللالأوجب له ذ الهظهور حق سب ثارقيل له: بل بإي

اعي إليه بام يكشف عن الد له، فأوجب عىلٰ ي أعامزكّ يُ ل عاىلٰ ت

 سام.ا عددت يف األق ذلك ممَّ  ٰى ون ما سيه، دوعل النصَّ  هقِّ حستم

  ا اإلمام، أمفرتضة عىلٰ هبذ ة عن املعرف وين قال: فخربِّ  نْ فإ

 له، والفاع ؤجري يع الذالتطوُّ ئر إليها كسا مندوب ام، أماألن

 اآلثام؟كه تسب تاركي

  ئض اإلسالم.فرض الزم كأوكد فرا ه: بل ل لي]] ق ٢٨  ص [ [ / 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (ملفيد لشيخ املقاالت/ اا ئلاأو

  ل من اهللاضُّ اإلمامة، أهي تف لقول يفا - ٣٦ ]]٦٤[ص [

 أم استحقاق؟ 

 ماماإل ل به عىلٰ تفضُّ ال ٰى  معنمامة يفيف اإلوأقول: إنَّ تكل

ةكال له والتبجيل  فرتض امل موالتعظي لات من املق مما قدَّ  عىلٰ  نبوَّ

 ىلٰ ععامل ومن األام كلَّفه ب اميلقا بعزمه عىلٰ  ة مستحقٌّ والطاع

ن ور مهمذهب اجلم  بعد حال، وهذاضًا حاالً الواقعة منه أيأعامله 

ة،  النبما ذكرت يف عىلٰ  اإلماميَّة مت منهم من قدَّ يه وقد خالف فوَّ

 .ثب احلدياحصة وسائر أ تزلور املعهمج عي فيهه ومذكر

*   *   * 

 :)هـ٤٤٧صالح احللبي (ت الربهان/ أبو ال

  سبحانه إىلٰ يبعث اهللا أنْ  العقل ن طريقوجيوز م]] ٥٢ص [[

له رئيسًا ويكون ذلك يف نصب يو ا نبي� من املكلَّفني حدٍ كلِّ وا

 بحصولا، عتنيائز يف رش اجل ارتفع هذا إنَّاممنة، واألز

ده، وال إمام بع نبيَّ  ال أنْ   اندين نبيِّ من  العلم ]]٥٣ [[ص/

 مان إالَّ واحد.يف الز

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠لطويس (ت ا الشيخ )/١(ج يص الشايف لخت

ا ]]٥٩[[ص  أوالها، وآكد  ور ومأهّم األُ   رأيتبعد، فإينِّ  أمَّ

  تعاىلٰ اهللافة طريق معر يف بعد النظر -لَّف ا للمكالفرائض وأحراه

عود اإلخالل به يام ير فظالنال بغتشاال - لهده وعدتوحيواته وصف

قض نيه بالفريط فويرجع الت ة،رفعملاما حصل له من  ر عىلٰ بالرض

يكن  ك مللمل يفعل ذ ٰى عدل، ألنَّه متحيد والثبت له من التوما  عىلٰ 

 عضها، والبب كون خمال� ، بل يلتوحيدع رشائط امستكمالً جلمي

 . أدلَّتهشبهة يفل الومن دخ -ك مع ذل -من يأ

دوهنا، وال حيسن مع  ال يتمُّ التكليف عنالتي مة اإلمهو او

 ا.عهاتفرا

ة ود بالنقض عىلٰ خالل هبا يعنَّ اإللنا: إوإنَّام ق  التوحيد  أدلَّ

 من وجهني: والعدل 

لتكليف  يف اا لطفاً ]] أحدمها: ما ثبت من كوهن٦٠[[ص /

ما   عم -اإلمامة كلَّف امل ف يعرمل ٰى قل، فمتعا لِّ يف عقل ك قيلالع

اهللا   دلع يف الشكِّ  أّداه ذلك إىلٰ  -له من كوهنا لطفًا يف عقر تقرَّ 

يام علل املكلَّفني ف يزيح التكليف، وأن الائط برش لُّ نَّه خي، وأ تعاىلٰ 

 .وهذا هو الكفر باهللا تعاىلٰ هم، فُيكلِّ 

  لطافأ ال، هي فعيعة أ رشال يف ا استقرَّ إذ اين: أنَّهجه الثوالو

ا حافظًا من مل يعلم أنَّ هل ٰى متعة، فلسااقوم ت نْ أ  فني إىلٰ للمكلَّ 

ليه ما هو مل يصل إ أنْ  ن يأمئها، مليقوم بأعباو هاظفحيورائها، 
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مناهم يه ذلك إىلٰ ؤدِّ له، فيُ لطف   يف عدل اهللا تعاىلٰ  لشكِّ من ا ا قدَّ

 . اهنَّما بيَّ  حسب

ا جتلفونا: من اقاله خما مل املة رد� اجلذه نا هذكروإنَّام   يرأهنَّ

 نكا للعقل فيها، ألنَّه لوة التي ال جمال عيَّ رشاف اللطألا ٰى جمر

ا كان لعلم هب مع ارتفاع اراها يف أنَّ جمت جلر قالوه ما مر عىلٰ ألا

 ه خالٍ  أنَّ العقل خاليًا من وجوهبا، كام يضاً أ ليف، وكان يصحُّ التك

 ة.ت الرشعيَّ ادالعبا ائرمن وجوب س

 . عقالً  وجوهبا ىلٰ ع ا يدلُّ فيام بعد م نيِّ ُنب نونح

ت، فالصان ميكون عليها  ما جيب أنْ ّم ُنبنيِّ بعد ذلك ث

لزمه ملا ني ما يوب -نه إمامًا لكو -المام ام يلز بني ماوالفرق 

 ه.يتوالَّ 

 .ة املعتمدةألدلَّ يفاء اة، واستذلك يف أعيان األئمَّ ب قِّ ثّم ُنع

  لِّ فصلك يف -عندهم املعتمدة  ،الفنياملخإيراد شبه  قّىصٰ نت مّ ث

  طائل فيه. يقتضيه، ونرتك ما ال سب ماح -

مون دِّ تقامل وخنا كان شي وإنْ ه نارذك وهذا الذي

زيد مذلك ما ال قد أوردوا يف  نروتأخِّ ]] وامل٦١[[ص /منهم 

من  تهمنزمأ ما اقتضت  ستيفاءيف ا ٰى عليه، وبلغوا النهاية القصو

ة، والك د من جت  ه قدفإنَّ ملخالفني، ا عىلٰ  الماألدلَّ قوم ما ات الهبُ ُش  دَّ

 ه عىلٰ ما استدركو لِّ ح ترتيبات ُأخر، وإىلٰ  ىلٰ حيتاج معها إ

  إىلٰ وردوها بنا، حاجةً يادات أ ق مع زرُ ذيب الطُّ ميهم: من هت قدِّ مت

 فيها. غالطهمهم وأ عوارها ، واإلبانة عن تومهُّ  ف عنشالك

 *  *   * 

 ):ـه٦(ق  ربيسطالفضل ال )/٤(ج  جممع البيان

 اَووَ : قوله تعاىلٰ  أي يفا [ذ] ويف ه]٣٤٩[[ص 
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 أنَّ منزلة اإلمامة عىلٰ  لةال]] د١٤٢ :ف[األعرا �ِديَن سِ ا�

ة / ام اجتمع وإنَّ  ا،لة فيه] وغري داخ]٣٥٠ [ص[منفصلة من النبوَّ

بأمر  قياملو كان له ا، ألنَّ هارون لخمصوصني ألمران ألنبياءا

ة من حيث كان ن اه إيَّ  ٰى الف موسستخا ج إىلٰ تاحا امل ي�اباألُمَّ

 ه مقامه. توإقام

*   *   * 

  ): هـ ٦٧٢ (ت  ين الطويس نصري الدِّ   / امة) إلم ا (رسالة    ل قد املحصَّ ن 

 : لوَّ أل صف ]]٤٢٤[[ص 

ن العلم الذي  م لوماً مع سألة موضعاً م لكلِّ  نَّ أ م لَ عيُ  أنْ  يينبغ

ق علَّ فيها ما يت بنيَّ بل يُ  ر منه،ؤخَّ م عليه وال تُ قدَّ  تُ الكجزء منه،  يه

 قها أنْ حاوو لأ وسها ؤخر برأُ ل ئامس يه يتلدون مبادهيا اهبا، 

م سلِّ يُ  ها أنْ فير ظنالا ة عليه، وعىلٰ مبنيَّ بعد النظر فيام هو  فيها نظري

املنع  نَّ ض عليها فيها، ألال يعرتو ،ناء املسألةعليها ب يلتا يادبامل

 هو النظر الذي غري رآخنظر قان بواالعرتاض عليها يتعلَّ نها م

 جع إىلٰ ريلفوهم فيها و اعرتاه أ  ليهاع كٌّ شخاجله  نْ إفيه، فناظر 

] ]٤٢٥ [ص[/ ر النظر فيام نظرخِّ ؤاملخصوصة هبا وليُ  واضعامل

الباحث  أنَّ  ٰى  ترَال أكالقواعد.  يه يالت يملباداق قِّ ُحي  أنْ  فيه إىلٰ 

عنه،  يبحث الم وساجم يف حدوث األال يتكلَّ  ىلٰ تعا اهللان قدرة ع

 مسألة من ذا يف كلِّ كو؟ امً لَّ سعنده وم راً مقرَّ  ذلك كونبل ي

 ىلٰ بة عنحن بصددها مرتَّ  يعلوم. واملسألة التمن اللم عسائل وملا

ة دلَّ اقتضتها األ يلتالوجوه ا ىلٰ ة عوَّ والنب حيد والعدلتوال

  هللا وا ث،العامل حاد م هاهنا أنَّ سلِّ فليُ  ة.املحقَّ  واعتقدهتا الفرقة

مجيع  ، قادر عىلٰ اً وأبد زالً أ اجب الوجود لذاته هو و، وثهحمدِ  ىلٰ تعا

 سواه، مريد عامَّ  يٌّ ع املعلومات، غنبجمي املعدورات، قملا

يفعل   واجبات، واللبا لُّ ال خي ، ه للمعايصارك ،اتعللطا

حلهم بحسب ملصا ف العبيديريد ذلك. وقد كلَّ ، وال تقبّحاامل

 احبتكاليفهم، وأز قعلَّ يت اعليه ممَّ جبة والف اطاوسعهم، وقام باألل

وإفاضة   إليهمان س اإلحالَّ إمجيع ذلك س غرضه يف يهم، لعلل

ب االثو وغ هبم إىلٰ بلالول ضوتكميلهم بالوجه األف النعم عليهم

 قِّ باحل قائامً  صوماً مع والً رس  ل حمّمداً زل. وقد أرسجاأل

طل يأتيه الباال  ذيلز ازيلصدق، وأنزل عليه الكتاب العبا وقائالً 

ته عي. فنسخ برشحكيم محيد نزيل مه تنلفني يديه وال من خمن ب

ك ذل ريغ يوم القيامة، إىلٰ  إىلٰ باقية  ي ن، وهنَه السُّ ننَوبُس ئع االرش

  فليس من ء من ذلك يف يش نفسه ريب يفن كان مول. فصمن األُ 

ك وذلا. هذ رقرَّ فع بالنظر فيه، فليُ ينت مامة، بل الالناظرين يف اإل

 ل افتتاح الكالم.بق  ردنا بيانهما أ 

 : اينثفصل 

 عربَّ مخس مسائل، يُ  عىلٰ  يٌّ نمامة مبإلالكالم يف ا علم أنَّ اثّم 

ت: ما،  الكلام لك. وتكلمة  يدة هفرم  ةيغصواحدة منها ب عن كلِّ 

 يالت يوه ،مام؟)ا اإلهلا قولنا: (موَّ فأ ومن. ، وكيف، مَ ـولِ  وهل،

العرف  سبح حدها عىلٰ كلمة وه الهذ سريث فيها عن تفبحَ يُ 

ام مكون اإلي ل ه أي ،م؟)ما(هل اإل :يها قولنان. وثاواالصطالح
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ث فيها بحَ يُ  يتلا ياألوقات أم ال؟ وه و يف بعضأ  دائامً  اً موجود

تناعه. و امأ م ماعن وجود اإل مان التكليفز خلوِّ از جو عن

 ماماإل كوني جيب أنْ  مَ ـلِ  أي ،مام؟)اإل مَ ـولنا: (لِ وثالثها ق 

لوجود  املقتضية ةالعلَّ  ث فيها عنبحَ يُ  يتال ي؟ وهاً موجود

  ي وه ،مام؟)(كيف اإل] ]٤٢٦ [[ص/ قولنا: اهام. ورابعماإل

 م موصوفاً امن اإليكو نْ أ  يينبغ يلتا اتفلصاث فيه عن بحَ يُ  يالت

ا عن  فيه ثبحَ يُ  يالت يوه ،مام؟)ن اإللنا: (ما. وخامسها قوهب

ب هو تيالرت. وهذا سالمإليعه ارش  مان زمام يفتعيني اإل

الكالم  ة عىلٰ يفيَّ كة واليَّ مّ للكالم يف ام القدَّ يُ  امه ربَّ  أنَّ الَّ الصحيح، إ

 رد كلَّ حن نونف هبام. وعرَ تُ  اة من بعض الوجوه، ألهنَّ يف اهلليَّ 

جياز اإلرشط  يق هبا عىلٰ بام يل وضعها، ونفردهامسألة يف م

 .ىلٰ تعااهللا شاء  ، إنْ وعودامل

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣(ت  سطاوة/ أمحد بن طميَّ الة الفاقناء املب 

ال ينال   حداً أ  ة أنَّ نيَّ امثعوزعمت ال( : قال]] ٣٨٧[[ص 

ريض سيط عبذلك بكالم  يف قلَّ وتع ،ينين بغري الدِّ الدِّ الرئاسة يف 

دة دَّ دة وحروف مسمنضَّ بألفاظ ر خطابه كثِ ويُ يمأل كتابه  من

 ).ةدري مسدَّ أو غ كانت

لرئاسة استحقاق ا أنَّ  ال تذهب إىلٰ  ميَّةاإلما نَّ أ  :بيان ذلك

 يَّةإلمامان كول ،اقطسلاأسهب فيه ط مجيع ما قفس ،النسبب

 مّ ث ،به أوىلٰ م اشهو نلنسب وجه االستحقاق فبكان ا إنْ  :تقول

هر إذ كان ص[به  ىلٰ أو يلٌّ يكن بالسبب فع وإنْ  ،هم بهالأو عيلٌّ 

يكن  وإنْ  ]،به ىلٰ أو بالرتبية فعيلٌّ كن ي وإنْ  ، رسول اهللا

 يلٌّ عفباهلجرة  يكن وإنْ  ،هب أوىلٰ  ساء فعيلٌّ دة النمن سيِّ  دةبالوال

ه فتياض يفمهاجري بعد مبيته  لُّ فك ،الفراش يته عىلٰ ا بمببهمسبِّ 

  يكن  وإنْ  ،عبيده وخوله ميع يف مقامإذ اجل ،اهللا عدا رسول

 إنْ و ،به أوىلٰ  فظ الكتاب فعيلٌّ بح كني إنْ و ،به أوىلٰ  باجلهاد فعيلٌّ 

 فعيلٌّ كن بالعلم ي وإنْ  ،لفتسما أ  به عىلٰ  أوىلٰ  عيلٌّ بتفسريه ف يكن

 يلٌّ يكن بالشعر فع وإنْ  ،به أوىلٰ  طابة فعيلٌّ ن باخليك نْ وإ ،به ىلٰ أو

 اعراً وعمر ش أبو بكر شاعراً كان  :رواه  فيامالصويل قال، به وىلٰ أ 

ث املباحيكن بفتح أبواب  وإنْ  ]]٣٨٨ [[ص/ .رهمأشع وعيلٌّ 

به، إذ   ىلٰ أو فعيلٌّ  قلُ ن اخلُ يكن بحس وإنْ  ،هب أوىلٰ  عيلٌّ ة فميَّ الكال

 أوىلٰ  -سلف ما  عىلٰ  - ت فعيلٌّ لصدقابا نيك وإنْ  ،هبعمر شاهد 

 وإنْ  ،باب خيرب بيانه ،به أوىلٰ  فعيلٌّ  ةة البدنيَّ قوَّ البن كي وإنْ  ،به

وعه وفنون ه وخشءوبكا فه شُّ يف تقبه  أوىلٰ  لزهد فعيلٌّ يكن با

 فضله  يف  بيِّ بام روي عن النكن ي وإنْ  ،نهم إياموتقدُّ  أسبابه

 إنْ و ،ما سلف غريه عىلٰ نبل ون حبرواه ا ام بيانه ،به أوىلٰ  يلٌّ فع

اهللا  «إنَّ :  النبيِّ  قول هبيان ،به أوىلٰ  عيلٌّ فة ية الواعيكن بالقوَّ 

اهللا  عىلٰ  حقٌّ و ،وتعيمك علِّ أُ  وأنْ  ،كقصيدنيك وال أُ أُ  ين أنْ أمر

نه شهادة ابي ،به أوىلٰ  م فعيلٌّ حلكبالرأي وا يكن إنْ و، »يتع أنْ 

ا عليه  هنا نبَّ ري ذلك ممَّ وغ ،ةكمحلبا مٰىض  ام له عىلٰ  سول اهللا ر

 .فيام مٰىض 

  ،لنسب إذا ذكرهملن يذكر ا قلتعلُّ ا ٰى عنهذا بان م ررَّ قت اوإذ

اخلالفة  عىلٰ  وىلٰ ستيُ  حيث منني ؤاملري ب أمتعجَّ وهلذا 

 بة والصحابة.قراعليها بال ستوىلٰ وال يُ بالصحابة 

 ينال ال داً أح إنَّ : (هلوق أخطأ يف  أبا عثامن إنَّ  :أقول إّين  ثمّ 

 ).ينين بغري الدِّ لدِّ الرئاسة يف ا

ٰ ه لو ختأنَّ  :نهابي   الً سداد ما كان أهين من الدِّ لصاحب ا ىلَّ

النفي واالستثناء من  ،ينبالدِّ  إالَّ  ديناهلا أح أنْ نع و موه ،ئاسةللر

 ٰى مَّ تايب املسكرهتا يف لك من صفات ذك ذحارض يف غريإثبات 

 ]]٣٨٩[[ص / نها ما هووم ،اد� جرة كثِّ تم ةب احلكميَّ باآلدا

 .لكذن وومنها ما هو د ،رضوري

ري  أمظ به وبام تلفَّ  ظاً يأيت متلفِّ  نْ أ سالم اإل وِّ ومن بغي عد

فه املصادمة وجمد سؤدده رش ن ااخلصم وتيج ؤمنني امل

 ،عدهاورست قو وبه قام عموده ،نياحب الدِّ ذ هو صإ ،فوعاملد

 ه.قالئدم اليد اإلسج أفرغت عىلٰ ض قاعده وهنوبه 

 .اي� قوة سئاريف ال للنسب أثراً  نَّ إ :وأقول بعد هذا

نيهم يداال ن لنسبي مف اأرباب الرش م عىلٰ تقدَّ  ه إذاأنَّ : هبيان

 نافرينق عنه م وال يضاهيهم كانوا باألخلرهبقايدهم من ال وقا

وقادهم غري عصبته  يس الفائتئأهل الر م عىلٰ ا تقدَّ إذ بل ،آنفني

ق عنه حائدين حلمته كانوا باألخل من ٰى دنأللقريب اا غري

وقد  ،والدنياين يف الدِّ  الفسادة ظنَّموذلك  ، نيالق  هول متباعدين

و ما إليه أرشت وعليه ه هرااملناط الظلكن  قاً فااتِّ ا نخرم هذي

 .لتعوَّ 

 ةذّريَّ  من نية باألقربين العنامَّ  تضامَّ ـيد لملجالقرآن ا إنَّ  :لوأقو

ٰ ( هللارسول ا ة تقديمهم لك مادَّ ومواددهتم كان ذ )هم علياهللا صىلَّ

ف إذا كان فكي ،م فيهاههم عليجح غرييرالتي ال ة ليَّ هألامع 

 ؟اانيهديفيها وال ال يناسبهم  يهملع مقدِّ املت
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 :قال ثمّ  ،شيئاً  ٰى حك بعد أنْ  ،]٢٣ :ٰى ر[الشو َ�ٰ  ال

برهان  ثنا]] حدَّ ٣٩٠[[ص / ]: الق [ ،دحممّ  بن نيسحلا فأخربين

بن سليامن  ]اهللا عبد ند بحممّ [ا ثنحدَّ  ]:قال[ ،ويفالص بن عيلٍّ 

 ]:قال[ ،انن الطحَّ حلسا حرب بن اثنحدَّ  ]:قال[ ،مياحلرض

د بن سعي عن ،عمشألاعن  ،قيس عن، األشقر ثنا حسني حدَّ 

   نزلتامَّ ـل : قال ،اسعن ابن عبَّ  ،جبري
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
  ال

َ
 أ

ُ
 ُ�مْ ْسئَل

َ
يِْه   َعل

 
َ
 أ

�
 إِال

ً
را

ْ
 ج

�
َموَد

ْ
  ِ�  ةَ  ا�

ْ
ْرَ�ٰ ال

ُ
من قرابتك  ،هللايا رسول ا :قالوا ق

ة وفاطم «عيلٌّ  :قال  ؟هتممودَّ  علينا هؤالء الذين أوجبت

 وابنامها». 

 ،ة أهل البيتحمبَّ  ىلٰ بواعث علا ري هذا منة غمجَّ  اً نفنو ٰى ورو

د حممّ  ساالعبَّ ا أبو خربنأ  ]:الق [ ،يكّ زان املأخربنا أبو حسَّ  :فقال

 ]:قال[ ،ين زياد الرسب احلسن بن عيلِّ ثنا دَّ ح ]:لقا[ ،سحاقبن إ

 ،ني األشقرثنا حسحدَّ  ]: قال[ ،يناحلام احلميدبن عبد  ٰى ثنا حييحدَّ 

  ، بن جبريسعيد عن  ،األعمش ا نثحدَّ  ]:لقا [ ،ا قيسنثحدَّ  ]:لاق [

   نزلتامَّ ـل : قال ،اسعن ابن عبَّ 
ُ
 ق

ْ
  ل

َ
 ال

َ
  أ

ُ
ئَل ْم عَ سْ يْهِ �ُ

َ
 إِ  ل

ً
را

ْ
ج

َ
  أ

�
ال

مَ ا
ْ
 وَ �

�
ٰ  ةَ ِ� د ْر�َ

ُ
ق
ْ
من هؤالء الذين أمرنا  ،ل اهللاويا رس :لوافقا ال

 . دمها»لوفاطمة وو يلٌّ «ع: قال ؟مهت بمودَّ ]] اهللا٣٩١[ص [/

 ،ثنا أبو السبححدَّ  :]الق [ ،حلرثا نأبو بكر بأخربنا  :لاوق 

سامعيل بن إخربنا أ  ]:الق [ ،يازكر بند مّ حمثنا عبد اهللا حدَّ  ]:لقا[

بد الغفور نا عثحدَّ  ]:قال[ ،انتيبة بن مهرثنا ق حدَّ  ]:لقا[ ،زيدي

 ، عن عيلٍّ  ،ذانعن زا ،اينمَّ الرُّ   هاشمعن أيب ،أبو الصباح

: قرأ  ثمّ  ،ن» مؤم كّل  نا إالَّ تحيفظ مودَّ  ه الم إنَّ ح نا يف آل ي«ف: قال

 
ْ

ل
ُ
 ق

َ
يْ ال

َ
ُ�ْم َعل

ُ
ْسئَل

َ
  هِ  أ

َ
 أ

ْ
 ج

ً
 را

�
مَ  إِال

ْ
ةَ ا�

�
رْ  وَد

ُ
ق
ْ
ٰ ِ� ال َ

� . 

وا توادُّ   أنْ إالَّ  عالً جاإليامن  أسألكم عىلٰ قل ال  :كلبيوقال ال

ث دَّ حتت لذي حيسن أنْ اآلي ا من أذكر شيئاً  يت أنْ وقد رأ  ،قرابتي

 .عنده

 وَ  :ىلٰ ابقوله تع قتعلَّ ]و[
َ
 أ

ْ
  ن

ْ
�
َ
سَ ل

ْ
�ِ

ْ
 َس �ِإل

�
  � ا َسَ�ٰ  مَ اِن إِال

ان ذا دين كذا ة إقرابلكون ا دافعاً س هذا ولي ،]٣٩ م:ج[الن

 سواه بالرئاسة.ن ممَّ  ه وأحقُّ من غري كون أوىلٰ ي نْ ة أ يَّ وأهل

  ال «إينِّ : لبطَّ عبد امل بنيجلامعة من اهللا  ل رسولبقو قوتعلَّ 

ومل   ،رجال ها عن دسنِ  يُ ملرواية  يهو ،»شيئاً  كم من اهللانغني عأُ 

 كتاب.  فها إىلٰ يض

وأخربنا  :قال ،لبيلثعارواه  ما يهايرد علا ممَّ و ]]٣٩٢[[ص /

 ،اهللا احلفيد عبد ند بنا حممّ أخرب ]:قال[ ،يرسبن الب يعقو

 ثني أيبحدَّ  ]:لقا[ ،رعامن أمحد بن اهللا با عبد ثنحدَّ  ]:قال[

بن  ٰى وسأيب مني ثحدَّ  :لاق  ،الرضا  ٰى بن موس عيلِّ  حديث

د  يب حممّ ثنا أ حدَّ  ]:لقا[ ،دمّ حم ثني أيب جعفر بنحدَّ  :]قال[ ،جعفر

أيب ثنا حدَّ  ]:قال[ ،بن احلسني يلُّ أيب عا ثنحدَّ  ]:قال[ ،يلٍّ ن عبا

  : قال ،طالب  أيببن  عيلُّ  نا أيبثحدَّ  ]:قال[ ،احلسني بن عيلٍّ 

 ،يتيبلم أهل ظ نم ة عىلٰ حرمت اجلنَّ«: اهللا  لقال رسو

د  عبد لو نأحد م  صطنع صنيعة إىلٰ ومن ا ،اين يف عرتيتوآذ

 .يني يف القيامة»ذا لقإ غداً  ]به[ زيهنا جافأ يهالازه عومل جي لبملطَّ ا

ان بن  بن عمرد العامل أيب عبد اهللا حممّ  لشيخاومن كتاب 

ن يف أمري آل من القرز]] ن٣٩٣ام /[[ص في ينزبااملر ٰى موس

اجلاحظ  ما يشهد بتكذيب قصد الب  طيببن أ  يلِّ عاملؤمنني 

 : ما حكايته

 نثني احلسحدَّ  : قال ،د مّ حم نب يلُّ ثنا عحدَّ : اءلنسا رةوس نوم

ثنا حدَّ  :قال ،ن حسنيسن بحثنا حدَّ  :قال ،حلكم اجلربيبن اا

 :عاىلٰ تيف قوله  اس عبَّ ن ابن ع ،ن أيب صالحع ،لبيبن الكان حيَّ 

 َوا و
ُ
ق
�
ِ ا�

�
سَ اَهللا ا�

َ
 ي �

َ
وائ

ُ
 بِ ل

َ
رحَ ن

َ ْ
يف  نزلتاآلية:  ... امَ ِه َواأل

سبب  كلَّ  ذلك أنَّ و ،رحامهأ وذوي  هل بيتهوأ   هللا لرسو

 اَهللا  ،به ونسبهن سبم ما كان إالَّ  ]يوم القيامة[منقطع ب ونس
�
إِن

 
َ
 �ن

َ
مْ  َعل   يْ�ُ

ً
 . ]١ ء:[النسا �َرِ�يبا

  هذه ٰى نعمبشاهدة  )يهان اهللا علورض(عن عمر  والرواية

 هللا توالص(عند أمري املؤمنني  بالتزويج حيث ألحَّ  ،وايةالر

 . )ليهع

واَوا : تعاىلٰ  ق بقولهعلَّ تو ]]٣٩٤[[ص /
ُ
ق
�
�  

ْ َ
 ال �

ً
ِزي  يَْوما

ٌس 
ْ
ف
َ
  َ�نْ  �

َ
 َوال

ً
ئا

ْ
�

َ
ٍس ش

ْ
ف
َ
بَ �

ْ
ق

ُ
�  

ْ
 ِمن

ُ
 هَ ل

َ
 ا ش

َ
 ف

َ
 َوال

ٌ
  يُ اَعة

ُ
َخذ

ْ
هَ ؤ

ْ
ا   ِمن

 
ٌ

ل
ْ
  َعد

َ
مْ َوال

ُ
َ�ُ   ه

ْ
ن
ُ
� 

َ
 . ]٤٨ ة:رقب[ال � ون

  ال ينرافكإذ هي يف شأن ال ،اهلاجلاحظ جهل أو جت نَّ إ :ولأق

 بِّ باء رسول رأقر املسلمني أو سادات ]]٣٩٥ ص/[[ يف

  :ه تعاىلٰ بيانه قول ،املنيالع
َ

 َوال
َ
ون ُ�َ

ْ
ن
ُ
 . � ُهْم �

 وْ يَ  :عاىلٰ قوله تق بلَّ وتع
َ

  َم ال
ً

ِ� َ�ْو�
ْ
غ

ُ
ْن َ�وْ  �

َ
� 

ً
ئ �

ْ
�

َ
 ش

ً
ومل   ،ا

 بواألقر ،أو غري ذلك أو جهالً  وانحرافاً  اً تدليسية م اآلمِّ تيُ 

  :لك بقولهم ذمتَّ  تعاىلٰ  اهللا نَّ أل ،لت األوَّ راماألاب
َ

ُهْم  َوال

 ُ�َ
ْ
ن
ُ
� 

َ
  � ون

�
َو  َمنْ  إِال

ُ
ُه ه

�
َعزِ رَِحَم اُهللا إِن

ْ
 ��ر�ِحيُم �ُز اال

اآلي ب نبة مرحومووالقرا ةيَّ ذرّ صاء اللوخ ]،٤٢و ٤١دخان: [ال
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 ذين وك يف ذا مجيعه ليس داخالً ه مع أنَّ  ،قهط تعلُّ فسق ،ثرألوا

 ه بالرئاسة.ق لعلُّ يف الرئاسة وت ون له ترجيحكة ال ييَّ هلاألن ويالدِّ 

  :عاىلٰ تق بقوله وتعلَّ 
َ

ُع مَ يَْوَم ال
َ
ف
ْ
ن
َ
�  

ٌ
 ال

َ
 َ�نُو  َوال

َ
  �ن

�
  َمنْ  إِال

 ٰ
َ

�
َ
  أ

َ
ٍب َسلِ اَهللا بِق

ْ
ا ا ممَّ هذ سولي ،]٨٩و ٨٨ شعراء:[ال �ٍم يل

عن   رجاً اخ اً ثديحكان  وإنْ  ، لذي رشع فيهيدخل يف تقريره ا

 ٰى قالوا يف معن بعضهم وين أ املفرسِّ  أنَّ  بام :نهعجلواب فا ،لكذ

 حيح.وهذا ص ،كأي ال يرش ِليمٍ سَ : قوله تعاىلٰ 

وا َر��ُ�مْ  :ىلٰ بقوله تعا قتعلَّ و
ُ
ق
�
وْ  ا�

َ
ش

ْ
 َواخ

ً
 ا يَْوما

َ
زِ ال

ْ َ
  ي  �

ِ ْن اِ�ٌ �َ وَ 
َ

 َو�
َ

 هِ َوال
ٌ
ود

ُ
ة ئاسرلا ن م اوليس هذ ،]٣٣ [لقامن:  َ�ْو�

 .يشء ة يفويَّ لدنيا

 باألثر  النبيِّ بقرابة بعد فهو خمصوص ]] و٣٩٦ص [[/

 .االرض السالف عن

ٰ عَ  :تعاىلٰ  د قولهلوا عنين قااملفرسِّ  وبعد فإنَّ  َ�   
َ

بَْعثَك
َ
� 

ْ
ن

َ
أ

 مَ رَ 
َ

مُ ق��ك
ْ َ
� 

ً
 اما

ً
وإذا  .الشفاعة :واقال ،]٧٩ رساء:إلا[ �ودا

ته يَّ يف ذرّ  يشفع نْ أ  وىلٰ فأ سنالا ومميف ع ان الرسول شافعاً ك

  : له تعاىلٰ وكذا قيل يف قو .ورمحه
َ

َسوْف
َ
  َو�

َ
عِْطيك

ُ
  َر��  �

َ
ك

 ٰ
َ

�ْ
َ

�
َ
 شفاعة. ا الإهنَّ  :]٥ :ٰى [الضح � ف

 َوا :ق بقوله تعاىلٰ لَّ وتع
ْ
يْ ت

َ
 َعل

ُ
 ل

َ
بَأ

َ
 مَ دَ آ  ابَْ�ْ ِهْم �

 .ءيش يفحاوله من سابق تقريره ا وليس هذا ممَّ  ،]٢٧ دة:ائمل[ا

  ،يشءفيه يف ا نحن هذا ممَّ وليس  ، نعانكونوح  ةقصَّ  ق يفوتعلَّ 

 ؟سالمن سادات اإلأين كنعان م

  : ق بقوله تعاىلٰ لَّ وتع 
َ

  يَنا ال
ْ
ه

َ
� 

ُ
 ل

�
 �ِمَ� ا�ِ ِدي الظ

 ،يدة سد  ث ]] مباح ٣٩٧هذا /[[ص ة يف اميَّ م ولإل  ، ] ١٢٤  [البقرة: 

  يكون أهالً الف  مٰىض  ره ظامل ال حمالة فياممن سبق كف : إذ قالوا 

 وا يف يشء من ذلكورو  ، له اجلاحظ ال  ىلٰ هذه واردة عف  ، ئاسة للر

  دده.نحن بص فيام    ور له وساق ما ال صيُّ   ، القوم   قرُ طُ  ن الرواية م 

 فوقه دليل سل الذي لييتضاعيف ذلك: (ثّم الدل يفوقال 

ة األنصار وكبار املهاجرين وجلَّ  ٰى ورالش ه أصحابدنعو -قوله 

و كان : ل-ج نفسه وظر خرتربه ينق  وٍف عىلٰ م هووب رالع وعلية

 ،امرأة من األنصار ىلٰ و. وسامل مخياجلني فيه شكٌّ   مل اي� سامل ح

 وىلٰ م : فلذلك كان يقال ،ةكَّ بمة بن عتبة  حذيفأليب اً وكان حليف

 . )ذيفةحأيب 

 وأنْ   فخذلينرص ظ أراد أنْ اجلاح نَّ إ :هذا ىلٰ ذي أقول عوال

 . يعرف فجهل

رسول  إنَّ : لرتبة بقولهاار عن نصاأل با بكر دفعأ  نَّ أ  :نهبيا

]] وكان عمر ٣٩٨ص [/[ ،قريش»ة من «األئمَّ : لقا  اهللا

ة من ن األئمَّ أيف ،ومعاضدتهازرته ده ومؤه وعقصاحب حلِّ 

 ؟آخره إىلٰ  اي� سامل ح نالو ك :عمرار من قول صاطعة لألنققريش ال

 ظ.اجلاح عىلٰ م زالملاب ن غريه مل هذا فإنَّ فليعترب العاق 

عن  من قريش ةألئمَّ ا أنَّ  ٰى ر روعم هري أنَّ واجل ٰى روو

بأيب  صالً متَّ  اً ابن حنبل يف املسند حديث ٰى وقد رو، ل اهللا رسو

ذا لني جعلت هجكني أحد ررلو أد :قال عمر :متنه من رافع

 .احن اجلرَّ حذيفة وأبو عبيدة ب أيب وىلٰ مه سامل يلإاألمر 

*    *  * 

 :)هـ٦٩٩ (ت ينالبحراثم مي ابن /ملراما عداقو

 :مةمااإل يف :لثامنةقاعدة اال ]]١٧٣ص [[

 ركان:أ و مةدّ قوفيه م

 كالكالم يف قاعدة أيضاً ال هذه الم يفالك نَّ أ علم فا: مةا املقدّ مَّ أ

واحدة  ل عن كلِّ ئَ سيُ ل، ئمخس مسا رتيبها عىلٰ ة يف تبوَّ نقاعدة ال

 . نْ ومَ   ف،، وكيمَ ـولِ ، هلو ، ا: م ي، وها بكلمة مفردةمنه

عن مفهوم  ث يف هذه املسألة، والبح)إلماماما ( :اقولن :هلاوَّ فأ

 لكلمة يف االصطالح العلمي.ذه اه

  يفا جيب ممَّ مام هل يكون اإل أي )،مامهل اإل( :اقولن :لثانيةا

ان زم حيث ال جيوز خلوُّ ب امً دائ وهل جيب ؟جوده أم الاحلكمة و

 ؟وقاتبعض األ ]]١٧٤ص [[/ و يفأ عنه التكليف 

عن ث فيها بحَ ، ويُ )؟ماماإلجيب وجود  مَ ـلِ ( :قولنا :ةثالثال

 ة لوجوده ووجه احلكمة فيه.يَّ ئالغا ةالعلَّ 

 نْ أ ي ينبغث فيها عامَّ بحَ ، ويُ )ماماإل كيف( :لناقو :عةالراب

 .اماً ون إميك اهب يالت تاه من الصفيكون علي

ر  يف سائنه عن تعييا يهفث بحَ ويُ  ،)ممااإلمن ( :اقولن :اخلامسة

 سالم.اإل زمان

 .ىلٰ اتع اهللااء ش ب إنْ ذا الرتتُّ ه عىلٰ  حن نذكر الفصولون

*   *   * 

 ):هـ٧ميص (ق احل يند الدِّ )/ سدي٢د (ج املنقذ من التقلي

ا،  مهمام وحدَّ إلااإلمامة و ٰى رنا معنكوإذ قد ذ ]]٢٣٩[[ص 

 كالم يفالم يقست ىلٰ إع نرجة، فلاإلطالطلنا القول فيه بعض وأ 

 : ونقول ،مامةاإل

هي: وجوب  ،صولأُ  مخسة اإلمامة كالم يفالكالم يف 
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 نصِّ من ال الرئيستعيني  الرئيس، والطريق إىلٰ فات صالرئاسة، و

وأحلق  .يف الغيبة ، والكالمهيار أو غريمها، وتعيينختالأو ا

لبغاة ا أحكامم يف وهو الكال ،صوله األُ ر هبذآخ نا أصالً باحأص

 م.اإلما ي هويس الذرئال ىلٰ ع

بني فق عليه فمتَّ  ،ةالرئاس ل وهو وجوبوَّ ا األصل األفأمَّ 

ت ومل اصفنة إذا تمَّ األُ  : إنَّ ه قال أنَّ صمِّ قد حكي عن األة، ومَّ األُ 

  م هنَّ أل ،ةمَّ ألُ ا هلف ما عليهذا ال خياواإلمام،  نتتظامل استغنت ع

م يكون هل أنْ  ال جيبه نَّ إف ما قاله مر عىلٰ ان األه لو كيقولون: إنَّ 

فق يتَّ  د، وإذا ملمن دون إمام بعي التظاملامتناعهم من   أنَّ ، إالَّ مإما

تستقيم  ئز أنْ جلاايقول: من  أن إالَّ  .معنده من إما ذلك فال بدَّ 

 .داً يلكان بع هلهذا لو قاون إمام، فدة من مَّ مور األُ أُ 

*   *   * 

 :)هـ٧ق ( يندوسعيد الرابن ّمد حم /ةعجالة املعرف

 وضع، فضالً هذا املّله ال حيتمله ا ذكر أق ممَّ غريه، و] ]٣٧ص [[

 ثره.عن أك

تي ليس  ولة الاملعق بالتجربة، وعليه الرباهني - ثبت امَّ ـول

  بدَّ الف يا أبدًا،يف الدن ٰى قسان ال يبنأنَّ اإل - موضع ذكرهانا اهه

ألشياء ا ذهه ىلٰ إه من حيتاج بعد ٰى بقويمعاده،  إىلٰ  لنبيُّ رجع اي نْ أ 

من  إىلٰ  تهمَّ تاج إليه أُ ع ما حت مجيفيضلق، فيُ مور اخل أُ يفلنظام ا إىلٰ و

 عليه من التغيري والتبديل. نؤمَ يُ 

 مة. اإلماكالم يفوهو ال

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ (ت مة احليلِّ األلفني/ العالَّ 

من  ا مسألة ال بدَّ هلكلُّ ث: ثاللالبحث ا ]]٢٣[[ص 

يتمَّ لوسط  جت إىلٰ كسبية احتات انك نْ إف ع وحممول،وضوم

تني وريَّ رضكانتا  فإنْ جبت املقّدمتان، َثمَّ وان عليها، ومن الربه

. وال يربهن لومالععلم من فهام  انيتنيكانتا بره فال كالم، وإنْ 

 وعىلٰ دار.  لة، وإالَّ أس بتلك املمن مبادهيام ءيش عىلٰ  عليهام وال

 ع املن، ألنَّ عرتض عليهاي الوا هليسلِّم املبادي عيُ  نْ ها أالناظر في

ل،  بنظر آخر غري نظرلَّقان رتاض عليها يتعمنها واالع إن فاألوَّ

ر النظر خِّ وُيؤهبا،  خصوصةاضع املاملو عرتاه شكٌّ فلريجع إىلٰ ا

ق املُحي  أنْ  فيها إىلٰ   حث عنلباافإنَّ  ،دعهي كالقوابادئ التي قِّ

ذلك  ونيك لب م،م يف حدوث األجسالَّ كال يتقدرة الصانع 

  ده.راً عنمقرَّ 

ر ذلك اإذ ن. هراسألة وحمموهلا ظاهذه املفنقول: موضوع  تقرَّ

 ًا:بادي فهي ثامنية عرشا املوأمَّ 

 حمِدثه.  تعاىلٰ  هللا، واحمَدث العاملإنَّ  - ١

 ًا.دبأ ه أزالً ولوجود لذاتاه واجب نَّ إ - ٢

 ت.راواملقدكلِّ  در عىلٰ ه قاإنَّ  - ٣

 .علوماتبجميع امل ملعا هإنَّ  - ٤]] ٢٤[[ص /

 سواه.نيٌّ عامَّ غ - ٥

 ت.للطاعا مريد - ٦

 ايص.كاره للمع - ٧

 .يد ذلكوال يريحات،  بالواجبات، وال يفعل القبخيلُّ  ال - ٨

 سعهم. هم بقدر وحللعباد مصااقد كلَّف  نَّه تعاىلٰ إ - ٩

 لطاف.يه األعل بنَّه جيإ - ١٠

  تعلَّقيه ممَّا يعلة بجاوالقام باأللطاف  ىلٰ عاتنَّه إ - ١١

 فهم. يبتكال

ان إلحساذلك إالَّ تهم ليس غرضه يف اح علَّ أز نَّه تعاىلٰ إ - ١٢

 يهم. م علعَ إليهم وإفاضة النِّ

ثواب لا به إىلٰ  الوجه األفضل، والبلوغم بفهه كلَّ إنَّ  - ١٣

 ل.األجز

 قائًام باحلقِّ ماً و معصرسوالً  ّمدًا سل حمأر ه تعاىلٰ نَّ إ - ١٤

 صدق.الب الً ئقا

 الذي تاب العزيز كليه الأنزل ع - ١٥
َ
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لت:[فُ  ن، نَسُّ لانَّته وبُس ايع، الرش عيعته مجيرش]، فنسخ ب٤٢ صِّ

 .ينالدِّ  يوم ية إىلٰ باق  وهي

 والنسيان. طأخلاو لالزل إنَّه معصوم من - ١٦

إذا كان من  تعاىلٰ  جبات واجب عليهلطف يف الوالإنَّ ا - ١٧

ة.  فعله  خاصَّ

ةاس ا النعل لكلِّ مل جي إنَّه تعاىلٰ  - ١٨]] ٢٥[ص [/  لقوَّ

 ةتكون القوَّ ة القياس فيَّ معها فطر مة التي تكون علومهقدسيَّ ال

نَقل يُ  مل هفإنَّ  وهذا ظاهر، ائًام،ة مغلوبة دضبيَّ الغة ولشهويَّ وا ةالومهيَّ 

 .ذلك راألعصارص من يف ع

*   *   * 

 ):ـه٨٢٦(ت  ورياملقداد السي /ةاإلهليَّ اللوامع 

م ماكون اإلهل يأي  ،ماإلما والثاين قولنا: هل]] ٣٢٠[[ص 



ة اإلمامة / ) ٧٤(/  فلاألرف ح  ٥١٩  .............................................................................................  مباحث عامَّ

ه عن يف ثبحَ يُ  ذيوهو ال ؟اتق بعض األو أو يف دائامً  موجوداً 

 بعضه.ه أو مان التكليف كلِّ  زيفوده جب وووج

يه عن ث فبحَ ذي يُ لوهو ا ؟مامةوجبت اإل مَ ـلِ : النولث قوالثا

 يف احلكمة.لوجودها ووجهها  ةالغائيَّ ة العلَّ 

  فيه عامَّ ث بحَ ويُ  ؟إلماموالرابع قولنا: كيف ا]] ٣٢١ [[ص/

 الصفات. يكون عليه من ينبغي أنْ 

نه ث فيه عن تعيُّ حَ بيُ ي الذ وهو ؟اممإلا نْ ا: مَ خلامس قولناو

 .زمانٍ  كلِّ  يف

*   *   * 

 ):ـه٨٧٧ايض (ت ي)/ الب٢(ج م اط املستقيرصال

ال  ف ،تامن العلميَّ  مسألة اإلمامة :اقالو إنْ ]] ١٠٩[[ص 

 ت.ايَّ ن الظنّه منَّ أل ،يمكن فيها خرب الواحد

س نصائر األُ ب(يف كتاب  يين الكيدرمام قطب الدِّ اإل أجاب

 جيب ،اتعيَّ  الرشحاديث يفة أ ن األئمَّ روي عقد  هبأنَّ  )ةمايف اإلم

وجوب إمامة  قبوهلا عىلٰ  بوجوب تدللتم اسفهالَّ  ،اهلوقب عليكم

 ؟قليهانا

من وجوب اعتقاد   اخلرب أعمُّ بول ق  فإنَّ  ،ظرويف هذا اجلواب ن

 أنْ  إالَّ  .ربخم اعتقاد اإلمامة لكلِّ جب جب ذلك وو ولو ،ةاإلمام

ك وذل ،صدرهاهم بصدق مجزم عىلٰ  لٌّ دا اهلوبجزمهم بق :يقال

 .اممهو اإلف ،هو املعصوم

أركان مامة ليست من كم مسألة اإلدعن نَّ واب أيف اجل قُّ احلو

تم زوهلذا جوَّ  ،تها من اآلحاديَّ حجّ  افالتزمو ،هبل من فروع ،لدينا

 صحَّ ه قد أنَّ  عىلٰ  .واترتال قوم مل يبلغوا حدَّ ر بأليب بك مةاإلما عقد

 ،ةة والعامَّ صَّ ن طريقي اخلا ذلك ماتر يفلتوااهللا د محبنا ل

 هللا.شاء ا إنْ  باً ريق ه دوسنور

   *   ** 
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