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اإلهداء
.املصطفىالعلى حممدواتإىل من عرج به من األرض إىل السما

.املرتضىوإىل أمري املؤمنني علي

.الزهراءوإىل سيدة النساء فاطمة

.اتبىاحلسنالنيب سبط إىل و

.املصفىوإىل شهيد كربالء احلسني

.وإىل ولد احلسني التسعة األوصياء

.الوثقىوالعروةالتقى،ومناراهلدى،وأعالمالدجى،مصابيح

.وإىل مجيع الشهداء األتقياء

.وإىل روح كل من له حق علينا

.أهدي هذا اهود املتواضع
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مقدمة اللجنة العلمية
يف حيز الدراسـات العقائديـة اإلسـالمية جمـاًال واسـعًا         يأخذ موضوع علم االمام     

إىلتتجــاذب فيــه أطــراف البحــوث، وتعتمــل اآلراء جبــذوا التحقيقيــة دون أن تــصل   
علـى راي يتناسـب وسـياقات    قناعات من شأا ُتنهى حاالت البحـث وتوقـف اجلميـع       

يـة عائمـة بـني التجاذبـات الـسياسية      منصب اإلمام وخصوصياته، وتبقـى املـشكلة البحث   
وتـربز حاجـة البحـث عـن     .. وبني دواعي البحث العلمي ومن مث تلغـي أحـدمها اآلخـر     

اإلمام يف أحد استحقاقات اإلمامة اليت تفـرض نفـسها علـى مـدعيها، يف حـني ُتـسجل            
حاالت البحث خروقات علمية تسببها دواع سياسية تقـّدم احلـاكم الـسياسي علـى انـه                 

املفروضة طاعته، اال أن هذه الدعوى تصطدم مبعطيات حبوث اإلمامة خصوصًا           اإلمام  
علم اإلمام، يف حني جند هؤالء املدعني يشكّلون عائقًا يف تقدم مثل هذه البحوث، كما 

حسبما تفرضه التـنظريات  » اإلمام«تشكل هذه البحوث عائقًا يف التام للحاكم السياسي   
، وتبقـى  التنظرييـة » ملصاحلها«العلمي السليم لتصادره     السلطوية اليت تأخذ خبانق البحث    

مسائل علوم الكالم غري ذات جدوى حسب املفهوم السياسي املفترض، يف حني تأخـذ            
بشكل كبري علـى  مسألة علم الطالم عاقبتها يف البحث الكالمي اإلمامي، الذي حرص       
بـأكثر مـدعيات   الرباز هذا اللـون البحثـي الـذي يـستبطن معـه تـنظريات سياسـية تطـيح             



علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة....................................................................................١٠

السلطة، و تربز معها أمهية التعاطي مع اإلمام الذي ميتلـك زمخـًا اهليـا مـن العلـم الـذي            
يومًا يعد آخر حينما يشعر الباحث أن هذا العنوان  مييزه عن غريه، وتتناىف هذه البحوث       

العقائدي مل يأخذ مساحته الكاملـة مـن البحثـو الكالميـة ويبقـى متأرجحـًا بـني دواعـي           
ث العلمي الرصني وبني التوجهات السياسية املقيتة، والبحث الذي بني أيدينا يقدم             البح

لنا صورة واضحة ألمهية هذه البحوث حيث فّرق بني العلـم املطلـق احلـضوري، الـذي           
وبـني العلـم الـذي مـىت مـا احتاجـه االمـام        من خالله يعلم اإلمام حبضور العلم لديـه،         

لم االشائي أي مىت ما شاء العلم شاء، وبـني العلـم   حضر عنده، وأطلق على الثاين بالع   
املطلق الذي يكون حاضـرًا عنـد اإلمـام فيطلقـه عنـد إرادتـه وحاجتـه إليـه، وقـد بـذل                 
الباحث جهدًا مباركًا يف حبوثه هذه ليوقف القارئ على أكثر اآلراء اليت تقّدم رؤيتـها يف        

ا الباحثون للوقوف علـى اآلراء  يتطلع إليههذا الشأن، لذا ُيعد البحث من البحوث اليت      

حبـوث أكثـر   إىلاملختلفة واملتققة يف هـذا املـضمار، نـسأل اهللا تعـاىل أن يوفـق الباحـث                 
.تشارك يف رقد العملية البحثية وبعطاء اا الدائمة

عن اللجنة العلمية

السيد محمد علي الحلو

النجف األشرف
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خالصة البحث 
والــيت تــرتبط املهمــة،املوضــوعاتموضــوعًا مــن -يف هــذه الدراســة-تناولنــا
كثري من املسائل احلساسة والدقيقة، فقد تكلمنا فيها عن كيفية علم اإلمامارتباطًا وثيقًا ب
، فعلـي وحاضر هل هو نه مطلق، وغري مقيد باملشيئة، مبعىن أنه  من جهة أ   ،عليه السالم 

حيتاج يف علمه باألشـياء  يه السالم علأن اإلمام:على املشيئة، أيمتوقف ومقيد أو أنه   
؟إىل إرادته ومشيئته العلم ا

لـى مل ينقح يف الكتب اليت تكلمـت ع   ه يف هذا البحث   ليوع الذي نتكلم ع   واملوض

-بل يف كل ما تناول هذا املوضوع من كتب     -علم اإلمام باخلصوص   لىاإلمامة، وع 
كتـب عقائديـة وغريهـا، مل خيـرج       مـن    َبتِـ تنقيحًا واضحًا؛ حبيث إن َمن يراجع فيمـا ُك        

سـهمت يف  أحبصيلة واضحة، لذا ركَّزنـا يف هـذا البحـث علـى نقـاط وركـائز أساسـية،          
افعة وتامة ؛ أعانت القارئ الكرمي على خروجه حبصيلة ن    وتنقيحه توضيح هذا املوضوع  

.ل هلذه النقاط هو الفصل األول، وكان املتكفِّهذا املوضوعاملعامل حول 

علـى النظـريتني اللـتني      -القرآنيـة والروائيـة   -سـلطنا األضـواء   ومن بعـد ذلـك      

ملحقـني بـذلك   ر العلمـاء القـائلني بكـل منـهما،     بَـ ذكرنامها يف العنوان، بعد أن ذكرنا ِع    
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فكـان  ،عليـه الـسالم  واألقـوال الـشاذة يف علـم اإلمـام        ،  الثمرات املترتبة على اخلـالف    
.ذلك يف الفصلني الثاين والثالثجمموع 

ذلك املنطلق عاجلنا التنايف املوجود بني لسان أدلة كال النظريتني، مبحاوالت           ومن  

املتصورة علـى علـم    املذكورة و أجبنا عن كل شبهة من الشبهات        أيضًا، و هاق لنا بين  توفِّ
.يف الفصل الرابع واألخري،عليه السالماإلمام

لنا إليـه مـن نتـائج    ما توص-مع القارئ الكرمي-نستذكر اعقدنا خامتة   وأخريًا

.يف حبثنا
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املقدمة
احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التـسليم، علـى حبيبـه وخـري خلقـه،                

املبعوث رمحة للعاملني، اُملسمَّى يف السماء أمحد، ويف األرض أبو القاسم املصطفى حممـد   
.امنيوعلى آله وعترته الطيبني الطاهرين املي،صلى اهللا عليه وآله وسلم

.احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

:إىل بعض النقاط املهمةيف هذه املقدمة أما بعد، فال بد من اإلشارة 

بيان اِّـسالة محل البحث: وُّـالنقطة األُُ

إن مسألة علم اإلمام من املسائل املهمة واحلساسة يف الساحة العلمية، خـصوصًا             
بني املذهب اإلمامي وسائر املذاهب -ومائز واضح-مبا هو فيصل أساس    وأا ترتبط 

اُألخر، وهي مفردة اإلمامة، فمن أهم البحوث املرتبطـة ـذه املـسألة هـو علـم األئمـة          
ال تكون إال من خالل عليه السالمومقداره وكيفيته؛ فإن معرفة اإلمام،عليهم السالم

َبـل اهللا عـز وجـل، وقـد وجـدت يف هـذا املوضـوع          معرفة املواصفات املرسومة له من ِق     
:، اختار كًال منهما مجع من علمائنا األعالم، وهاتان النظريتـان مهـا      نيأساسيت نينظريت

حاضر من دون تقييـده وتعلقـه      عليهم السالم  النظرية اإلطالقية، واليت تعين أن علمهم     
شائي متوقـف علـى   السالمعليهمبأن علمهم:على املشيئة، والنظرية اإلشائية القائلة    

العلم بالشيء؛ ومـن هنـا سـلَّطنا األضـواء يف هـذا البحـث       عليه السالم أن يشاء اإلمام  
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من حيـث إنـه حاضـر أم أنـه مقيـد ومتوقـف علـى               ،عليهم السالم  على كيفية علمهم  
؟املشيئة

علـى أي نظريـة مـن هـاتني          :والسؤال الرئيس الذي يصح طرحـه يف املقـام هـو          

؟ل اآليات والرواياتالنظريتني تد

:يتوأما بالنسبة ملا يتفرع على هذا السؤال من أسئلة فرعية، فهي كاآل

؟)العلم، اإلمام، اإلطالقية، اإلشائية(:ما هو املراد من املفردات التالية-١

؟ما هو الفرق بني علم اإلمام وعلم اهللا عز وجل-٢

؟ما هي اآلراء اليت ُذكرت حول هذا املوضوع-٣

؟ما هي األدلة اليت ذكرت على النظرية اإلطالقية من الكتاب والسنة-٤

؟ما هي األدلة اليت ذكرت على النظرية اإلشائية من الكتاب والسنة-٥

كيف ميكن التوفيق واجلمع بني األدلة الدالة على النظريـة اُألوىل، وبـني مـا               -٦

؟دل على النظرية الثانية

؟اليت ُأثريت على هذه النظريةكيف ُيجاب عن الشبهات-٧

وضرورتهأهمية البحث: النقطة الثانية

حيتل حبثنا هذا أمهيًة فائقـًة، وحمـًال أساسـيًا يف الـساحة العلميـة، خـصوصًا وأنـه                  
.هي حمل ابتالء جلميع املكلفنيالعقائدية، واليتاملوضوعاتموضوع من 

ع ُنـصب أعيننـا اُألمـور    نضإن أمهية البحث تكون واضحًة حني    :وبعبارة ُأخرى 
:تيةاآل

هو حبث عـن جانـب مـن جوانـب          عليه السالم  إن البحث عن علم اإلمام    -١
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علـى وفـق معتقـدات الـشيعة اإلماميـة، مـع             اإلمامة، واليت هي أصل من أصول الدين      
.اإلذعان بأن منكرها ال خيرج عن الدين

أا واجبـة االعتقـاد   إن هذه املسألة من املسائل اليت ذهب بعض العلماء إىل    -٢

.بأا واجبة على اخلواص منهم:على مجيع املكلفني، وال أقل من القول

مع غض النظر عن اُألمور املتقدمة، توجد بعض املسائل واألمـور العالقـة،          -٣

ال ميكن البتُّ ا إال بعد التبين لنظرية يف علم اإلمـام، كمـا هـو احلـال يف اإلجابـة عـن            
.مة وما صدر منهمار حول أفعال األئالشبهات اليت تث

.ة مستقلةا املوضوع أن يبحث وُينقح يف دراساستحق هذقد لذا؛ ف

أهداف البحث: النقطة الثالثة

:تكمن خلف حبثنا هلذا املوضوع عدة أهداف مهمة وأساسية، ومنها

.الوقوف على ما هو احلق من اآلراء املذكورة يف املقام-١

ميـة والعقائديـة مبقـروٍء مـستقٍل خمـتص ـذا املوضـوع؛           إحتاف الـساحة العل   -٢

حيـث إن هـذا املوضـوع يـشوبه مـن        عسى أن ينفـع املـؤمنني يف أفكـارهم وعقائـدهم،          
.الغموض والضبابية ما ال يصح السكوت عنه

ُيمثِّـل دفاعـاً   -وبيان ما هو احلق فيه  -إن الكتابة يف موضوع شريف كهذا     -٣

مة باخلصوص، وهـذا األمـر ينفـع صـاحبه، ويعينـه يـوم ال        عن الدين، وعن مقام اإلما    
.ى أن ُيسجل يف صحيفة أعمالنا الصاحلةينفع مال وال بنون، إن قصد فيه القربة، فعس

ــث      -٤ ــن حي ــة معاصــرة؛ م ــة، وبكيفي ــة، ومنطقي ــة فني ــب البحــث بطريق ترتي

.االستدالل والترتيب
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سابقة البحث: النقطة الرابعة

من علمائنا األعالم -السعي احلثيث عن هذا املوضوع مل أجد بعد التتبع الكثري و   
يف كتـاب مـستقل،   عليـه الـسالم  علم اإلمـام فيةَمن كتب حول كي -وحمققينا األجالء 

اكتفى َمن تطرق هلذا املوضوع باإلشارة الضمنية له، خالل حبثـه عـن مـسألة علـم        وإمنا
ختصر، األمر الذي أوجد فجوًة يف اإلمام، بل مل يكتب عن موضوعنا هذا إال القليل امل    

.الساحة العلمية املرتبطة ذه املسألة
:وأوضح ما ُكتب عن هذا املوضوع، هو ما جاء يف كتب كلٍّ من

.)املعارف السلمانية(:السيد عبد احلسني الالري، يف كتاب أمساه-١
.)عليه السالمعلم اإلمام(العالمة حممد حسني املظفر، يف كتابه -٢
.)شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها(:احملقق حممد مجيل محُّود، يف كتابه-٣

.على أن ما ذكر يف هذه الكتب حول موضوعنا كان حبثًا ضمنيًا

منهج البحث: النقطة الخامسة

.اعتمدنا يف حبثنا هذا على املنهج النقلي االستقرائي يف حتقيق هذا املوضوع

الجنبة الجديدة َّـ البحث:النقطة السادسة

:من أهم ما يصح ذكره يف هذا املقام هو ُأمور
تنقيح املسائل املهمـة والعالقـة املرتبطـة ـذا املوضـوع، فكـثري مـن املباحـث            -١

املمهِّدة له مل ُتشرح وتوضَّح يف كتب َمن تطرق ملوضوعنا هذا؛ األمر الذي جعل بعض        
.مه سلبًا يف إعطاء النتيجة النهائيةا أثَّر على فهاحملققني يشتبه عليه حقيقة األمر، مم

ترتيب البحث ضمن فصول مرتبة ترتيبًا منطقيـًا علميـًا، بعـد أن كـان هـذا             -٢

.الشيء خافيًا يف كتب َمن حبث حول هذا املوضوع
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مستقل حول هذا املوضوع، ومجع كـل مـا ُذكـر أو ميكـن ذكـره       إجياد كتاب -٣

، أو أدلة، أو وجوه مجع بني األقوال، أو شبهات مـصادمة   حول هذا املوضوع، من آراء    
.هلذا املوضوع

عقبات أمام البحث: النقطة السابعة

:يستحق ذكره من عقبات هنا هوإن أهم ما 

.عدم وجود كتابات مستقلة وواسعة سابقة على حبثنا-١

.هذاقلة املصادر اليت تعيننا يف التحقيق حول موضوع حساس ودقيق كموضوعنا-٢

بعض الكتب اليت ذكر فيهـا مـا يتعلـق ببحثنـا مـن      مل يتسنَّ لنا احلصول على   -٣
.، بل مل جند لبعضها غري االسمإال يف األقراص اإللكترونية فقطبل بعضهامطالب، 

مخطط البحث: النقطة الثامنة

:ة من مقدمة، وفصول أربعة، وخامتةتتكون هذه الدراس

ملبادئ التصورية للموضوع، مـن شـرح املفـردات؛       تطرقت يف الفصل األول إىل ا     

لكي نتعرف على ما هو املراد منها، ومن مث ذكرت الفرق بني علم اهللا عز وجل وعلـم          
لكـي تنتفــي شـبهة ســريعة التبـادر إىل ذهــن َمـن يقــرأ عـن هــذا      ،عليـه الــسالم اإلمـام 

ىل الفــصل املوضـوع؛ األمـر الـذي أجلأنــا لتقـدمي هـذا املبحـث، مــع أن حقـه اإلرجـاء إ        
األخري، ومن بعد ذلك ذكرنا السري التارخيي للمـسألة؛ لالطـالع علـى جـذور املـسألة يف       

الساحة اإلسالمية، ومن ضمن ما ذكرناه يف املقام هـو حتريـر حمـل الـرتاع بـني العلمـاء؛           
اخلارجة عن كالم األعالم، ويف اية هذا الفصل ذكرنا   لنتمكن من التفريق بني املسائل      

.اء حول االعتقاد ذه املسألة، وما هو احلق واملختار عندنارأي العلم
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وأما الفصل الثاين، فقد قمنا فيه بذكر النظرية اإلطالقية وروادها من العلماء، ومن 

على هذه النظرية، من الكتاب والسنة، -أو ميكن أن ُتقام-مث ذكرنا األدلة اليت ُأقيمت
.ون قد أخذنا مبا هو الصحيح يف هذا املوضوعومناقشة ما كان قابًال للمناقشة؛ لنك

-النظرية اإلشـائية   :أي-الثالث، فذكرنا فيه ِعْدل النظرية اُألوىل      وأما الفصل 

روادها واألدلة اليت ُأقيمت عليها، وقد ناقشنا ما كان قابال للمناقـشة مـن      ومن مث ذكرنا    
.يتنياألدلة، مث ذكرنا الثمرات املترتبة على اخلالف بني النظر

بعض اآلراء الشاذة، واليت مل يقل     -يف اية هذا الفصل   -وتتميما للفائدة ذكرنا  

.القليل من علمائناا إال
ويف الفصل الرابع واألخري، عقدنا مبحثني مهمني جدًا، مجعنا يف األول بـني أدلـة     

ذلك، ويف النظرية اإلطالقية، وبني أدلة النظرية اإلشائية، وذكرنـا فيـه عـدة حمـاوالت لـ         
حول املوضوع، وقمنـا  -أو ما ميكن أن يذكر   -ين منهما ذكرنا الشبهات اليت أثريت     الثا

.بردها واإلجابة عنها
، فقـد خلـصنا فيهـا مـا توصـلنا إليـه مـن نتـائج بعـد اخلـوض يف هـذا                       وأما اخلامتة 

.توصلنا إليه من خالل ذلكيستطيع القارئ أن يستجمع زبدة مااملوضوع؛ لكي
مساحة العالمة الـشيخ  :األعزاء يتر يب أن أشكر أساتذ    جيدكالمي هذا   ام  ختيف  و

والعالمـة الـشيخ حـسان    معني دقيـق العـاملي، ومساحـة الـدكتور الـسيد نـذير احلـسين،                
.سويدان؛ حيث سامهوا يف إخراج هذا الكتاب إىل نور الوجود

لعـون،  ومـدَّ إيلَّ يـد ا     -خـواين وأصـدقائي   مـن إ  -كما أشكر كل َمـن سـاعدين      
.مبالحظة أو غريها

وال يفوتين أن أشكر زوجيت العزيزة، اليت أعانتين وذلَّلت يل الكثري من املصاعب،      
.يف طوال مسرييت العلمية، وعلى األخص أثناء كتابيت هلذا البحث
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الفصل األول
حبوث متهيدية

يف شرح مفردات العنوان :املبحث األول* 

وبني علم ا عز وجلَّعليه السالمني علم اإلمامالفرق ب:املبحث الثاني* 

التطور والسري التارخيي هلذه املسألة:املبحث الثالث* 

حدود العلم املطلق واإلشائي الذي نبحث عنه:املبحث الرابع* 

اختالف العلماء يف دائرة وجوب االعتقاد هبذه املسألة:املبحث اخلامس* 
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األولاملبحث 

العنوانمفرداتشرح يف 

تمهيد

اعتـاد العلمـاء والبـاحثون يف حبـوثهم أن يعرِّفـوا املوضـوع الـذي يبحثونـه، قبــل         
أو نفيـًا، أو محـل شـيء عليـه أو نفيـه، فريجعـون إىل       اخلوض يف االستدالل عليه إثباتـاً  

، املصادر اللغوية والكتب اليت ُكتبت حوله واملختصة به، ويذكرون املعىن اللغوي له أوًال

مثَّ املراد منه اصطالحا ثانيًا، والعالقة املوجـودة بـني املعنـيني إن كانـت هنـاك عالقـة يف            
راد حول املوضوع الذي ُيواضحٌةالبني؛ كل ذلك من أجل أن تكون عند القارئ فكرٌة        

حبثه وتنقيحه؛ والسبب يف ذلك هو أن القارئ عندما ينفتح على أمر من األمور اهولة   
يريد أن يتعرَّف على حقيقته قبل التعرُّف عما يكون صوابًا من ناحية احلكـم       لديه، فإنه   

مهُّه األول أن يتعرَّف على حقيقة الشيء أوًال، ومن بعد ذلك    -عادًة-عليه، فالقارئ 
.عن وجوده وعدمهيتساءل

اء، هو أن يعـرف  إن القارئ غايته ومهُّه الرئيس يف معرفة األشي       :وبعبارة ُأخرى 
الشارحة وما يسبقها من مراحل أوًال، مث ينتقل ذهنه إىل مفـاد كـان       )ما(ع جوابًا لـ  ما يق 
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طة أوًال، يية البسالتامة، ومن مثَّ عن مفاد كان الناقصة، أو ما يعبِّرون عنه يف املنطق باهلّل     
.)١(...املركبة ثانيًاية وعن اهلّل

لـيس لـه    -األحيانواملراد تنقيحه يف بعض     -يكون املوضوع املبحوث عنه    وقد

تعريـف خـاص مـوع العنـوان مبــا هـو جممـوع يف الكتـب اللغويـة واالصــطالحية، أو         
يصعب إعطاء تعريف له مبا هو مركب يف نظر املتقدمني من العلماء واحملققـني، أو كـان          
التعريف الذي ُذكر له غري واٍف باملعىن يف نظـر الباحـث، فيـضطرُّ ألن يـستخدم أسـلوبًا            

جاءت خرى لبيان هذا املوضوع وإيضاحه، فيعتمد أسلوب شرح املفردات اليت وطريقًة ُأ

.يف العنوان
ن الذي نريد البحث حوله يف املقام، هو أحد املوضوعات والعناوين الـيت             والعنوا

مل ُيذكر هلا تعريف خاص يف الكتب، واليت يضطر الباحث ألن يستخدم أسـلوب شـرح         
ومــن هنــا فقــد عقــدت مبحثــًا خاصــًا ألجــل شــرح املفــردات الــيت وردت يف العنــوان؛ 

.مفردات العنوان

العلم لغًة واصطالحًا:ًالأو

العلم لغةً-أ

منـها مل يتطـرَّق لتعريـف مفـردة     ًابعـض لـذي يرجـع إىل كتـب اللغـة يـرى أن      إن ا
، كما عرَّفوا باقي املفردات اُألخرى، وقد اختلفوا يف الـسبب الـذي دعـاهم إىل      )العلم(

بعـض أئمـة اللغـة يف    هم يتركون هذه املفردة من بـني املفـردات، وقـد ذكـر      ذلك، وجعل 
.كتابه، أن اآلراء خمتلفة يف السبب والعلة اليت دعتهم إىل ذلك

ووقع خالف طويـل الـذيل يف العلـم،        .. .«:تاج العروس  قال الزبيدي يف كتابه   
.٨٥املظفر، حممد رضا، املنطق، ص :ُأنُظر)١(
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لــصعوبته :وقيــل.إنــه ال ُيحــدُّ؛ لظهــوره وكونــه مــن الــضروريات:حــىت قــال مجاعــة
مما أورده مبا له وعليـه اإلمـام أبـو احلـسن اليوسـي يف قـانون        .غري ذلك  :وقيل .وعسره
.)١(»...العلوم

بعضهم حاول أن ُيبيِّنه ويعرِّفه من خـالل مـا يقابلـه مـن مـصطلح، وهـو             إال أن   

إن املـراد مـن   :فقـال -من باب أن األشياء تعرف بأضدادها أي مبا يقابلـها      -)اجلهل(
.اجلهللم هو ما يقابل الع

.)٢(»...َعِلَم يعلم ِعْلَمًا، نقيض َجِهَل«:العنيقال صاحب
تاج إىل بيان وتوضيح، غري أنه غري جمـٍد لتوضـيح   وهذا املعىن واضح وبسيط ال حي    

.إنه حيتاج إىل توضيح وتعريف:املصطلح إن قلناهذا 
الـشيء حبقيقتـه، وذلـك    إدراك:العلـم .. .«:وعرَّفه الراغـب يف مفرداتـه بقولـه    

احلكم على الشيء بوجود شيء هو موجـود لـه،       :إدراك ذات الشيء، والثاين    :ضربان
:أو نفي شيء هو منفي عنه، فاألول هـو املتعـدي إىل مفعـول واحـد حنـو قولـه تعـاىل             

ــاىل   )٣(>...¾½¼«...< ــه تع ــو قول ــولني حن ــاين إىل مفع ¥...<:، والث
¦§...<)٤(.
نظري وعملي، فالنظري ما إذا ُعلم فقد كمل :وجه ضربانوالعلم من  ]:قال[

ومـن  .حنو العلم مبوجودات العامل، والعملي ما ال يتم إال بأن ُيعمل، كالعلم بالعبادات       

.)٥(»...عقلي، ومسعي:وجه آخر ضربان

.٤٩٥، ص ١٧الزبيدي، حممد مرتضى، تاج العروس، ج )١(
.١٥٢، ص ٢الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني، ج)٢(
.٦٠: األنفال)٣(
.١٠: املمتحنة)٤(
.٥٨٠غريب القرآن، ص الراغب، احلسني، مفردات ) ٥(
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العلم اصطالحاً-ب

ن فلـم جنـد لـه مـصطلحا خاصـا عنـد أئمـة الفنـو        ، يف الفنـون املختلفـه  أما العلم 

ال واليت،من األمور الضرورية والواضحة قد ذكر بعض الفالسفة الكبار أنه     والعلوم، و 
حصول العلم لنا ضروري، وكذلك مفهومـه عنـدنا،   «:، فقالحتتاج إىل بيان وتوضيح  

ــا نريــد يف هــذا الفــصل معرفــة مــا هــو أظهــر خواصــه؛ لنميِّــز ــا مــصاديقه            وإمن
.)١(»...وخصوصياا

وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان، وكـذلك مفهومـه         «:ايتهيف   أيضًاوقال  

.)٢(»...بديهي لنا، وإمنا نريد بالبحث يف هذا الفصل احلصول على أخص خواصه

إن العلم ال حيتاج إىل بيان وإيضاح، بل قد يصعب أن ُيعرِّف أحد       :وبعبارة أوضح 

ُأطلـق هـذا اللفـظ أو    العلم؛ ألن وجوده أمر وجداين، ومفهومـه بـديهي عنـد النـاس، فلـو          
.معادله من لغة أخرى، يف أي مكان وزمان، لفهمه السامع من دون أن ُيشَرح وُيوضَّح

املهم يف املقام هو بيان األقسام اليت ينقسم إليها، وما هـو املـراد          كيف ما كان، ف   و

.منه يف حبثنا

أقسام العلم

.)٣(»العاملهو حضور املعلوم بوجوده اخلارجي عند.. .«:العلم احلضوري

.)٤(هو حضور األشياء مباهياا ال بوجوداا:العلم احلصويل

.١٧٣الطباطبائي، حممد حسني، بداية احلكمة، ص )١(

.٢٩٣الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص )٢(
.١٥٨املصدر السابق، ص ) ٣(
إن لنا علمًا باألشياء اخلارجة عنا يف اجلملة، مبعـىن أـا   «: قال رمحه اهللا. ٢٩٣املصدر نفسه، ص :ُأنُظر )٤(

!
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أن هذه القسمة عقلية وليست اسـتقرائية، فـالعلم احلـضوري         )١(وقد ُذِكر يف حملِّه   

.يقابله العلم احلصويل فقط، وال يتصوَّر وجود قسم ثالث غريمها

حـول مـسألة علـم اإلمـام     إال أن املالحظ يف كالم بعض احملققيق، والذين كتبوا          

هو أم جعلوا العلم احلضوري يف ِقبال العلم اإلشائي، ال يف ِقبال العلم        ،عليه السالم 
.)٢(احلصويل

إن املــراد مــن العلــم احلــضوري أو اإلرادي «:قــدس ســرهقــال العالَّمــة املظفــر

.»...واإلشائي هو

الف بـني اإلماميـة،   ومنها شبهة اخلـ  .. .«:أيضًاوقال صاحب املعارف السلمانية     

يف كمِّية علم اإلمام من حيث تعلُّقه جبميع األشياء وعدمه، وكيفيَّتـه، مـن حيـث كونـه      
.)٣(»...حضوريًا أم إراديًا

إن الوجه يف ذلك غري واضح، فهل هو من بـاب اخللـط يف املـصطلح              :فقد يقال 

، وإمنـا أرادوا منـه   فقط، أو أم ال يريدون املصطلح املتعارف عليه يف املنطـق والفلـسفة     
؟عليهم السالماحلضوري مبعىن احلاضر عندهم

منهم قد بدأ ببيان العلم احلضوري الذي يف قبـال احلـصويل،   ًابعضوأن   خصوصًا

"
مباهياا بعينها، ال بوجوداا اخلارجية اليت تترتب عليهـا آثارهـا اخلارجيـة، فهـذا قـسم مـن          حتضر عندنا 

.»العلم، وُيسمى علمًا حصوليًا
. ٢٩٤املصدر نفسه، ص :ُأنُظر)١(
العالمـة املظفـر، حممـد حـسني، علـم      : وكذا. ٢٨الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص      :ُأنُظر )٢(

، ٢محُّود، حممـد مجيـل، شـبهة إلقـاء املعـصوم نفـسه يف التهلكـة ودحـضها، ج          : أيضًاو. ١١اإلمام، ص 
.١٣ص

.٢٣الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص )٣(
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.يف أول كتابه، وأنه ما يقابل العلم احلصويلاحلضوريوصرَّح مبراده من 

ــال حممــد مجيــل  ــم إىل قــسمني «:ق يهمــا أحــدمها حــضوري، وثان:ينقــسم العل

.حصويل

.عبارة عن تعلُّق العلم بذات املعلوم من دون واسطة صورة ذهنية:فاألول

.. .عبارة عن تعلُّق العلم بذات املعلوم بواسطة صورة ذهنية:والثاين

واحلضوري غري قابل للخطأ واالشتباه، خبالف احلصويل، حيث هو مظنَّة االشتباه 

ي إىل نتيجـة خاطئـة؛ إذ النتيجـة تتبـع        يف بعض األحيان؛ بسبب تـصورات خاطئـة تـؤد         
.. .أخس املقدمات

:وباجلملة

فإن العلوم احلضورية هـي الـيت حتـصل بالبداهـة واالرجتـال مـن دون نظـر أو             

فكر، وفيه تتفاوت قوة احلـدس الناجتـة عـن قـوة الـروح وشـدة التوجـه، وعكـسها                  
ا إىل كسب ونظـر     العلوم احلصولية، أو ما تسمَّى بالكسبية، وهي اليت حيتاج حصوهل         

.)١(»وفكر

ففهم من كالم العلماء أن املراد من احلـضوري هـو مـا يقابـل احلـصويل، ورتَّـب                  

على ذلك أْن َجَعَل احلصويل نفـس العلـم اإلشـائي، وفـرَّق بـني احلـضوري واحلـصويل                    
بكون احلضوري غري اكتسايب وال يتطرَّق االشتباه إليه، وأن االكتسابية مالزمة للثاين وال 

من من اخلطأ واالشتباه فيه، كما هو ظاهر عبارته يف املقام وما سوف يأيت بعـد قليـل           يؤ
.يف حترير حمل اخلالف

إال أن الذي يتمعَّن يف عبائر بعض األعالم يرى أم أرادوا مصطلحًا خاصًا، ال         

.١١، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج )١(
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بل ،-)١(واليت تقدَّم ِذْكُر بعضها معنا -املصطلح املتعارف يف الكتب الفلسفية واملنطقية
ومل يكـن وجـوده   ،عليـه الـسالم  أرادوا من احلضوري ما كان حاضرًا فعًال عنـد اإلمـام   

وهو أم خلطوا -لديه متوقفًا على شيء آخر كاإلرادة مثًال، فيضعف االحتمال الثاين
أم ال يريدون املصطلح املتعارف  :أي-ويقوى االحتمال األول   ،-بني املصطلحات   

.بل يتعني،-فلسفة عليه يف املنطق وال

وإمنـا حـضوره عنـدهم مبعـىن     .. .«:قال العالَّمة املظفر يف موضع آخر مـن كتابـه        
.)٢(»انكشاف املعلومات لديهم فعًال

، لكــن هــل أن هــذا أيــضًاوقــد عرفــت أن يف العلــم احلــصويل حيــصل انكــشاف 
؟االنكشاف حاضر فعًال، أم أنه غري حاضر ومتوقف على املشيئة

وعدمـه، ال عـن علمهـم       عليهم السالم  حول حضور علمهم  -ًاإذ-فكالمهم

.احلضوري فقط دون احلصويل

:-من نفـس كتابـه املتقـدم       )املؤيدات لعلمهم احلضوري  (يف باب   -أيضًاوقال  

مث إن هناك مؤيدات للقول حبضور علمهم، وصحة اجلمع بني أدلـة اجلـانبني، وتأويـل               «
.. .:ُأمور مجة، نستطرد شيئا منهاالنايف منهما، على حنو ما سبق، وهي 

.حاجة الناس إىل عامل حاضر العلم:الرابع

إن النـاس يف حاجـة إىل عــامل يكـشف هلـم عمــا يعلمـون؛ ليقـرِّم إىل الطاعــة،       

...ويبعدهم عن املعصية

.جلاز أن يوجد َمن هو أعلم منهملو مل يكن علمهم حاضرًا:السادس

.٢٩٣و ص١٥٨الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص :ُأنُظر)١(
.١٢املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )٢(
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يهم، جلاز أن يكون هناك َمن هو أعلـم منـهم   بأن علمهم غري حاضر لد :لو قلنا 

.)١(»...باألمر الذي يقع أو ُيسألون عنه

المراد من العلم في المقام

،عليهم الـسالم عنه يف املقام إمنا هو العلم احلاضر عندهم      نتكلَّمإن العلم الذي    

...ألمسـاع كاإلهلام أو النقـر يف ا -والذي حتصَّل هلم بالطرق اخلاصة املذكورة يف الكتب 
ال العلم االكتسايب الذي يتسنَّى لكل أحد أن حيـصل عليـه، والـذي بواسـطته نـتعلَّم         -

.العلوم املتعارفة من املعلِّمني؛ وهذا ما ذكره كثري من األعالم يف كتبهم

أعم من العلـم احلـضوري واحلـصويل باصـطالح           يكونفالكالم عن العلم الذي     
.بعض العبائر اليت ُذكرت لتحرير حمل الرتاعالفالسفة واملناطقة، كما تقدم يف 

احلصويل واحلـضوري -املتقدمنيالقسمنيوإمنا جعلنا البحث فيما هو األعم من  

ــذين ذهــب إليهمــا املــشاءون    - ــيني الل ــى كــال املبن ــًا عل ــا جاري ، )٢(لكــي يكــون كالمن

.٨١املصدر السابق، ص )١(
:يطلقان على مدرستني ومذهبني من املذاهب الفلسفيةواإلشراقإن مصطلح املشاء )٢(

وهـو احلكمةيعلمكان.. .اليونانينيمنهذاأرسطو... «:هم الذين عرفهم ابن خلدون بقوله     : فاملشاؤون
ابـن خلـدون، تـاريخ ابـن       . »...باملـشائني تالميـذه فـسمى الـشمس حرمنلهاملظللالرواقحتتماش

.١٨٨، ص١، ق٢خلدون، ج

ركابيفالأرسطوركابيفميشونكانوا...«:وقال الطرحيي يف سبب تسميتهم أم مسو ذا االسم ألم          
، ٣الـدين، جممـع البحـرين، ج      الطرحيـي، فخـر     . »عليـه اهللارمحـة البـهائي الـشيخ ذكـر كذاأفالطون،

.٤٢٨ص

احلكمـة أنـوار ملعـات علـيهم فأشـرقت الكونيةالنفوسعنعقوهلمألواحجردواالذينهم«:واإلشراقيون
الطرحيـي، فخـر الـدين، جممـع        . »اإلشاراتوختللالعباراتتوسطغريمناألفالطونيةالنفسلوحمن

.٤٢٨، ص٣البحرين، ج
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-د بينـهما علـى اخلـالف املوجـو   -،)٢(، من أصالة الوجود أو املاهيـة    )١(واإلشراقيون  
فلو خصصنا البحث يف العلم احلضوري فقط، لكان كالمنا جاريًا علـى القـول بأصـالة             
الوجود فقط، وملا صح على مذهب َمن يرى أن املاهية هي األصيلة؛ لكون احلـضوري           

علـيهم  حينئذ منحصرًا بعلم الشيء بنفـسه فقـط، فـال يـتمُّ الكـالم حـول علـم األئمـة                 

:لحني هواملراد من هذين املصط)١(
املوجود هـو  « :وقد عرفه بعض احلكماء بقوهلم). الثابت العني : (وهو ما عرفه املتكلمون بـ    : الوجود: أوًال

.٥احللي، احلسن بن يوسف، كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد، ص:ُأنُظر.»الذي ميكن أن خيرب عنه

، آخـر شـئ توسـيط إىلفيـه حيتـاج ال،  هذاتبنفسمعقولبديهيالوجودمفهوم: إال أن بعض احلكماء قال    
-تعريفـه يفأورداملعـرف، فمـا   منوأظهرأجلىاملعرفكونلوجوب،  رسمأوحدمنلهمعرففال
مـن -" عنـه خيـرب أنميكنالذي" أو" العنيالثابتهو،  موجودهومبااملوجودأو،  الوجود« :أنمن

.١١داية احلكمة، صالطباطبائي، حممد حسني، ب» ...االسمشرحقبيل
:وتنقسم إىل قسمني: املاهية: ثانيًا

املاهية باملعىن األعم، وهي ما يشمل الوجود واملاهية، فإذا أطلقت املاهية بـاملعىن األعـم أريـد        : القسم األول 

وراءلـه ماهيـة الأنمبعىنإنيته،ماهيتهالوجودواجب« :منها األعم من الوجود واملاهية، فعندما يقال      
.٥٩الطباطبائي، حممد حسني، بداية احلكمة، ص» ...بهاخلاصدهوجو

املاهية باملعىن األخص، وهي اليت تقع جوابا لقولك ما هو أي إا عبارة عـن حقيقـة الـشيء،         : القسم الثاين 

.وهذا اجلواب هو حقيقة اإلنسان وماهيته. إنه حيوان ناطق: ما هو اإلنسان ؟ لقيل لك: فلو قلت
حقيقـة هـو؟ يطلـب  مـا :القائـل فـإن ، هـو ماجوابيفيقالأنيصلحماباملاهيةوأعين... «:قال الغزايل 
.١٣الغزايل، حممد بن حممد، املستصفى، ص. »...الشيء

وقع الكالم بني املشائني واإلشراقني يف أن األصالة هل هي للوجود أم للماهية؟ مبعىن أن الـذي تترتـب         )٢(
يكون علة ما يقع يف اخلارج من خواص هل هـو للوجـود فتكـون املاهيـة ال     عليه اآلثار اخلارجية والذي  

آثار هلا؟ أم أن الذي تترتب عليه هذه اآلثار هي املاهية فيكون الوجود ال آثار له خارجا؟

النار هلا آثار مترتبة عليها يف اخلارج من قبيل اإلحراق واحلرارة واإلنارة وغريها، فهذه اآلثار هل هـي    : فمثال
ار وجود النار أم آثار للحقيقة؟ فجمع منهم ذهـب إىل القـول األول وهـم املـشاءون، واختـار آخـرون          آث

. ١٥الطباطبائي، حممد حسني، بداية احلكمة، ص:ُأنُظر.الثاين وهم اإلشراقيون
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دم إمكــان حـضور وجــود آخـر غــري وجـودهم؛ الخــتالف    ببـاقي األشــياء؛ لعـ  الـسالم 
.الوجودين حينئذ

متحقِّق على القول بأصالة املاهية أيضًابأن العلم احلضوري  :مع أنه ميكن القول   

حـضور   :ألصـبح العلـم احلـضوري      ؛، فلو كان األصيل هـو املاهيـة املتحقِّقـة         )١(العينية
.ققة والعينية لألشياء عند العاملاملاهية املتح

إن البحث عن علم اإلمام احلضوري، هل هو         :وعلى هذا األساس يصح قولنا    

فيكون الرتاع علـى القـول بأصـالة      ؟علم حاضر وفعلي، أم أنه متوقف ومقيد باإلشاءة       
الوجود واضحًا وال حيتاج إىل تكلُّف بيان، وعلى أصالة املاهية املتحققة والعينية بـاملعىن      

.املتقدم بيانه

البحث حول احلـضوري الـذي يقابـل اإلشـائي، ال احلـضوري            مث إن الذي جعل   

الذي يقابل احلصويل منه، هم ُجلُّ العلماء الذين حبثوا هذه املسألة؛ حيث إم صرحوا          
بأن مرادهم من كالمهم هو أن البحث واخلـالف بـني األعـالم يف كـون               -يف كتبهم -

غـري حاضـر لديـه، إال أنـه     أو أنـه  ،عليه السالماإلمام هل علمه حاضر وموجود عنده    

؟حيضر عنده مىت حصلت املشيئة واإلرادة

ــال  ــق ــرة العالم ــه اهللاملظف ــضوري أو اإلرادي    «:رمح ــم احل ــن العل ــراد م إن امل
ما كان موهوبًا من العالَّم سبحانه ومستفاضًا منه بطريق اإلهلام أو النقر      :واإلشائي هو 

ك من األسباب، وهذا العلـم اخـتص بـه    يف األمساع، أو التعليم من الرسول، أو غري ذل        
.اإلمام دون غريه من األنام

هـي  : آخراملاهية املوجودة يف اخلارج واملتحققة الوجود خارجا، وبتعبري    : املقصود من املاهية العينية هي     )١(
.املاهية بقيد الوجود اخلارجي ال صرف املاهية
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ولــيس املــراد مــن العلــم هــا هنــا مــا حــصل بالكــسب مــن األمــارات واحلــواس  

الظاهرية، والصنايع االكتسابية؛ الشتراك الناس مـع اإلمـام يف هـذا العلـم، ألنـه تـابع                 
؛ إذ ال مينحــه عــالَّم ألســبابه االعتياديــة، وهــذا ال خيــتص بأحــد، وهــو خبــالف األول 

.)١(»الغيوب إال َملن أراد واصطفى

أما املراد من علمـه، فلـيس يف     .. .«:يف املعارف السلمانية  رمحه اهللا   وقال الالري 
علمه الظاهري الكسيب، احلاصل من األمارات واحلواس الظاهرية والصنايع االكتسابية؛ 

اهري احلاصـل لغـريه، ينبـع مـن     ضرورة أن العلم الظاهري احلاصل لإلمام كـالعلم الظـ    

أسبابه وحواسه الظاهرية يف الكمِّية والكيفية، فال جمال لشبهة اخلالف فيه، بـل اخلـالف            
يف كمِّية علمه وكيفيته إمنا هو يف علمه الباطين الفطري اللدين، املوهوب بإهلام أو وحـي          

.)٢(»...أو روح القدس وحنوها من األسباب اخلاصة باألنبياء واألوصياء

وينبغــي أن ُيعلــم أن علــم األئمــة  .. .«:قــدس ســرهوقــال احملــدِّث املازنــدراين

الطاهرين لـيس كعلمنـا، وال تعلُّمهـم مثـل تعلُّمنـا، حبيـث حيتـاجون إىل زمـان طويـل                     
ام وقـوة  لكمـال ذاـم ونقـاوة صـفام وصـفاء أذهـ      -وفكر كثري، بـل كـان يكفـيهم    

مـال االتـصال بينـهم وبـني املفـيض، بـل كـانوا             وأقصر زمـان لك    أدىن توجُّه -أفهامهم
عاملني أبدًا غري جاهلني أصًال يف بدء الفطـرة وأصـل اخللقـة، جعلـهم اهللا تعـاىل أسـاس        
الدين وعماد اليقني، وأثبت هلم حق الوالية، وخـص ـم لـواء اخلالفـة؛ ليفـيء إلـيهم             

ــوقرياً  القاصــرون ويلحــق ــم الناقــصون، زادهــم اهللا شــرفًا وتعظيمــًا، وجــدَّ    ــم ت د هل
.)٣(»...وتكرميًا

.١١املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )١(
.٢٧الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص )٢(
.٢٩٩، ص ٢املازندراين، حممد صاحل، شرح أصول الكايف، ج )٣(
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إذًا، اخلالف يف العلم احلـضوري ال احلاصـل      .. .«:أيضًاوقال احملقِّق حممد مجيل     

من األمارات واحلواس الظاهرية والصنايع االكتسابية؛ ضرورة أن العلم الظاهري لـدى   
كمِّيـة  اإلمام كالعلم الظاهري احلاصـل لغـريه، تنبـع أسـبابه مـن حواسـه الظاهريـة يف ال              

ــه تابعــًا ألســبابه      ــشتركان يف حتــصيل هــذا العلــم؛ لكون ــاس ي ــام والن ــة، فاإلم والكيفي

االعتيادية، وهذا ال خيتص بأحد، خبالف احلضوري؛ إذ ال مينحه عالَّم الغيوب إال َملـن            
.)١(»أراد واصطفى

:وقال السيد علي عاشور

ــردد هــذا البحــث علــيهم الــسالمماهيــة علــم آل حممــد.. .« بــني ثالثــة ويت

علمـًا كـسبيًا، ويـراد بـه أن         علـيهم الـسالم    أن يكون علـم آل حممـد      .. .احتماالت
أن يكـون   .. .علمهم بالتعلم املتعارف بني الناس، وإن شئت مسَّيته بالعلم احلـصويل          

علما لدنيًَّا غري كسيب، مبعىن أن اهللا أعطاهم هذا العلم         عليهم السالم  علم آل حممد  
أن يكـون علـم آل   .. .وهـذا العلـم يـسمَّى بـالعلم احلـضوري      ...بال تكسب وجتهُّد  

علمًا متعلقًا باملشيئة واإلرادة، فمـىت شـاؤوا أن يعلمـوا علمـوا           عليهم السالم  حممد

.)٢(»...أو ُأعِلموا

إذًا؛ فمن خالل هذه العبـائر املتقدمـة نعـرف أن الكـالم إمنـا يـدور حـول العلـم                    
هـو يف قبـال اإلشـائي فقـط، ال احلـضوري يف      الـذي ،عليـه الـسالم  احلاضر عند اإلمام 

مقابل احلصويل، أو احلضوري األعم من املقابل للحـصويل واإلشـائي، كمـا يظهـر مـن          
.العبارة األخرية

.١٣، ص ٢ودحضها، ج محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة)١(
.٣١عاشور، علي، حقيقة علم آل حممد عليهم السالم، ص )٢(
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اإلمام لغًة واصطالحًا:ثانيًا

اإلمام لغةً-أ

:يف اللغة وُأريد منها عدة معاين، فمنهااإلماموردت مفردة 

.، واُملقتدى بهأنه مبعىن اُملتََّبع-١

.إنه مبعىن بقعة األرض والطريق-٢

.مبعىن العمود أو اخلشبة اليت يعتمد عليها بناء البيت-٣

:قال اجلوهري يف صحاحه

الـصقع مـن    :واإلمـام .. .خـشبة البنـاء الـيت يـسوَّى عليهـا البنـاء            :واإلمام.. .«
ــق ــه أميــة    :واإلمــام.. .األرض والطري ــه، ومجع ــذي ُيقتــدى ب ــة علــى   ال ــله آمم وأص

.)١(»...فاعلة

:أيضًاوقال ابن منظور 
:واإلمـام .. .اإلمام الذي ُيقتدى به ومجعه أمية، وأصـله أأممـة، علـى أفعلـة     .. .«

مبعـىن  :واإلمـام .. .اخليط الذي ُيمد على البناء فُيبىن عليه، ويـسوَّى عليـه سـاف البنـاء            

.)٢(»...يقدمهم:وفالن َيؤم القوم.القدَّام

أن امللحوظ من هذه املعاين اليت ُذكرت يف الكتب اللغوية، أـا جيمعهـا معـىن              إال  
االعتماد عليه واحلاجة إليه من ِقَبل غريه، واسـتغناؤه عـن غـريه؛       :واحد وشامل، وهو  

فإن البناء ال يتم إال بواسطة اخلشبة، وكذا احلال بالنسبة إىل الطريق؛ فإن الناس واملـارَّة         
.ا بالنسبة للمقتدى به فواضح جدًاال تستغين عنه، وأم

. ١٨٦، ص ٥اجلوهري، إمساعيل، الصحاح، ج )١(
.٢٥، ص ١٢ابن منظور، حممد، لسان العرب، ج )٢(
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اإلمام اصطالحاً-ب

فإـا ختتلـف     ،-كاإلمامـة   -أما التعريف االصطالحي ملفردة اإلمام ومـشتقاا      
األبـواب يف نفـس العلـم الواحـد، لكنـها      بـاختالف حبسب العلوم اليت ُذكرت فيها، بل      

.تشترك فيما بينها بأا أخذ فيها املعىن اللغوي لإلمام

القرآنإلمامة في ا

لقد جاءت مفردة اإلمام واإلمامة يف القـرآن بـأكثر مـن معـىن، ُأريـد مـن بعـضها          
:املعىن اللغوي، كما يف قوله تعاىل

>  ¢    ¡   �   ~   }   |   {   z   y     x   w
£¤ª  ©  ¨  §  ¦  ¥<)١(.

:وكذا يف قوله عزَّ وجل
>u    t   s   r   qv   |   {     z   y   x   w

�  ~  }¡<)٢(.

.بناًء على أن املراد باألئمة يف اآلية األعم من أئمة اجلور وأئمة اهلدى
كما سوف يأيت معنا يف حمله-وُأريد من بعضها اآلخر ما يعم املصطلح الكالمي

وزيادة، حبيث يشمل بعض األنبياء الذين حضوا ذا املقام السامي، كما خوطب ـا   -

:تعاىليف قولهعليه السالمإبراهيم
>z   y   x    w   v  u{¡  �  ~    }  |¢¥  ¤  £¦       ̈   §

«  ª  ©<)٣(.

.١٢: التوبة)١(
.٧١: اإلسراء)٢(
.١٢٤: البقرة)٣(
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اإلمامة في الروايات

إن مفردة اإلمامة من بـني املفـردات الـيت ُذكـرت يف الروايـات الـواردة عـن أهـل                 

فقد كان هلذا املصطلح العني واألثـر الواضـح يف األحاديـث الـيت           ،عليهم السالم  البيت
؛ حيث خصصوا جمموعة منها ألجل )سالم اهللا عليهم أمجعني(لت إلينا عن األئمة وص

بيان هذا املصطلح للناس بطريقتهم اخلاصة، واليت استطاعوا من خالهلا أن يرسِّـخوا يف            
أذهان أتباعهم معىن اإلمام احلقيقي الـذي ُكلِّفـوا باتِّباعـه، ويكفينـا مـا ورد عـن اإلمـام         

:ما قالفيعليه السالمالرضا

.إن اإلمامة هي منزلة األنبياء، وإرث األوصياء.. .«

ومقـام أمـري املـؤمنني   ،صلى ا عليـه وآلـه وسـلم   إن اإلمامة خالفة ا وخالفة الرسول 

.عليهما السالمومرياث احلسن واحلسني،عليه السالم

.إن اإلمامة زمام الدين، ونظام املسلمني، وصالح الدنيا وعِز املؤمنني

ــة أُس اإلســـالم النـــامي، وفرعـــه الـــسامي، باإلمـــام متـــام الـــصالة والزكـــاة          إن اإلمامـ

والــصيام واحلــج واجلهــاد، وتــوفري الفــيء والــصدقات، وإمــضاء احلــدود واألحكــام، ومنــع   

.الثغور واألطراف

    ،عـــن ديـــن ا ويـــذب ،قـــيم حـــدود اوي ،م حـــرام احـــروي ،حـــلُّ حـــالل ااإلمـــام ي

.دعو إىل سبيل ربه باحلكمة، واملوعظة احلسنة، واحلجة البالغةوي

اإلمــام كالـــشمس الطالعـــة اللـــة بنورهـــا للعــامل وهـــي يف األُفـــق، حبيـــث ال تناهلـــا    

.األيدي واألبصار

اإلمام البدر املنري، والسراج الزاهر، والنور الـساطع، والـنجم اهلـادي يف غياهـب الـدجى،          

.فار، ولُجج البحاروأجواز البلدان والقِ
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.اإلمام املاء العذب على الظماء والدال على اهلدى، واملنجي من الردى

.اإلمام النار على اليفاع، احلار ملَن اصطلى به، والدليل يف املهالك، من فارقه فهالك

اإلمــام الــسحاب املــاطر، والغيــث اهلاطــل، والــشمس املــضيئة، والــسماء الظليلــة، واألرض   

.والعني الغزيرة، والغدير والروضةالبسيطة، 

ــربة بالولــد الــصغري،       اإلمــام األنــيس الرفيــق، والوالــد الــشفيق، واألخ الــشقيق، واألُم ال

.ومفزع العباد يف الداهية النآد

      ،ــالده، والـــداعي إىل ا ــه يف بـ ــاده، وخليفتـ ــى عبـ ــه علـ ــه، وحجتـ ــام أمـــني ا يف خلقـ اإلمـ

عن حرم ا والذاب.

مام املطهر من الذنوب واملـربأ عـن العيـوب، املخـصوص بـالعلم، املرسـوم بـاحللم، نظـام               اإل

.الدين، وعِز املسلمني، وغيظ املنافقني، وبوار الكافرين

اإلمام واحد دهره، ال يدانيه أحد، وال يعادلـه عـامل، وال يوجـد منـه بـدل، وال لـه مثـل وال            

نــه لــه وال اكتــساب، بــل اختــصاص  نظــري، خمــصوص بالفــضل كلــه مــن غــري طلــب م  

.من املفضِّل الوهاب

ضـــلَّت ! هيهـــات هيهـــات ! ؟فمــن ذا الـــذي يبلـــغ معرفـــة اإلمـــام، أو ميكنـــه اختيـــاره  

ــاء،       ــصاغرت العظمـ ــون، وتـ ــسئت العيـ ــاب، وخـ ــارت األلبـ ــوم، وحـ ــول، وتاهـــت احللـ العقـ

كلَّـت  وحتيرت احلكماء، وتقاصرت احللمـاء، وحـصرت اخلطبـاء، وجهلـت األلبـاء، و           

الــشعراء، وعجــزت األُدبــاء، وعييــت البلغــاء، عــن وصــف شــأن مــن شــأنه، أو فــضيلة   

مـــن فـــضائله، وأقـــرت بـــالعجز والتقـــصري، وكيـــف يوصـــف بكلِّـــه، أو ينعـــت          

ين غنـاه، ال كيـف             بكُنهه، أو يفهم شيء مـن أمـره، أو يوجـد مـن يقـوم مقامـه ويغـْ

١(»...!؟وأنى(.

.١٩٨، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج )١(
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اإلمامة في الكتب الفقهية

اإلمامة يف الفقه جاءت مبعـىن خـاص مـضاف إىل الـصالة، يف بـاب الـصالة،          إن

يف خــصوص إال أنــه .بأنــه املقتــدى بــه، أو اُملقــدَّم:قريــب مــن املعــىن اللغــوي القائــل
.)١(الصالة

وأما اإلمامـة يف بـاب اخلمـس، فإـا يـراد منـها معـىن آخـر غـري املعـىن الـوارد يف                   

على ما سـيأيت معنـاه بعـد أسـطر إن        )٢(ه يف علم الكالم   الصالة، بل يراد منه ما يراد من      
.شاء اهللا تعاىل

اإلمامة عند المتكلمين الشيعة

املتكلمون مصطلح اإلمامة يف كتبهم بتعاريف عديدة، واملالحـظ فيهـا   لقد عرَّف 

أا وإن اختلفت يف بعـض األلفـاظ والقيـود، إال أـا تـشترك يف الكـثري منـها، وسـوف            
.عض منها رومًا لالختصارأكتفي بنقل ب

ــي   ــشيخ الطوس ــال ال ــه اهللاق ــن     .. .«:رمح ــشخص م ــة ل ــة رياســة عام واإلمام

.)٣(»...األشخاص يف أمور الدين والدنيا

اإلمامة رئاسة عامة لشخص من األشخاص يف .. .«:رمحه اهللاقِّق احللِّيوقال احمل 

.)٤(»الدين والدنيا حبق األصالة

إىل السبب الذي جعل احملقِّـق احللِّـي يـضيف     دس سره ق وقد أشار العالَّمة احللِّي   

.٦٩فتح اهللا، أمحد، معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، ص:ُأنُظر)١(

.١٧اخلوئي، أبو القاسم، كتاب اخلمس، القسم األول، ص:ُأنُظر)٢(
.١٠٣الطوسي، حممد، الرسائل العشر، ص ) ٣(
.٣٠٦احملقِّق احللي، جعفر، املسلك يف أصول الدين، ص )٤(
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إن الغاية منه هو االحتـراز بـه عمـا يـرد علـى التعريـف املتقـدم مـن                :هذا القيد، وقال  
.إشكاالت

:وزاد بعــض الفــضالء يف التعريــف حبــق األصــالة وقــال يف تعريفهــا .. .«:قــال

واحتـرز ـذا   .األصـالة اإلمامة رئاسة عامة يف أمور الدين والدنيا لشخص إنساين حبـق        
.)١(»عن نائب يفوض إليه اإلمام عموم الوالية؛ فإن رئاسته عامة لكن ليست باألصالة

اإلمامة عند علماء السنة

لقد اعترض بعض علماء السُّنَّة على التعريف الذي ذكره علماؤنا الشيعة يف هذا   

يف نظـره، وأنـه   املقام؛ وذلك ألنه غـري سـديد وغـري صـامد أمـام الـنقض واإلشـكاالت        
.منتقض بالنبوة؛ فإا داخلة يف التعريف، مث عرَّفه بتعريف آخر

.اإلمامة رياسة عامة يف ُأمور الدين والدنيا:قال قوم.. .«:قال اإلجيي يف مواقفه

يث جيب اتِّباعه هي خالفة الرسول يف إقامة الدين حب      :وُنقض بالنبوة، واألْوىل أن يقال    
.)٢(»...على كافة اُألمة

المراد من اإلمام في مقامنا

نا يف هذا البحـث هـو اإلمـام حبـسب مـصطلح املـتكلمني مـن الـشيعة؛ إذ             ُيهمُّما  
ووقـع اخلـالف فيهـا    -الغرض هو الوقوف على ما هو الصواب من اآلراء اليت ُذكـرت    

بعض مـن  وإن كان ،عليهم السالميف خصوص علم األئمة -بني األعالم من الشيعة   

قد جعل البحث يف األعم من اإلمام يف املصطلح الكالمي، وما يشمل األنبياء اُملحققني
فليس َمـن  .. .«:رمحه اهللا، وهو ما صرح به صاحب املعارف السلمانية حيث قال     أيضًا

.٩٤يف الباب احلادي عشر، ص احللِّي، احلسن، النافع يوم احلشر)١(
.٥٧٤، ٣اإلجيي، عبد الرمحن، املواقف، ج )٢(
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.. .له الرياسة العامة اإلهلية بتنصيص من الرسول وتوسطه، كما هو مصطلح املـتكلمني      
َمن لـه الرياسـة اإلهليـة العامـة، سـواء بتوسـط الرسـول        بل املراد باإلمام يف املرام مطلق  

.)١(»كاألوصياء، أو بال واسطة كاألنبياء

ــا    إال أن غرضــنا يف املقــام هــو البحــث عــن علــم األئمــة األطهــار، الــذين ُكلِّفن

علــيهم ســالم اهللا (أمــري املــؤمنني وأوالده األحــد عــشر املعــصومون :مبعرفتــهم، وهــم
.أيضًال العالَّمة املظفر ، كما هو صريح قو)أمجعني

إن املراد باإلمام ها هنا هو احلجَّة .. .«:رمحه اهللاقال العالَّمة حممد حسني املظفر

على العباد وَمن وجبت معرفته وطاعته، وحرم جهله وعصيانه، وكانت ميتة اجلاهل به       
املنتظر علي وأوالده األحد عشر من احلسن إىل ابن احلسن الغائب        :ميتًة جاهلية، وهم  

.)٢(»عليهم من اهللا تعاىل أزكى التحية وأفضل السالم

اإلطالقية لغًة واصطالحًا:ثالثًا

اإلطالقية لغةً-أ

إن مــصطلح اإلطالقيــة مــأخوذ مــن لفــظ اإلطــالق، الــذي فــسِّر يف اللغــة مبعــىن 

.اإلرسال وإزالة القيود

مطرد واحـد  الطاء والالم والقاف أصل صحيح.. .«:قال ابن فارس يف معجمه  
.)٣(»...أطلقته إطالقا:تقول.. .وهو يدل على التخلية واإلرسال

تطلقه من حـبس أو حتلـه مـن وثـاق     يءشوكل.. .«:وقال العسكري يف فروقه  

.٢٧الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص )١(
.١١املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )٢(
.٤٢٠، ص ٣ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، ج)٣(
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فينصرف كيف شاء، أو حتلله بعد حترميه أو تبيحـه بعـد املنـع تقـول أطلقتـه وهـو طلـق                   
.)١(»...لوطليق، ومنه طلقت املرأة الن ذلك ختليص من احلم

اإلطالقية اصطالحاً-ب

مل أجد تعريفًا خاصًا ملصطلح اإلطالق يف الكتب اليت استخدمته، وكـأن العلمـاء           

.اكتفوا بالتعريف اللغوي لذلك

نعم، هناك تعريف ُذكر يف بعض الكتب األصولية هلـذا املـصطلح، وسـوف يـأيت          

.ِذكره بعون اهللا تعاىل

اإلطالق في الكتب األصولية

هو ما دل على شـايع يف جنـسه، أي       .. .«:رِّف املطلق يف كتب األصوليني بأنه     ُع

على حصة حمتملة الصدق على حصص كثرية، مندرجة حتت جنس ذلك احلصة، وهـو            
.)٢(»...املفهوم الكلي الذي يصدق على هذه احلصة وعلى غريها من احلصص

حصة خاصـة مـن   -يف احلقيقة-وهذا التعريف الذي ذكره لنا صاحب القوانني    

.التعريف اللغوي

المراد من اإلطالقية في بحثنا

إن اإلطالق الذي نتكلَّم حوله يف املقام هو نفـسه يف املعـىن اللغـوي، فهـو مبعـىن                   

اإلرسال وعدم التقييد، يعين عدم تقييد علم اإلمام وتعليقه علـى اإلشـاءة، بـل علمـه                  
د من اإلطالق سـعة علمهـم وعـدم    حاضر وفعلي، وليس مقيدًا باملشيئة، وليس املقصو  

.ضيقه
.٣٣٧العسكري، أبو هالل، الفروق اللغوية، ص )١(
.٣٢١، ص ١القمِّي، أبو القاسم، قوانني األصول، ج )٢(
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اإلشائية لغًة واصطالحًا:رابعًا

اإلشائية لغةً-أ

علـى مـا ذكـره بعـض     -اإلشاءة واإلشائية مأخوذة من شيأ، وهي مبنعى اإلرادة      
شـئت  :وإن فـرَّق بعـضهم بينـهما بـبعض الفـوارق، فيكـون معـىن قولـك        -أئمة اللغة 

.يعين أردته.الشيء

اإلرادة هي العزم على :قيل :الفرق بني اإلرادة واملشيئة   «:العسكريهالل   أبوقال  
وهـي  .الفعل، أو الترك بعد تصور الغاية، املترتبة عليه من خري، أو نفع، أو لذَّة وحنـو ذلـك     

أخص من املشيئة؛ ألن املشيئة ابتداء العزم على الفعـل، فنـسبتها إىل اإلرادة نـسبة الـضعف          

.زم، فإنك رمبا شئت شيئًا وال تريده، ملانع عقلي أو شرعيإىل القوة، والظن إىل اجل

ق كـل منـهما علـى    وقـد يطلـ  .وأما اإلرادة، فمىت حصلت صدر الفعـل ال حمالـة       
.)١(»...اآلخر توسعًا

ــة   ــري يف النهاي ــن األث ــال اب ــوزة «:وق ــشيئة مهم ــشيء  :امل ــد شــئت ال اإلرادة، وق

.)٢(»...أشاؤه

:شـئته أشـاؤه شـيئا ومـشيئة ومـشاءة ومـشائية       «:وقال الفريوزابادي يف قاموسـه    

.)٣(»الشيئة، كشيعة، وكل شيء بشيئة اهللا تعاىل:أردته، واالسم

كـل   :وقـوهلم  .اإلرادة، وقد شئت الشيء أشاؤه     :واملشيئة.. .«:وقال اجلوهري 
.)٤(»شيء بشيئة اهللا، بكسر الشني مثل شيعة، أي مبشيئة اهللا تعاىل

.٣٥العسكري، أبو هالل، الفروق اللغوية، ص )١(

.٥١٧، ص٢ابن األثري، علي، النهاية يف غريب احلديث، ج )٢(
.١٩، ص١الفريوز آبادي، حممد، القاموس احمليط، ج )٣(
.٥٨، ص ١اجلوهري، إمساعيل، الصحاح، ج )٤(
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أشاؤه شيأ ومشيئة كخطيئة ومـشاءة  -أي الشيء-ئتهش :شيأ«:وقال الزبيدي 

.)١(»...أردته:ككراهة ومشائية، كعالنية

يفرقـوا  أنفقد تبني لنا أن أئمة اللغة أطلقوا لفظ املشيئة على اإلرادة، ومـن دون    

.بينهما بشيء إطالقا

اإلشائية اصطالحاً-ب

الـذي ذكرنـاه فيمـا سـبق،     ليس لإلشائية واملشيئة معىن خاص غري املعىن اللغـوي      

فال يوجد أي اصطالح له يف علم مـن العلـوم يوجـب اخـتالف املعـىن فيـه عـن معنـاه                   
اللغوي، بل املشيئة يف القرآن ويف الكتب الروائية والكالمية جـاءت مبعـىن واحـد، وهـو         

.معىن اإلرادة

اإلشاءة في القرآنمفردة

ة لوجدناها كثرية جداًَ، ولوجدنا لو تتبعنا اآليات القرآنية املتضمنة للفظ املشيئ
أن مجيعها ُأريد فيها معىن اإلرادة، كما يظهر من سياق اآليات، وما ذكره املفسرون، 
سواء يف ذلك مشيئة اهللا عزَّ وجل، أم مـشيئة غـريه مـن املخلوقـات، وقـد ورد هـذا             

قولـه  فمن اآليات اليت جاءت تتكلم عن مشيئة اهللا عزَّ وجل      ،  اللفظ يف موارد كثرية   
:تعاىل

>  J  I  H  G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =
  O  N  M  L  KP...<)٢(.

:ومنها

.١٨٥، ص ١ي، حممد مرتضى، تاج العروس، ج الزبيد)١(
.٩٠: البقرة)٢(
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>. ..Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼Ã  Ç   Æ    Å   Ä

ÈÉÍ  Ì  Ë  Ê<)١(.

:أيضًاومنها 

>. ..1  0  /  .28   7   6  5  4  3<)٢(.

:ومنها قوله تعاىل

>. ..L      K  J  I  H  G<)٣(.

.إىل غري ذلك من اآليات الكثرية اليت ال حتصى عددا

:أيضًاوأما ما جاء منها يتحدث عن مشيئة غريه تعاىل، فهي جمموعة من اآليات 

:صلى اهللا عليه وآله وسلمفمنها قوله عزَّ َمن قال خماطبًا النيب

>)   (   '   &   %   $   #   "*  0   /   .   -     ,   +
12 7    6   5    4   3=   <   ;   :   9   8>

C  B  A    @  ?DH  G  F  E<)٤(.

:ومنها

>M  L  K   J  I  HNS  R       Q  P  O<)٥(.

:ومنها

.١٠٥: البقرة)١(
.١٤٢: البقرة)٢(

.٢١٢: البقرة)٣(
.٥١: األحزاب)٤(
.٣٠: اإلنسان)٥(
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>Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À<)١(.

ومما يزيد املطلب وضوحا وتأييدا لكالمنا مـا ذكـره بعـض املفـسرين حـول معـىن            

.استند بعضها إىل الروايات الواردة عن األئمةاملشيئة يف بعض اآليات املتقدمة، واليت 

واملشيئة هي اإلرادة وهي ما أثرت يف وقوع .. .«:قدس سرهقال الشيخ الطوسي

.)٢(»الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح أو غريمها من الوجوه

، أي يتقـدم    )٣(>Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï<.. .«:قدس سـره   وقال الطربسي 
.)٤(»...واملشيئة هي اإلرادة.تأخر عنها باملعصية، عن قتادةيف طاعة اهللا، أو ي

قـال  عليـه الـسالم    رواية عن اإلمـام الكـاظم     قدس سره  وقد ذكر احملدِّث القمِّي   
حدثنا حممد بن أمحد، عن أمحد بن حممد السياري،        :حدثنا حممد بن جعفر، قال    :فيها

:قالعليه السالمعن فالن، عن أيب احلسن

:ل قلوب األئمة موردا إلرادته فإذا شاء ا شيئا شاؤه، وهو قولهإن ا جع«

>Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À<)٦(»)٥(.

أن معىن املشيئة يف اآليـات عـن مـشيئة اهللا تعـاىل هـي          :وقد ذكر بعض املفسرين   
.)٧(.. .اإلرادة املقترنة احلكمة والصالحيات

.٢٩: التكوير)١(

.٥١٤، ٤الطوسي، حممد، التبيان، ج)٢(
.٣٧: املدثر)٣(
.١٨٦، ص ١٠الطربسي، الفضل، تفسري جممع البيان، ج)٤(

.٢٩: التكوير)٥(
.٤٠٩، ص ٢القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، ج)٦(
.٣٣٩، ص٧الشريازي، ناصر مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، ج:ُأنُظر)٧(
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مفردة اإلشاءة في الروايات

جـاءت تـتكلَّم عـن املـشيئة،     علـيهم الـسالم  ت عن أهل البيتَثمَّة أحاديث ورد  

رمحـه  ملرادف لإلرادة، بل عقد الكليين  وعن حقيقتها، وهذه الروايات أرادت منه املعىن ا       
بـاب اإلرادة إـا مـن صـفات الفعـل وسـائر       (به الكايف الـشريف بابـًا أمسـاه بــ    يف كتااهللا  

مفـردة املـشيئة يف ضـمن هـذا البـاب،            ، وذكر الروايات اليت ُذكرت فيهـا      )صفات الفعل 
:وإليك بعض النصوص من هذا الباب

عن حممد بن أيب عبد اهللا، عن حممد بن إمساعيل، عن احلـسني بـن احلـسن،      -١

:عن بكر بن صاحل، عن علي بن أسباط، عن احلسن بن اجلهم، عن بكري بن أعني قال       
:فقال؟ا خمتلفان أو متفقانعلم اهللا ومشيئته مه:عليه السالمقلت أليب عبد اهللا

:وال تقـول .سـأفعل كـذا إن شـاء ا   :العلم ليس هو املشيئة، أال تـرى أنـك تقـول     «

فقولــك؟ســأفعل كــذا إن علــم ا:فــإذا شــاء دليــل علــى أنــه مل يــشأ،  .إن شــاء ا

.)١(»كان الذي شاء كما شاء، وعلم ا السابق للمشيئة

عن ابن أيب عمري، عن عمر بـن أذينـة، عـن أيب    علي بن إبراهيم، عن أبيه،  -٢
:قالعليه السالمعبد اهللا

.)٢(»خلق ا املشيئة بنفسها، ثم خلق األشياء باملشيئة«

عدة من أصحابنا، عن أمحد بـن حممـد بـن خالـد، عـن أبيـه، عـن ابـن أيب               -٣
:لقاعليه السالمعمري، عن ابن أذينة، عن حممد بن مسلم، عن أيب عبد اهللا

.)٣(»املشيئة محدثة«

.١٠٩، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج )١(
.١١٠املصدر نفسه، ص )٢(
.١١٠املصدر السابق، ص )٣(
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، )بـاب املـشيئة واإلرادة   (ويف نفس الكتاب املذكور، عقد بابًا آخـر حتـت عنـوان             

.)١(وذكر فيه جمموعة من األحاديث اليت تضمَّنت هذه املفردة 

ا فيفهم من خالل ما تقدم من الروايات أن املشيئة ُأريد منها املعىن اللغـوي، وأـ       

.اإلرادةمبعىن 

من المشيئة في بحثناالمراد 

ما نقصده يف هـذا البحـث مـن مفـردة اإلشـائية مـن معـىن، هـو نفـس املعـىن                     إّن

، إال أنه يف مورد خـاص،  أيضًااللغوي والوارد يف اآليات والروايات، فهو مبعىن اإلرادة       
.إرادة العلم بالشيء:وهو العلم، فيكون معناها

المعنى التركيبي للعنوان

ضحنا املفردات اليت جـاءت يف العنـوان، نـستطيع أن نـذكر           بعد أن فسَّرنا وأو   

معًىن تركيبيًا له، حبيث يتسنَّى للقارئ معرفة املوضوع الذي نتكلَّم عنه يف حبثنا هذا، 
:فنقول

-أو حــضور-انكــشاف:احلاضــر واملطلــق هــوعليــه الــسالمإن علـم اإلمــام 

،سـة عامـة يف أمـر الـدين والـدنيا     عنـد َمـن كانـت لـه ريا        األشياء مباهياا أو بوجوداا   
انكشافًا وحضورًا فعليًا، وعدم توقُّفه على ،صلى اهللا عليه وآله وسلم     خالفًة عن النيب  

.شيء آخر من إرادة وغريها

-أو حـضور -توقـف انكـشاف  :فهـو مبعـىن  ،اإلشائيعليه السالم  وأما علمه 

كانت له رياسة عامة يف أمر الـدين  األشياء مباهياا أو بوجوداا على اإلرادة، عند َمن        
.صلى اهللا عليه وآله وسلمخالفًة عن النيب،والدنيا

.١٥٠در نفسه، ص املص)١(



٤٧

املبحث الثاني

عليه السالمالفرق بني علم اإلمام

وبني علم ا عز وجلَّ

ال يناقش أحد من الناس يف أن الفارق األساسي بني اهللا تعـاىل وبـني املخلوقـات     
املطلق له وفقر ما عداه، وهذا الشيء من الثوابت العقليـة الـيت   هو ثبوت الغىن الكامل و 

:أرشد إليها القران يف كثري من اآليات، كما يف قوله تعاىل

>z    y  x  w  v  u{�        ~   }  |<)١(.

:وكذلك قوله عز من قائل

>. ..®  ¬  «  ª  ©         ¨  §<)٢(.

:أو قوله يف آية أخرى

> Ê  É   ÈÌ  ËÍÒ  Ñ   Ð  Ï   Î<)٣(.

.١٥: فاطر)١(
.٩٧: آل عمران)٢(

.٦: العنكبوت)٣(
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بأننـا نـتكلم   :يف حبثنا، وبعد القـول عليهم السالموبعد أن بينَّا املراد من علمهم  

عن العلم احلاصل هلم بالطرق اخلاصة، ال االكتـسايب الـذي حيـصل عليـه مجيـع النـاس             
دي إىل أن هذا الكالم أال يؤ:بالطرق واألسباب االعتيادية، نواجه السؤال التايل، وهو    

وهذا شيء ينفيـه العقـل املؤيـد مـن القـرآن      ؟اشتراكهم يف هذه الصفة مع اهللا عزَّ وجلَّ    

:، كما يف قوله تعاىلالكرمي

>@   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7AE  D      C  B<)؟)١

ومن هنا احتجنا إىل بيان الفارق املهم والـرئيس بـني علمـه تعـاىل وبـني علمهـم                 

حيـث  ،رمحـه اهللا كره العالَّمة حممد حسني املظفـر  فنذكر الكالم الذي ذ    ،عليهم السالم 
إن علـم اهللا تبـارك امسـه قـدمي وسـابق علـى املعلومـات، وهـو عـني ذاتـه وعلـة                «:قال

للمعلومات، وأما علم اإلمام احلضوري فال يشارك علم اهللا سبحانه يف شيء من ذلك؛ 
ت فيهم وليس بعلـة للمعلومـات، وإمنـا    ألنه حادث ومسبوق باملعلومات، وهو غري الذا      

فال ينبغـي أن يتـوّهم ذو بـصرية        .حضوره عندهم مبعىن انكشاف املعلومات لديهم فعًال      
بأم مشاركون له تعاىل يف هذه الصفة، وأن القـول باحلـضوري مـن الـشرك أو الغلـو؛         

هـوب  ذاته، وعلمهم عرضي مولى أن علمه تعاىل عني    ع.الختالف الِعْلمني يف الصفة   
.)٢(»وممنوح منه جل شأنه، فلم يبق جمال لدعوى احتاد الِعلمني بتاتًا

غري .. .«يف كتابه الغدير، حيث قال فيهقدس سرهوكذا ما ذكره العالَّمة األميين   
حمدود ال حمالة كمًَّا وكيفًا، وعارض لـيس بـذايت،   -بلغ ما بلغ-أن علم هؤالء كلهم  

دء وايـة لـيس بـسرمدي، ومـأخوذ مـن اهللا سـبحانه       ومسبوق بعدمه ليس بأزيل، وله ب   

.٦٥: النمل) ١(
.١٢املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )٢(



٤٩.............................................................................................................عليه السالمالفرق بين علم اإلمام: المبحث الثاني

.)١(»وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو

نفـى  .. .«:-حتت عنوان تـوهُّم ودفـع    -يف كتابه  أيضًاوقال الشيخ حممد مجيل     

بعض املتوهِّمني علم اإلمام احلضوري، بدعوى أن القول باحلضوري يستلزم مشاركتهم
.»يف هذه الصفة، فالقول باحلضوري يستتبع الشرك والغلوهللا تعاىل عليهم السالم

بـأن إحاطـة علمهـم باملعلومـات لـيس علـى وجـه العلِّيـة               :وهو مندفع «:مث قال 
واملعلولية؛ ضرورة أن العلم ـذا املعـىن مـن خـصائص ذات الواجـب املتعـال، الـيت ال                 

.)٢(»يشاركها املمكن فيه قطعًا

ــا جنــده   ــضًاوهــذا م ــض أي ــالم بع ــن بعــض   يف ك ــة ع ــاء يف صــدد اإلجاب العلم
.اإلشكاالت على نظرية اإلمامة

فإن كان يعين أن اإلمام علمه ذايت كعلـم البـارئ تعـاىل ال            .. .«:قدس سره  قال

حيتاج إىل التعلم، فذلك ما ال يدعيه أحـد مـن النـاس، وإمنـا املـدَّعى كونـه معلَّمـا مـن          
إليه الناس يف أمـور دينـهم ودنيـاهم،    مجيع ما حيتاج صلى اهللا عليه وآله وسلم    الرسول

وُمفهَّما من اهللا علم التأويل، حبيث ال يشذ عنه حكم واقعة من الوقائع، وال ُيسأل عن 
شيء إال وهو يعلمه من كتاب اهللا، علمًا ال تغري فيـه وال تبـديل وال اخـتالف، ولـيس                  

.ري االجتهادعلمًا اجتهاديًا، وحكمًا نظريًا، خيتلف باختالف النظر، ويتغري بتغ

هذا املعىن املدَّعى، فليس هذا علمًا ذاتيًا، وإمنا هـو علـم مـن        .بذاته :وإن عىن بقوله  
الكتاب والسنة وليس خبارج عنهما، لكنـه علـم يقـيين ال يتطـرَّق عليـه التبـدُّل واالخـتالف           

.)٣(»...ايببتبدل األنظار واختالف االعتبار، فيخطي تارة وطورًا يصيب كحال أئمة

.٥٣، ص ٥األميين، عبد احلسني، الغدير، ج)١(
.١٥-١٤، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج )٢(
.١٠٣ص ثين عشر عليهم السالم،المنار اهلدى يف النص على إمامة اين، علي، البحرا)٣(
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ومن خالل ما ذكره العالَّمة املظفر ومن تبعه يف هذا املقام، جند أن الفارق واضح 

،عليه السالمأن حقيقة العلم يف اهللا تعاىل غريها يف املعصوم:يف هذا الشأن، وملخصه
فذاك من سنخ الذاتيات، وهذا من سنخ العرضيات، فال يبقى أي توهم هلـذا الكـالم،              

.مات وعلَّة هلا، وهذا متأخر عنها وليس بعلَّة هلاوذاك متقدم على املعلو

وهذا املبحث وإن كان حقه أن يؤخر إىل الفصل األخري؛ حيث إنه من الـشبهات       
-اليت تورد على هذه النظرية بعد بياا وقيام الدليل عليها، إال أننا قدمناه هنا وجعلناه    

للموضـوع، للحاجـة الـضرورية      يف املقدمات والبحوث التمهيدية     -تبعًا لبعض العلماء  

عليـه  إىل بيانه يف كثري من املوارد، فهو سريع اإلتيان إىل ذهن القارئ عـن علـم اإلمـام             
فكل دليل يقرأه على العلم املطلق يرى أنـه يتنـاىف مـع هـذا التـصور والتـوهم                    ،السالم

.املذكور، فيورده عليه

ادر إىل األذهـان مـن   فهو عام يف وروده على أغلب األدلة من جهة، وسريع التبـ         

.جهة ُأخرى، فسوَّغ للباحث أن يقدِّمه يف املباحث العامة للموضوع



٥١

املبحث الثالث

التطور والسري التارخيي هلذه املسألة

-حيـان يف بعـض األ   -لمـسائل ُيعـني الباحـث     إن الكالم عن اجلذور التارخيية ل     
إىل نتائج مهمة ودقيقة؛ حيث تفتح له على َفْهم الكثري من األمور اليت تنفعه يف التوصل

أبوابًا وآفاقًا واسعة على بعض جهات املـسألة، والتـداعيات الـيت جعلتـها ُتثـار يف ذلـك           
الوقت الذي ُأثريت فيه، وذه الطريقة والصياغة اخلاصة، وما هي األسباب اليت جعلتها 

باقي املـسائل تطرقنـا   تتوسع وتتعمق هكذا تعمُّق؛ ومبا أن مسألتنا هذه ليست ببدع عن      

:، فنقولأيضًاإىل هذه اجلهة 
بدأ يف بدايات القرن األول للـهجرة، إال      عليه السالم  إن الكالم عن علم اإلمام    

سواء من ِقَبل النيب،عليهم السالمأنه كان على مستوى بعض املبادرات من املعصومني
صـلى اهللا  كمـا يف قولـه     ،عليـه الـسالم    يف حق أمري املـؤمنني    صلى اهللا عليه وآله وسلم    

:عليه وآله وسلم
.)١(»...أنا مدينة العلم وعلي باهبا.. .«

. ٤٢٥، واألمـايل، ص  ٢١٠، ص٢الصدوق، حممد بـن علـي، عيـون أخبـار الرضـا عليـه الـسالم، ج               )١(
النيسابوري، احلاكم، املستدرك علـى  : أيضًاو.٥٥، ص ١١الطرباين، سليمان، املعجم الكبري، ج    : وكذا

.١٢٦ص،٣الصحيحني، ج



بحوث تمهيدية:الفصل األول.......................................................................................................................................٥٢

:صلى اهللا عليه وآله وسلموكما يف قوله

:إنــي قــد تركــت فــيكم أمــرين لــن تــضلوا بعــدي مــا إن متــسكتم هبمــا  .. .«

تـى  كتاب ا، وعرتتي أهل بييت؛ فإن اللطيف اخلبري قد عهد إيل أهنما لـن يفرتقـا ح      

ومجــع -كهــاتني :وال أقــول-ومجــع بـني مــسبحتيه  -يـردا علــي احلــوض كهــاتني  

فتمــسكوا هبمــا ال تزلُّــوا وال  فتــسبق إحــدامها األُخــرى، -بــني املــسبحة والوســطى 

.)١(»تضلُّوا، وال تقدموهم فتضلوا

إىل علمهـم  )صـلَّى اهللا عليـه وآلـه   (فإن يف هذا احلديث إشارًة واضحًة من الـنيب        

كمــا يـأيت االســتدالل بــه إن شـاء اهللا تعــاىل، وغـري ذلــك مــن    ،علــيهم الـسالم ملطلـق ا
األحاديث الدالة على علم اإلمام الواسع، أم من ِقَبل أمري املؤمنني نفسه عنـدما يـتكلَّم             

:عليه السالممع القوم يف مقام احملاجة واملخاصمة وغريها، كقوله

ــلوني قبـــل أن تفقـــدوني، ف  « ــا النـــاس، سـ ألنـــا بطـــرق الـــسماء أعلـــم منـــي بطـــرق   أيهـ

.)٢(»...األرض

:عليه السالموقوله

ألـف بـاب مـن العلـم، كـل بـاب منـها        صلى ا عليه وآلـه وسـلم      رسول ا علمين«

.)٣(»يفتح ألف باب

:أنه قالعليه السالموكما ورد عنه

!يعرفنا حق معرفتنا وأنكر فضلنايا سلمان، الويل كل الويل ملَن ال«

.٤١٥، ص ٢الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج )١(
.١٣٠، ص ٢خطب اإلمام علي عليه السالم، ج البالغة، ج )٢(
.٣٠٨، ص ٢النعمان، أبو حنيفة، شرح األخبار، ج )٣(
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؟أم سليمان بن داود،صلى ا عليه وآله وسلمحممد:يا سلمان، أميا أفضل

.صلى اهللا عليه وآله وسلمبل حممد:فقال سلمان

:قال

فهذا آصف بن برخيا قـدر أن حيمـل عـرش بلقـيس مـن مكانـه إىل سـليمان يف            

طرفـة عــني؛ إذ كــان عنــده علــم مــن الكتــاب، وكيــف ال أفعــل أنــا أضــعاف    

أنزل ا على شيث بـن آدم مخـسني صـحيفة،    ! ؟علم ألف كتابذلك وعندي   

وعلى إدريس ثالثني صحيفة، وعلى إبـراهيم عـشرين صـحيفة، وعلـم التـوراة واإلجنيـل             

.والزبور والفرقان

:قال.صدقت يا سيدي:فقال

إن الشاك يف أمرنا وعلومنـا كـاملمرتي يف معرفتنـا وحقوقنـا،      -يا سلمان -علما

تنــا يف كتابــه يف غــري موضــع، وبــين فيــه مــا وجــب العمــل بــه، وهــو غــري     وقــد فــرض والي

.)١(»مكشوف

ولكن هذه العملية مل تتجاوز أن تكون إشارات وجيزة األلفـاظ واسـعة املعـىن يف         

ذاا؛ إال أن الصحابة يف ذلك الوقت مل يبدر منهم أي استفسار أو تـساؤل عـن حقيقـة           
هذا البحث مـسكوتًا عنـه بـني عامـة النـاس إىل           هذا العلم وحدوده؛ األمر الذي جعل       

.فترة ليست بالقليلة

بعـد هـذه   علـيهم الـسالم  وأما إذا رجعنا إىل النصوص الواردة عـن أهـل البيـت    
وبشكل واسـع إىل  -الفترة، جند أن املسألة قد شاع الكالم واحلديث عنها بني املسلمني   

يف تراثنا احلديثي عـدة روايـات ُتنبـئ     يف أوائل القرن الثاين للهجرة؛ فقد ُوِجد      -حد ما 

.١٨الطربي، حممد بن جرير، نوادر املعجزات، ص )١(
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عن وجود كمٍّ هائل من األسئلة حول علم اإلمام وحدوده، مما ُيستكشف منـها وجـود        
بعــض الــشبهات املطروحــة آنــذاك، أو ال أقــل التــساؤالت اجلــادَّة، وعــن نيــة صــادقة    

.من هذه اجلهةعليه السالموسليمة، وإمنا رد معرفة مقام اإلمام

:قالعليهم السالمفرفعن أيب جع

ــيهم        « ــة علـ ــا مفرتضـ ــصفون أن طاعتنـ ــةً، ويـ ــا أئمـ ــا وجيعلونـ ــن قـــوم يتولونـ عجبـــت مـ

ــه وســـــلم  كطاعـــــة رســـــول ا ــلى ا عليـــــه وآلـــ ــهم،  ،صـــ ــم يكـــــسرون حجتـــ ثـــ

وخيــصمون أنفــسهم بــضعف قلــوهبم، فينقــصون حقنــا ويعيبــون ذلــك علــى مــن    

ون أن ا تبــارك وتعــاىل  أتــر! أعطــاه ا برهــان حــق معرفتنــا والتــسليم ألمرنــا    

افرتض طاعة أوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم أخبار السماوات واألرض، ويقطـع عنـهم      

»!؟مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم

:فقال له محران

ُجعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بـن أيب طالـب واحلـسن واحلـسني          

قيامهم بدين اهللا عزَّ ِذكُره، وما ُأصيبوا من قتـل الطواغيـت    وخروجهم و عليهم السالم 
؟إياهم والظفر م حىت ُقِتلوا وُغلبوا

:عليه السالمفقال أبو جعفر

يــا محــران، إن شـــاء ا تبــارك وتعــاىل قـــد كــان قــدر ذلـــك علــيهم وقـــضاه        «

م علـم إلـيهم   ثـم أجـراه، فبتقـد   )ويف نـسخة االختبـار  (وأمضاه وحتمه على سبيل االختيار   

  عليـه وآلـه وسـلم    من رسـول ا قـام علـي واحلـسن واحلـسني، وبعلـمٍ صـمت       صـلى ا

ــا، ولــو أهنــم  ــن صــمت منيــا محــران-م-   عــز حيــث نــزل هبــم مــا نــزل مــن أمــر ا

وجل، وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا ا عز وجل أن يدفع عنهم ذلك، وأحلُّـوا عليـه      



٥٥....................................................................................................التطور والسير التاريخي لهذه المسألة: المبحث الثالث

الطواغيت وذهاب ملكهم، إذاً ألجـاهبم ودفـع ذلـك عنـهم، ثـم      يف طلب إزالة ملك   

كــان انقــضاء مــدة الطواغيــت وذهــاب ملكهــم أســرع مــن ســلك منظــوم انقطــع      

لـذنب اقرتفـوه، وال لعقوبـة    -يـا محـران  -فتبدد، وما كان ذلـك الـذي أصـاهبم     

معــصية خــالفوا ا فيهــا، ولكــن ملنــازل وكرامــة مــن ا أراد أن يبلغوهــا، فــال    

.)١(»تذهنب بك املذاهب فيهم

مبـىن  عليـه الـسالم  سألت أبا عبد اهللا:ويف حديث آخر عن هشام بن احلكم قال 
!كذا وكذا :يقولون:عن مخسمئة حرف من الكالم، فأقبلت أقول

:فيقول:قال

.كذا وكذا:قل

جعلت فداك، هذا احلالل وهذا احلرام، أعلم أنـك صـاحبه وأنـك أعلـم                :قلت

.س به وهذا هو الكالمالنا

:فقال يل

حيـتج ا تبـارك وتعـاىل علـى خلقـه حبجـة ال يكـون عنـده         يا هـشام ال  )٢(ويك  «

.)٣(»كل ما حيتاجون إليه

بـأن اإلمـام     :مستنكرًا على َمن يقول   -يقولعليه السالم  وهذا اإلمام الصادق  

:-ال يعلم مبماته 

.٢٦٢، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج )١(
وهـي  ] وحيـك  [ بعـضها  ويف،هذه الكلمة ليست يف بعـض النـسخ  ذكر احملقق للكايف الشريف أن       )٢(

، هامش ٢٦٢، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج : ُأنُظر.كلمة يستعمل يف موضع رأفة    
. ٥رقم 

.املصدر نفسه)٣(
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.)١(»فليس ذلك حبجة  على خلقه! ؟أي إمام ال يعلم ما يصيبه وإىل ما يصري«

:عليه السالمويف رواية أخرى عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهللا

.)٢(»ال أدري:إن ا ال جيعل حجة يف أرضه يسأل عن شيء فيقول.. .«

فهذه مجلة من األخبار اليت تلهج بوجـود بعـض االعتراضـات والـشبهات حـول                 
.عليهم السالمة عنها األئمةهذه املسألة، تصدَّّى لإلجاب

وهناك روايات كثرية يف هذا املعىن تركت نقلها هنا رومًا لالختصار، وأوكلتها إىل   
.عليهم السالمالفصل الثاين، يف مقام االستدالل على علمهم املطلق واحلاضر

أمــا التوسُّــع الواضــح وامللحــوظ الــذي شــهدته الــساحة العلميــة حــول هــذه 
-أي يف عـصر الغيبـة   -اء بعد عصر حضور األئمـة بـني النـاس         املسألة، فهو ما ج   

الـيت بلـت ثياـا واضـمحلَّ      -أن يلبس هذه الـشبهات     هموذلك عندما حاول بعض   
ثيابًا جديـدة ُأخـرى، فابتـدر       -)صلوات اهللا عليهم  (وجودها بني أتباع أهل البيت      

ىل اإلجابة عنها من بعض املغرضني إلثارا مرة ُأخرى؛ األمر الذي اضطر العلماء إ
ــاىف     ــاس، إال أن بعــض األجوبــة كانــت تتن جديــد، وبأســلوب وطريقــة يفهمهــا الن

مـع هـذه العقيـدة، فجـاءت علـى إثـر ذلـك بعـض املؤلفـات حتقيقـًا هلـا                    )بظاهرها(
واستدالًال عليهـا، بأدلـة عديـدة وأسـاليب خمتلفـة، فتوسـعت يف العـصور املتـأخرة                 

ء حول هذه املسألة، وصـارت األقـوال تتزايـد شـيئًا      توسُّعًا واضحًا، واختلفت اآلرا   
فشيئًا، حىت وصلت إىل أربعة أقوال رئيسية، تستبطن اجتاهات فرعيـة، كمـا سـوف              

.يأيت بيانه يف الفصول الالحقة إن شاء اهللا تعاىل

.٥٨املصدر نفسه، ص) ١(
.٢٢٧املصدر نفسه، ص )٢(
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َّـ االحتماالت اِّـتصوَّرة َّـ سبب تـأخُّر الـسؤال عـن هـذه اِّــسألة إُّـ                :تنبيه

القرن الثاني

ملـاذا مل  :سؤال يتردد يف ذهن القارئ الـذي يطلـع علـى هـذا املبحـث، وهـو        َثمَّة
صلوات اهللا عليهما وعلى من جاء بعدمها مـن  (يسأل أصحاب النيب وأتباع اإلمام علي   

إثارـا بـني   )صـلى اهللا عليـه وآلـه   (عن هذه املسألة املهمـة، والـيت حـاول الـنيب       )األئمة
؟قيْت مسكوتًا عنها زهاء مئة عام أو يزيدوِلَم ب؟الناس وتوضيحها هلم بنفسه

ويف مقام اإلجابة عن هذا السؤال توجد عدة احتمـاالت، نطرحهـا علـى شـكل           

:نقاط

قد يكون السبب يف تأخُّر اخلوض يف هذه املـسألة هـو عـدم تـوفر الذهنيـة           :أوًال

.املدركة هلذه املسألة

اخلـواص منـهم حيـث    خـصوصاً  -أا واضحة يف نفسها ومسلمة عندهم  :ثانيًا

غاية األمر أم مل يلتفتوا للمالزمات املترتبة عليها، -كان منهم َمن ُعرف بعلمه باملنايا
واحملاذير املوجودة واملستلزمة من القول ا؛ لعدم انفتـاح املـسلمني علـى بعـض العلـوم           

فاسـدًا حبكـم   اليت ُتبيِّن املالزمات بني األشياء، وأن الشيء إذا لزم منه أمر فاسد يكـون               
العقل، فبدأت ُتوجَّه األسئلة ألصـحاب األئمـة ـذا الـصدد؛ األمـر الـذي أجلـأهم إىل          
سؤال أئمتهم بذلك، وهذا ما يشعر به حلن الروايات والسؤال الذي طرحه محران وغريه 

.من األخبار األخرى

ة عـن   أن تكون إثارة هذه املسألة يف القـرن الثـاين ناشـئ           -أيضًا-وحيتمل:ثالثًا
قصور يف فهمهم وضعف يف اعتقادهم، األمر الذي كـان قـد أغـىن الـصحابة والتـابعني          

.عليهم السالماُألَول عن السؤال وطلب التوضيح منهم
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وميكن أن يكون النيب هو الـذي تـرك الـدخول يف تفاصـيل هـذه املـسألة؛            :رابعًا

صلحة التـدرج يف  ملصلحة يعلمها، كمـا يف تركـه لـبعض األحكـام غـري مبينـة للنـاس ملـ                
إن النيب ُأِمر بترك تفاصيلها إما لعدم استعداد النـاس لتقبلـها،            :، فقد يقال  )١(األحكام  

.أو ملصلحة أخرى يف التأخري

وهناك احتمال آخر، وهو أن الصحابة وَمـن جـاء بعـدهم أدركـوا هـذه        :خامسًا
كما تغافلوا عن كثري من املسألة، وخطر إىل أذهام ما يلزم منها، إال أم تغافلوا عنها     

أمثاهلا؛ إمهاًال منهم، كما يشهد لذلك الواقعة اليت حصلت مع أمري املؤمنني عندما تكلَّم  

عليهم السالم، أو أم سألوا عن تفاصيل علم األئمة)٢(عليه السالمعن دعاء اخلضر
.وتلقوا اإلجابة عنها، ولكن ضاعت ومل تصل إلينا

: يات القرآنيـة بالتـدرج لتحـرمي اخلمـر علـى مـن أراد الـدخول يف الـصالة، فقـال تعـاىل               فقد جاءت اآل   )١(
>z  y    x  w  v  u  t  s ...<وبعد أن وجدت األرضية      ٤٣: النساء ،

!  "  #  $  %       &  '  )  <: لتقبل احلكـم القـاطع واألخـري جـاء قولـه تعـاىل            
.٩٠: املائدة>(   *  +  ,  -  .  /

.٣٣١، ص ٣ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال األعمال، ج :رُأنُظ)٢(



٥٩

املبحث الرابع

العلم املطلق واإلشائي الذي نبحث عنهحدود

والــنقض ،عليــه الــسالمال شـك وال ريــب بــأن الكــالم يف مــسألة علــم اإلمــام 

رج عن حمل الرتاع ختصصًا، واليت مل ختاملسائل اليت مل   إمنا كان حول  واإلبرام بني العلماء    
ر مل يـرد  مطلق وحاضـ  عليهم السالم  يدل العقل على استحالتها، فمن تبنَّى أن علمهم       

من كالمه ما يعم املسائل اليت توافق العلماء علـى اسـتحالتها، وكـذا احلـال بالنـسبة إىل        
لـو شـاءوا أن حييطـوا    علـيهم الـسالم  من يرى أن علمهم إشائي؛ فإنـه ال يـدعي أـم         

ألمكنهم ذلك، بل هذه املسألة غري منظورة يف كالم كل مـن تكلـم             -مثًال-بالواجب
.حول هذا املوضوع

يف مسألة إحاطـة املمكـن بالواجـب، والـيت اتفـق العلمـاء علـى أـا غـري                 :فمثًال
عليـه  مل يـرد املثبتـون لعلـم اإلمـام       -كما ثبت ذلـك يف حملـه      -ممكنة، وأا من اُملحال   

إثباا هلم، فهذه القضية اخلارجة ختصصًا غـري منظـورة يف كالمنـا قطعـًا، وال يف         السالم

.صريح من ِقَبل كبار علمائنا باالستحالةكالم العلماء كذلك؛ للت

أن اإلنـسان جاهـل حبقيقـة ذات الواجـب     .. .«:قـدس سـره  قـال الـسيد اخلـوئي   
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صـلى اهللا عليـه وآلـه    تعاىل، وال يتمكَّن من اإلحاطة بُكنه ذاته سبحانه، حىت نبينا حممد   
.)١(»...وذلك الستحالة إحاطة املمكن بالواجب؛وسلم

هلذه املـسألة، بـل هـو يف املـسائل الـيت مل تكـن مـن هـذا          فالكالم هنا ليس شامًال   

.القبيل

ــارة العالَّمــة الطباطبــائي إال أن الظــاهر يف النهايــة، أن إحاطــة رمحــه اهللا مــن عب

.املمكن بذاته ليس من اُملحال، وأا من املمكنات، بل إا األصح عنده

أو يعمـه    ؟بنفـسه  وهل خيتص العلم احلضوري بعلـم الـشيء       .. .«:رمحه اهللا قال

ذهـب املـشاؤون إىل األول، واإلشـراقيون إىل    ؟وعلَم العلَّة مبعلوهلا وعلَم املعلول بعلَّته 
.)٢(»...الثاين، وهو احلق

مـن هـذا الكـالم لـيس احلـضور والعلـم الـذي يـستلزم                قدس سره  غري أن مراده  

، وهي حاضـرة عنـده   اإلحاطة بالواجب، بل مبعىن أن املعلول يعلم بعلَّته علمًا وجدانيًا         
.. .«:بالضرورة، وهذا ما يدل عليه مـا يـأيت بعـد عبارتـه املتقدمـة بقليـل، حيـث قـال                

وكذلك العلة حاضرة بوجودها ملعلوهلا الرابط هلا، القائم ا، املستقل باسـتقالهلا، فهـي    
.)٣(»معلومة ملعلوهلا علمًا حضوريًا إذا كانا جمردين، وهو املطلوب

مـا يف كـالم   ؛ نعرف أن ما ذكره السيد اخلـوئي ال يتنـاىف مـع    وعلى هذا األساس  
.رمحه اهللالعالمة الطباطبائي

صـلى  ما يظهر من قول الـنيب -املسلَّمة البطالن-وكذلك ال ينايف هذه القاعدة 

.١٧٤، ص ٢الفياض، حممد إسحاق، حماضرات يف أصول الفقه تقريرًا ألحباث السيد اخلوئي، ج )١(
.٣١٨الطباطبائي، حممد حسني، اية احلكمة، ص )٢(
.املصدر نفسه)٣(
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:عليه السالمألمري املؤمننياهللا عليه وآله وسلم

غــريمعرفتـك قحـ عرفــكومـا ،وغـريك غـريي معرفتــهحـق اعـرف مـا .. .«

١(»وغرييا(.

فإنه ليس من قبيل إحاطة املمكن بالواجب، بل مـن حيـث أن معرفتـهم باملقـدار        

.عليهم السالماملسموح واملمكن هلم ال يعرفه أحد غريهم

وكيـف كـان، فالبحــث بـني األعـالم وقــع يف بـاقي املـسائل الــيت مل يتـسامل علــى        
ساعة وغريها من املـسائل الـيت مل ُيحـَسم أمرهـا     استحالتها، أو وجوا، من قبيل علم ال  

.بني األعالم

إن الكـالم يف علـم اإلمـام يـشمل العلـم      «:قـدس سـره    قال العالَّمـة املظفـر    
بالساعة واآلجال واملنايا وغريها، مما ظاهره استئثاره به تعـاىل، والـيت جيمعهـا قولـه                 

:جلَّ شأنه

>Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½È  É  Ì  Ë  Ê
Î  ÍÏÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð<.

ألن النـصوص اخلاصـة صـرحية يف أن اهللا تعـاىل أطلعهـم علـى هـذا العلـم، بــل         
:وبعض اآليات الكرمية مثل قوله تعاىل

>Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É<.

وا نرفع اليد عن ظواهر اآليات والروايات اليت دلت على اختصاصه تعـاىل ـا      

.)٢(»ون خلقه، أو حيمل االختصاص على العلم الذايت دون العرضيد

.٦٠، ص٣جابن شهرآشوب، حممد بن علي، مناقب آل أيب طالب، )١(
.١٢املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )٢(



بحوث تمهيدية:الفصل األول.......................................................................................................................................٦٢

وأما املراد من عموم كمِّية علـم  .. .«:رمحه اهللاوقال صاحب املعارف السلمانية 

اإلمام على القول بعمومه، فهو مشول علمه لكل مـا كـان ومـا يكـون إىل يـوم القيامـة               
بغـري علــم الـساعة واآلجــال   علـى وجـه اإلجيــاب الكلـي، ال اإلجيـاب اجلزئــي اخلـاص     

.)١(»...واملنايا

لكن اخلالف وقـع علـى العلـم يف املوضـوعات           .. .«:وقال حممد مجيل يف كتابه    
اخلارجية اجلزئية الصرفة، بل جترَّأ احلشوية من املدرسة اُألصـولية واألخباريـة بـأن علـم              

ها، مما ظاهره استئثاره ال يشمل العلم بالساعة واآلجال واملنايا وغريعليه السالماخلليفة

.)٢(»...به تعاىل

.٢٩الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص )١(
.١٤، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج )٢(



٦٣

املبحث اخلامس

اختالف العلماء يف دائرة وجوب االعتقاد هبذه املسألة

اختلف العلماء يف مقدار وحدود وجوب معرفة هـذه املـسألة علـى النـاس، بعـد             

رة اتفاقهم على أا واجبة على فئة خاصة، تكون هي القدر املتيقن مـن أقـواهلم املـذكو         
يف املقام، فهناك َمن يرى أنه تكفي املعرفة اإلمجالية؛ لتعذر املعرفة التفصيلية علـى كـثري           

-جـال مـثالً  كالر-يرى أا جتب تفصيًال على بعض املكلفـني       منهم من من الناس، و  
فيجب عليهم على حنو اإلمجال، فَفصَّل بني َمن كان    ما عدا الرجال من املكلفني،    وأما  

رفــة ذلــك عــن غــريه مــن ســائر النــاس، ففــي األول جيــب عليــه املعرفــة باســتطاعته مع
فال جيب علـيهم ـذا النحـو، وهنـاك مـن قـال بوجـوب            ،التفصيلية، وأما سائر الناس   

مـدعاه باألدلـة الكـثرية، ومـبطًال ألدلـة املـانعني            مستدًال علـى    املعرفة التفصيلية مطلقًا؛    
بأمهية هذه املسألة أوالً ، وبـأن املتبـادر مـن    للوجوب املطلق على اجلميع، حمتجًَّا عليهم      

كلمـة املعرفــة هـو العلــم التفـصيلي، وإليــك مـا ُذكــر يف هـذه املــسألة مـن آراء وأقــوال       
:تفصيًال
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ترتب القول بالوجوب وعدمه على النظر َّـ دليل اإلمامة :الرأي األول

مـام، فـإن دلَّ   هذه املسألة إىل ما يدل عليه الـدليل يف اإل       املظفر  لقد أوكل الشيخ    
على وجوب أن يكون اإلمام أعلم املوجودين وجب على َمـن دلَّ عنـده هكـذا معرفـة        

مـن توابـع الـدليل    أيـضاً ذلك واالعتقاد ا، ولكنه يرى أن وجـوب املعرفـة التفـصيلية             
عليـه الـسالم  الدال على وجـوب معرفـة اإلمـام، فـإن دل علـى املعرفـة الشخـصية لـه              

،بأنـه تكفـي معرفتـه إمجـاًال    :، وإن مل يكن كـذلك، وقلنـا      وجبت معرفة علمه تفصيًال   
.فكذلك ال جتب معرفة علمه تفصيًال

:رمحه اهللاقال

هل جيب على حنو -بعد وجوب االعتقاد به   -هو أن علم اإلمام    :األول.. .«

.التفصيل أو يكفي اإلمجال

كــرا إن هــذا االعتقــاد ضــروري، حبيــث يكــون مــن ال يعتقــد ذلــك من   :الثــاين

؟لضروري من الضروريات يف الدين، أوليس األمر كذلك

. فلم جند دليًال يرشدنا إىل وجوب االعتقاد تفصيًال:أما األول

نعم، أقصى ما يدل عليه العقل، هو أن اإلمام جيب أن يكـون أعلـم النـاس               
فإذا وجب هذا، وجب على القائل باإلمامة االعتقاد بذلك، ألنه من شؤون اإلمامة 

زمها، وَمن أرشده الدليل إىل التفصيل وجب عليـه االعتقـاد مبـا وضـح لديـه،              ولوا

وكيـف نـستطيع أن نقـول بوجـوب االعتقـاد        .. .ألنه من شـؤون اإلمامـة عنـد ذاك        
بالتفـصيل مطلقـًا، واملعرفـة التفـصيلية متعـذِّرة ملثـل النـساء واألطفـال، بـل وعامــة          

.)١(»...الناس

.١٠١املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص )١(
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العلم من الناس وعامتهم التفصيل ب أهل :الرأي الثاني

يف هذه املسألة بني اخلواص وأهل العلم، وبـني  رمحه اهللا   لقد فصَّل السيد الالري   
العامة من باقي الناس، فتجب املعرفة التفـصيلية علـى القـسم األول، واإلمجاليـة علـى             

.الثاين؛ لعدم القدرة على ذلك من ِقَبل العامة من الناس

علـم األمـام مـن حيـث الكميـة والكيفيـة وإن مل        إن معرفة .. .«:قدس سره  قال

إما لعدم الضرورة فيها أصًال، وإما ألن الضرورة فيها    .. .تكن كسائر العقائد الضرورية   
ضرورة خاصة باخلواص من أهل العلـم، ال ضـرورة    -كما هو األصح  -على تقديره 

.)١(»...عامة يعلم ا حىت النسوان

.. .«:رمحـه اهللا ؛ حيث قال)شهيد احملراب(ضي وتبعه على ذلك السيد علي القا    

من قبيل االعتقادات   عليه السالم  إن القول بكون معرفة علم اإلمام      :وحاصل الكالم 
املطلقة واليت جيب حتصيل العلم فيها على مجيع املكلني إفـراط، كمـا أن القـول بكوـا                  

وسـط يف ذلـك   مشروطة وليست واجبة على اجلميع تفريط، ولكن الصحيح هو احلد األ  
من حيث الكميـة والكيفيـة واجبـًا        عليه السالم  وهو عبارة عن كون معرفة علم اإلمام      

.)٢(»...على اخلواص، أي على أهل العلم من الناس فقط

وجوب اِّـعرفة التفصيلية على جميع الناس:الرأي الثالث

راه اختـار  أما إذا رجعنـا إىل بعـض احملققـني الـذين تطرَّقـوا هلـذا البحـث، فإننـا نـ          

وجوب املعرفة التفصيلية على اجلميع؛ مستندًا إىل أدلة كثرية من العقل والنقل، بعـد أن    
ناقش أدلة القول باختصاصه على اخلاصة من أهل العلم، فذكر أن االنـصراف ممنـوع؛           

.١٨٢نية، ص الالري، عبد احلسني، املعارف السلما)١(
).نقًال بالترمجة(٦٢القاضي، حممد علي، مقدمه اي بر كتاب علم اإلمام، ص )٢(
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)املعرفــة(ألنــه خــالف األصــل والظــاهر مــن كلمــات اللغــويني يف التفريــق بــني لفــظ   
.)العلم(و

أمـا األمـر األول ففيـه    .. .والذي يستحق البحث يف هـذا املقـام أمـران       .. .«:قال

:قوالن

وجوب املعرفة املطلقة، مبعىن أن االعتقاد مباهيـة علـم اإلمـام ومقـداره             :أحدمها

.واجب مطلقًا على كل األفراد، دون فرق بني اخلاصة والعامة من الناس

عتقـاد مباهيـة علـم اإلمـام      وجوب املعرفة القهرية، مبعىن أن وجـوب اال        :ثانيهما

...ومقداره متوقِّف على اخلواص من أهل العلم

.)١(»...القول األول هو األرجح، وسيأيت بيان دليله

.قام توخيًا لالختصاروقد ذكر أدلة كثرية على مدَّعاه، أعرضنا عن ذكرها يف امل

تنبيهات

-العلمـاء واحملققـون   واليت تبناهـا  -األقوال اليت ذكرت يف املقام    بعد أن الحظنا    
:الضرورية، وهيمور بعض األجيب التنبيه على 

ما نستفيده من مجموع األقوال:األمر األول

من خالل ما تقدم من أقوال حول االعتقاد ذه املسألة بني األعالم، نستفيد أن          

مي، هناك قامسًا مشتركًا بني األقوال، ميكن أن يكون قـدرا متيقنـًا يقطـع بـه القـارئ الكـر        
ومـن تـسنَّى لـه      -وهذا القدر املتيقن واملشترك بني األقوال هو أن اخلواص مـن النـاس            

جيب عليهم معرفتها واالعتقاد ا قطعًا؛ حيث إن غاية مـا نـاقش    -معرفة هذه املسألة  

.٢٣، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج )١(
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به املانع للمعرفة التفصيلية، هو بيـان أـا متعـذرة علـى مثـل العـوام عمومـًا، أو علـى              
فلـم ينـاقش يف   -وهـم اخلـواص  -باخلصوص، أما غريهم من الناس النساء واألطفال   

وجوبه عليهم تفصيًال؛ فيكون هو القـدر املتـيقن مـن هـذا املبحـث، وحينئـذ ميكننـا أن                 
إن البحث واخلوض يف هذه املسألة من وظائف العلمـاء واملـتعلمني وواجبـام،      :نقول

.وأا واجبة عليهم بالوجوب العيين

في حقيقة هذا الوجوب وماهيته:األمر الثاني

يتـردد سـؤال يف الـذهن حــول الوجـوب الـذي أثبتــه العلمـاء واحملققـون يف هــذه        

مبعـىن أن احلـاكم ـذا الوجـوب علــى     ؟املـسألة، فهـل هـو وجـوب شـرعي، أو عقلــي     
املكلفني هل هو الشارع املقـدس، أم أن احلكـم مبثـل هـذه املـسائل لـيس مـن خمتـصات          

؟كفل بذلك هو العقلالشرع، وإمنا الذي يت

إن الوجــوب هنـا شــرعي، لكــان ذلــك دلـيًال علــى أن املــسألة قابلــة   :فلـو قلنــا 

لإلثبات من خالل األدلة الشرعية، واليت هي من قبيل اآليات والروايات، وكـذا احلـال             
.إن الوجوب قد دل عليه الشرع والعقل:فيما لو قلنا

انطوى حتت املسائل الـيت يـتعني      ،الصرف إنه من الوجوب العقلي    :وأما إذا قلنا  

.على املكلف حتصيل الدليل مبعزل عن الشرع

مـن صـغريات وجـوب    عليـه الـسالم  أن وجوب معرفة علـم اإلمـام      :فقد يقال 

املعرفة، وهو وجوب عقلي باالتفاق، وميكن استفادة هـذا الكـالم مـن ظـاهر عبـارات                  
.)١(بعض احملققني يف هذه املسألة

الل تتبـع كلمـات مـن حبـث حـول هـذه املـسألة، أن هـذا         والذي يظهر لنا من خ  

.٢٣، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج )١(
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من مبحثنا هـذا،  كما تقدم نقل كلمام يف األمر األول ،أيضًاالوجوب شرعي وعقلي  
عند الكـالم عـن الـدليل الـذي يكفـي      ،ما سوف يأيت يف األمر الثالث      أيضًاويدل عليه   

.إلثبات هذه املسألة

ثبات هذه المسألةفي الدليل الذي يكفي في إ:األمر الثالث

ذهب املشهور من العلماء إىل أن املسائل االعتقادية ال جيوز ألحـد مـن املكلفـني              
التقليد فيها إطالقًا، وأن الواجب على كل مكلف أن حيصل على الـدليل الـذي ُيثبـت                 
بواسطته معتقداته، إال أم اختلفوا يف املقدار الـذي يكفـي يف االسـتدالل علـى بعـض              

ال -كالتوحيد مثًال-قادية، بعد أن اتفقوا على أن املسائل األساسية منهااملسائل االعت
. بد أن حيصل للمكلف اليقني ا، وأن يكون دليله قطعيًا

أما باقي املسائل املتفرعة على أصول املعتقدات، فقد اختلفوا فيهـا، فهـل يكفـي          

؟نية كذلكفيها الظن املعترب، أم جيب أن تكون األدلة عليها قطعية ويقي

فذهب مجع من كبار علمائنـا إىل كفايـة الظـن املعتـرب، والـذي قـام الـدليل علـى            
.حجيته يف إثبات بعض املسائل االعتقادية، وهي املسائل اليت يكفي التسليم ا

وقبل اخلوض فيما هو الصحيح من اآلراء يف املقام، ينبغي التنبيه على أن املسائل 
:االعتقادية على حنوين

ما جيب حتصيل العلم واملعرفـة بـه، وعقـد القلـب وتوطينـه علـى               :حو األول الن

كالتوحيــد وأصــل النبــوة وغريمهــا مــن املــسائل -أي جيــب اجلــزم بــه-املعلــوم بذاتــه
.االعتقادية األولية، وهذا النوع جيب أن تكون أدلته قطعية ويقينية

ال جيـب انعقـاد القلـب      ما يكفي التسليم به والتبـاين عليـه فقـط، و           :النحو الثاين 

عليه، كالتفاصيل املرتبطة بالرجعة والشفاعة وحنومها من املسائل املتفرعة علـى أصـول             
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املعتقدات، وهذا النوع يكفـي إلثباتـه الـدليل الظنِّـي املعتـرب، وال جيـب أن يكـون دليلـه           
.قطعيًا

ر كالم بعد أن ذك  -يف فرائده؛ فإنه  رمحه اهللا   وهذا التقسيم ذكره الشيخ األعظم    

مث إن حمل الكالم يف كلمـات هـؤالء األعـالم غـري           .. .«:قال-األعالم يف هذه املسألة   
منقح، فاألْوىل ذكر اجلهات اليت ميكـن أن يـتكلم فيهـا، وتعقيـب كـل واحـدة منـها مبـا                   

وهـي  -إن مسائل أصـول الـدين  :-مستعينًا باهللا -يقتضيه النظر من حكمها، فنقول  
وإن ترتـب علـى    ،ًال وبالذات إال االعتقـاد باطنـًا والتـدين ظـاهرًا          اليت ال يطلب فيها أو    

:على قسمني-وجوب ذلك بعض اآلثار العملية

غري مشروط حبـصول العلـم   ،ما جيب على املكلف االعتقاد والتدين به       :أحدمها
.كاملعارف، فيكون حتصيل العلم من مقدمات الواجب املطلق، فيجب

والتدين به إذا اتفق حصول العلم به، كـبعض تفاصـيل           ما جيب االعتقاد     :الثاين
.)١(»...املعارف

رحه علـى الكفايـة   يف شـ قـدس سـره   وقد صرَّح ذا التفريـق احملقـق األصـفهاين        

أن الواجـب يف بـاب األمـور االعتقاديـة إمـا حتـصيل        .. .«:رمحـه اهللا   ؛ حيث قال  أيضًا
علـوم بنحـو الواجـب املطلـق أو     العلم واملعرفة، أو عقد القلـب علـى املعلـوم مبـا هـو م       

.املشروط، أو عقد القلب على الواقع

فإن كان الواجب حتصيل العلم أو عقد القلب علـى املعلـوم مبـا هـو، فـال جمـال              
إلجراء مقدمات االنسداد، بل باب االمتثال منسد رأسـًا، فـإن الواجـب إمـا هـو نفـس           

ذي ال سـبيل إليـه، ال أن بـاب    حتصيل العلم الذي ال سـبيل إليـه، أو متقـوُّم بـالعلم الـ        

.٥٥٥،ص١تضى، فرائد األصول، ج األنصاري، مر)١(
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.االمتثال العلمي التفصيلي منسد، فيترتل إىل االمتثال العلم اإلمجايل أو الظين التفصيلي

؛ إذ ال أثـر للواقـع حـىت    أيـضاً ومنه يعلم أنه ال جمال حلجية الظن باخلصوص فيـه   

.يترتب على املؤدَّى ترتيًال له مرتلة الواقع

قلب على الواقـع، فـالعلم منجـز للتكليـف وطريـق      وأما إن كان الواجب عقد ال  

االمتثال عقًال، فعند انسداد باب العلم ومتامية سـائر املقـدمات تـصل النوبـة إىل حجيـة        
الظن ولزوم عقد القلب عقًال على الواقع املظنون؛ من باب الترتُّل عن اإلطاعة العلمية     

.)١(»...إىل اإلطاعة الظنية

لسيد أبو احلـسن األصـفهاين يف وسـيلته؛ حيـث قـال     ا أيضًاوصرح ذا التفصيل    

:األمور االعتقادية على قسمني...«:رمحه اهللا

ما يكون املطلوب فيه نفـس املعرفـة واإليقـان بـه، إمـا عقـًال أو شـرعًا            :أحدمها

كمعرفة املنعم وما يرجع إليه من صفاته، ومعرفة النيب، بل اإلمـام بنـاًء علـى األصـح،          
من الواجبات الفرعيـة، كمـا هـو قـول العامـة، وعلـى هـذا يكـون              ومقابل األصح أا    

.اإلمامة مما جتب معرفته شرعًا ال عقًال

مــا يكــون املطلــوب منــه عقــد الطلــب وااللتــزام إمــا عقــًال أو شــرعاً   :والثــاين

ويف كال القسمني إن ُأريد إجراء االستصحاب بالنسبة -مثًال -كتفاصيل الربزخ واملعاد 
املتعلقة ما، كوجوب هذه املعرفة أو هذا االعتقاد وااللتزام فال مانع منه، إىل األحكام 

إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع؛ لتحقق موضوعه وهو اليقني الـسابق والـشك    
هو العقل فال جيري   الالحق، كما يف األحكام الفرعية، وإن كان الدليل على الوجوب         

األحكام الفرعية اليت يكون الـدليل عليهـا هـو           ، كما ال جيري بالنسبة إىل     االستصحاب

.٣٦٩، ص ٢األصفهاين، حممد حسني، اية الدراية، ج )١(
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العقل، ملا تقدم من أن العقل إن أحرز موضوع حكمه فيحكم به قطعـًا، وإن مل حيـرزه              
.)١(»...فال حيكم به قطعًا، فليس مورد شك حىت جيري فيه االستصحاب

أن مـسألة قيـام الظـن    -يف موضع آخـر مـن كتابـه   -وقد ذكر احملقق األصفهاين 

القطـع يف األصـول االعتقاديـة مبنائيـة وخالفيـة بـني العلمـاء، وغـري متفـق عليهـا           مقام  
إشارًة إىل أن املطلوب يف االعتقادات إن كان املعرفة .. .«:قدس سرهبينهم؛ حيث قال

واليقني أو عقد القلب على ما جزم به النفس، فال حمالة ال معـىن حلجيـة الظـاهر لعـدم             
عقد القلب على ما وصل إليه ولو ترتيًال، فال بأس حلجيـة      وإن كان جمرد  . إفادته اليقني 

.)٢(»...الظاهر فيها

وهذا اخلالف واضح ملن راجع كلمات األعالم اليت ُذِكرت يف املقام؛ فقد خالف           
حيث ذهب إىل عدم إمكان االكتفـاء بـالظن يف   ؛قدس سره  يف ذلك اآلخوند اخلراساين   

.املسائل االعتقادية

هل الظن كما ُيتَّبع عند االنـسداد عقـًال يف الفـروع العمليـة،          .. .«:رمحه اهللا قال
املطلوب فيها أوًال العمل بـاجلوارح، ُيتَّبـع يف األصـول االعتقاديـة املطلـوب فيهـا عمـل         

؟اجلوانح من االعتقاد به وعقد القلب عليه وحتمله واالنقياد له، أو ال

طع به، إال أن بـاب االعتقـاد      الظاهر ال؛ فإن األمر االعتقادي وإن انسد باب الق        
غري منسد، خبالف العمـل بـاجلوارح، فإنـه    -مبا هو واقعه واالنقياد له وحتمله      -إمجاالً  

ال يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إال باالحتياط، واملفروض عدم وجوبه شرعًا، أو 
. عدم جوازه عقًال، وال أقرب من العمل على وفق الظن

، تقريرًا لبحـث الـسيد أبـو احلـسن     ٧٧٨السبزواري، حسن، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، ص       )١(
.األصفهاين

.١، هامش رقم ١٧١، ص ٢اإلصفهاين، حممد حسني، اية الدراية، ج )٢(
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مـع انـسداد بـاب العلـم يف االعتقاديـات لترتيـب األعمـال        ال موجب :وباجلملة

اجلواحنية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فال يتحمل إال ملـا            
هو الواقع، وال ينقاد إال له، ال ملا هو مظنونه، وهذا خبالف العمليات، فإنـه ال حمـيص           

مث ال استقالل للعقل بوجـوب حتـصيل    ...عن العمل بالظن فيها مع مقدمات االنسداد      

الظن مع اليأس عن حتـصيل العلـم، فيمـا جيـب حتـصيله عقـًال لـو أمكـن، لـو مل نقـل                        
باستقالله بعدم وجوبه، بل بعدم جوازه؛ ملا أشرنا إليـه مـن أن األمـور االعتقاديـة مـع               

صًال إىل الترتل عدم القطع ا أمكن االعتقاد مبا هو واقعها واالنقياد هلا، فال إجلاء فيها أ
. إىل الظن فيما انسد فيه باب العلم، خبالف الفروع العملية، كما ال خيفى

وكذلك ال داللة من النقل على وجوبه، فيما جيب معرفته مـع اإلمكـان شـرعًا،        

.)١(»...أيضًابل األدلة الدالة على النهي عن اتِّباع الظن، دليل على عدم جوازه 

عندما تطرَّق إىل هـذا  رمحه اهللا أبو احلسن األصفهاين ذلك السيد  وقد وافقه على  

.املبحث يف كتابه؛ حيث ذهب إىل عدم جواز االكتفاء بالظن يف املسائل االعتقادية

وأما بالنسبة إىل االعتقاد وعقد القلب، فلمـا كـان عقـد القلـب علـى               .. .«:قال

لى إمجالـه، وال حاجـة إىل   واقع الشيء على إمجاله أمرًا ممكنًا، فيعقد قلبه على واقعه ع      
حتصيل الظن وعقد القلب عليه، بل رمبا ال جيوز من هذه اجلهـة، أي مـن جهـة إمكـان      
عقد القلب على واقعه على ما هو عليه، وهذا خبـالف الفـروع العمليـة املطلـوب فيهـا          
عمل اجلوارح؛ فإن العمل على واقع الشيء على إمجاله غري ممكن، فـال بـد مـن الـترتُّل            

.لظن عند عدم التمكن من العلمإىل ا

أن يف األمور االعتقادية اليت جيب فيها املعرفـة وعقـد القلـب ال يـترتل             :فتحصل

.٣٢٩، حممد كاظم، كفاية األصول، ص اآلخوند)١(
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إىل الظن عند عدم التمكن من العلم، ال من حيـث وجـوب املعرفـة؛ ألن الظـن لـيس               
معرفة، وال من حيث وجوب عقد القلب؛ ألن عقد القلـب علـى واقـع الـشيء جممـًال          

األعمال اجلوارحيـة الـيت ال ميكـن العمـل فيهـا علـى واقـع الـشيء علـى            ممكن، خبالف   
.)١(»...إمجاله، فال بد من الترتُّل إىل الظن عند عدم التمكن من حتصيل العلم

يف املـسائل االعتقاديـة   .. .«:يف املقـام قـدس سـره  وكذا ما ذكره احملقِّـق العراقـي      
يف وجوب حتصيل الظن فيها وقيامـه     املطلوب فيها عمل اجلوانح، فقد وقع الكالم فيها       

التحقيق )ولكن(مقام العلم يف وجوب عقد القلب والتدين واالنقياد على طبقه وعدمه 

الثاين؛ فإن االكتفاء بالظن يف األحكام الفرعية واملسائل العملية عند انسداد باب العلـم         
حتيـاط املفـروض   والعلمي فيها إمنا هو من جهة عدم التمكن من حتصيل الواقع إال باال    

عدم وجوبه، أو عدم التمكن منه، فمن ذلك يـتعني حبكـم العقـل األخـذ بـاألقرب إىل         
الواقع والعمل على طبقه، وهذا املعىن ال جيري يف األصول االعتقادية، فإن باب العلـم    

أن بـاب االعتقـاد اإلمجـايل مبـا هـو واقـع األمـر والتـدين          )إال(وإن فرض انسداده فيها     
ه على ما كان غري منسد على املكلف، فال جمال جلريان دليـل االنـسداد فيهـا               واالنقياد ب 

وحينئذ؛ فالواجب أوًال هو حتصيل املعرفة .كي ينتهي األمر إىل وجوب االنقياد مبظنونه
مبا جيب االعتقاد به كمعرفة الواجب تعاىل، وما يرجع إليه من صفات اجلالل واجلمال، 

الذين هـم وسـائط نعمـه، مـع التـدين واالنقيـاد جلميـع           ومعرفة أنبيائه ورسله وحججه     
ذلك، ومع عدم التمكن من املعرفة التفصيلية يعتقد وينقاد مبا هو الواقع بنحو اإلمجال،  

وجوب حتصيل الظن عليه والتـدين واالنقيـاد مبظنونـه، فـال دليـل عليـه؛ لعـدم                 )وأما(
شكر املـنعم، خـصوصاً   حكم للعقل حينئذ بوجوبه، وعدم ثبوت كون مثله من مراتب    

، تقريرا لبحـث الـسيد أبـو احلـسن     ٥٦٢السبزواري، حسن، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، ص       )١(
.األصفهاين
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مع التمكن من االعتقاد اإلمجايل مبـا هـو واقـع األمـر؛ إذ حينئـذ ال إجلـاء يف الـترتل إىل                 
.)١(»...الظن كما كان يف الفروع العملية

ويف قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر يف هذه املسألة؛ فقـد فـصَّل الـشيخ األعظـم      

ل الظـين إذا كـان مبعـىن التـصديق بـه       يف هذه املسألة، وفرق بني األخذ بالدلي      قدس سره 
.ومبا حيتويه من معىن، كما هو رأي بعض العلماء يف معىن حجية الدليل الظين املعترب

إنـه إذا حـصل الظـن      :لكن ميكن أن يقـال    .. .«:قدس سره  قال الشيخ األعظم  

فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق مبقتضى اخلرب عدم تـصديقه علمـًا أو ظنـًا،          :من اخلرب 
وإن أرادوا  .عدم حصول األول كحصول الثـاين قهـري ال يتـصف بـالوجوب وعدمـه              ف

-التدين به الذي ذكرنا وجوبه يف االعتقاديات، وعـدم االكتفـاء فيهـا مبجـرد االعتقـاد          
كما يظهر من بعض األخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبري عما عقد عليـه   

:وله تعاىلالقلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بق

فال مانع من وجوبه يف مورد خرب الواحد، بناًء على أن هذا نوع عمل باخلرب، فإن  

.ما دل على وجوب تصديق العادل ال يأىب الشمول ملثل ذلك

نعم، لو كان العمل باخلرب ال ألجل الدليل اخلاص على وجـوب العمـل بـه، بـل           

مل يكن وجه للعمل بـه يف  -لثبوت التكليف وانسداد باب العلم -من جهة احلاجة إليه   
إن عمـدة أدلـة حجيـة    :مورد مل يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو املفروض، أو يقـال           

.ال تساعد على ذلك-وهي اإلمجاع العملي-أخبار اآلحاد

. ، تقريرًا لبحث الشيخ ضياء الدين العراقي١٨٧، ص ٣الربوجردي، حممد تقي، اية األفكار، ج )١(
.١٣٦: البقرة)٢(
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ول الـدين،  ومما ذكرنا يظهر الكالم يف العمل بظاهر الكتاب واخلرب املتواتر يف أصـ            

.)١(»...فإنه قد ال يأىب دليل حجية الظواهر عن وجوب التدين مبا تدل عليه من املسائل

باالكتفـاء بـالظن يف بعـض املـسائل       أيـضاً قـدس سـره    وقد صرح الـسيد اخلـوئي     

ــال   ــث ق ــك صــراحًة؛ حي ــى ذل ــة، وتبنَّ ــق باألصــول   .. .«:االعتقادي ــا الظــن املتعل وأم
عدم جواز االكتفـاء بـالظن فيمـا جيـب معرفتـه عقـًال،            االعتقادية، فال ينبغي الشك يف    

كمعرفة الباري جلَّ شأنه، أو شرعًا كمعرفة املعاد اجلسماين؛ إذ ال يصدق عليه املعرفة،  
وال يكون حتصيله خروجًا من ظلمة اجلهل إىل نور العلم، وقد ذكرنـا يف حبـث القطـع،       

ع علـى حنـو الـصفتية، فـال بـد مـن       أن األمارات ال تقوم مقام القطع املأخوذ يف املوضو       
حتصيل العلم واملعرفـة مـع اإلمكـان، ومـع العجـز عنـه ال إشـكال يف أنـه غـري مكلـف               

.. .بتحصيله؛ إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغري املقدور

.هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقًا مبا جتب معرفته عقًال أو شرعًا

تباين وعقد القلب عليه، والتـسليم واالنقيـاد     وأما إن كان الظن متعلقًا مبا جيب ال       
له، كتفاصيل الربزخ وتفاصيل املعاد، ووقائع يوم القيامة، وتفاصـيل الـصراط وامليـزان               
وحنو ذلك، مما ال جتب معرفته، وإمنا الواجب عقد القلب عليه واالنقياد له على تقـدير          

تعلق ذه األمور من الظنون به، فإن كان الظن املصلى اهللا عليه وآله وسلمإخبار النيب 
اخلاصة، الثابتة حجيتها بغري دليل االنسداد فهو حجـة، مبعـىن أنـه ال مـانع مـن االلتـزام               

مبتعلقه وعقد القلب عليه؛ ألنه ثابت بالتعبد الشرعي، بال فـرق بـني أن تكـون احلجيـة           
ختاره صـاحب  ملعذرية كما امبعىن جعل الطريقية كما اخترناه، أو مبعىن جعل املنجزية وا      

.)٢(»...رمحه اهللا الكفاية

.٥٥٧، ص ١تضى، فرائد األصول، ج األنصاري، مر)١(
.تقريرًا ألحباث السيد للخوئي٢٣٦، ص ٢البهسودي، حممد سرور، مصباح األصول، ج )٢(
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.إذًا؛ فاملسألة حمل للخالف بني األعالم كما صرحوا بذلك

والذي نراه يف املقام أن ما ذهب إليه صاحب النهايـة واملـصباح هـو الـصواب يف                

املسألة؛ فإن املسائل املتفرِّعة على املسائل األساسية مـن املعتقـدات، ال تكـون متعـسِّرة            
بواسطة الظن املعترب، فبعد اإلميان باخلـالق، وأنـه أرسـل الرسـل واحلجـج علـى                 الثبوت  

فــإذا أخــربوا بــشيء وثبــت لنــا اعتبــار ذلــك وحجيتــه، حــصل اإلذعــان  .. .اخللــق إلينــا
صـلى  والتسليم به من ِقبلهم، وال حنتاج إىل أكثر من ذلك يف ثبوا لنا، فلو أخرب الـنيب              

بتفاصيل الربزخ، أو ما يتعلق بيوم القيامة ،عليه السالم أو اإلمام  ،اهللا عليه وآله وسلم   

لكـان ذلـك   ؛-وإن مل يـصل حـد التـواتر     -من أمور، ووصلنا إخبارهم بطريـق معتـرب       
كافيًا جلعله مصدَّقًا به عندنا وحجة علينا، وهذا هو معـىن االكتفـاء بـالظن يف األصـول                

ر الـرأي الـصواب يف معـىن اعتبـار     االعتقادية ال أكثر، خصوصًا إذا أخذنا بنظـر االعتبـا   
وحجية اخلرب، وأنه مبعىن التصديق مبا حيمل من مضمون، سواء كان حيمل حكمًا شرعيًا 

.)١(أم كان حيمل إخبارًا عن واقعة أو شيء آخر 

وهذا أمر واضح ال غبار عليه، إال أن الكالم يف الضابطة اليت على أساسها ُنميِّز         

عـرف بـأن مـسألًة مـا مـن النحـو األول أم الثـاين أوًال، وأن                 بني املسائل االعتقاديـة، ون    
؟مسألتنا من أي النحوين ثانيًا، فهل هي من األول أم من الثاين

وقد اعترف بعض الفطاحل من علمائنا بـأن هـذا األمـر غـري واضـح، وأنـه مـن                 

.الصعب التمييز بني القسمني
قـسمني املـذكورين،   مث إن الفـرق بـني ال     .. .«:قـدس سـره    قال الشيخ األنصاري  

هـذا مـضافًا إىل   «: قـدس سـره  ؛ حيث قال ٢٩٧اآلخوند، حممد كاظم، كفاية األصول، ص        :ُأنُظر )١(
ـذا حتققـه بعـد -التـصديق وبوجـ أي-القطع بتحقق مـا هـو املنـاط يف سـائر اآلثـار يف هـذا األثـر            

.»...اخلطاب
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.ومتييز ما جيب حتصيل العلم به عما ال جيب يف غاية اإلشكال

فيما جيب معرفته على كل     -يف الباب احلادي عشر   قدس سره  وقد ذكر العالَّمة  

أمـورًا ال دليـل علـى وجوـا     -مكلف من تفاصيل التوحيـد والنبـوة واإلمامـة واملعـاد      
واسـتدالل خـارج عـن ربقـة اإلميـان مـستحق         كذلك، مدعيًا أن اجلاهـل ـا عـن نظـر            

.)١(»...وهو يف غاية اإلشكال.للعذاب الدائم

إنه بإمكاننا أن نـستعني بـبعض الطـرق الـيت حتـل لنـا هـذه                :لكن ميكن أن نقول   

، وهذه الطرق جنعلها ضوابط عامة نستفيد منـها يف كـل مـسألة أشـكلت علينـا              ةاملشكل
:وهذه الضوابط هي،فيهامعرفة الدليل الكايف إلثباا أو ن

من خالل معرفة الدليل الذي دل على وجوبها:الضابطة اُألولى

إذا أمكننا أن نعرف نوع الدليل الذي أوجـب علينـا االعتقـاد باملـسألة الـيت يـراد                    

فإنه سوف يتضح لنـا الـدليل الكـايف يف إثباـا أو نفيهـا       ،االستدالل عليها إثباتا أو نفيا    
.كذلك

ددنا يف أن مسألة الربزخ من أي أقسام املسائل االعتقادية لكفانـا أن       لو تر  :فمثال

فإن كانت واجبة االعتقاد حبكـم العقـل ملـا    ،ننظر بالدليل الذي أوجب علينا النظر فيها 
وإن كـان  ،أمكن االستدالل عليها باألدلة الظنية كاالستصحاب أو األمـارات األخـرى        

لـصح االسـتناد إلثباـا عـن طريـق األدلـة         دليل وجوب االعتقاد ا هو حكم الـشارع       

.الظنية املعتربة

إن ُأريـد  .. .«:حيـث قـال  ؛رمحه اهللاذه الضابطة من كالم السبزواري   وُتستفاد ه 
إجراء االستصحاب بالنسبة إىل األحكام املتعلقـة مـا، كوجـوب هـذه املعرفـة أو هـذا              

.٥٥٩، ص ١األنصاري، مرتضى، فرائد األصول، ج)١(
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لوجـوب هـو الـشرع؛ لتحقـق     االعتقاد وااللتزام فال مانع منـه، إذا كـان الـدليل علـى ا           
موضوعه وهو الـيقني الـسابق والـشك الالحـق، كمـا يف األحكـام الفرعيـة، وإن كـان                 

، كمـا ال جيـري بالنـسبة إىل       ب هو العقـل فـال جيـري االستـصحاب         الدليل على الوجو  
.)١(»...األحكام الفرعية اليت يكون الدليل عليها هو العقل

ة المسألة من خالل معنى وحقيق:الضابطة الثانية

بأن نالحظ ما هو املعىن الـذي  ،أن نعرف املراد من املسألة االعتقادية باخلصوص      
يتـسىن لنـا معرفـة املقـدار الكـايف      ،فبعد أن يتـبني لنـا املـراد منـه     ،أريد من هذا املصطلح   

.إلثباا

عندما ادُّعي ،يف كفايتهرمحه اهللا    ذه الطريقة اآلخوند اخلراساين   وقد استفاد من ه   
ن لنـا أن  وبيَّ،فقد فصل يف معاين النبوة ،مكان إثبات بقاء النبوة السابقة باالستصحاب     إ

وما جيري فيه من معىن ال ينفع الكتايب ،ما يريد إثباته الكتايب ال جيري فيه االستصحاب
.ألنه معىن آخر أجنيب عما يريده

إذا كانت :ةوقد انقدح بذلك أنه ال جمال له يف نفس النبو.. .«:قدس سره  فقال

إما لعدم ،وكانت الزمة لبعض مراتب كماهلا،ناشئة من كمال النفس مبثابة يوحى إليها
أو لعـدم كوـا جمعولـة بـل مـن الـصفات اخلارجيـة        ،الشك فيها بعد اتصاف النفس ا     

.. .التكوينية

وإن كـان البـد يف      ،نعم لو كانت النبوة من املناصـب اعولـة وكانـت كالواليـة            

،لكانـت مـوردا لالستـصحاب بنفـسها    ،ا من أهلية وخصوصية يـستحق ـا هلـا        إعطائه

، تقريرًا لبحـث الـسيد أبـو احلـسن     ٧٧٨السبزواري، حسن، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، ص       )١(
.األصفهاين
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لكنه حيتاج إىل دليل كان هنـاك       ،فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحاا       
.كما ال خيفى،وإال لدار،غري منوط ا

فـال   ،وأما استصحاا مبعىن استصحاب بعـض أحكـام شـريعة مـن اتـصف ـا               

.)١(»...كما مرإشكال فيها 

أن نستكشف المرتبة التي تقع فيها المسألة االعتقادية :الضابطة الثالثة

هـو أن نعـرف املرتبـة    .. .ومن الطرق اليت تساعدنا على متييز املـسائل االعتقاديـة      

فإذا وجدنا مـسألًة مـا حتتـل املرتبـة           ،والدرجة اليت حتتلها بالنسبة إىل املعتقدات األخرى      
وىل يف الدين؛ حبيث يتوقف عليها اإلميان ـذا الـدين، كمـسألة التوحيـد       األساسية واألُ 

بـل ال ميكـن   ،مثال؛ نعرف أن إثباا عن طريق األدلة الظنية املعتربة أمـر متعـسر وحمـال       
وأما إذا تبني أا مسألة فرعية وبرتبة متـأخرة عـن كـثري    ،إثباا عن طريق الشرع أساسًا    

...مبثل هذه األدلةمن املعتقدات أمكن التوسل 

النطبـاق بعـض   وأما كون مسألتنا من النحو الثاين من املسائل االعتقادية، فذلك    
الضوابط عليها؛ حيث إن لسان الدليل الذي دل على وجوب االعتقـاد ـا يـدل علـى           

أا من املسائل اليت يكفي التباين عليها والتسليم ـا، ولـو عـن طريـق إخبـار املعـصوم                   
...عليه السالمباإلمامألا من األمور املتفرعة على التصديق بذلك؛ وعليه السالم

بعـض أصـحابه حبقيقـة علمهـم    عليـه الـسالم  يشهد لذلك إخبار اإلمام الصادق   

.يف الفصل الثاين إن شاء اهللا تعاىلوكيفيته، كما سوف يأيت ذكرها مفصًالعليه السالم

يف صـدد اإلجابـة   -حيـث قـال  ،اهللارمحهح بذلك املريزا جواد التربيزي  وقد صرَّ 
مقولة أن العقائد قضية عقلية، جيب أن يـصل املكلـف إليهـا    :عن سؤال ما نصُّه هكذا    

.٤٢٣حممد كاظم، اآلخوند، كفاية األصول، ص :ُأنُظر)١(
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مباشرة، فيعرف برهاا ويذعن هلا، ال أن يأخذها تقليدًا، هل يشمل ذلك مجيع العقائد 
الروايات أم أصوهلا وأسسها دون تفصيالا؟ ماذا عن التفصيالت املختلف فيها، فمثال  

هـل لنـا أن نرفـضها؛ ألن الـضرورة     عليـه الـسالم    اليت تتحدَّث عن حدود علم اإلمـام      
:-؟عليه السالمالعقلية ال تقتضي وجوا على اإلمام

منـها مـا جيـب البنـاء وعقـد القلـب عليـه،        :األصول االعتقادية علـى قـسمني    «
القـرب واحلـساب، والكتـاب    والتسليم واالنقياد لـه، كـأحوال مـا بعـد املـوت مـن مـسألة         

والصراط وامليزان، واجلنة والنار وغري ذلك، فإنه ال جيب على املكلـف حتـصيل املعرفـة                 

خبصوصيات األمور املذكورة، بل الواجب عليه إمنا هو البناء وعقد القلب على مـا هـو      
.اعليه السالمأو الوصيصلى اهللا عليه وآله وسلمعليه الواقع من جهة إخبار النيب

وقسم منها ما جيب معرفته عقًال أو شرعًا، كمعرفة اهللا سبحانه وتعاىل، ومعرفة          

أنبيائه وأوصـيائه، وأـم أئمـة معـصومون، وأحكـام الـشرع عنـدهم، وتأويـل القـرآن                 
وتفسريه لديهم، وأما سائر اخلصوصيات الواردة فيكفي التصديق ا، وال جيوز إنكار ما 

  حىت إذا مل يكن يف البني رواية صـحيحة،  عليهم السالممورد يف علمهم، وسائر شؤو
.)١(»...فضًال عن وجود الرواية الصحيحة

.٤٢٤، ص٣زا جواد، صراط النجاة، جالتربيزي، املري)١(
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الفصل الثاني
روادها وأدلتها النظرية اإلطالقية

من القرآن والسنة

:وفيه مبحثان

مطلقعليهم السالمعبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم:املبحث األول* 

يف األدلة اليت ُذكرِت على رأيهم وما ميكن أن يستدل به:ث الثانياملبح* 
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املبحث األول

مطلقعليهم السالمعبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم

أن نظريـة اإلطالقيـة يف علـم     -مـن خـالل مـا تقـدم يف الفـصل األول           -عرفنا

شياء مباهياا أو بوجوداـا،  األ-أو حضور-انكشاف:هي مبعىن عليه السالم  اإلمام
صلى اهللا عليه وآله خالفًة عن النيب،عند َمن كانت له رياسة عامة يف أمر الدين والدنيا

.من إرادة وغريها،انكشافًا وحضورًا فعليًا، وعدم توقُّفه على شيء آخر،وسلم

ةإن األئمـ :وقد ذهب املـشهور مـن العلمـاء والفقهـاء إىل هـذه النظريـة، فقـالوا           

يعلمون باألشـياء علمـًا حاضـرًا عنـدهم ـــ سـواء يف ذلـك األحكـام أم                  عليهم السالم 
غري معلَّق على املشيئة، فال يغيب عن اإلمام شيء خيطر يف البال، إال ما  -املوضوعات

ما كان خارجًا ختصـصًا عـن مـسألتنا، كمـا تقـدم ذلـك يف            :خرج بالدليل العقلي، أي   

.الفصل األول

ن العلماء، أن هذه املسألة مـن املـسائل الـيت اتفـق عليهـا علمـاء             بل ذكر بعض م   
اإلمامية، مستندًا يف ذلك إىل صريح عبائر بعضهم، ومستظهرًا من عبائر َمن خـالف يف        

.)١(عليهم السالمهذه املسألة يف مواضع ُأخر، ُأريد من خالهلا إثبات العلم املطلق هلم

اجلاليل، حممد رضا، مقالة علم األئمة بالغيب واالعتراض عليه باإللقاء إىل التهلكة واإلجابـات           :ُأنُظر )١(
!
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واملثبـت لعمـوم كميَّتـه وفعليـة        .. .«:قدس سـره   قال صاحب املعارف السلمانية   

.)١(»...كيفيته هو ظاهر املشهور، بل كل اإلمامية

بأن القول بإحاطة اإلمـام جبميـع        ،رمحه اهللا وقد صرح صاحب مستدرك السفينة    

فقـال ،علـيهم الـسالم  ما كان وما يكون أمر جممع عليه بني علماء مدرسة أهـل البيـت   
مبا كان ومبا يكون إىل يوم القيامة، مـا  يها السالم   علرواية علم فاطمة    .. .«:قدس سره 

.)٢(»...يظهر منه أن علم اإلمام مبا يكون جممع عليه بني اإلمامية

فبما أنه مل ُيعلِّق على ما ذكره من إمجاع على هذه املسألة، فُيستفاد من كالمه أنه     

.، وأنه مل خيالفهم يف ذلكأيضًامن القائلني ذا الرأي 

علـيهم  فقد صرَّح كثري من العلماء واحملقِّقـني بإطالقيـة علـم األئمـة     وكيف كان،   

:يف كتبهم، وإليك بعض العبائر على ذلكالسالم

) اِّـتوفى َّـ القرن الرابع هـ(ابن جرير الطي :أوًال

يوجب أنه لـيس فوقهـا أبلـغ، وال    .)فلله احلجة البالغة  (:وقوله«:رمحه اهللا  قال
ويوجـب  .أا بالغة التمام والكمـال يف مجيـع وجـوه االحتجـاج          أمت، وال أكمل منها، و    

علـيهم الـسالم    أن حججه، والداعني إليه، والناطقني عنه     -ال حميص عنه  -باضطرار
.)٣(»...معصومون، قادرون على كل شيء، عاملون مبا كان ومبا يكون إىل آخر الزمان

"
؛ حيث إنه مجع بني كالم العلماء الـذي يظهـر منـه القـول     ٦٢، ص ٣٧عنه عرب التاريخ، جملة تراثنا، ج   

.ُيْثبت علمهم يف فقرات ُأخر من كالمهمبعدم علمهم عليهم السالم، وبني ما

.٥٠الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص ) ١(
.٣٣٩، ص ٧الشاهرودي، علي، مستدرك سفينة البحار، ج ) ٢(
.١١الطربي، حممد بن جرير، نوادر املعجزات، ص)٣(
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صريح مبا .»...الزمانعاملون مبا كان وما يكون إىل آخر      .. .«:قدس سره  فقوله

علـيهم الـسالم  بـأن علمهـم  :إثباته يف مقامنا، وهـو أن هـذا الَعَلـم مـن القـائلني        نروم
.حاضر وغري مقيد باإلشاءة

) هـ٤١٣م (الشيخ اِّـفيد :ثانيًا

بالــضمائر والكائنــات علــيهم الــسالمالقــول يف علــم األئمــة «:رمحــه اهللاقــال
.وكون ذلك هلم يف الصفاتوإطالق القول عليهم بعلم الغيب

قد كانوا يعرفـون ضـمائر   صلى اهللا عليه وآله وسلم إن األئمة من آل حممد     :وأقول

بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه، وليس ذلك بواجب يف صـفام، وال شـرطا يف          
تـهم،  إمامتهم، وإمنا أكرمهم اهللا تعاىل به، وأعلمهم إياه للُّطف يف طاعتهم، والتمسك بإمام 

:فأما إطالق القـول علـيهم    .وليس ذلك بواجب عقًال، ولكنه وجب هلم من جهة السماع         

فهو ُمنَكر بـيُِّن الفـساد؛ ألن الوصـف بـذلك إمنـا يـستحقه َمـن علـم                  .بأم يعلمون الغيب  
األشياء بنفسه، ال بعلم مستفاد، وهذا ال يكون إال اهللا عز وجل، وعلى قـويل هـذا مجاعـة             

.)١(»ال َمن شذ عنهم من املفوضة، وَمن انتمى إليهم من الغالةأهل اإلمامة، إ

يقـول بعلمهـم املطلـق واحلاضـر، وإن كـان خيتلـف عـن بعـض              قدس سـره   فإنه

ال يعتقـد  رمحـه اهللا   عقًال ونقًال؛ حيـث إنـه     عليهم السالم  األعالم الذين أثبتوا علمهم   
إال أنه يتفق معهم يف النتيجة، بوجوبه باألدلة العقلية، بل يرى أنه دل عليه النقل فقط، 

وإمنـا ينكـر ذلـك    ،علـيهم الـسالم  فهو ال ينكر العلم بالغيب الذي يثبته العلماء لألئمـة  
وهذا النحو من العلم ال يريـده أحـد مـن        ،عليهم السالم  على َمن يقول بذاتية علمهم    

.علمائنا، بل مل أَر َمن قال به إطالقًا

.٦٧املفيد، حممد بن حممد، أوائل املقاالت، ص ) ١(
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) هـ١٠٨١م (ندراني اِّـوُّـ محمد صالح اِّـاز:ثالثًا

حيــث ؛رمحــه اهللامــن القــائلني ــذا الــرأي هــو املــوىل حممــد صــاحل املازنــدراين  
إىل )واهللا(:، وفيه تأكيد ملا مرَّ من قوله     )فيه ُأنُظر كأنه يف كفِّي، وأنا   (:قوله.. .«:قال

ك آخره، مع اإلشـارة إىل الزيـادة يف اإلفـادة هنـا بـسبب تـشبيه اإلدراك العقلـي بـاإلدرا               
احلسي؛ لقصد زيادة اإليـضاح؛ ألن إدراك احملـسوس أظهـر مـن إدراك املعقـول، تنبيهـًا           
على أن علمه مبا يف الكتاب علم شهودي بسيط، واحد بالذات، متعلـق بـاجلميع، كمـا     

.)١(»أن رؤية كف واحدة متعلقة جبميع أجزائه، والتعدد إمنا هو حبسب االعتبار

عليـه  يف اعتقاده مبا ذكره مـن خـصائص لإلمـام   ظاهررمحه اهللا وهذا الكالم منه  
حيث إنه مل يعلق عليه ومل يرده، بـل يـستفاد مـن تقريـره وتوضـيحه للحـديث              ؛السالم

وأـم  علـيهم الـسالم  أنـه مل جيمـع القـرآن كلـه إال األئمـة     (:الذي أدرجه حتت عنوان   

صرح بذلك رهقدس سخري دليل على اعتقاده ذه العقيدة، بل إنه) يعلمون علمه كله 
علـى دلاألمـر هذا)بسؤاهلمعز وجل اهللاأمر(قوله... «:، فقال أيضًايف موضع آخر    

.)٢(»...ماشيءيفاجلهلعندالسؤالينفعملوإالاألشياء،جبميععلمهمإحاطة

)هـ١١١١م (العالَّمة اِّـجلسي :رابعًا

.أمر من أموركومل نعلم توكيلك إياه بأي :واملعىن.. .«:رمحه اهللاقال

،علـيهم الـسالم   وفيه بعض املنافاة؛ ملا يظهر من أكثر األخبار من سـعة علمهـم            

ــم علــى مجيــع العــوامل أو املخلوقــات، وأن اهللا أراهــم ملكــوت األرضــني         واطالعه
قال ذلك علـى سـبيل التواضـع والتـذلل، أو     عليه السالم  والسماوات، إال أن يقال إنه    

.٣١٤، ص ٥د صاحل، شرح أصول الكايف، جاملازندراين، حمم) ١(
.١٤٢، ص٦املصدر نفسه، ج) ٢(
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الكتاب والسنة، وإن علمنا من جهة أخرى ال مـصلحة يف         ال نعلمهم من ظاهر    :املعىن
إظهارها، أو ال نعلم يف هذا الوقت خصوص مكانه وعملـه، فإنـه ال اسـتبعاد يف عـدم         

ذلـك  عليـه الـسالم    ببعض تلـك اخلـصوصيات احلادثـة، أو قـال         عليهم السالم  علمهم
ها لذلك، بل هو مـن   مجع األدعية وأمال  عليه السالم  بلسان غريه ممن يتلو الدعاء، فإنه     

.)١(»...أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات اهللا عليهم

يعتقـد حبـضور علمهـم    رمحـه اهللا     أنـه -مبجموعهـا -واملستفاد من هذه العبـارة    
وأنه غري مقيد باإلشاءة، وهذه العقيدة من الثوابت املسلمة عنده؛ حبيث ،عليهم السالم 

-ذا احلـديث املعـارض لألخبـار الكـثرية    جعلته يذكر جمموعة من الوجوه واحملتمالت هلـ     
وإن كـان يف ثالثهـا يـوهم بأنـه يقـول بعـدم حـضور علمهـم يف كـل               -على حد تعبريه  

. وقت؛ حيث إنه مل يستبعده

ولكن هذا التوهم مندفع بأدىن تأمل يف عبارته أمجع، فـإن الظـاهر أنـه يريـد مـن          

رأيه متحدًا مع ما ذكـره الـشيخ   عدم استبعاده أن هذا الرأي غري مستحيل ثبوتًا، فيكون 
.من عدم وجوب علمهم بالدليل العقلي وإن ثبت هلم نقًالقدس سرهاملفيد

)هـ١٣٢٠م (اِّـحدِّث النوري :خامسًا

حاضـرًا، وغـري مقيـد    علـيهم الـسالم    ومن ضمن الذين ذهبوا إىل كـون علمهـم        
علـيهم   ى أن علمهـم   وال خيفـ  .. .«:حيـث قـال   ؛رمحـه اهللا   احملـدِّث النـوري   باإلشاءة،

مبا حيتاجون إليه من األصـول والفـروع، ومـا حيتـاج إليـه العبـاد كـان معهـم يف                 السالم
صـغرهم، علَّمهــم اهللا تعـاىل بــالطرق الــيت اختـصهم ــا، ويف الظـاهر كــانوا يتعلمــون     

بالـسؤال  -أو من غريهـم -بعضهم من بعض، ويتلقونه منهم كما يتلقى غريهم منهم      

.٢٣٩، ص ٥٦السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج ) ١(
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.)١(»...ة صاحبه، أو باإللقاء من غري مسألةالظاهر يف جهال
.للقارئ-أو يوضح-أوضح من أن ُيبيَّنرمحه اهللا وهذا الكالم منه

)هـ١٣٤٢م (السيد عبد الحس الالري :سادسًا

بل دافع عنه وأثبته باألدلة العقلية والنقليـة يف كتابـه   -وقد ذهب إىل هذا الرأي    
واملثبت لعمـوم  .. .«:فقال،قدس سرهعبد احلسني الالريالسيد -املعارف السلمانية 

.)٢(»...كميَّته وفعلية كيفيته هو ظاهر املشهور، بل كل اإلمامية
وبعد أن ذكر هذا املطلب، وبيَّن ما يدخل يف حمل الرتاع مما هـو خـارج عنـه عنـد            

.العلماء، تبنَّى هذا الرأي واستدل مبختلف األدلة عليه

)هـ١٣٨١م (مة محمد حس اِّـظفر العالَّ:سابعًا

علـيهم  متبـنني إلطالقيـة علـم األئمـة      -ومن الذين كتبـوا حـول هـذا املوضـوع         

فقـال يف  رمحـه اهللا   هـو العالَّمـة حممـد حـسني املظفـر         -باحلجج العقلية والنقلية  السالم
جـود  نظـرًا حلاجـة النـاس املاسـة إىل و         -إن الربهـان العقلـي دلَّ     «:)علم اإلمام (كتابه  

اهلادي بني ظهرانيهم، واملصلح لشؤوم، واحلاكم بالعدل بينهم، إىل ما سوى هـذا ممـا           
علـى أن اهللا تعـاىل جيـب عليـه لطفـًا بعبـاده، أن            :-يتطلبه صاحل أمورهم ويف الدارين      

.. .مـن يكـون العـاِلم بالكائنـات كافـة، والعلـوم والفنـون        -وقـد جعـل   -جيعل فيهم 
ة كـل سـائل، بالكـشف عـن احلقيقـة، وإماطـة الـستار عـن         ويستطيع اجلواب عن مـسأل    

الواقع، ليكون حقًا هو احلجة البالغة مـن اخلـالق علـى اخللـق، واهلـادي هلـم بعـد ذلـك                
وإن النقل قد عاضد هذا الربهان العقلي، وفصَّل، وأبان غامـضه؛ حـىت    .الرسول املنذر 

.٢٩٠، ص ١النوري، حسني، خامتة املستدرك، ج ) ١(
.٥٠الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص ) ٢(
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وجود ذلك اهلـادي يف    ال يبقى لذي وهٍم ريب، ولذي مسكٍة عذر يف االعتقاد بوجوب          
.)١(»...اُألمَّة

وعدم توقفه على املشيئة يف عليهم السالم حبضور علمهم قدس سره  وقد صرح 

.مواضع كثرية من كتابه يطول املقام بذكرها

) هـ١٣٩١م (السيد عبد الرزاق اِّـقرَّم :ثامنًا

مـة واحملقـق   هـو العالَّ -تبعـًا ملـشهور علمائنـا   -ومن الذين ذهبوا إىل هذا الرأي  
ودع أبأّن اهللا عز شـأنه     :األحاديثكما أفاد املتواتر من     «:رمحه اهللا  السيد املقرَّم، فقال  

قوًة قدسية نورية، يتمكن-حّجة العباد ومنار يهتدي به الضالون-املنصوبيف اإلمام
فيقـول .استعالم الكائنات، ومـا يقـع يف الوجـود مـن حـوادث ومالحـم      بوساطتها من

يـرى بـه أعمـال العبـاد، ومـا      د املولود مّنا، ُرفع له عمود نـور ذا وِلإ«:يث الصحيحاحلد

قصى مداها، فال يتوقـف  أفمن املمكن أن تكون تلك القوة بالغة        .. .»نحيدث يف البلدا  
علـى حـدِّ   -حّتى كأن األشياء كلَّها حاضرة لديـه ،مجيع املغيباتفيضت عليه عنُأمن 

وال غلّو يف ذلك بعد قابلية تلك الذوات املطهـرة    .. .ـالسالم عليه تعبري اإلمام الصادق  
:بنّص الذكر احلميد

>. ..`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W<.

واملغاالة .. .تعالت آالؤه)املبدأ األعلى(وعدم الشحِّ يف ،لتحمل الفيض األقدس

لعدم القابلية هلا، والعقل ال أو لها العقل،ييف شخص عبارة عن إثبات صفة له، إّما أن حي
النعم على املتمادين يف الطغيان، املتمردين كيف واجلليل عزَّ لطفه يدرُّ.اإلهليمينع الكرم 

فلم مينعه ذلك من الرمحـة ـم واإلحـسان    ! ؟عليهعلى قدس جالله حّتى كأن املّنة هلم

.٩٥املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص) ١(
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.)١(»...طلبهوال يفوته من،إليهم والتفضل عليهم، ال تنفذ خزائنه
على ما نروم إثباته منها،     -بل هي تدل صراحة   -فهذه العبارة واضحة الداللة   

.وأنه غري مقيد باإلشاءة،عليهم السالموهو أن هذا الَعَلم يقول حبضور علم األئمة

) هـ١٣٩٢م (العالَّمة األميني :تاسعًا

مـام  حنن ندرس من هـذه القـصة، أن فكـرة إحاطـة علـم اإل              .. .«:رمحه اهللا  قال
فكرة بسيطة عامـة، يـشترك      -فضًال عن الشرائع واألحكام   -باألشياء كلها، أو جلها   

يف لزومها الرجال والنساء، فهي غريزة ال تعزب عن أي ابن أنثى، وقد فقدها اخلليفـة،   

.)٢(»...واعترف بأن كل واحد أفقه منه
»...ء كلـها أن فكرة إحاطة علم اإلمـام باألشـيا      .. .«:رمحه اهللا  فمن خالل قوله  

القائلني حبضور العلوم عند اإلمام، بل إنه يعتقد بأا من املعتقدات اليت صارت          أنه من 
.مسلمة عند الناس أمجع

) هـ١٣٩٣م (اِّـزا أبو الحسن الشعراني :عاشرًا

شـرح أصـول الكـايف    يف تعليقتـه علـى  رمحـه اهللا     ذكر املريزا أبو احلـسن الـشعراين      
عليـه  أو أكـل الرضـا  .. .«:؛ فقـال أيـضاً من القائلني ـذه النظريـة       كالمًا داًال على أنه   

البيض اليت قومر ا جاهًال، مث تقيأ، وما التزم به بعض فقهائنـا املتـأخرين، مـن        السالم
أن علم اإلمام باملوضوعات غري واجـب، فيجـوز أن ال يعلـم انطبـاق وزن الكـر علـى              

.فال عربة جبميع ذلك.مساحته مثال

وأمـا قـول   .روايات؛ فلعدم تواترها، وال حجة لغري املتواتر يف أصول الدين   أما ال 
.٤٥قرَّم، عبد الرزاق، مقتل اإلمام احلسني عليه السالم، صامل) ١(
.١٤٤، ص ٦األميين، عبد احلسني، الغدير، ج) ٢(
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.)١(»...َمن مل يتدبر يف األصول االعتقادية، فال ُيعتىن به فيما ال يتعلق بفنِّه

علـيهم  يـدل علـى أنـه يـرى أن علـم األئمـة      رمحـه اهللا  وهذا الكالم الذي ذكـره    

واجب هلم، مث أنكر كل ما يتناىف مـع      -احىت املوضوعات منه  -جبميع األشياء السالم
.هذه املسألة االعتقادية اليت عليها جل علمائنا األعالم

) هـ١٣٩٩م (السيد محمد علي القاضي :الحادي عشر

:ـومن الذين تصدوا للدفاع عـن هـذه العقيـدة، مـن خـالل تـدوين كتـاب أمسـاه بـ                    
-تبعًا ملشهور علمائنـا األعـالم    -، وصرح فيه ذا الرأي    )مقدمة على كتاب علم اإلمام    (

عليه السالمومتام أوصاف اإلمام.. .«:حيث قال  ؛رمحه اهللا  هو السيد حممد علي القاضي    
.)٢(»...وكماالته يف مقام، ومرحلة الفعلية، والوجود الفعلي، يعين أن اإلمام عامل فعًال

) هـ١٤٠٥م (الشيخ النمازي الشاهرودي :الثاني عشر

علي النمازي يف مسترك سفينة البحار إىل القول حبضورية علمهـم،     ذهب الشيخ 
الروايـات الـشريفة الدالـة علـى أن الـدنيا         «:رمحـه اهللا   وعدم توقفه على املشيئة، فقـال     

ممتثلة لإلمام كفلقة اجلوزة، واملعىن أن مجيع الدنيا حاضرة عنـد علـم اإلمـام، يعلـم مـا             

كنصف جوزة يف يـد أحـدكم   -الناظرة يف خلقه   ألنه عني اهللا  -يقع فيها، وينظر إليها   
.)٣(»...ينظر إليها

فإن يف كالمه هذا داللة واضحة على ما نروم إثباته؛ خصوصًا وأنه علَّل ضرورة 

.علم اإلمام وقرَّا لألذهان بعبارته األخرية

.١، هامش ٢٣٦، ص ٥املازندراين، حممد صاحل، شرح أصول الكايف، ج) ١(
).نقًال بالترمجة(، ٢٠القاضي، حممد علي، مقدمه أي بر علم إمام، ص) ٢(
.٣٧٦، ص ٣سفينة البحار، ج النمازي، علي، مستدرك ) ٣(
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) هـ١٤١١م (السيد هاشم الحسيني الطهراني :الثالث عشر

مطلق، هو السيد اهلاشـم     عليه السالم  أن علم اإلمام  من ضمن الذين ذهبوا إىل      
يف عليـه الـسالم  حيث علَّق على احلديث الـوارد عـن أمـري املـؤمنني    ؛رمحه اهللا  الطهراين

عليه السالمأن علمهعليه السالمظاهر كالمه.. .«:بقولهقدس سرهحيد الصدوقتو
فـال بـد مـن صـرفه عـن      دون البداء، ولكن اآليات واألخبار تدل على أنـه شـامل لـه،         

.)١(»...ظاهره، بل الظهور ممنوع

الشيخ لطف اهللا الصاَّـ :الرابع عشر

تنبيـه علـى أن علمـه      .)كأنـه يف كفِّـي    (:عليه السالم  قوله :قال بعض احملققني  «
مبا يف الكتاب علم شهودي بسيط، واحد بالذات، متعلق باجلميع، كما أن          عليه السالم 

.احدة متعلقة جبميع أجزائه، والتعدد إمنا هو حبسب االعتباررؤية ما يف الكف رؤية و

يعىن أحوال األفـالك وحركاـا وأحـوال    .)فيه خرب السماء  (:عليه السالم  وقوله
.)٢(»...املالئكة ودرجاا

اِّـحقِّق محمد جميل حمُّود:الخامس عشر

ا ذهـب إليـه   متبنيًا مل-عليه السالممن مجلة َمن كتب حول موضوع علم اإلمام    
شـبهة إلقـاء   (:ـهـو احملقـق حممـد مجيـل محُّـود، يف كتابـه املوسـوم بـ           -مشهور العلمـاء  

بعـد الفحـص والتتبـع يف اآليـات     «:؛ حيـث قـال    )املعصوم نفسه يف التهلكـة ودحـضها      

واألخبار، وردِّ العام إىل اخلاص، واملطلق إىل املقيد، واملتشابه إىل احملكم، دلت الـرباهني   

.١، هامش رقم ٣٠٥الصدوق، حممد بن علي، التوحيد، ص) ١(
.٣٥، ص٢الصايف، لطف اهللا، جمموعة الرسائل، ج) ٢(
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.)١(»...إىل أن علم اإلمام حضوري وفعلي-عنقيوأخذت ب-

السيد كمال الحيدري:السادس عشر

العالمــة الــسيد كمــال عليــه الــسالممــن الــذين تطرقــوا ملوضــوع علــم اإلمــام 
وقـد توصـل يف   )عليـه الـسالم   علم اإلمـام  (احليدري؛ حيث ُقرِّر له كتاب حتت عنوان        

علـيهم  إىل أن األئمـة  -عليـه الـسالم    مـام عند حبثه عن كيفية علـم اإل      -اية املطاف 
عنـد إجـراء مـسح ميـداين للروايـات      «:يعلمون األشياء بالفعل ال بالقوة، فقال   السالم

أـم يعلمـون كـل شـيء     -بـشكل واضـح  -الواردة يف علم اإلمام، جنـد أـا ظـاهرة    

.)٢(»...بالفعل ال بالقوة

العالمة السيد محمد رضا الجاللي:السابع عشر

بـل وكتـب   -عليهم السالمن ضمن َمن تبنَّى هذا الرأي يف مسألة علم األئمة     م

.العالمة السيد حممد رضا اجلاليل-حوهلا حبثًا مدافعا فيه عنها

فهـي نـسبة ظاملـة باطلـة     ...بأن األئمة يعلمـون الغيـب   :فنسبة القول .. .«:قال
على اختصاص علم الغيب باهللا اليت أمجعت ،يقصد ا تشويه مسعة هذه الطائفة املؤمنة 

لداللة اآليات الكرمية، والتزمت مبا دلت عليه اآليات األخـرى مـن إيـصال        تعاىل، تبعاً 
ذلك العلم إىل الرسول، وما دلت عليـه اآلثـار واألخبـار مـن وصـول ذلـك العلـم إىل                  

.)٣(»...األئمة

.٤٥، ص ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج) ١(

علم األئمة املعصومني علـيهم الـسالم، ص   العبادي، علي محود، علم اإلمام حبوث يف حقيقة ومراتب   ) ٢(
.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري٣٩٥

.١٧، ص ٣٧جملة تراثنا، ج ... اجلاليل، حممد رضا، مقالة حول علم األئمة بالغيب) ٣(





٩٥

املبحث الثاني

يف األدلة اليت ذُكرِت على رأيهم

تمهيد

-واليت يصعب تـصوُّرها علـى النـاس    -ي التنبيه على أن املسائل املهمة     ينبغ
جيب أن تكون أول خطوة خيطوها املستدل هو بيان إمكاا، وأا ليست من األمور     

املستحيلة، فهذا الشيء ُيذلل أمامه الطريق يف استدالله وتقبُّل النـاس كالمـه، وقـد            
ة، يف صدد البحث عن مسألة مشاة ملسألتنا أشار بعض احملققني إىل هذه النكتة املهم

.هذه

ويف أمثـال هـذه املـسائل املستعـصية والـشائكة، يكـون             .. .«:قال الـسيد اهلـامشي    

بأن نثبت إمكاا أوًال، فإن -وإزاحة غموضها وغرابتها عن األذهان-الطريق إلثباا
.)١(»...ثبت أا ممكنة وليست مستحيلة ممتنعة؛ فسوف يسهل اعتقادها

:وما نريد تنقيحه يف هذا املقام، هو مطلب يكون جوابًا عن السؤال التايل، وهو        

هل أن اهللا تعاىل احتجب على بعض اُألمور لنفسه، حبيث مل ُيطِلع أحدًا من املخلـوقني            
؟عليها إطالقًا

اهلامشي، هاشم، نظرة يف منهج املعرفة العقائديـة، جملـة صـوت اإلسـالم، العـدد األول، الـسنة اُألوىل،             ) ١(

. ٣٨م احلرام، ص حمر
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يكـون موطِّـدًا لنـا يف       -وقبل اإلجابة عن هذا السؤال، جنيب عـن تـساؤل قبلـه           

هل احتجاب اهللا على بعض اُألمـور يعـود         :وهو-النتيجة يف هذا املطلب    مقام معرفة 
؟وهل كشف مجيع احلقائق مضر به تعاىل؟له بنفع

واجلواب بالنفي قطعًا؛ وذلك ألنه غين عن كل شيء، فـال ينفعـه وجـود شـيء،           

.)١(كما ال يضره عدمه، وهذا املعىن أكدته اآليات القرآنية 

لـبعض  أن انكشاف مجيع احلقـائق      :جيب أن ُيطرح هو   لكن السؤال األهم الذي     

؟هؤالء هل ينفعهم أم يضرهم

ال شك وال ريب بأن العلم نفع هلم؛ حيث إنه بـه ترفـع درجـات اإلنـسان، وبـه        

.يكون أفضل من مجيع املخلوقات، فعلمهم بشيء يعود عليهم بالنفع

هـا كـل شـيء،    وأما أنه ال يكون مضرًا هلم؛ ألم وصلوا درجات ال يهمهـم مع         

.فانكشاف العلم هلم ينفعهم؛ باعتبار أم حمتاجون، وألم موقنون

إال أنه قد تقدم يف الفـصل األول، أن بعـض املـسائل خارجـة ختصـصًا، كمـا يف               
.إحاطة املعلول بالعلة، فأمثال هذه املسألة غري منظور إليها يف كالمنا هذا

الجواب عن السؤال الرئيسي

من أن اهللا تعاىل غين ال يضره علم املخلوقـات جبميـع    -تقدموبعد أن عرفنا ما     
حمتاجون للعلم، وأنه تنفعهم معرفتـه وال تـضرهم،     عليهم السالم  احلقائق، وأن األئمة  

أن املقتـضي  :يكـون اجلـواب عـن الـسؤال املتقـدم هـو          -إال ما أخرجناه عـن البحـث      
بداء علمه لإلنسان، فيبقى لالحتجاب على علمه غري متوفر، فال توجد أي حزازة من إ   

رفع املوانع واحلجب املوجودة يف القابل، وهـذه املوانـع هـي ارتباطـه باملـادة واملاديـات،               

.١٥: فاطر. >|  {   ~        �}z    y  x  w  v  u<: كما يف قوله تعاىل) ١(
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واقترافه الذنوب واملعاصي؛ حبيث جتعله عاجزًا عن إدراك احلقائق العالية، وتكون مانعًا 
ت جترُّده عـن  بينه وبينها، إال أن هذه احلجب ليست مطردة يف كل الناس، فهناك َمن ثب          

املادة، أو أنه غري حمكوم هلا، أو أنه معصوم عن ارتكاب املعصية، فحينها جيب على اهللا       
أن ُيعلمه مجيع العلوم، وهذا احلكم ال ميكن أن خيتلـف وال يتخلـف،             -حبكم لطفه -

-بل يثبت هلم مبقتضى ثبوت املعلول بثبوت علته، وهنـاك كـالم للمفـسر النيـسابوري              
.حول مسألة نظري مسألتنا يؤكد لنا هذا املعىن-عض احملققنينقله عنه ب

إن امتناع الكرامة عـن األوليـاء، إمـا ألن اهللا لـيس أهـًال ألن       «:قال النيسابوري 

ُيعطي املؤمن ما يريد، وإما ألن املؤمن ليس أهًال لذلك، وكلٌّ منهما بعيد؛ فـإن توفيـق    
اىل لعبده، فـإذا مل يبخـل الفيـاض باألشـرف،     املؤمن ملعرفته َلِمْن أشرف املواهب منه تع   

.)١(»...فألن ال يبخل باألدون أْوىل

األدلة القرآنية

:قوله تعاىل:االستدالل بآية التطهري:الدليل األول

>. ..`   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X      W<)٢(.

ن أن لقد استدل ذه اآلية بعض العلمـاء الـذين تطرقـوا هلـذا املوضـوع، مـن دو           
.)٣(يبينوا كيفية االستفادة منها إلثبات املطلوب

:وحنن هنا نبسط الكالم، ونبني االستدالل ا من خالل النقاط التالية

نقـًال عـن املقـرم، عبـد     . (٨٥، صالنـور الـسافر يف أعيـان القـرن العاشـر     ،لعبـد القـادر  ، االعيدروسـي ) ١(

).٥٤الرزاق، مقتل اإلمام احلسني عليه السالم، ص
.٣٣: األحزاب)٢(
.٥٩الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص:رُأنُظ)٣(
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وقـد   ،علـيهم الـسالم    ال شك بأن املقصود من أهل البيت هم املعـصومون         -١

صلى تواترت الروايات يف كتب املسلمني إلثبات ذلك؛ حبيث بلغت الروايات عن النيب          
حد التواتر، كما هو واضح ملن راجع بعض الكتب الروائية، فضًال اهللا عليه وآله وسلم

.)١(عن مجيعها 

)وسلم]وآله[عليه اهللاصلى(النيبأن«:مالكبنأنسوقد ورد يف بعضها عن    
:فيقولالفجر،إىلخرجإذاأشهرستةفاطمةببيتميركان

ويطهـركم البيـت أهـل الـرجس عـنكم ليـذهب ايريـد إمنـا البيت،أهلياالصالة

.)٢(»تطهرياً

صرِّح بأن اهللا تعاىل أذهب عنـهم الـرجس وطّهـرهم تطهـريًا، فـال      إن اآلية تُ -٢

يوجد شيء من األشياء اليت تـدخل حتـت عنـوان الـرجس ومل يذهبـه اهللا عنـهم؛ فكـل            
.شيء يكون من الرجس جيب ترتيههم عنه

ولـو  -الرجس، فلو مل يعلموا بـشيء مـن األشـياء    إن اجلهل نوع من أنواع      -٣

، ٢، و ج١٥٧، ص١الكويف، حممد بن سليمان، مناقـب اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم، ج             :ُأنُظر )١(

النعمـان املغـريب،    : وكـذا . ٤٢٣و٢٨٧، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكـايف، ج      : أيضًاو. ١٣٢ص
الـصدوق، حممـد بـن علـي، األمـايل،        : أيضًاو. ٤٧٩و٣٣٩و  ٣٠٠، ص ٢أبو حنيفة، شرح األخبار، ج    

اخلـزاز القمـي،    : أيـضاً و. ٢٧٨وكمال الدين ومتـام النعمـة، ص      . ٥٦١واخلصال، ص . ٥٧٤و ٥٥٩ص

. ٦٦علي بن حممد، كفاية األثر، ص
. ١٠٧، ص٤و ج٣٣١، ص١ابــن حنبـل، أمحــد، مــسند أمحــد،ج : وأمـا مــن كتــب مدرسـة اخللفــاء فــاْنُظر  

النيـسابوري، احلــاكم،  : أيــضًاو. ٣١، ص٥حممـد بــن عيـسى، ســنن الترمـذي، ج   الترمــذي،: أيـضاً و

.١٥٨، ص٣املستدرك، ج
، ٥والترمـذي، حممـد بـن عيـسى، سـنن الترمـذي، ج      . ٢٥٩، ص ٣ابن حنبل، أمحد، مسند أمحـد، ج  )٢(

.١٥٨، ص٣والنيسابوري، احلاكم، املستدرك، ج. ٣١ص
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فـال ميكـن تـصور اجلهـل     ،علـيهم الـسالم  ملـا صـحت اآليـة يف حقهـم       -قبل مشيئتهم 
.)١(فيهم

.فيثبت لنا أن علمهم مطلق وحاضر عندهم، غري معلق على أي شيء:النتيجة

مناقشة هذا الدليل

لـها يف حـدود معيَّنـة،    ، وإمنـا نقب )أي كل جهل رجـس (حنن ال نسلم هذه الكلية  
.وهي أن كل جهل بشيء من شأنه أن ُيعَلم يكون رجسًا

وأما اجلهل باألشياء اليت ال تناهلا عقول البشر، أو جهـل الـشخص لعـدم قابليتـه               

.حلضور األشياء عنده، فليس من الرجس بشيء

أو توقـف  -ببعض األمـور  عليهم السالم  إن عدم علم األئمة    :وبعبارة أخرى 

ال يستوجب أي نقص يف مقامهم ومرتلتهم؛ وذلـك ألـم لـيس      -على املشيئة علمهم  
من شأم أن يعلموا هذه األشياء، بل وال من شـأن األشـياء أن ُتعَلـم، ومـا كـان هـذا        
حاله ال يعاب عليه بأن فيـه منقـصة، أال تـرى أن األئمـة ليـسوا واجـيب الوجـود وأـم           

دَِّع أحد من العلماء أن ذلك منفـي عنـهم ـذه        ممكنو الوجود باتفاق اجلميع، ولكن مل ي      

!؟اآلية؛ ألا نفت عنهم الرجس، واإلمكان رجس فيهم ال بد أن نرتههم عنه

رد هذه المناقشة

:وميكن أن ترد هذه املناقشة بأحد وجهني

بإن اجلهل لعدم القابلية ال يكون رجـسًا؛ ألن عـدم القابليـة     حنن ال نسلم  :أوًال
ًا من العلم يف بعض األحيان هي رجس يف حقيقة األمـر، فيكـون عـدم              اليت تكون مانع  

.عليهم السالمعلم الشخص بشيء لوجود الرجس فيه، وهذا ما نفته اآلية عنهم

.٦٠، صسلمانيةالالري، عبد احلسني، املعارف ال:ُأنُظر)١(
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بأنه صحيح إىل حد، وإننـا نوافقـه بـأن لـيس             :لو سلمنا اإلشكال، وقلنا   :ثانيًا

لك يكـون رجـسًا،   كل جهل رجس بإطالقها، بل عـدم الـتعلم مـع وجـود القابليـة لـذ              
فاجلمادات اليت ليست قابلة للتعلم ال يعد عدم علمها رجسًا يف حقها، ولكن مـع ذلـك     

فيمـا سـبق عنـد ذكـر     -إذ أننا بعد أن ذكرنـا      ؛عليهم السالم  ال يصح كالمه يف حقهم    

فيمـا لـو هيـأ نفـسه       -أن اإلنـسان يـستطيع أن يكـون حمطـة للفـيض اإلهلـي             -التمهيد
علـيهم  إن أهـل البيـت  :حبكـم أن اهللا فيـاض معطـاء، وقلنـا         -بوطهرها من الـشوائ   

إن عـدم  :ثبت تقبلهم لذلك الفيض؛ فعلـى هـذا األسـاس صـح لنـا أن نقـول         السالم
علمهم وعدم حضوره عندهم يعد رجسًا، وشائبة من الشوائب الـيت نـزههم اهللا تعـاىل       

.عنها

آية الشهداء يوم القيامة:الدليل الثاني

، هو مـا دل علـى أن أهـل    )١(لنقلية اليت اسُتدل ا على علم اإلمام    أحد األدلة ا  
البيت هم الشهود يوم القيامة على الناس، وبيان هذا الدليل يكون من خالل املقدمات          

:التالية

قد ثبت باألدلة القطعيـة أن يف يـوم القيامـة يكـون الـنيب شـاهدًا          :املقدمة اُألوىل 
:ح به القرآن يف آيات متعددةعلى مجيع اخلالئق، وهذا ما صرَّ

:قال تعاىل

>b  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  Y    X  W<)٢(.

:وكذا يف قوله تعاىل

.٤٢املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص:ُأنُظر)١(
.٤١: النساء) ٢(
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صلى اهللا عليه وآله إن املراد من الضمري وإن كان خصوص النيب  :املقدمة الثانية 
يـشاركونه ـذه الوظيفـة، وهـذه املقدمـة نأخـذها         عليهم الـسالم   أن األئمة إال   ،وسلم

أصًال مسلمًا، نعتمد فيه على ما ثبت يف حمله، من أن وظيفة النيب وأهل بيته واحدة إال          
ما خرج بالدليل، والروايات اليت دلَّت على ذلك كثرية جدًا، ومبا أن هـذه الوظيفـة غـري          

علـيهم   م، كما صرَّحت روايـات كـثرية علـى أن األئمـة           خارجة، وإمنا هي مشتركة بينه    
شهود على الناس يوم القيامة، حىت جعـل ثقـة اإلسـالم الكلـيين بابـًا كـامًال يف              السالم

أورد فيه الروايـات الدالـة    ) يف أن األئمة شهداء اهللا عزَّ وجل على خلقه        (الكايف بعنوان   
.أيضًا؛ فيكون املراد من اآلية األئمة )٢(على ذلك

يوجد تالزم بني كوم شهودًا على مجيع اخلالئق، وبـني كـوم      :املقدمة الثالثة 
لعدم إمكان كون غري العامل شاهدًا علـى مـا ال       ؛-كان أو سيكون    -عاملني بكل شيء  

.)٣(يعلم

يعلمون جبميع األشياء مطلقًا، علمًا عليهم السالم  فيثبت لنا أن األئمة    :النتيجة
.غري متوقف على املشيئةحاضرًا، وأن علمهم 

إن أدىن تأمل يف اآليات القرآنيـة يبطـل املالزمـة املزعومـة؛ حيـث                :شبهة وردُّها 

.٨٩: النحل) ١(
.١٩٠، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج ) ٢(

وال أعتقد أن مثة عسر يف الوصول إىل تالزم آخر، وهو تالزم أمـر الـشهادة   « :قال جالل الدين الصغري ) ٣(
جـالل  . »...ليس من معىن للشهادة مبعزل عن أن يكون الشاهد معاينًا ملا سيشهد به   مع وجود املعاينة، ف   

.٤٦الدين، علي الصغري، َمن عنده علم الكتاب ؟، ص 
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:ثبت أن األيدي واألرجل تشهد على اإلنسان مبا عمل، قال تعاىل

>×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í   Ù  Ø  !
%  $  #  "&,  +      *  )  (  ' 1  0  /  .  -

3  2<)١(.

فإذا أمكن أن تكون هذه اجلوارح غري الشاعرة شاهدة علـى اإلنـسان، أمكـن أن          

.يكون غري العامل شاهدًا كذلك، وال تبقى املالزمة املدعاة

إن ما تومهه املستشكل غري قادح يف االستدالل؛ وذلك إلمكـان          :جواب الشبهة 

، فال دليل على عدم علمها،   أن تكون حواس اإلنسان شاعرة مبا يعمل، عاملة جبميعها        
شعور، وأنه يعبـد اهللا ويـسبحه   د له بل الدليل القرآين قائم على أن كل شيء فی الوجو  

:كذلك؛ وهذا ما جاء يف قوله تعاىل

>h  g  f  e    d   c  bi  r  q   p  o  n  m  l  k  j
stx  w       v   u<)٢(.

مناقشة الدليل

ًا عن النقاش من هذه اجلهة املتقدمة، إال أن مـا ينبغـي   وهذا الدليل وإن كان سامل   
حيث إنه غاية مـا يثبتـه هـو علمهـم بأفعـال        ؛أيضًاأنه أخص من املدعى      :أن يقال فيه  

املخلوقني املكلفني منهم فقط، ومنذ زمـن تكلـيفهم الـشرعي فقـط، وهـذا املقـدار مـن                  

يـوم القيامـة، فتتحقـق     الوظيفة يكفـي يف حتققـه أن يعلمـوا بـأم شـهداء علـى النـاس                  
إم يعلمـون  :عندهم املشيئة لعلم ما حيتاجونه من أفعال العباد، فال نستطيع أن نقول         

.٢١ـ ٢٠: ُفصِّلت) ١(
.٤٤: اإلسراء) ٢(
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بأفعاهلم كلها علمًا حاضرًا، وال أم عـاملون بأفعـال املخلوقـات األخـرى الـيت مل يكـن         
ـا  عليها تكليف كذلك، فضًال عن أفعال اهللا تعاىل، فإن اآلية ال تثبت ذلك قطعـًا؛ أل      

.ليست يف مقام الكالم عنه، فال ميكن إثباته علمهم املطلق من خالل هذا الدليل

الدليل الثالث

:التمسك بقوله عزَّ وجل

>¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸     ½  ¼  »        º  ¹
Á           À  ¿  ¾<)١(.

:واالستدالل ذه اآلية يتم من خالل رسم النقاط التالية

كمـا  ،عليهم الـسالم ملراد من املؤمنني يف اآلية هم خصوص األئمة       إن ا  :اُألوىل

عليـه  سـألت أبـا عبـد اهللا   «:يعقوب بن شعيب قال   ورد يف الكايف الشريف، بسنده إىل       
:عن قول اهللا عز وجلالسالم

>¶  µ   ´  ³  ²<.

:قال

.)٢(»هم األئمة

صـلى اهللا  اهللاأن أعمـال العبـاد تعـرض علـى رسـول      «:وكذا ما روي يف الفقيه    
أبرارهـا وفجارهـا فاحـذروا،    ،كـل يـوم  عليهم الـسالم  وعلى األئمة ،عليه وآله وسلم  

:وذلك قول اهللا عز وجل

.١٠٥: التوبة) ١(
.٢٢٠، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج )٢(
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>¶  µ   ´  ³  ²  ±  °<«)١(.

هلذه اآلية، فقد جعل بعـض احملـدثني   وهذا الشيء واضح ملن راجع الروايات املفسرة     

.)٢(فسرت لنا املراد من الذين آمنوااليتطائفة خاصة ذا الباب، ذكر فيها الروايات 

.بوجه مطلق وغري مقيدعليهم السالمإن اآلية تثبت الرؤية هلم:الثانية

.إن الرؤية تساوي العلم يف اخلارج، فَمن يرى شيئًا يعلم به:الثالثة

إذًا؛ فاألئمة يعلمون جبميع ما يصدر منَّـا مـن أفعـال علمـًا حاضـرًا لـديهم، وال              

.ال يف ذلك بني األحكام واملوضوعاتخيتلف احل

مناقشة الدليل

وهـو  -وهذا الدليل كسابقه من حيث اإلشكال املتقدم؛ إذ إنه ال يثبـت املـدعى         

حيـث إنـه يكفـي هلـذه الوظيفـة أن حتـصل منـهم املـشيئة؛ فيعلمـون          -علمهم احلاضـر  
.بأعمال العباد

الدليل الرابع

:التمسك بقوله تعاىل

>. ..B   A   @   ?  G   F    E   D   C
H<)٣(.

.١٩١، ص١حيضره الفقيه، جالصدوق، حممد بن علي، من ال )١(
الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب،     : أيـضاً و. ٤٤٤الصفار، حممد بن احلـسن، بـصائر الـدرجات، ص        :ُأنُظر )٢(

: وكـذا . ٢١، ص١النعمان املغريب، أبـو حنيفـة، دعـائم اإلسـالم، ج       : أيضًاو. ٢١٩، ص   ١الكايف، ج 
.١٩١، ص١الصدوق، حممد بن علي، من ال حيضره الفقيه، ج

.٨٩: لالنح) ٣(
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، أن هذه اآلية تدل على علمهـم احلاضـر عنـدهم    )١(ذكر بعض العلماء واحملققني   

:کون كالتايليووجه االستدالل ا ،عليه السالم

دلــت علــى وجــود كــل معلــوم يف الكتــاب -بإطالقهــا-إن هــذه اآليــة:أوًال

ض احملققـني هـذا املـضمون    الكرمي، فال خيلو مـن شـيء خيطـر يف البـال، وقـد أشـبع بعـ            
.)٢(تفصيًال يف مقام البحث عن علم اإلمام 

حوت صـدورهم كـل مـا كـان يف الكتـاب،           عليهم السالم  إن أهل البيت   :ثانيًا
، فـسرها لنـا أهـل    )من عنده علم الكتاب(فهناك آيات كثرية جدًا، جاءت حتمل عنوان     

وهنـاك روايـات   ،الـسالم علـيهم وصرحوا بأن املقصود منـها هـم  عليهم السالم  البيت

.)٣(دلت على أن علم الكتاب عندهم أيضًا

:ففي قوله تعاىل

>k  j  i  h  g  f  e      d  c...<)٤(.

.)٥(»...هم األئمة خاصة«:وردت طائفة من الروايات تقول

عليهم السالمَمن الذي يكون مصداقًا هلذه اآلية لو مل يكن األئمة! وليت شعري
.فلم يدَِّع أحد من املسلمني غريهم أن يف صدره هذه اآليات البيِّنات؟امصداقًا هل

العبادي، علي محود، علم اإلمـام حبـوث يف   : أيضًاو. ٤٣املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص:ُأنُظر )١(
.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري٨٤حقيقة ومراتب علم األئمة املعصومني عليهم السالم، ص 

األئمـة املعـصومني علـيهم    العبادي، علـي محـود، علـم اإلمـام حبـوث يف حقيقـة ومراتـب علـم           :ُأنُظر )٢(
.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري٨٤السالم، ص

إنـه مل جيمـع القـرآن كلـه إال األئمـة      : ، بـاب ٢٢٨، ص١الكليين، حممد بن يعقـوب، الكـايف ج       :ُأنُظر )٣(

.عليهم السالم  وإم يعلمون علمه كله
.٤٩: العنكبوت) ٤(
.٢٢٦رجات، ص الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الد) ٥(
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علـيهم  وهناك الكثري من اآليات األخرى، اليت يقطع من خالهلا بأن أهـل البيـت            

.يعلمون الكتاب كله، كما سيأيت احلديث عنها يف األدلة األخرىالسالم

اء علمًا مطلقـًا غـري معلـق    يعلمون األشيعليهم السالمإذًا؛ أهل البيت :النتيجة

.على شيء

مناقشة الدليل

إن هذا الدليل وإن كان من امنت األدلة، ولكنه يواجه مشكلة واحدة يصعب من       

وتبعــًا -خالهلــا احملافظــة علــى متاميــة الــدليل حينئــذ، وهــذه املــشكلة هــي أن العلمــاء 
نها خيتلف الكتاب ذكروا أن للقرآن مراتب وجودية متعددة، يف كل مرتبة م    -للروايات

عن غريه يف املرتبة األخرى، وأن الكتاب الذي حيتوي على كل شـيء لـيس مـا هـو يف                  
.أيدينا، بل ما هو يف مرتبة أم الكتاب، والذي مل تنله يد املخلوقات على اإلطالق

كمـا  -وباجلملـة إن للقـرآن درجـات ومنـازل       .. .«:رمحه اهللا  قال صدر املتأهلني  
راتب القرآن، وهو ما يف اجللـد والغـالف، كـأدىن مراتـب اإلنـسان،            وأدىن م -لإلنسان

وهو ما يف اإلهاب والبشرة، وللقرآن يف كل مرتبه ومقام محله حيفظونـه ويكتبونـه، وال          

.)١(» .. .ميسونه اال بشرط طهارم عن حدثهم، أو عن حدوثهم ونزاهتهم

:تعاىليف تفسريه لقوله -قدس سرهوقال العالَّمة الطباطبائي

>Z  Y   X  W  V  U<)٢(.

وَجْعُل رجاء تعقله غاية للجعل املذكور يشهد بأن لـه مرحلـة مـن الكينونـة         .. .«

والوجود، ال يناهلا عقول الناس، ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري، وإن بلغ من 

.٣٩، ص ٣الشريازي، صدر الدين حممد، احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، ج ) ١(
.٣: الزخرف) ٢(
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مـر  أن الكتاب حبـسب موطنـه الـذي لـه يف نفـسه أ            :اللطافة والدقة ما بلغ، فمفاد اآلية     
وراء الفكر، أجنيب عن العقول البشرية، وإمنا جعله اهللا قرآنًا عربيًا، وألبسه هذا اللبـاس   

.)١(»س فيعقلوهرجاء أن يستأنس به عقول النا
: تعاىلقوله...«:أيضًاوقال يف موضع آخر 

>b    a   `  _  ^  ]  \<.

تعقلوراءاألصليطنهمويفالكتابأن،السابقةاآليةعليهتدلملاوتبينيتأكيد

:تعاىلقالكمااحملفوظاللوحالكتاببأمواملراد،للكتابوالضمري.العقول
>Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À<٢٢:الربوج.

واملـراد ...غـريه منهيستنسخالسماويةالكتبأصللكونه؛الكتاببأموتسميته
تنالـه أنمـن واملرتلـة القـدر رفيـع نـه أ-السابقةاآليةمفادهييعطماعلى-اعليَّبكونه

ومجـل وآيـات سـور إىلجمـزى والمفـصل غريحمكمهناكأنهحكيماوبكونهالعقول،
: تعاىلقولهمناستفدناهكما،عربياقرآناجعلهبعدكذلكهوكماوكلمات

>n   m   l   k  j  i  h  g       f<١:هود.

،البـشرية العقـول وراءلكونهاملوجبانمهاحكيماعلياكونهأعينالنعتانوهذان

مؤلفـا وكـان ،أوالواأللفـاظ املفـاهيم قبيلمنكانماإالينالالفكرتهيفالعقلفإن
.. .القرآنيـة واجلمـل اآليـات يفكمـا بعـض علـى بعـضها يترتبتصديقيةمقدماتمن

الوإحكـام يـع رفمقـام ذواحملفـوظ اللوحيفعندناالكتابأن:اآليتنيمعىنفمحصل

.)٢(» الناسيعقلهأنرجاءعربيامقرواجبعلهأنزلناهوإمناالوصفنيلذينكالعقولتناله

.٨٣، ص ١٨الطباطبائي، حممد حسني، تفسري امليزان، ج ) ١(
ئمـة  العبادي، علي محود، علم اإلمام حبوث يف حقيقة ومراتب علـم األ  : واْنُظر. ٨٤املصدر نفسه، ص  ) ٢(

.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري٩٣املعصومني عليهم السالم، ص 
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لعل أوضـح نـص قـرآين يـدل علـى وجـود عـوامل            «:وقال السيد كمال احليدري   

:متعددة هو قوله تعاىل

>V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  L<)٢(»...)١(.

القرآن له مراتب وجودية؛ فإثبات أن هذه املرتبة منه حتتـوي علـى كـل       وإذا كان 

شيء حيتاج إىل دليل، ومبا أن ما تقدم من كالم العلماء يدل علـى أن املرتبـة الوجوديـة       
.يف عاملنا أضعف املراتب للقرآن؛ فال ميكننا ادعاء احتوائه على مجيع العلوم

جواب اإلشكال

الدليل على احتواء القرآن علـى مجيـع العلـوم    إن املستشكل يفترض عدم وجود   

:من األمور املسلمة، مع أن قوله تعاىل

>. ..D  C  B  A  @  ?<.

يدل بكل وضوح على ما نروم إليه من مطلب، فحىت َمن ذكر املراتب الوجوديـة   

للقرآن مل ينكر احتواءه على كل شيء، بل تقدم أن العالَّمة احليـدري مـن الـذين أثبتـوا        
.الشيء من دون أي ترديدهذا

خرىاالستدالل باآلية بطريقة أُ

:-مث إنه ميكن التمسك ذه اآلية 

>H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?<)٣(.

.٢١: احلجر) ١(

العبادي، علي محود، علم اإلمام حبوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة املعصومني علـيهم الـسالم، ص     ) ٢(
.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري٩٠

.٨٩: النحل) ٣(
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:أو قوله

> ...U  T  S  R  Q  P...<)١(.

صلى اهللا عليـه  من جهة أخرى، مع االستناد إىل حديث الثقلني، وهو قول النيب        
كتـاب  :ت فيكم أمرين، لن تضلوا بعدي ما إن متسكتم مـا        إين قد ترك  «:وآله وسلم 

اهللا، وعتريت أهل بييت؛ فإن اللطيف اخلبري قد عهد إيلَّ أما لـن يفترقـا حـىت يـردا علـيَّ               
ومجــع بــني املــسبحة -كهــاتني:وال أقـول -ومجــع بــني مــسبحتيه-احلـوض كهــاتني 

ــطى ــا ال ت   -والوس ــسكوا م ــرى؛ فتم ــدامها األخ ــسبق إح ــضلوا، وال  فت ــوا وال ت زل
.)٢(»تقدموهم فتضلوا

علـيهم   علـى علـم األئمـة      ـذا الـدليل   )٣(ينولقد استدل بعض علمائنا املعاصر    
:املطلق؛ وذلك من خالل بيان أمورالسالم

قـرم مـع القـرآن، وجعـل أحـدمها ال           صلى اهللا عليه وآله وسـلم      إن النيب -١
.يفترق عن اآلخر

.، أن القرآن فيه العلم املطلق بأمجعهال خالف بني العلماء-٢

:قالعليه السالمجعفركما وري يف الكايف بسنده إىل أيب

.)٤(»اكتابمنفاسألونيبشيءحدثتكمإذا«

فاسـألوين :أي«:وقد ذكر احملدث املازندراين يف بيان معىن هذه الروايـة مـا نـصه       

.٣٨: األنعام) ١(
.٤١٥، ص ٢يين، حممد بن يعقوب، الكايف، جالكل) ٢(

العبادي، علـي محـود، علـم اإلمـام حبـوث يف حقيقـة ومراتـب علـم األئمـة املعـصومني علـيهم               :ُأنُظر )٣(
.، تقريرًا ألحباث السيد كمال احليدري١٩السالم، ص

.٦٠، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ٤(
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أويكـون أوكـان -شـيء كـل نأعلىتنبيهوفيه.اهللاكتابمنومأخذهموضعهعن
وصراطحق،كلونورشيء،كلودليلعلم،كلبرهانألنه؛ القرآنيففهو-كائن
، باطـل فهـو يطابقـه الفعـل فكـل ،  صـدق كـل وضياءحكم،كلوشاهدغائب،كل

.»خاسرفهوبرأيهمتسكمنوكل، كاذبفهويوافقهالقولوكل

كن تـصوره إال إذا كـان علمهـم مطلقـا؛      إن عدم افتراقهم مع الكتاب ال مي      -٣
.ويف غري هذه الصورة فسوف تقع املخالفة شاءوا أم أبوا

.مطلق وفعليعليهم السالمفثبت لنا أن علمهم:النتيجة

وال يضر يف االستدالل ما ميكن ذكره من الفوارق املتصورة بني كتاب اهللا وبينهم      

.ه اجلهة؛ الستحالة ثبوته بينهماإذ يكون مقطوعًا أنه يف غري هذ؛عليهم السالم

بينـهما، فهـذا صـامت    -غـري املخلـة يف مقامهمـا   -ولعمري، فما أكثر الفـوارق   

...وهذا ناطق، وهذا كالم اهللا وهؤالء عباد اهللا

الدليل الخامس

:التمسك بقوله تعاىل

>%  $  #  "  !&  ,  +  *   )  (  '
0  /  .  -<)١(.

:ى بيان أمورواالستدالل ا يتوقف عل

:يف املراد من الكتاب-١

فإن االستدالل ذه اآلية إلثبات العلم املطلق يبتين على كون الكتاب لـيس هـو       

.٤٣: الرعد) ١(
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خصوص التوراة واإلجنيل، أو ال أقل يتوقـف االسـتدالل ـا علـى إثبـات أنـه شـامل                     
.ولغريه من الكتب السماويةللقرآن

كون اآلية نـاظرة إىل خـصوص      وهذا الشيء سهل اإلثبات؛ حيث إن َمن ادعى         
التورات واإلجنيل إمنا هو ألجل توهم أن َمن عنده علم الكتاب هو عبد اهللا بن سالم،       

فإذا أبطلنـا ذلـك زال التـوهم املـذكور، وثبـت أـا دالـة علـى أن الكتـاب غـري التـوراة                     
صوص واإلجنيل؛ ألن اآلية مكية، وإذا كانت مكية يبطل االدعاء املزعوم بأا جاءت خب

عبد اهللا بن سـالم، ومتـيم الـداري؛ لكـي يكـون املـراد مـن الكتـاب خـصوص التـوراة                  
، وقـد أشـبع بعـض احملققـني هـذا        )١(واإلجنيل، كما ورد يف كتب التفسري اسـتنكار ذلـك         

، ومن ضمن األمور اليت ذكرها فيه هو ما أسلفنا به مـن آراء  )٢(املطلب يف كتاب مستقل   
آلتية يف تفسري املراد مبن عنده أهل الكتاب خري دليـل علـى      املفسرين، كما أن الروايات ا    

.ذلك
وعلـى  ،علـيهم الـسالم  يف إن املراد ممن عنده علم الكتاب هم أهـل البيـت     -٢

ــن أيب طالــب  ــسالمرأســهم علــي ب ــه ال ــه الروايــات الكــثرية   ،علي وهــذا مــا تكفلــت ب
عليـه  لت أليب جعفرق:والصحيحة، كما جاء يف الكايف بسنده عن بريد بن معاوية قال       

:السالم
>. ..0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '<.

:سـالم؟ فقـال  بناهللاعبدأهو:جبريبنسعيدوسئل... «: ، قوله٣٣، ص ١اهد، ج جاء يف تفسري جم   ) ١(
٢٣٢، ص ١٣ويف تفـسري ابـن جريـر الطـربي، ج         . »؟سالمبناهللاعبديكونفكيفمكية،السورةهذه
لـسعيد قلـت : قال،  بشرأيبعن،  عوانةأبوثنا: قال،  املنهالبناحلجاجثنا: قال،  املثىنحدثين«: قال

يكـون فكيـف ،  مكيـة الـسورة هـذه : قـال ؟   سالمبناهللاعبدأهو :الكتابعلمعندهومن: ريجببن
.»...اهللاعندمن: يقول.الكتابعلمعندهومن: يقرؤهاوكان: قال؟ سالمبناهللاعبد

.٣٧جالل الدين، علي الصغري، من عنده علم الكتاب؟، ص:ُأنُظر)٢(
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:قال

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلمإيانا عنى، وعلي أولنا وأفضلنا وخرينا بعد النيب«

أبووقال.. .«:-بعد أن ذكر األقوال يف اآلية    -أو ما ذكره الطوسي يف تفسريه     
:عليهما السالماهللاعبدوأبوجعفر

الكتــابعلــمعنــدهمالــذينألهنــم؛صــلى ا عليــه وآلــه وســلم حممــدآلأئمــةهــم

.)٢(»...ذكروهمندونذلكمنشيءعنهميشذالجبملته،

تفـسر هـذه    )٤(وغـريه  )٣(يف الكايف -ومعظمها معتربة -وقد وردت روايات كثرية   

ن من عنده علـم   على أ -وبوضوح-اآلية مبا يتحد مع مضمون هذه الرواية؛ مما يدل        
.خاصةعليهم السالمالكتاب هم أهل البيت

الدليل السادس

:قوله تعاىل
>. ..¨  §  ¦  ¥  ¤©¬  «  ª...<)٥(.

علـيهم الـسالم  إلثبـات أن علمهـم   )٦(من اآليات اليت استدل ا بعض العلمـاء         

:قوله تعاىل-غري متوقف على اإلشاءة-حاضر مطلق

.٢٢٩، ص ١، جالكليين، حممد بن يعقوب، الكايف) ١(

.٢٦٨، ص٦الطوسي، حممد بن احلسن، التبيان، ج) ٢(
.٢٢٩، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج:ُأنُظر)٣(
القاضـي النعمـان، أبـو حنيفـة،     : أيـضاً و. ٢٣٤الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص   :ُأنُظر )٤(

.٢٢، ص١دعائم اإلسالم، ج
.٧: آل عمران) ٥(
.٥٧الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص:رُأنُظ)٦(
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>. ..¨  §  ¦  ¥  ¤©¬  «  ª...<.

:واالستدالل ذه اآلية يتوقف على مقدمات

ثبت يف علم األصول أن إطالق املشتق علـى مـا سـوف يتلـبس      :املقدمة اُألوىل 

، وقـد  )١(باملبدأ إمنا يكون على حنو ااز ال احلقيقة، وهذا أمـر متفـق عليـه بـني العلمـاء        
فلو مل يكونوا ،>ª<:بقولهاستعمل اهللا عز وجل هذه الصيغة يف اآلية املباركة 

املـشتق يف ذات مل تتلـبس   :راسخني يف العلم فعًال؛ لكـان اسـتعمال هـذه الـصيغة، أي          
باملبدأ بعد، وهذا من استعمال اللفظ يف غري ما وضع لـه، وهـذا االسـتعمال حيتـاج إىل                

.قرينة تدل عليه؛ ملا سوف يأيت يف املقدمة الثانية، مع أا مفقودة يف املقام

إن األصل يف الكالم أن حيمـل علـى احلقيقـة ال اـاز؛ ألصـالة           :ملقدمة الثانية ا

.)٢(احلقيقة 

؛علـيهم الـسالم  إن الراسخني يف العلم هـم األئمـة املعـصومون   :املقدمة الثالثة 

يف الكـايف بابـاً   رمحـه اهللا  كما وردت روايات معتربة تدل علـى ذلـك، فقـد أورد الكلـيين      
:، قال فيه)٣()عليهم السالماألئمةهمالعلميفالراسخنينا(:خاصًا حتت عنوان

:قالعليه السالماهللاعبدأيبعن-١

. »تأويلهنعلموحننالعلميفالراسخونحنن«

:وجلعزاهللاقولهيفعليهما السالمأحدمهاعن، معاويةبنبريدعن-٢
»>¨  §  ¦  ¥  ¤©¬  «  ª<.

.٣٨اآلخوند، حممد كاظم، كفاية األصول، ص:ُأنُظر)١(

الرازي، حممد تقـي،  : أيضًاو. ٣٤٧، ص٦العالمة احللي، احلسن بن يوسف، خمتلف الشيعة، ج :ُأنُظر )٢(
.٢٤٥لرسائل الفقهية، صالوحيد البهبهاين، حممد باقر، ا: أيضًاو. ٢٠٩، ص١هداية املسترشدين، ج

.٢١٣، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج)٣(
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عــزاعلَّمــهقــد، العلــميفالراســخنيأفــضلا عليــه وآلــه وســلم  صــلى افرســول«

ملشـيئاً عليـه لينـزل اكـان ومـا ،  والتأويـل التنزيـل مـن عليـه أنـزل مـا مجيـع وجل

قـال إذاتأويلـه يعلمـون الوالـذين ،  كلـه يعلمونـه بعـده منوأوصياؤه،  تأويلهيعلمه

:بقولهافأجاهبم، بعلمفيهمالعامل

>®´  ³  ²       ±  °  ¯<.

العلــميففالراســخون، ومنــسوخوناســخ، ومتــشابهوحمكــموعــام،خــاصوالقــرآن

. »يعلمونه

:قالعليه السالماهللاعبدأيبعن-٣
.»بعدهمنواألئمةاملؤمننيأمري:العلميفالراسخون«

ملباركـة، وأن  فإذا علمنا أن اهللا تعاىل اسـتخدم صـيغة املـشتق يف اآليـة ا     :النتيجة

املشتق ال يستعمل فيما سوف يتلبس باملبدأ يكون علـى حنـو اـاز ال احلقيقـة، وعلمنـا            
أن األصل يف الكالم أن حيمل على احلقيقة، إال أن ُتعقد قرينة مـن ِقَبـل املـتكلم،         أيضًا

تصلح ألن تكون صارفة عن ذلك، ومل جند قرينـة يف املقـام، فـإذا ضـممنا إىل ذلـك أن         
عليهم الـسالم د من الراسخني هنا هم األئمة خاصة؛ يثبت قهرًا أن علم األئمة          املقصو

.حاضر غري متوقف على املشيئة

الدليل السابع

:قوله تعاىل

>k   j   i   h   g   f   e   d   cl  p   o    n   m
q<)١(.

.٤٩: العنكبوت)١(
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االستدالل باآلية

:ويتضح االستدالل ذه اآلية من خالل ذكر النقاط التالية

اُألوىلالنقطة

إن هذه اآلية تصرح بأن هناك من أويت العلم وحصل عليه، وأن العلم الذي ُذكر يف         

حيـث  -كمـا هـو الـصحيح    -اآلية شامل جلميع ما ميكن أن يؤتاه اإلنسان، إما باإلطالق         
ألن األلـف والـالم   -على قول ضعيف  -إنه تعاىل مل يقيد العلم بقيد، أو ال أقل بالعموم         

.)١(االسم تفيد العموم والشمول، كما هو مذهب بعض العلماءإذا دخلت على

النقطة الثانية

،صلى اهللا عليه وآله وسلم  العلم هم األئمة خاصة من بعد النيب       اإن الذين أوتو  
.وقد تكفلت بإثبات هذا املعىن روايات صرحية ومعتربة

يفوأثبتعلمالأوتواقداألئمةأن(:فقد جاء يف كتاب الكايف الشريف، يف باب  

يقولعليه السالمجعفرأبامسعت:قالبصري،أيبعن.. .«:رمحه اهللاقال) صدورهم
:اآليةهذهيف

>k  j  i  h  g  f  e  d  c<.

.)٢(، وغريها من الروايات املتحدة معها مضمونًا »صدرهإىلبيدهفأومأ

تـه صـدورهم، وهـذا    قد أوتوا العلم فعًال، وحوعليهم السالمفاألئمة :النتيجة

.يساوي يف النتيجة كون علمهم حاضرًا، غري متوقف على املشيئة

.١٧١احلائري، حممد حسني، الفصول الغروية يف األصول الفقهية، ص:ُأنُظر)١(
.٢١٤، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج:ُأنُظر)٢(
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الدليل الثامن

:قوله تعاىل

><  ;  :    9  8  7<)١(.

قولـه  ـا علـى علمهـم املطلـق واحلاضـر هـو      )٢(ضمن اآليات الـيت اسـتدل      ومن

:، وكيفية االستدالل ا يكون بالبيان التايل>:  ;  ><:عاىلت

أن هذه األذن اليت ذكرها القرآن واعيـٌة لكـل شـيء،      -يف حمله -قد ثبت :أوًال

عليـه الـسالم    اهللاعبدأيبعنكثري،بنالرمحنعبدرى الصفار يف بصائره بسنده    و فقد
:قال>:  ;  ><:تعاىلاهللاقوليف

.)٣(»يكونوماما كاناملؤمننيأمريأُذنوعت«

عليـه  ّن اُألذن الواعية هـي ُأذن أمـري املـؤمنني   أاآلية،ذههيف تفسريقد جاء:ثانيًا

عليـه الـسالم  اهللاعبـد أيبعـن ،  سـامل بـن حيىيعنفقد ورد يف الكايف بسنده،     ؛السالم
:قال

أُذنـك هـي :صلى ا عليه وآله وسلم    ارسولقال،>:  ;  ><:نزلتملا«

.)٤(»علييا

.)٥(أيضًاى، تدل على هذا املعىن وهناك روايات كثرية ذكرت يف مصادر أخر

.١٢: احلاقة)١(
.٤٢، علم اإلمام، صظفر، حممد حسنيامل:ُأنُظر)٢(
.٥٣٧الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص)٣(

.٤٢٣، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج)٤(
: أيـضاً و. ١٩٦، ص١الكويف، حممد بن سليمان، مناقب اإلمـام أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم، ج       :ُأنُظر )٥(

صفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ال: أيضًاو. ٣٣٠علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، ص     
!
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قد وصـل إىل األئمـة مـن بعـده      عليه السالم  إن كل ما علمه أمري املؤمنني     :ثالثًا

جعفر، منها ما جاء يف الكايف، كقول أيبأيضًاقاطبة، كما دلَّت على ذلك روايات كثرية 
:قالعليه السالم

علــيوكــان، يتــوارثعلــموال، يرفــعملعليــه الــسالمآدممــعنــزلالــذيالعلــمإن«

علـم مـن أهلـه منخلفهإالقطعاملمنايهلكملوإنه،  اُألمةهذهعاملعليه السالم 

.»اشاءماأو، علمهمثل

.)١(إىل غري ذلك من الروايات املماثلة هلا يف نفس الباب

اه وعت علم ما كان وما يكون، وهذا معنعليهم السالمأنَّ ُأذن األئمة:النتيجة

.حاضر عندهم، غري معلق على املشيئةعليهم السالمأن علمهم

خالصة االستدالل باآليات القرآنية

علـيهم  من بعد هذه اجلولة مع األدلة القرآنيـة علـى علـم األئمـة       -إن املتحصل 

أن يف اآليات القرانية الكفاية إلثبات هذا املوضوع، ومن دون أي حاجـة إىل            -السالم
.كان هناك دليل يف البني، فنور على نوردليل آخر، وإذا

األدلة الروائية

علـى أن علمهـم  -أو ظـاهراً  -توجد جمموعة من الروايات اليت دلـت صـراحة        

حاضر عندهم، وغري مقيـد باإلشـاءة، وقـد ُذِكـر الكـثري منـها يف ُأمهـات              عليهم السالم 
-احلديثيـة األخــرى وغـريه مــن املـصادر  -املـصادر املعتـربة، فجـاء يف الكــايف الـشريف    

"
ومعــاين األخبــار، . ٦٧، ص١الــصدوق، حممــد بــن علــي، عيــون أخبــار الرضــا، ج : وكــذا. ١٥٦ص
.٦٠ص

.٢٢٢، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج:ُأنُظر)١(
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جمموعة من الطوائف اليت حيصل معها االطمئنان بثبوت هذا املعىن، فقد وردت جمموعة            
حاضر، وغري مقيد باملشيئة، جـاء يف     عليهم السالم  من الطوائف الدالة على أن علمهم     

كل طائفـة منـها جمموعـة مـن الروايـات بأسـانيد خمتلفـة، تبلـغ مبجموعهـا حـد التـواتر                   
وسـوف نقتـصر يف     -على أن بعضًا منـها معتـرب وصـحيح        -لى أقل التقادير  املعنوي ع 

:ذلك على مواضع احلاجة فقط؛ خوفًا من اإلطالة

الطائفة اُألولى

علـيهم خيفـى الوأنـه يكـون وماكانماعلميعلمونعليهم السالم  األئمةأن(

.)شيءعليهم السالم

:يف حديثالسالمعليهاهللاعبدروى الكليين بسنده، عن أيب-١

واخلـضر موسـى بـني كنـت لـو - مـرات ثالث- البنيةوربالكعبة،ورب.. .«

واخلــضرموســىألنأيــديهما؛يفلــيسمبـا وألنبئتــهمامنــهما،أعلــمأنــيألخربهتمـا 

ــا الـــسالم ــاعليهمـ ــمأعطيـ ــاعلـ ــان،مـ ــميعطيـــاوملكـ ــاعلـ ــوومـــايكـــونمـ هـ

صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم        الرسومنورثناهوقدالساعة،تقومحتىكائن

.)١(»وراثةً

:عليه السالموعنه-٢

وأعلـم ،  النـار يفمـا وأعلـم اجلنة،يفماوأعلماألرض،يفوماالسماوات،يفماألعلمإني«

علــىكــربذلـك أنفــرأىهنيئــة،مكـث ثــم:قــال.يكـون ومــاكــانمـا 

وجــلعــزاإن،وجــلعــزاكتــابمــنذلــكعلمــت:فقــالمنــه؛مسعــهمــن

احللـي، حـسن بـن سـليمان، احملتــضر،     : أيـضاً و. ٢٦٠، ص١الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف، ج     ) ١(
.٢٠٦ص
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. )٢(»)١(}يءشكلتبيانفيه{:يقول

عليـه   اهللاعبـد أيبعنداملفضلكان«:قالأنهاخلثعميسعدبنمجاعةعن -٣

عنهوحيجبالعبادعلىعبدطاعةاهللايفرضفداك،جعلت:املفضللهفقال،السالم
:قال؟السماءخرب

ثـــمالعبــاد، علـــىعبــد طاعــة رضيفـــأنمــن بعبـــادهوأرأفوأرحــم أكــرم ا، ال

.)٣(»ومساءصباحاًالسماءخربعنهحيجب

وعنـده -يقولعليه السالم جعفرأبامسعت«:قالالكناسي،ضريسعن-٤

:-أصحابهمنأناس

علــــيهممفرتضــــةطاعتنــــاأنويــــصفونأئمــــة،وجيعلونــــايتولونــــاقــــوممــــنعجبــــت

أنفــسهم وخيــصمون حجتــهم،يكــسرون ثــم ،عليــه الــسالم ارســول كطاعــة

حـق برهـان اأعطـاه مـن علـى ذلـك ويعيبونحقنا،فينقصونا،  قلوهبمبضعف

استدل عليه السالم باآلية املباركة، ولكنها مل تكن نص ما جـاء يف الكتـاب الكـرمي؛ ولـذا ذكـر العلمـاء               ) ١(
:عدة حتماالت يف توجيه ما جاء يف هذه الرواية

، هـامش  ٢٦١، ص١الكليين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف، ج    :ُأنُظر.أن الراوي قد نقل اآلية باملعىن     :منها
.١رقم

.املصدر نفسه:ُأنُظر.قرأ هذه اآلية على قراءة عندهم عليهم السالماإلمام عليه السالم أن:ومنها

، ١احلسيين، شرف الدين، تأويل اآليات، ج:ُأنُظر.أن اإلمام عليه السالم أراد املعىن ال النص بعينه:ومنها
.٣، هامش رقم ١٠٣ص

الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : ضًاأيـ و. ١٤٥الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٢(

.٢٦١، ص١ج
الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ١٤٨الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٣(

.٢٦١، ص١ج
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ــاوالتــسليممعرفتنــا علــىأوليائــهطاعــةافــرتضوتعــاىلتبــاركاأنأتــرون، المرن

ــم، عبــاده ــردفيمــاالعلــممــوادعنــهمويقطــعواألرض،الــسماواتأخبــارعنــهمخيفــيث ي

.)١(»...!؟دينهمقوامفيهمماعليهم

-أنـه قـال خماطبـًا هـشام يف حـديث عنـه         -عليه السالم  اهللاعبدوعن أيب -٥

:قال

عنـده يكـون الحبجـة خلقـه علـى وتعـاىل تبـارك احيتجالهشام،ياويك.. .«

.)٢(»إليهحيتاجونماكل

:حديثًا مشاًا ملا أوردناه، إال أن فيهرمحه اهللا وقد ذكر الصفار

عنـده يكـون الحبجـة خلقـه علـى حيـتج اأنشـك مـن ! ؟ك يا هـشام  وتش«

.)٣(»اعلىافرتىفقدإليه،حيتاجونماكل

:هذابالبنأنه قالعليه السالموعن الرضا-٦

ــكأنـــاإن« ــكأخربتـ ــذهيفســـتُبتلىأنـ ــامهـ ــدماأليـ ــمذيبـ ــتلـــك،رحـ أكنـ

؟يلمصدقاً

:عليه السالمقال.تعاىلاهللاإاليعلمهالالغيبفإنال،:قال

:يقولاأو ليس

الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ١٤٤الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ١(
.٨٧٠، ٢ندي، قطب الدين، اخلرائج واجلرائح، جالراو: أيضًاو. ٢٦٢، ص١ج

د بـن احلـسن، بـصائر الـدرجات،        والـصفار، حممـ   . ٢٦٢، ص ١الكليين، حممد بن يعقـوب، الكـايف، ج       ) ٢(
.١٤٣ص

١٤٣الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص) ٣(
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شـاء مـا علىاأطلعهالذيالرسولذلكورثةوحنن،  مرتضىاعندافرسول

.)٢(»...ةالقياميومإىليكونوماكانمافعلمنا، غيبهمن

:يقوليه السالمعلجعفرأبامسعت«:قالمحزة،أيبعن-٦

أجــلا:قــالثــم.بــشيءجــاهالبــشيءعاملــاً، أبــداًجــاهالعــامليكــونالوا،ال

ال:قـال ثـم .وأرضـه مسائـه علـم عنـه حيجـب عبدطاعةيفرضأنمنوأكرموأعز

.)٣(»عنهذلكحيجب

داللة هذه الطائفة من األخبار

مطلق وحاضر ليهم السالمعإن هذه األخبار أبلغ وأصرح دليل على أن علمهم
وأعزأجلا«:بأنعليه السالمعندهم، وغري معلق على اإلشاءة؛ حيث يصرح اإلمام

عليــه الــسالمجييــبمث.»وأرضــهمسائــهعلــمعنــهحيجــبعبــدطاعــةيفــرضأنمــنوأكــرم
علـيهم  ، وهـذا الكـالم صـريح يف فعليـة علمهـم          »عنـه ذلـك حيجـب ال«:بنفسه ويقول 

.السالم

ئفة الثانيةالطا

واألنبيـاء املالئكـة إىلخرجـت اليتالعلوممجيعيعلمونعليه السالم  األئمةأن(

.)يهم السالمعلوالرسل

طائفــة مــن -وغــريه مــن احملــدثني-يف كتــاب احلجــةقــدس ســرهذكــر الكلــيين

.٢٧-٢٦: اجلن) ١(
.١٨٩الطوسي، ابن محزة، الثاقب يف املناقب، ص:ُأنُظر)٢(
.٢٦٢، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج: أيضًاو. ١٤٤املصدر نفسه، ص) ٣(
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خرجـت الـيت العلـوم مجيـع يعلمونعليهم السالم  األئمةأن(:الروايات، حتت عنوان  
:قال فيه)عليهم السالموالرسلواألنبياءئكةاملالإىل

:قال،عليه السالماهللاعبدأيبعن-١

فمـا ، ورسـله وأنبيـاءه مالئكتـه عليـه أظهـر علمـًا :علمـني وتعـاىل تبارك )١(اإن«

شـيء يفبـدا فـإذا بـه استأثروعلماً،  علمناهفقدوأنبياءه،ورسلهمالئكتهعليهأظهر

. )٢(»قبلنامنكانواالذيناألئمةعلىوعرضلك،ذأعلمنامنه

:قال،عليه السالموعنه-٢

نبـذه وعلمـاً ،  خلقـه مـن أحـداً عليـه يطلـع ملعنـده علمـًا :علمـني وجـل عز )٣(اإن«

.)٤(»إليناانتهىفقدورسله،مالئكتهإىلنبذهفما، ورسلهمالئكتهإىل

:يقوليه السالمعلجعفرأبامسعت:قال، ضريسعن-٣

مـن لـيس فإنـه املبـذول؛ فأمامكفوف،وعلم،  مبذولعلم:علمنيوجلعزإن«

عنــدالــذيفهـو املكفــوف،وأمــا، نعلمـه حنــنإالوالرســلاملالئكـة تعلمــهشـيء 

٥(»نفذخرجإذاالكتاب،أميفوجلعزا( .

كمـا يف بـصائر   » هللا« هكذا ورد يف بعض املصادر، والظـاهر أن هنـاك خطـًأ مطبعيـًا، وأن الـصحيح هـو             ) ١(
. الدرجات

الــصفار، حممــد بــن احلــسن، بــصائر  : أيــضًاو. ٣٢٦علــي بــن جعفــر، مــسائل علــي بــن جعفــر، ص ) ٢(

.٢٥٥، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج: أيضًاو. ٤١٤درجات، صال
.هكذا ورد يف الكايف، وقد تقدم الوجه الصحيح فيه) ٣(
الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ١٣٠الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٤(

.٢٥٥، ص١ج
الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ١٣١الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٥(

.٢٥٥، ص١ج
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:قالعليه السالمجعفرأيبعن، بصريأيبعن-٤

فمـا ،  ورسـله مالئكتهعلمهوعلمهو،إاليعلمهالعلم:علمنيوجلعز)١(اإن«

.)٢(»نعلمهفنحن،عليهم السالمورسلهمالئكتهعلمه

:قالعليه السالماهللاعبدأيبعن، بصريأيبعن-٥

يكــون ذلــكمــن، هــوإاليعلمــهال، خمــزونمكنــونعلــم:علمــنيإن«

.)٣(»نعلمهفنحنوأنبياءه،ورسلهمالئكتهعلمهوعلمالبداء،

أحاديث هذه الطائفةداللة

بظاهرها-إن الذي ُيمعن النظر يف هذه اموعة من الروايات، يرى أا تدل
حاضر ومطلق، غري معلق على املشيئة؛ وذلك عليهم السالمعلى أن علم األئمة-

حنن «:، أو قوله»ى إلينا انته«، أو »فقد علمناه «عليه السالم  خالل قول اإلمام  من  

، وهذه الطريقة يف التعبري واضحة فيما نروم إثباته، وهـو    »فنحن نعلمه «، أو »نعلمه
أمكـن وصـوله إلـيهم يكـون حاضـرًا عنـدهم، غـري حمجـوب عنـهم           أن العلم الذي  
.عليهم السالم

الطائفة الثالثة

كـان املـؤمنني وأنـه   أمـري ُيعلِّمـه أنأمـره إالعلمـاً نبيهيعلمملوجلعزاهللاأن(

.)العلميفشريكه

.هكذا ورد يف الكايف، وقد تقدم الوجه الصحيح فيه) ١(

. ٢٥٦، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ٢(
الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ١٣١الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٣(

.١٤٧، ص١ج
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وجـل عـز اهللاأن(:وردت يف كتب احلديث جمموعة من الروايات جيمعها عنوان  

، وإليك ما )العلميفشريكهكاناملؤمنني، وأنهأمرييعلمهأنأمرهإالعلمًانبيهيعلممل
:ذكر يف املقام

:قال،عليه السالمجعفرأيبعن-١

مــنبرمــانتنيصــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولعلــىه الــسالمعليــجربئيــلنــزل«

عليــه عليـاً فـأعطى بنـصفني، األخـرى وكــسرواحـدة، فأكـل إيامهـا، فأعطـاه اجلنـة، 

لـيس فـالنبوة، أكلتـها الـيت األُوىلالرمانـة أمـا علـي، يـا  :فقال،  فأكلهانصفهاالسالم

.)١(»فيهشريكيفأنتالعلم،فهواألخرىوأما، شيءفيهالك

:قال-يف حديث-عليه السالماهللاعبدأيبعن-٢

عليـه  عليـاً يعلمـه أنوأمـره إالعلماً،صلى ا عليه وآله وسلم   حممداًايعلممل...«

.)٢(»السالم 

-يف حـديث  -عليـه الـسالم    جعفـر أبـا مسعت:قالمسلم،بنحممدعن-٣
:يقول

عــزاعلمــهممــاحرفــاًصــلى ا عليــه وآلــه وســلم اســولر-وا-يعلــمفلــم...«

.)٣(»صدرهعلىيدهوضعثم، إليناالعلمانتهىثمعلياً،علمهوقدإالوجل،

، ١الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيضًاو. ٣١٣صفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ال) ١(
.٢٦٣ص

، ١الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيضًاو. ٣١٣الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٢(

.٢٦٣ص
ــيين، حممــد يعقــوب، الكــايف، ج ) ٣( ــن حممــد، : أيــضًاو. ٢٦٣، ص١الكل ــد، حممــد ب ــصاص، املفي االخت

.٢٧٩ص
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داللة أحاديث هذه الطائفة

حاضر ومطلق، غـري  عليهم السالمإن ما تفيده هذه الروايات هو أن علم األئمة 

:السالمعليهمقيد باملشيئة؛ حيث إن قوله

وجـل، عـز اعلمـه ممـا حرفـاً صلى ا عليه وآله وسـلم       ارسول-وا-يعلمفلم«

.»صدرهعلىيدهوضعثم، إليناالعلمانتهىثمعلياً،علمهوقدإال

على أن كل علم علمـه اهللا       -وبصراحة-وما مياثلها من الفقرات املتقدمة تدل     
إمنا وصل إىل األئمة مجيعًا، وهذا الشيء هو عـني مـا   صلى اهللا عليه وآله وسلم   رسوله

باألشـياء فعلـي حـضوري، ال أنـه     عليهم السالمنريد إثباته يف مقامنا، وهو أن علمهم   
.بالقوة ومقيد بشيء ما

الطائفة الرابعة

) علمهخزنةعليهم السالماألئمةأن(

:يقولالسالمعليه اهللاعبدأبامسعت:قالكثري،بنالرمحنعبدعن-١

. )١(»اوحيوعيبةا،علموخزنة، اأمروالةحنن«

:أنه قالعليه السالمجعفرأيبعن-٢

»،خلزانإناوا٢(»علمهعلىإالفضةعلىوالذهبعلىال، وأرضهمسائهيفا( .

:قال؟أنتممافداك،جعلت:لهقلت:قال،عليه السالموعنه-٣

، ١الكلـيين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيـضاً و. ٨١الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الـدرجات، ص  ) ١(

. ٣٣٦، ص٣ابن شهرآشوب، حممد بن علي، مناقب آل أيب طالب، ج: أيضًاو. ١٩٢ص
، ١يف، جالكليين، حممـد يعقـوب، الكـا    : أيضًاو. ١٢٤الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٢(

. ٥٠٩، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ج: أيضًاو. ١٩٢ص
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مــنعلــىالبالغــةاحلجــةوحنــن، اوحــيترامجــةوحنــن، اعلــمخــزانحنــن«

.)١(»األرضفوقومنالسماء،دون

.)٢(عليه السالموقد رواه الطربسي عن أيب عبد اهللا الصادق

:قال-يف حديث-أيضًاعليه السالموعنه-٤

ــال:صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولقــال« خزانــيوهــم.. .:اىلوتعــتبــاركاق

ــأنيلقــد:صــلى ا عليــه وآلــه وســلم  ارســولقــالثــم.بعــدكمــنعلمــيعلــى أنب

.)٣(»آبائهموأمساءبأمسائهمعليه السالمجربئيل

:قال-يف حديث-عليه السالماهللاعبدأيبعن-٥

. )٤(»بذلكوالقائمون، علمهعلىوخزانه، عبادهيفاحججفنحن...«

:أيضًاعليه السالموعنه-٦

خزانــهوجعلنــا، صــورنافأحـسن وصــورنا، خلقنــافأحـسن خلقنــاوجــلعـز اإن«

.)٥(»...وأرضهمسائهيف

، ١الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيضًاو. ١٢٤الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ١(
. ١٩٢ص

. ٥٠٩، ص١الطربسي، الفضل بن احلسن، إعالم الورى بأعالم اهلدى، ج:ُأنُظر)٢(

، ١الكلـيين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيـضاً و. ٧٤الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الـدرجات، ص  ) ٣(
. ١٩٣ص

الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف،       : أيضًاو. ١٢٤و ٨١الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٤(

. ١٩٣، ص١ج
، ١يعقـوب، الكـايف، ج   الكلـيين، حممـد   : أيـضاً و. ٣١٦علي بن جعفر، مـسائل علـي بـن جعفـر، ص           ) ٥(

. ١٩٣ص
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داللة الروايات في هذه الطائفة

قد حـووا علـوم   عليه السالم  إن هذه الطائفة من الروايات، تدل على أن األئمة        

عليـه  تـارة، وأخـرى بقولـه      »ه يف مسائـه وأرضـه     خـزان علمـ   «:اهللا؛ حيث إا تصرح بأم    
، إىل غــري ذلــك مــن النــصوع  »اعلــمخــزانحنــن«:، أو»خزانــه علــى علمــه«:الــسالم

الواضـحة يف كــوم قـد حتملــوا العلـم فعــًال، ال أنـه حمجــوب عنـهم، ومتوقــف علــى     
.إرادم

الطائفة الخامسة

.)١()كل ما فيهندهمععليهم السالمأن الكتاب فيه كل شيء وأن األئمة(

وردت طائفة من الروايات، تصلح أن تكون دليًال علـى مـا ذكرنـا؛ حيـث دلـت          

علـيهم الـسالم  هذه الطائفة على أن الكتاب الكرمي احتوى على كل شيء، وأن األئمة   
:يعلمون كل ما يف الكتاب، ومن هذه الروايات

:قال،عليه السالماهللاعبدأيبـ عن١

وحنــنبيــنكم،مــاوفــصلبعــدكم،مــاوخــربقــبلكم،مــانبــأفيــهاكتــاب«

.)٢(»نعلمه

:يقولعليه السالماهللاعبدأبامسعت«:قالأعني،بناألعلىعبدـ عن٢

بـــدءوفيـــها،كتــاب أعلـــموأنــا صـــلى ا عليــه وآلـــه وســـلم ارســول ولـــدنيقــد 

اجلنــة،وخــرب، األرضوخـرب الــسماء،خـرب وفيــه، القيامــةيـوم إىلكــائنهـو ومــا، اخللـق 

.٥٩املصدر نفسه، ص) ١(
، ١الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيضًاو. ٢١٦الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ٢(

.٦١ص
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ــركمــاذلــكأعلــم، كــائنهــومــاوخــرب، كــانمــاوخــرب، النــاروخــرب إىلأُنظُ

.)١(»...كفي

داللة الروايات في هذه الطائفة

بالـضمن -إن هذه الطائفة اليت تتكلم عن ما حيتوي عليه الكتاب الكـرمي، دلـت   

علموا ذلك منذ أن ُولـدوا؛    وأم   ،عليهم السالم  على أن ذلك كله عند أهل البيت      -
:عليه السالمكما يف قوله

عليه الـسالم أو قوله»كتـاب ا أعلموأناصلى ا عليه وآله وسلم  ارسولولدني«

علــيهم ففـي هـاتني الفقـرتني داللــة واضـحة علـى أن علمهـم      ،»نعلمـه وحنـن «:أيـضاً 
.مطلق وحاضر، وغري مقيد باإلشاءةالسالم

سةالطائفة الساد

.)...أمرمنشيءحيجب عنهمالاألئمةأن(

وقد وردت فيه جمموعة من الروايات يف هذا الباب، ذكرهـا الـصفار يف بـصائره،                

:وحنن نكتفي بنقل بعض منها

:قال،عليه السالماهللاعبدعن أيب-١

عبـــادهعلـــىاحـــتجيكـــونأنمـــنوأعلـــموأجـــلوأكـــرم،أحكــم اإن«

.)٢(»أمرهممنشيئًامعنهيغيبثمحبجة،

:قال،عليه السالماهللاعبدأيبعن-٢

، ١الكليين، حممـد يعقـوب، الكـايف، ج    : أيضًاو. ٢١٨الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ١(
.٦١ص

.١٤٢احلسن، بصائر الدرجات، صالصفار، حممد بن) ٢(



١٢٩..........................................................................................................في األدلة التي ذُكِرت على رأيهم: المبحث الثاني

.)١(»!؟أمورهممنشيءعليهخيفىخلقهعلىحجةاجعلهمنأترى«

داللة هذه الطائفة من األخبار

قد أعطاه -أمكن العلم به-إن هذه الطائفة واضحة الداللة على أن كل شيء        

شـيئًا ممـا   عليهم السالم  وأنه ال ميكن أن حيجب عنهم      ،عليهم السالم  اهللا تعاىل لألئمة  
.حيتاجون إليه؛ إمتامًا حلجته على خلقه

الطائفة السابعة

هـو ومـا كـان ومـا النـار وواجلنـة واألرضالسماواتيفيعلمون مبا األئمةأن(

.)القيامةيومإىلكائن

:قال،عليه السالمجعفرأيبعن-١

علـم الـنيب علـم :فقـال صلى ا عليه وآله وسـلم    النيبعلمعنعليه السالم  عليسئل«

:قــال ثــم .الــساعة قيــام إىلكــائن هــو مــا وعلــم كــان، مــا وعلــم النبــيني، مجيــع

كـان، مـا وعلـم ،صلى ا عليه وآله وسلم   النيبعلمألعلمإنيبيده،نفسيوالذي

.)٢(»الساعةقياموبنيبيينفيماكائنهووما

:قالبشري،بنوعبيدهعلىاألعبدعن-٢

يفومـا الـسماوات يفمـا ألعلـم إنـي وا،:-منـه ابتـداء -عليـه الـسالم   اعبدأبوقال«

ــااألرض، ــةيفومـــ ــااجلنـــ ــار،يفومـــ ــانومـــــاالنـــ ــاكـــ ــونومـــ ــومأنإىليكـــ تقـــ

.)٣(»...الساعة

.١٤٣املصدر نفسه، ص) ١(
.١٤٧، صنفسهاملصدر ) ٢(
.٣٧٣، ص٣ابن شهرآشوب، حممد بن علي، مناقب آل أيب طالب، ج: أيضًاو. املصدر نفسه) ٣(
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داللة هذه الطائفة من األخبار

مـن حيـث    عليـه الـسالم    إلمـام علـى أن علـم ا     -صـراحة -تدل هـذه الروايـة    

الكيفية حاضر عنده، كما أنه يعـم مجيـع األشـياء مـن حيـث الكميـة؛ فالروايـة صـاحلة              
.إلثبات املطلوب

الطائفة الثامنة

.)العزمأعلم من ُأويلعليه السالماملؤمننيأمريأن(

:عليه السالماهللاعبدأبويلقال:قالالوليدبناهللاعبدعن

؟عليه السالماملؤمننيوأمريوموسىعيسىيفالشيعةيقولشيءأي«

:قـال .عليـه الـسالم    املؤمننيأمريمنأفضلوموسىعيسىإن :يقولون :قلت

:فقال

؟ارسولعلمماعلمقدعليه السالماملؤمننيأمريأنأيزعمون

اهللاعبدأبوقال.أحدًاالرسلمنالعزمُأويلعلىيقدمونالولكننعم،:قلت
:عليه السالم

.ابكتابفخاصمهم

:قال؟أخاصمهممنهموضعأيويف:قلت:قال

:ملوسىتعاىلاقال

>7  6  5  4  3  2  1   0...<)١(.

:لعيسىوتعاىلتباركاوقالشيء،كلملوسىيكتبملإنه

. ١٤٥: األعراف) ١(
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>B  A  @  ?  >...<)١(.

:آله وسلمصلى ا عليه وحملمدتعاىلاوقال

>. ..=    <   ;   :   9>  C   B   A   @   ?
D...<)٣(»)٢(.

داللة هذه الطائفة من األخبار

كـان علمـه    عليـه الـسالم    دلت هذه الطائفة من األخبار، علـى أن أمـري املـؤمنني           

قـد َعِلـَم ِعْلـم الـنيب    عليـه الـسالم  حاضرًا مطلقًا، غري متوقف على مشيئة؛ وذلك ألنه    
والنيب قد حوى صدره كتاب اهللا عز وجل، وكتاب اهللا فيه         ،وآله وسلم صلى اهللا عليه    

أن كتاب اهللا تعاىل قد حوى كل شيء؛ فتكون النتيجـة أن أمـري       :تبيان لكل شيء، أي   
.حوى صدره كل شيء وبالفعلعليه السالماملؤمنني

الطائفة التاسعة

) أن العبد إذا اختاره اهللا عز وجل أعلمه كل شيء(

:إنه قال-يف حديث-عليه السالمإلمام الرضااروي عن 

إن العبد إذا اختاره ا عز وجـل ألمـور عبـاده شـرح صـدره لـذلك، وأودع قلبـه ينـابيع          .. .«

.)٤(»احلكمة، وأهلمه العلم إهلاماً، فلم يعِ بعده جبواب وال حيري فيه عن الصواب

.٦٣: الزخرف) ١(
.٨٩: النحل) ٢(

.١٤٧الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص) ٣(
. ٧٧٨الصدوق، حممد بن علـي، األمـايل، ص  : أيضًاو.٢٠٢، ص١الكليين، حممد يعقوب، الكايف، ج   )٤(

.٢٣٠، ص٢الطربسي، الفضل بن احلسن، االحتجاج، ج: أيضًاو
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داللة الرواية

حاضرًا عنـده مـن   عليه السالماإلمامإن هذه الرواية دالة بظاهرها يف كون علم       

:يقولعليه السالماهللا عز وجل، أهلمه له إهلامًا؛ حيث إن اإلمام

ــاره ا عـــز وجـــل .. .« ــواب، وال حيـــري فيـــه عـــن   .. .إن العبـــد إذا اختـ ــم يـــِع بعـــده جبـ فلـ

.»الصواب

قـد اختــارهم اهللا تعــاىل،  علــيهم الــسالميف أـم -بــني علمائنــا-وال خـالف 
.نون قد حووا على مجيع ما ذكر يف الروايةفيكو

الطائفة العاشرة

صـلى اهللا عليـه   يعلم بكل شـيء تعليمـًا مـن الـنيب    عليه السالم أن أمري املؤمنني  (
.)وآله وسلم

:خياطب نصرانيًا، فقال لهعليه السالمورد يف رواية عن أمري املؤمنني-١

نـسمة، ال تـسألين عمـا مـضى، وال مـا      فو الـذي فلـق احلبـة وبـرأ ال    -يا نصراني  -سل  «

.)١(»صلى ا عليه وآله وسلم يكون إال أخربتك به عن نيب اهلدى حممد

يف -عـن سـلمان الفارسـي   ،زاذانعـن  :ورد يف املناقب البن شهرآشـوب   -٢

وسـأله مـسائل عجـز    ،ليقا جاء يف نفر من النصارى إىل أيب بكر  ثن جا إ«:-خرب طويل   
.وإال أحبنـا دمـك  ،عن هـذا العنـت  -أيها النصراين-كفَّ:ل عمرفقا،عنها أبو بكر  
ن أسـأله عمـا   مَـ ىدلـوين علـ  ،طالبـاً ن جـاء مـسترشداً  أهذا عدل على مَ :قال اجلاثليق 

،أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ:فقال النصراين ،فجاء علي واستسأله   .حتاج إليه أ

الراونـدي، قطـب الـدين، اخلـرائج واجلـرائح،      : أيضًاو. ٢١٩الطوسي، حممد بن احلسن، األمايل، ص    ) ١(
.٥٥٤، ص٢ج
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:عليه السالمفقال؟أمؤمن أنت عند اهللا أم عند نفسك:خربين
.نا مؤمن يف عقيدتيأكما ،نا مؤمن عند اأ

:قال؟خربين عن مرتلتك يف اجلنة ما هي:قال

وال أشـك يف الوعـد بـه    ،رتـاب بـذلك  أال ،علـى مـي يف الفـردوس األ  منزليت مع الـنيب اُأل    

.. .من ربي

:قال؟أيها العامل عن الرعية الناقصة عنكفبما بنَت:قال

.)١(»...به عن علمي مبا كان وما يكونمبا أخربتك 

داللة هذه الطائفة

يف الرواية اُألوىل يتحدى النصراين، بأنه لو سأله عن كـل       عليه السالم  إن اإلمام 

صلى اهللا عليه وآله سوف خيربه به عن النيب عليه السالم  فإنه-كان أم مل يكن   -شيء
يعلم مبا كان وما يكون، وهذا معناه أن علم وأما الرواية الثانية فيبني له فيها أنه ،وسلم
عليـه  أن علمـه -بالنتيجـة -كان حاضرًا عنده عـن الـنيب؛ فيثبـت     عليه السالم  اإلمام
حاضر غري متوقف على اإلشاءة، وقد تقدم أن كل مـا كـان عنـد أمـري املـؤمنني           السالم

.عليهم السالمفقد وصل إىل باقي األئمةعليه السالم

ية عشرالطائفة الحاد

).ومل ينفه اإلمام عنه وعن آبائهعليه السالمما اعترف به املأمون لإلمام الرضا(

جمموعة من الروايـات الـيت تـدل علـى     عليه السالمجاءت يف عيون أخبار الرضا  
علم مبا كان وما يكون، بل ورد يف بعضها ما يدل على أن هذا األمر معلوم حـىت عنـد             

ابن شهرآشوب، حممد بن علي، مناقـب آل أيب    : أيضًاو. ٢٢١احلسن، األمايل، ص   الطوسي، حممد بن  ) ١(
.٩٤، ص٢طالب، ج
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-علـيهم الـسالم  مع ما حيمل من العداء ألهل البيت     -نفقد ورد أن املأمو    ؛أعدائهم
:كان يعتقد بذلك، وحنن نكتفي ذا اخلرب فقط

:-عليه السالمخماطبًا اإلمام الرضا-ورد يف عيون أخبار الرضا، أن املأمون قال

بـن وعلـي علـي، بـن وحممـد حممـد، بـن وجعفـر حعفـر، بنموسىآباءكأن.. .«

ــيهم الــسال احلــسني ــمعنــدهمكــانمعل ــومإىلكــائنهــوومــاكــانمــاعل ي

إليـــــكيلبــــدت وقـــــدعلمهــــم، وعنـــــدكووارثهــــم، القـــــوموصــــي وأنـــــتالقيامــــة، 

.)١(»...حاجة

داللة هذه الطائفة

،علــيهم الــسالممقـام آبائــه املعــصومني عليــه الــسالمإن املـأمون يــذكر لإلمــام 
:ويقول

.»...القيامةوميإىلكائنهووماكانماعلمعندهمكان.. .«

ــت  ــيهم الــسالموهــذا الكــالم يعــين أن أهــل البي علمهــم مطلــق وحاضــر،  عل
مل ينـِف ذلـك، ومل يـرده مبـا يـستنكر عليـه، بـل أقـره              عليه الـسالم   واملالحظ أن اإلمام  

وقضى له ما كان يطلب من حاجة؛ مما يدل على أن هذه املسألة من املسائل غري املنكرة        

قرير اإلمام حجة، خصوصًا يف مثل هذا املورد الذي ال ميكـن   وت ،عليهم السالم  عليهم
.ألجل التقيةعليه السالمأن يكون سكوته

الطائفة الثانية عشر

.)عني اهللا ولسانهعليه السالمأن أمري املؤمنني(

:عليه السالمقال-يف خرب طويل-ورد يف مدينة املعاجز

.٢٤١، ص١الصدوق، حممد بن علي، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج) ١(



١٣٥..........................................................................................................في األدلة التي ذُكِرت على رأيهم: المبحث الثاني

النـاطق يف خلقـه، أنـا نـور ا الـذي ال يطفـى،       أنا عني ا الناظرة يف أرضه، أنا لسانه  «

.)١(»...أنا باب ا الذي يؤتى منه، وحجته على عباده

داللة هذه الطائفة

كعلـم اهللا عـز وجـل؛ مـن     عليه الـسالم يستفاد من هذه الرواية، أن علم اإلمام     

طلـع  حيث إنه مطلع على األشياء، كما ا  ؛عليه السالم  حيث كيفيته، وأنه حاضر عنده    
اهللا تعاىل عليها، وال شك وال ريب يف أن اهللا عز وجل مل يِغْب عنه شيء أطالقًا، فهـو      

غاية األمر أن علـم اهللا خيتلـف عـن    ،عليه السالمحميط جبميع األشياء، فكذلك اإلمام   

.علم اإلمام مبا ذكرنا يف الفصل األول

خالصة االستدالل بالروايات

ويف مواضيع أخرى هلا عالقة  -يف هذا املوضوع   إن الذي يتتبع الروايات الواردة    

يرى أن هذه الروايات بلغت من الكثرة حـد التـواتر املوجـب لالطمئنـان،           -مبوضوعنا
حاضر، خـصوصًا وأن هنـاك الكـثري منـها صـحيحة الـسند،              عليهم السالم  بأن علمهم 

هم علـي يف كـون علمهـم  -أو تـردد -وصرحية الداللة، فـال يبقـى بعـد هـذا أي شـك       
.ًاحاضرًا عندهم وفعليالسالم

البحراين، هاشـم بـن سـليمان، مدينـة املعـاجز،      : أيضًاو. ٨٤القمي، شاذان بن جربئيل، الفضائل، ص ) ١(
.٢٤٥، ص١ج
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الفصل الثالث
روادها وأدلتها النظرية اإلشائية

من الكتاب والسنة

أن علمهم متوقف على مشيئة ا تعاىل:االجتاه األول* 

عليهم السالم أن علمهم متوقِّف على مشيئتهم:االجتاه الثاني*





١٣٩

متهيد

أن هنـاك رأيـًا آخـر يف    ،عليه السالم ملوضوع علم اإلمام  ليس خافيًا على املتتبع     

قبال ما تقدم يف الفصل الثاين، ويرى أصحاب هذا الرأي، أن علم اإلمام ليس حاضرًا        
مطلقًا، بل هو مقيد باملشيئة، ومتوقف عليها، فبإمكام أن يعلموا األشياء، ولكن هذا          

اإلرادي أو (:ـء عـن هـذا الـرأي بـ    العلم معلَّق علـى املـشيئة، وقـد عبَّـر بعـض العلمـا             
، كما بّينا مرادهم من هذا املصطلح، يف الفـصل األول، عنـد الكـالم عـن      )١() اإلشائي

املعىن التركييب للنظرية اإلشائية، وقد وِجد يف ضمن هذا الرأي اجتاهان ُذِكرا يف الكتب،     
:ومها

املظفـر، حممـد حـسني، علـم     : وكـذا . ٦الـالري، عبـد احلـسني، املعـارف الـسلمانية، ص            : نُظرُأ) ١(
، ٢محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج : وأيضًا. ١١اإلمام، ص

.١٣ص



١٤٠

: االجتاه األول

ا تعاىلمتوقف على مشيئة عليهم السالم أن علمهم
لـيس مطلقـًا، بـل هـو        علـيهم الـسالم    ذهب صاحب هذا االجتاه إىل أن علمهم      

متوقف على مـشيئة اهللا عـز   عليهم السالم إشائي، ولكن اإلشائية هنا مبعىن أن علمهم      
. وجل، إن شاء أن يعلموا أعلمهم، وإن مل يشأ ال جيدون إليه سبيًال

ول موضوع علم اإلمام؛ حيث ذكر وقد ذكر هذا الرأي بعٌض يف رسالة ُكتبت ح 

ويف هـذا  .. .«:، وقـال فيـه  )علـم اإلمـام مـشروط مبـشيئة اهللا      (عنوانًا هلذا الرأي أمساه بـ    
.)١(»أيضًااملقام توجد روايات كثرية 

فكل شيء يف الوجود وهذا األمر وإن كان مفروغا عنه ومتفق عليه بني املسلمني، 

ذا ال يلـزم منـه تفـسري هـذه النظريـة بـاملعىن           متوقف على مشيئة اهللا عز وجل، إال أن ه        
مث إنه ذكر األدلة اليت تدل عليه، وما ينسجم معه من الروايات واآليات، ومل يرّد، .املتقدم

.)٢(عليهم السالمومل يناقش هذا الرأي إطالقًا؛ مما يدل على أنه يرتضيه يف حقهم

الكتب والبحوث اليت تطرقت إال أن امللفت للنظر أن هذا الرأي مل جند له أثرًا يف        

غري ما ذكرنا، ولعل السبب يف عدم ذكره هو وضـوح     عليه السالم  ملوضوع علم اإلمام  
.بطالنه؛ حيث إن هذه املرتبة بالتصوير املتقدم تتساوى فيها مجيع الناس

.)نقًال بالترمجة(١٧٢دلشاد، حسني هادي، علم إمام از ديدكاه قرآن وسنَّت، ص:ُأنُظر)١(

.املصدر نفسه:ُأنُظر)٢(
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أدلة االتجاه األول

م اإلمام هناك طائفتان من األدلة اليت ُأقيمت على هذا الرأي، ُذكرتا يف رسالة عل 
:من منظار الكتاب والسنة، وهاتان الطائفتان مها

الطائفة اُألولى

:عليه السالمما كان من قبيل قول اإلمام الصادق
.)١(»إذا أراد اإلمام أن يعلم شيئاً أعلمه ا ذلك«

أيـضاً ومبا كان متحدًا يف املعىن واملضمون مع هذه الرواية     -فقد استدل به بعض   

:، وذلك بالبيان التايل)٢(ولعلى هذا الق-
دلـت علـى أن علـم األئمـة        -وما يـشاها مـن روايـات      -إن هذه الرواية  -١

.عليه السالممتوقف على شيء يف حتّققه، وهذا الشيء هو مشيئة اإلمامعليهم السالم
يف هذه الرواية هي نفسها مـشيئة اهللا  عليه السالم  إن املراد من مشيئة اإلمام    -٢

جل، فال يشاء اإلمام شيئًا إال إذا شاء اهللا ذلك، وال يريد اإلمـام مـا ال يريـده اهللا         عزَّ و 
:تعاىل، وهذا ما نستفيده من قوله تعاىل

>Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À<)٣(.

.حيث إا نفت مشيئة كل إنسان من دون مشيئة اهللا تعاىل
النتيجة

إال إذا أراد اهللا عـز وجـل     ال ميكن أن يعلـم بـشيء،      عليه السالم  ثبت أن اإلمام  

.متوقف على مشيئته تعاىلعليهم السالمذلك، فعلمهم

.٢٥٨، ص ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج ) ١(
.١٧٤دلشاد، حسني هادي، علم إمام أز ديدكاه قرآن وسّنت، ص :ُأنُظر)٢(
.٢٩: التكوير) ٣(
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والـيت  -وعلى هـذا البيـان؛ يكـون املـراد مـن الروايـات اآلتيـة يف االجتـاه الثـاين               

هـي املـشيئة   عليـه الـسالم  مبعـىن أن مـشيئته  -إن االمام إذا شاء أن يعلـم علـم      :تقول
وذلـك بـضميمة اآليـة املباركـة الـيت ذكرناهـا يف       ،لـسالم عليـه ا  اإلهلية ال مـشيئة اإلمـام     

.االستدالل املتقدم

مناقشة هذه الطائفة

إن االسـتدالل ـذا الـدليل ال ميكـن القبــول والتـسليم بـه، وال يثبـت مـا ادعــاه         
:صاحب هذا االجتاه؛ وذلك لألمور التالية

ا صرحية يف إثبات إن الروايات اليت ذكرها يف املقام أجنبية عن مدعاه؛ أل    :أوًال
مقام أمسى مما تومهه، حيـث إـا واردة يف صـدد اإلجابـة عـن أسـئلة موجهـة مـن قبـل                  

بعـد  -عليه السالميستبينون فيها عن كيفية علم اإلمامعليهم السالمأصحاب األئمة 

اعتقادهم بأن اإلمام له ميزة عن بـاقي النـاس؛ ملـا يـراه مـن إخبـاره باملغيبـات وظهـور                   
فذكر اإلمام أن علمه متواجد عندهم، غري أنه متوقف يف حصوله وحتققـه             -تاملعجزا

كان مبعزل عن كون عليه السالمعلى مقدمة، وهي التفام ملا يريدون، وهذا البيان منه
علـيهم  متوقف على مشيئة اهللا تعاىل، مبعىن أن توقـف مـشيئتهم        عليهم السالم  علمهم
مفروغ عنه عند اجلميع، فضًال عن أصحاب األئمة، على مشيئة اهللا عز وجل أمرالسالم

.ال مشيئة اهللاعليهم السالمفمقتضى محل الكالم على ظاهره أن حنمله على مشيئتهم

إن هذه اآلية غري ناظرة إىل مقامنا باخلصوص، وإمنا هـي عامـة مـن جهـة                :ثانيًا
وجـل، وعـدم   توقف كل إرادة علـى إرادتـه تعـاىل، فهـي يف مقـام بيـان قـدرة اهللا عـز                

، )١(تفويض األمر إىل اخللق مطلقًا، كما ذكر بعض املفسرين ذلك عنـد تفـسريهم لآليـة          

Ã  Â  Á  À  <:٢٩، اآليـة التكـوير ذكر صاحب تفسري األمثل، يف صدد تفسري قوله تعاىل يف سورة    ) ١(
!
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والـيت  -وهذا مما ال إشكال فيـه؛ فقـد ثبـت يف حملـه، أن األفعـال االختياريـة لإلنـسان              
ال تتحقـق إال بعـد    -يستطيع القيام ا وتتحقق منه مىت شاء كاألكل والـشرب والنـوم           

بـأن  :اىل لذلك، ولكن هذا ال يعين أن اإلنسان ممنوع عنها، فيصح القـول   مشيئة اهللا تع  
...اإلنسان قادر على أن يأكل مىت شاء

كحال -يف العلم-حاهلمعليهم السالمعلى كالم املستدل يكون األئمة:ثالثًا
وبـني َمـن يلهمـه اهللا بعـض       علـيهم الـسالم    غريهم من النـاس، فمـا هـو الفـرق بينـهم           

!؟نتيجة خللوصه وصفاء نفسهاألشياء؛

الطائفة الثانية

علـيهم  علـى كـون علمهـم   -إمـا تـصرحيًا أو تلوحيـًا   -ما جاء من األدلة الدالة    
:وهي آية وجمموعة من الروايات، موقوفًا على مشيئة اهللا عزَّ وجلَّالسالم

:أما اآلية، فهي قوله تعاىل

>%   $    #   "    !&*   )    (   '+     -  ,
.<)١(.

"
 Å  ÄÇ  Æ< يفاإلنـسان حريـة علـى أخـرى مـرة تؤكـد فاآليـة ،  حالأيةوعلى... «:، فقال
طريـق أن،  )يـستقيم (مـن ويفهـم . باطلطريقأم،  حقطريقكانسواء،  يرضاهالذيالطريقاختياره

والوســاوسوالتفــريط،اإلفـراط ولــوال، كـذلك يكــونالدونــهومـا ، مــستقيمطريـق ، احلقــةالـسعادة 

واتباعـه الفطـرة، لنـداء باستجابته،  املنجيةالسبلهذهعلىاإلنسانلسار. .الضاللأغشيةوالشيطانية،
مـشيئة بـأن يتـصور الولكـي املنـشود؛ للهدفاملوصلةالطرقأقصرهواملستقيمواخلط،  املستقيماخلط

عـز اهللاوفيـق وتمبـشيئة مشيئتهاإلنسانيربطولكي،  املستقيمطريقعلىسريهيفمطلقةاإلنسانوإرادة

الـشريازي، ناصـر    . »...العـاملني رباهللايشاءأنإالتشاؤونوما: ولتقولالتالية،اآليةوجاءت،  وجل
.٤٦٨، ص١٩مكارم، األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل، ج

.٣٠: حممد) ١(
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وجه االستدالل

على مشيئته تعاىل،  -اليت هي مبعىن العلم   -إن هذه اآلية ُتصرِّح بتوقف اإلراءة     

.شيئًا أبدًاعليه السالمفلو مل يشأ اهللا مل يعلم اإلمام

مناقشة هذا الدليل

إن هذا الدليل ال يصلح إلثبات مـا ادعـي يف املقـام؛ حيـث إن اآليـة املباركـة ال                

املــشيئة بــذلك، وإمنــا تــتكلم عــن قــدرة اهللا علــى إراءة هــؤالء املنــافقني تنفــي حــصول 
صـلى اهللا عليـه    بأعيام، وقد بيَّنت أن هناك عالمات وصفات من خالهلـا علـم الـنيب             

، مـضافاً  )١(أشخاص هؤالء، وقد حتقق علمه م كما ذكـر املفـسرون ذلـك    وآله وسلم 
. بعينه هناإىل أن الكالم املتقدم يف اآلية السابقة يأيت

:وأما الروايات اليت استدل ا على هذا االجتاه فهي

:عليه السالمجعفرما جاء يف الكايف، عن اإلمام أيب -١

»بسط لنا العلم فنعلمي،عنا فال نعلمقبضوي«.

:وقال

صــلى ا وأســره جربئيــل إىل حممــد ،عليــه الــسالمســر ا عــز وجــل أســره إىل جربئيــل «

.)٢(»ن شاء اوأسره حممد إىل م،وسلمعليه وآله 

:أيضًاعليه السالمما ورد عنه-٢

ــا محــران  -فــذلك ... « ــه املــشيئة، فيقــضيه إذا أراد،    -ي علــم موقــوف عنــده، إليــه في

. ٥٣٧، شـرح ص ٣الزخمـشري، جـار اهللا، الكـشاف عـن حقـائق الترتيـل وعيـون األقاويـل، ج              :ُأنُظر )١(
.٢٤٣، ص١٨الطباطبائي، حممد حسني، تفسري امليزان، ج: أيضًاو

.٢٥٦، ١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج ) ٢(
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فهــو ،فيقــضيه وميــضيه،ويبــدو لــه فيــه فــال ميــضيه، فأمــا العلــم الــذي يقــدره ا عــز وجــل   

عليه وآله وسلمالعلم الذي انتهى إىل رسول ا ١(»ثم إلينا،صلى ا(.

داللة هذه الطائفة

للسائل أن علمهم ُيعطـى هلـم يف حـاالت خاصـة، ففـي          عليه السالم  بيَّن اإلمام 

حالة ُيبسط هلم فيعلمون، وُيقبض أخرى فُيمنعون، وال قابض للعلم عنهم إال مفيضه،  
.ز وجلموقوف على مشيئته ععليهم السالموهذا معناه أن علمهم

مناقشة الروايات

:إن هذه الروايات وإن كان بعضها معتربًا، إال أنه باإلمكان توجيهها والقول   
بأا ال تصلح لالستدالل على ما يدعيه املستدل؛ بل ميكننا أن ندعي داللتها علـى          

احلاضـر ال املعلـق علـى املـشيئة؛ خـصوصًا إذا الحظنـا ذيـل               عليهم السالم  علمهم

بـأن هـذا العلـم قـد وصـل إلـيهم،          عليـه الـسالم    يـصرح فيهـا اإلمـام     الرواية، اليت   
صـلى ا عليـه   انتهى إىل رسول ا... «:أو قوله، »ن شاء اوأسره حممد إىل م   ... «:كقوله

ــيهم، فــال يــصح    »ثــم إلينــا،وآلــه وســلم ــهى إل ــد وصــل وانت ، وهــذا يعــين أن العلــم ق
.االستدالل ا

ألولخالصة الكالم عن االتجاه ا

بعد أن تقدم ذكر األدلة هلذا االجتاه، وعرفنا املناقشة يف مجيع مـا ُذكـر مـن أدلـة؛          

انكشف لنا أنَّ هذا االجتاه ال ميكن أن ُيصار إليه، واالعتمـاد عليـه والقـول بـه؛ لكـون             
-إىل اآلن-قـى النظريـة اإلطالقيـة   وتبذلك من القول بدون علم ودليل معترب شرعًا،   

.ُأخرىرضة واملصادمة بنظريةخالية عن املعا
.املصدر السابق) ١(





١٤٧

االجتاه الثاني

عليهم السالم أن علمهم متوقف على مشيئتهم

يرى أصحابه أن اإلمام إذا شاء أن ،عليهم السالمهناك اجتاه آخر يف علم األئمة

يعلم الشيء علم به، إكرامًا له من اهللا عز وجل، أما إذا مل يشأ ذلك حيجب عنـه، وقـد      
. االجتاه مجع من العلماء األعالم أعلى اهللا مقامهمذهب إىل هذا

عبائر العلماء الذين اختاروا هذا االتجاه

متوقـف علـى    علـيهم الـسالم    ذكر بعض العلمـاء مـن الـشيعة، أن علـم األئمـة            
:مشيئتهم، وإليك ما ُذكر يف املقام

)هـ١١٠٤م(الحر العاملي :أوالً

إشـائي،  علـيهم الـسالم  بأن علم األئمة،ةيف الفوائد الطوسيصرَّح احلر العاملي  

:متوقف على إرادم، ال أنه حاضر ومطلق؛ حيث قال

علـم مـن لكونـه العـدم؛ معلـوم أومعلـوم، غـري أفـراده جبميععلمهمبل... «

أنشـاؤوا وإذاإليـه، حيتـاجون مـا منـه يعلمـون كـانوا وإن،  اهللاإاليعلمـه فالالغيب،
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.)١(»علموهشيئًايعلموا

إرادي وإشـائي،   علـيهم الـسالم    صـريح يف أن علـم األئمـة       قدس سـره   كالمهف

.وليس حاضرًا

)هـ١٣١٩م(العالمة األشتياني :ثانيا

بأنه ال جيوز لإلمام احلكم بعلمه  :يف مقام اجلواب على َمن قال     -قال األشتياين 

وأقـواهلم  املنع من علم املعـصوم جبميـع جزيئـات أفعـال املكلفـني            :وفيه أوالً ... «:-
.)٢(»...إن شاؤوا علموا،غاية األمر أم قادرون على العلم ما،فعًال

.صريح بتبنيه هلذه النظريةقدس سرهوهذا الكالم منه

؛ حيـث إنـه   يف حاشـيته علـى الرسـائل   رمحه اهللا    إال أن املشكلة تكمن فيما ذكره     
علـيهم  علمهـم أن -حـسب مـا ُتفـضي بـه األدلـة       -صرح هناك بأن الـصحيح عنـده      

،أما الـشبهة املوضـوعية    ... «:قدس سره  حضوري، وغري مقيد باإلشاءة، فقال    السالم
من غري فرق بني أن يكون علم النيب واألئمة،ال عنها،ل عن حكمها الظاهريأفإمنا يس

جبميـع  -ا على الوجه الذي ذكره الشيخ، بزعم أن علمهم احلضوري         عليهم السالم 
وإن كان مقتضى اآليـة  ،من علم الغيب املختص بالباري تعاىل-ةاملوضوعات اخلارجي 

أو على غريه ،من حيث كوم من الراسخني يف العلم يقينًا؛أيضًاكوم عاملني بالغيب 
ملـن لـه إحاطـة باألخبـار     وفاقـاً -وإن كان احلق،من الوجوه اليت أشار إليها يف الكتاب     

كـوم عـاملني    -علـيهم أمجعـني وخلقهـم      الواردة يف باب كيفيـة علمهـم صـلوات اهللا         
إال اسم واحد من ،وال يعزب عنهم مثقال ذرة ،جبميع ما كان وما يكون وما هو كائن       

.٥٢٠احلر العاملي، حممد بن حسن، الفوائد الطوسية، ص ) ١(
.٥١األشتياين، حممد حسن، كتاب القضاء، ص) ٢(
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بأن خلقتهم مـن  :املختص علمه به تبارك وتعاىل، سواء قلنا   ،أمسائه احلسىن تعاىل شأنه   
ضـرورة أن  ،مفاضية باريهم يف حقهم أودعه فـيه    إنور رم أوجب ذلك هلم، أو مشية        

عمـن دوـم يف مجيـع    فـضالً ،ويل العزم من الرسل واملالئكة املقربني  علم العاملني من ُأ   
واإلنـسان التـام   ،والعقـل الكامـل املمحـض   ،فإنـه الـصادر األول    ؛العوامل ينتهي إلـيهم   

أو مـا هـو   ،فضال عما كـان ،فال غرو يف علمهم جبميع ما يكون يف متام العوامل       ،التمام
وال ينافيه بعض األخبـار املقتـضية   ، ما هو مقتضى األخبار الكثرية املتواترة جدًا     ك ،كائن

ألن احلكمة قد تقتضي بيـان املطلـب علـى غـري            ؛لكون علمهم على غري الوجه املذكور     
مـع  ،أو من جهـة أخـرى مـن خـوف وحنـوه      ،من جهة قصور املخاطب ونقصه     ،وجهه

-بل عن الفـن -روج عن وضع التعليقةولوال خمافة اخل،عدم كذم من جهة التورية   
.)١(»ل اهللا التوفيق لوضع رسالة مفردة يف هذا البابأوأس،لفصلنا لك القول يف ذلك

حضوري، وغري  عليهم السالم  بأن علم األئمة  -بالصراحة-فهذه العبارة تدل  
.متوقف على املشيئة

قـدس سـره  إنـه :قـول وهذا الكالم ال يقبل توجيهًا جيمع بني القـولني، إال أن ن        

تراجع عما ذكره يف حاشيته؛ فمال إىل القول باإلشائية؛ حيث إن كتاب القضاء متـأخر     
إشــائي ال علــيهم الــسالمعــن احلاشــية، فيكــون مــن الــذين صــرحوا بكــون علمهــم  

.حضوري

)١٣٨٨(العالَّمة محمد رضا المظفر :ثالثاً

وإذا اسـتجد  ... «:حيـث قـال  وكذا ما ذكره العالَّمة املظفـر يف عقائـد اإلماميـة؛       
بالقوة القدسية اليت أودعهـا اهللا تعـاىل فيـه، فـإْن    اإلهلام،البد أن يعلمه من طريق  يءش

.٤٥٩، ص٤ائد يف شرح االفرائد، جاألشتياين، حممد حسن، حبر الفو) ١(
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.)١(»وشاء أن يعلمه على وجهه احلقيقي ال خيطأ فيه وال يشتبهيء،ه إىل شتوجَّ

وشاء أن يعلمه على وجهـه احلقيقـي    يءه إىل ش  توجَّ فإْن... «:قدس سره  فقوله

.صريح يف أنه يتبنَّى هذا االجتاه،»خيطأ فيه وال يشتبهال 

السيد عبد اللطيف الكوهكمري:رابعاً

بعـد  -قال السيد عبد اللطيف الكوهكمري، يف هامش نضد القواعد للـسيوري       

صـلى اهللا عليـه   ملا كـان علـم الـنيب   :توضيحهيفاحملشيقال... «:-نقله كالم احملشي  
التجأ يف مقـام  ،مفروغًابالنسبة إىل الوقائع احلادثة أمراً السالمعليه   واإلماموآله وسلم 

إىل أن ثبـت بقـول بطريـق جمهـول عنـدنا اسـتبهام         عليهم السالم  فرض عدم العلم هلم   
نـه علمنـا بطريـق مـن الطـرق عـدم علمهـم بكيفيـة         أمبعـىن  ،كيفية تلك الواقعة عندهم  

. الطرق الواقعة

غـري  ،وت علمهم بالوقايع على ما هـي عليـه       ودعوى امتناع ذلك مع معلومية ثب     
كما هـو مـذهب أهـل     ،ن علمهم بالوقائع إرادي ال حضوري     أبعد معلومية    ،مسموعة

.)٢(»...احلق، ويظهر ذلك للمتأمل

على توضيح احملشي لكـالم الـسيوري مـا يـدل بوضـوح          قدس سره  ففي تعليقته 
.وصراحة على أن علمهم ليس حضوريًا

انيكايلبكالسيد ال:خامساً

هـو الـسيد    علـيهم الـسالم    ومن ضمن الـذين تبنَّـوا هـذا الـرأي يف علـم األئمـة              
ولـو مل  (:قـال احملقـق  ... «:حيث جاء يف كتاب قضائه ما نصه     ؛قدس سره  الگلبايگاين

.٣١٤املظفر، حممد رضا، عقائد اإلمامية، ص )١(
.١، هامش رقم ١٥٢السيوري، املقداد، نضد القواعد الفقهية، ص )٢(
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)...يعلم به اإلمام وجب أن يعرف نفسه

يعلم باألمور يكون يف ظرف إرادته واشاءته ألْنعليه السالمعلم اإلمام  :أقول

.)١(»به، فعلم اإلمام كبصر البصري

، صريح فيما ذكرنا، وإمنا مثل   »...ظرف إرادته واشاءته  ... «:قدس سره  فقوله

لذلك ببصر البصري إليضاح الفكرة أكثر؛ حيث إن الذي ميتلك عينني، بإمكانه أن ينظر         
.ما مىت شاء أن يرى األشياء

كالنترمحمدالسيد:سادساً

هـو شـارح    عليـه الـسالم    وا إىل القول باإلشـائية يف علـم اإلمـام         ومن الذين ذهب  

مث اعلـم  ... «:قالالروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، السيد حممد كالنتر؛ حيث         
إن أراد ،باملوضـوعات اخلارجيـة  بذلك حبسب الظاهر عليه السالم  أن عدم علم اإلمام   

فهـو جاهـل   ،باملوضـوعات اخلارجيـة  جبهـل اإلمـام    -والعيـاذ بـاهللا   -ن قال فمَ ،وشاء
.)٢(»وخارج عن األوصاف

.غري حاضر عندهمعليه السالموهذا الكالم يدل صراحة على أن علم اإلمام

ومل يذكر ما هو خمتاره -يف مبحث الرباءة-قدس سره عظمشيخ األ د تردد ال  وق

مـن ،ه الـسالم عليـ اإلمـام معلوماتمقدارمسألةوأما«:يف هذه املسألة؛ حيث إنه قال  
علـى أومـشيتهم، علـى توقفـه حيـث مـن اعلمهوكيفية،  واخلصوصالعمومحيث

املختلفةاألخبارمنيظهريكادفال، ذلكعلىتوقفهعدمأوالشيء،نفسإىلالتفام

.٧٤، ص ١، حممد رضا، كتاب القضاء، جگاينيگلباال) ١(
، )ة يف شـرح اللمعـة الدمـشقية   تعليقة على الروضة البهيـ (العاملي، حممد بن مجال الدين، شرح اللمعة    ) ٢(

.٢، هامش رقم ٦١، ص ٣ج
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علـيهم اهللاصـلوات إلـيهم ذلـك علـم وكـول فـاألْوىل ،  الـنفس بـه يطمـئن ماذلكيف
.)١(»أمجعني

عند تعرضـه لروايـة عـن    -يف مصباح الفقاهةقدس سره د اخلوئي كما ذكر السي  

كالمـًا مـشااً   -من أكل البيضة املراهن عليها مث تقيؤ ذلك،عليه السالماإلمام الرضا 
:وميكـن أن يقـال  ... «:؛ حيث إنه قـال  أيضًاملا ذكره الشيخ األعظم، يدل على تردده        

باملوضـوعات  علـيهم الـسالم  األئمـة إن االعتراض على الرواية مبين علـى كـون علـم       
من غري توقف على اإلرادة، وقد دلت عليه مجلة مـن الروايـات، كمـا        ،عندهم حاضرًا

أن علمهم باألحكام كذلك، وأمـا بنـاء علـى أن علمهـم باملوضـوعات تـابع إلرادـم                   
شـكال علـى    فـال يتوجـه اإل     ،خـرى مـن الروايـات     واختيارهم، كما دلـت عليـه مجلـة ُأ        

ولكـن الـذي   ،قبـل اإلرادة  جهـالً علـيهم الـسالم    مكان صدور الفعل عنهم   إل؛الرواية
ىل رد  من املباحث الغامضة، واألْو   عليه السالم  يسهل اخلطب أن البحث يف علم اإلمام      

علـى أن الروايـة املـذكورة ضـعيفة     ،رمحـه اهللا كمـا ذكـره املـصنف     ،علم ذلك إىل أهله   
.)٢(»السند

نا أن ُندرج رأيهما يف طرف من أطراف الـرتاع يف  وعلى هذا األساس؛ فال ميكن ل 
.املسألة

نعم، إن هذا الكالم كاٍف جلعلهما من الذين يقولون بعلم اإلمام واملعتقدين به؛            
بناء على أن كون مسألتنا من املسائل االعتقادية، اليت يكفي يف ثبوا املوافقـة اإلمجاليـة          

لكن هـذا الكـالم    -ا تقدم يف الفصل األول    كم-، فضًال عن الدليل الظين املعترب     أيضًا
.غري معرفة خمتارمها يف املسألة، ونسبته إىل جهة من جهات الرتاع

.١٣٤، ص٢األنصاري، مرتضى، فرائد األصول، ج) ١(
.٥٨٣، ص١اخلوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، ج) ٢(
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أدلة االتجاه الثاني

متوقف علـى مـشيئتهم، فـإن عمـدة         عليهم السالم  أما َمن ذهب إىل أن علمهم     
-طائفـة وهـذه ال ،علـيهم الـسالم  أدلته هي طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت   

يف بـاب خـاص يف     ) أعلـى اهللا مقامـه    (ذكرهـا الكلـيين     -اليت ال تبلغ عدد أصـابع اليـد       
ويف ، )١()إذا شاؤوا أن يعلموا علمواعليهم السالمباب أن األئمة(عنوان الكايف، حتت 

:غريه من أبواب النوادر، وقد ذكر فيه الروايات التالية

عن أيوب بن نوح، عـن صـفوان   علي بن حممد وغريه، عن سهل بن زياد، -١

بن حيىي، عن ابن مسكان، عن بدر بن الوليد، عن أيب الربيع الشامي، عن أيب عبـد اهللا  
:قالعليه السالم

.»إذا شاء أن يعلم علماإلمامإن «

أبو علـي األشـعري، عـن حممـد بـن عبـد اجلبـار، عـن صـفوان، عـن ابـن                     -٢

:قال،عليه السالمعن أيب عبد اهللاعن بدر بن الوليد، عن أيب الربيع، مسكان،

.»علمأُإذا شاء أن يعلم اإلمامإن «

حممد بن حيىي، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن -٣
:قال،عليه السالمسعيد املدائين، عن أيب عبيدة املدائين، عن أيب عبد اهللا

.»أعلمه ا ذلكأن يعلم شيئًااإلمامإذا أراد «

أمحد بن حممد، عن حممد بن احلسن، عن أمحد بـن احلـسن بـن علـي، عـن                 -٤

سألت أبا عبد اهللا:قال ،عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي         
:فقال؟؟ يعلم الغيباإلمامعن عليه السالم

.٢٥٨، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ١(
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.)١(»أعلمه ا ذلكيءولكن إذا أراد أن يعلم الشال،«

داللة هذه الطائفة من الروايات

علـيهم الـسالم  علـى أن علمهـم  -صراحة-ال إشكال يف داللة هذه الروايات   

إذا أراد معرفـة شـيء    عليه السالم  متوقف على إرادم وتوجههم إليه، مبعىن أن اإلمام       
جتلَّى أمامه يف حينه، أما الفترة والزمان الذي قبل هذه احلالة، فال يوجد عنده علم عن          

مع الروايات الـواردة يف الـرأي األول، والـيت        -بظاهره-هذا شيء، وهذا املعىن يتناىف    
.فعلي وحاضر عندهمعليهم السالمعلى أن علمهم-صراحة أو ظاهرًا-دلت

سند روايات االتجاه الثاني

بعد أن متَّت روايات هذا االجتاه الثاين، من حيث داللتها على املطلوب، وعرفنـا               
الكالم يف جهة صدورها واعتبار سندها؛ ألا مل تصل      أا صرحية يف ذلك، تعيَّن علينا       

إىل حد ُيستغىن ا عن البحث السندي، كمـا يف روايـات النظريـة    -من حيث كثرا  -
اإلطالقية، واليت بلغت بكثرا حد التواتر، فهي أخبار آحاد، ال يـصلح االسـتدالل ـا      

:ما مل يثبت اعتبارها، فنقول

سند الرواية اُألولى

ه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، وهو أبو سعيد اآلدمـي، فهـو خمتلـف فيـه،              وهذ

، وابـن  )٤(، والشيخ الطوسي يف الفهرسـت )٣(، وابن الغضائري )٢(حيث ضعَّفه النجاشي  

.ذكر هذه الرواية يف باب من أبواب نوادره. ٢٥٧املصدر السابق، ص) ١(

.١٨٥النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص:ُأنُظر)٢(
.٥٩ابن الغضائري، أمحد بن احلسني، رجال ابن الغضائري، ص:ُأنُظر)٣(
.٣٣٩، برقم ١٤٢الطوسي، حممد بن احلسن، الفهرست، ص:ُأنُظر)٤(
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بــن -أو زيـد -بــدر، وجلهالـة  )٢(، وقـد وثَّقــه الطوسـي يف الرجــال  )١(داوود يف رجالـه 
.)٣(د اخلوئي يف معجم رجاله السي؛ فإنه جمهول احلال، كما ذكرالوليد

سند الرواية الثانية

، وقد تقدم الكالم عنه يف الرواية بدر بن الوليدبأيضًاوهذه الرواية ضعيفة السند 

.اُألوىل

سند الرواية الثالثة

يف سـندها، فهـو إمـا    موسى بـن جعفـر  لورود؛  أيضًاوهذه الرواية ضعيفة السند     
عبيدة املـدائين وأيب، )٤(وقد ضعفهم الشيخ الطوسي احلائري، أو البغدادي، أو الكويف،    

.)٥(يف سندها، وهو جمهول احلال 

سند الرواية الرابعة

أمحـد بـن   «:، وقد وثقه النجاشـي بقولـه  )٦(، فهو إما العاصميأمحد بن حممدأما  
احلـسن علـي بـن عاصـم     وهـو ابـن أخـي أيب   ،أبـو عبـد اهللا  ،بن طلحة،حممد بن أمحد  

.٢٤٩ابن داوود، احلسن بن علي، رجال ابن داوود، ص :ُأنُظر)١(

.٣٨٧، حممد بن احلسن، رجال الطوسي، صالطوسي:ُأنُظر)٢(
.١٨٢، ص٤اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج:ُأنُظر)٣(
.٣٤٣و٣٢٥و٢٨٧الطوسي، حممد بن احلسن، الفهرست، ص:ُأنُظر)٤(

.٢٥٦، ص٢٢اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج:ُأنُظر)٥(
د بينه وبني أمحد بن حممد بن عيسى، ملا ذكـره احلـر العـاملي يف كتابـه     إمنا عيِّن لقبه يف املقام، مع أنه مرد ) ٦(

، وقد ذكر الكلباسي يف رسـائله وجوهـًا إلثبـات    أيضًاالفصول املهمة؛ ولبعض القرائن الدالة على ذلك     

يأيت يف ابن فضال، فقد ذكر احلر العاملي قدس سره  يف هامش فصوله أنه ابن أيضًاذلك، وعني الكالم    
احلر العاملي، حممد : أيضًاو. ٨٣، ص٣الكلباسي، حممد بن حممد، الرسائل الرجالية، ج   :ُأنُظر.فضال

.٣٩٦من ص ١، هامش رقم ١بن احلسن، الفصول املهمة يف أصول األئمة، ج
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وسـكن  ،را، أصـله كـويف   خيِّـ  كـان ثقـة يف احلـديث سـاملًا         .العاصمي:لهث، يقال   احملدِّ
، )٢(أيـضاً ووثقه الشيخ الطوسي يف فهرسته   ،  )١(»...بغداد، روى عن الشيوخ الكوفيني    

،)٣(فإنه شيخ القميني ووجههـم وفقـيههم     ،  أيضًاأو أمحد بن حممد بن عيسى، وهو ثقة         
ثقة، ،بن عبد اهللا األشعري،بن عيسى،مدأمحد بن حم«:وقد وثقه السيد اخلوئي بقوله

، فهو حممد بن احلسن بن علـي بـن فـضال، وقـد     حممد بن احلسنوأما،)٤(»...له كتب 
جليـل مـن   ،أبـو عبـد اهللا احملـاريب    ،بـن علـي    ،حممد بن احلـسن   «:وثقه النجاشي بقوله  

هـو احملـاريب   ، ف)٥(»أصحابنا، عظيم القدر، خبري بأمور أصحابنا، عـامل ببـواطن أنـسام           
، أمحد بن احلسن بـن علـي    وأما،  )٦(يف رجاله   قدس سره  نفسه، كما ذكر السيد اخلوئي    

،بـن فـضال  ،بن علـي ،بن حممد،أمحد بن احلسن بن علي «:فقد وثقه النجاشي بقوله   
.أبـو عبـد اهللا  :أبو احلـسني، وقيـل  ،موىل عكرمة بن ربعي الفياض،بن أمين  ،بن عمر 

أمحد «:وقال الطوسي يف فهرسته، )٧(»...، وكان ثقة يف احلديثإنه كان فطحيًا   :يقال
بن أمين، موىل عكرمـة بـن ربعـي    ،بن عمر،بن فضال  ،بن حممد  ،بن علي  ،بن احلسن 

، )٨(»...، غري أنه ثقة يف احلديثأبو احلسني، كان فطحياً  :الفياض، أبو عبد اهللا، وقيل    
، ثقـة املـدائين سـعيد بـن عمرو«:بقوله، فهو ثقة، وثقه النجاشي      عمرو بن سعيد   وأما

.٩٣النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص) ١(
.٧٣الطوسي، حممد بن احلسن، الفهرست، ص:ُأنُظر)٢(
الطوسـي، حممـد بـن احلـسن،     : أيـضاً و. ٨٢النجاشـي، أمحـد بـن علـي، رجـال النجاشـي، ص         :ُأنُظر )٣(

.٦٩، ص١األردبيلي، حممد علي، جامع الرواة، ج: أيضًاو. ٦٨الفهرست، ص
.٨٥، ص١٣اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج)٤(
.٣٥٠النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص) ٥(
.٢٤٣، ص١٦أبو القاسم، معجم رجال احلديث، جاخلوئي، :ُأنُظر)٦(
.٨٠النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص) ٧(
.٦٧الطوسي، حممد بن احلسن، الفهرست، ص) ٨(
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وأمـا ، )١(أيـضاً ، فهـو ثقـة   مـصدق بـن صـدقة    وأما،»...عليه السالم  الرضاعنروى
أبـو  ،عمار بن موسى الساباطي«:بقولهقدس سره، فقد وثقه النجاشي عمار الساباطي 

،معليهما السالالفضل موىل، وأخواه قيس وصباح، رووا عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن 
.)٢(»...وكانوا ثقات يف الرواية

مـن خـالل البحـث      -والنتيجة اليت توصلنا إليها   ،  فهذه الرواية معتربة السند إذن    
هي أنه مل يتم من الروايات إال الرواية الرابعة مـن هـذه الطائفـة،         -يف أسانيد الروايات  

.وأما الروايات األخرى، فال يصح االعتماد عليها يف املقام
قـد صـحح   عليه السالمكن أن يكون َمن تبنَّى هذا الرأي يف علم اإلمام  مث إنه مي  

ملعرفة حال الرواة أو صحة الرواية -الروايات بطريقة أخرى، وهي أن يكون قد اعتمد
على جتميع القرآئن اليت تدل علـى عدالـة الـراوي أو عـدمها، وقـد انتـهج         -واعتبارها

، أيضًامجع من علمائنا -و الرواية بصورة عامةيف معرفة حال الرواة، أ  -هذه الطريقة 
، وعلـى هـذا املـسلك ميكـن أن يـصحح         )٤(وبعض من علمائنـا املعاصـرين      )٣(كاملامقاين

.٢٨٢العالمة، احلسن بن يوسف، خالصة األقوال، ص:ُأنُظر)١(
.٢٩٠النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص) ٢(

متفقـه  ،مـؤرخ متـأدب  ، وهـو بـن حممـد بـاقر املامقـاين النجفـي     ،بن عبد اهللا،عبد اهللا بن حسن   : وهو) ٣(
ــ ١٣٥١سـنة  أيـضاً فيهـا  توفِّيوهـ، ١٢٩٠فيها سنة  ولد ،، من أهل النجف   يإمام مؤلفاتـه مـن و،.ه

جممــع (ثالثــة أجـزاء، و )منــاهج املـتقني (و،ثالثـة جملـدات  )تنقـيح املقــال يف أحـوال الرجــال  (املطبوعـة  

تنقيح املقال هذا من أبسط الكتب الرجالية، كما هـو واضـح ملـن طالعـه، وقـد انتـهج فيـه                 ، و )الرسائل
الزركلـي، خـري الـدين،    :ُأنُظـر .توثيق أو تـضعيف الـرواة بواسـطة جتميـع القـرائن الدالـة علـى ذلـك،          

.٥غفاري، علي أكرب، دراسات يف علم الدراية، ص: أيضًاو. ٧٩، ص٤األعالم، ج

؛ حيـث إنـه تطـرق هلـذا املوضـوع      )يف رحاب الزيارة اجلامعة الكبرية(د يف كتابه  كالشيخ حممد السن  ) ٤(
السند، حممد، يف رحاب الزيارة اجلامعة الكبرية، : ُأنُظر. عند كالمه حول أحد رواة الزيارة اجلامعة  

.١٧-١٣ص
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أسانيد الروايات اليت تقدم تضعيف رواا؛ وذلك ألن املشكلة اليت من أجلها خدشنا يف   
وايات املذكورة، وتضعيف اعتبار الرواية هي يف بعض الرواة، الذين وردوا يف أسانيد الر

رواا إمنا كان اعتمادًا على قول الرجـاليني، واحلـال أن قـوهلم إمنـا يؤخـذ بـه مـن بـاب          
حجية خرب الثقة، وهي ال تـشمل اإلخبـار عـن حـدس، كمـا قـرره علماؤنـا يف كتبـهم                      

، بــل ذهــب بعــض األعــالم إىل أن األخــذ بكــالم الرجــايل لــيس هــو إال  )١(األصــولية
.)٢(التقليد

الصة الكالم عن االتجاه الثانيخ

حبيـث  ؛-سـندًا وداللـة   -وبعد أن تبيَّن لنا أن هلذا االجتاه دليًال صـحيحًا وتامـًا      

علـيهم  أي أن علـم األئمـة  -ُيسوِّغ َملن توصَّل إليه االعتماد عليه يف تبنِّي هذه النظرية      
وهــي -ىلنعــرف أن النظريــة اُألو؛-متوقــف علــى مــشيئتهم معرفــة الــشيء الــسالم

قـد واجهـت مـشكلة    -وعـدم توقفـه علـى املـشيئة    عليهم الـسالم  إطالقية علم األئمة  
تصطدم مع األخذ ا، فإن هذه النظرية تتناىف مع ما تقدم معنا يف الفصل السابق؛ ألن          

حاضـر عنـدهم وفعلـي لـديهم،       عليهم الـسالم   مؤدى تلك النظرية هو أن علم األئمة      

لـيس حاضـرًا عنـدهم      علـيهم الـسالم    هـو أن علمهـم     ومضمون ومؤدى هذه النظريـة    
بالفعل، وإمنا حضوره لديهم متوقف علـى أن يريـدوا معرفـة الـشيء فيعرفونـه، وهـذه             
النظرية وإن كان دليلها رواية واحدة، وهي غري صامدة أمام أدلة النظرية السابقة عليها، 

معه األخذ بأحـد النظـريتني   إال أننا حباجة إىل التوفيق بينهما وإجياد حلٍّ عقالئي يصلح      

كفايـة  اآلخونـد، حممـد كـاظم،   : أيـضاً و. ١٨٣، ص١األنصاري، مرتضى، فرائد األصـول، ج      :ُأنُظر )١(

اإليـرواين،  : أيـضاً و. ٣٧٤، ص٢احلائري، عبـد الكـرمي، درر الفوائـد، ج       : أيضًاو. ٢٩٠األصول، ص 
.١٧٩، ص٢علي بن عبد احلسني، اية النهاية، ج

.١٧-١٣السند، حممد، يف رحاب الزيارة اجلامعة الكبرية، ص:ُأنُظر)٢(
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من دون حمذور الترجيح من دون مرجح، لكننا نترك الكالم عنه هنا، ونؤجل ذلك إىل        
الفصل الرابع إن شاء اهللا تعاىل؛ حيث إننا سوف نعقـد مبحثـًا خاصـًا نـتكلم فيـه عـن                  

.التوفيق بني هاتني النظريتني

واإلشائيفي الثمرة المترتبة على القول بعلمهم المطلق :تنبيه

عليـه  الثمـرات املترتبـة علـى اخلـالف يف مـسألة علـم اإلمـام             مـن هناك جمموعـة    
حبيث تترتب على بعض اآلراء دون غريها، وقد صرح بعـض العلمـاء بـذلك،          ،السالم

:ومن أبرزها

يعلمـون باألشـياء مطلقـا، مبعـىن أن         علـيهم الـسالم    لو التزمنـا بـأن األئمـة      -١
اجهنا كثري من اإلشكاالت اليت تتناىف مع هذه النظرية،     علمهم فعلي وحاضر، سوف تو    

وما صدر عنهم، ،عليهم السالممما ُيلجئ صاحب هذا الرأي إىل توجيه مواقف األئمة

إشـائي ولـيس   عليهم السالمبأن علمهم :من قول أو فعل يتناىف مع مبناه، أما لو قلنا         
ك تنجلي كثري من اإلشـكاالت   فعليًا، بل هو متوقف على إرادة معرفة الشيء، فعند ذل         

.عليهم السالمالعالقة يف األذهان؛ نتيجة ما يترآى للمتتبع لسرية املعصومني

ومن أوضح اإلشكاالت اليت تصلح أن تكون مثاًال يف مقامنـا، هـو مـا ُذكـر مـن        

علـيهم  بأن علمهـم :قولحيث إنه على ال؛عليهم السالم  شبهة حول استشهاد األئمة   
ألقوا بأنفـسهم إىل التهلكـة؛      عليهم السالم  بأم همبعضلي، ُيوِهم   حاضر وفع السالم

، وهذه الشبهة ليس هلـا جمـال علـى النظريـة     )١(وهو أمر منهي عنه بصريح القرآن الكرمي  
الحتمال أن يكونـوا مل     -متوقف على املشيئة  عليهم السالم  أي أن علمهم  -األخرى

يف -أو توجيهه-صدد اإلجابة عن ذلك   يشاؤوا ذلك، فلم يعلموا بآجاهلم، ولسنا يف      

).١٩٥: البقرة(>...w  v  u   t  s   r  q  px  <: وذلك يف قوله تعاىل) ١(
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حيـث إننـا   ؛-يف الفـصل الرابـع إن شـاء اهللا تعـاىل     -هذا املقام، وإمنا نتركـه إىل حملـه     
.عليه السالمسوف نذكر الشبهات الواردة على علم اإلمام

يف مقـام توجيـه مـا ورد عـن       -قـدس سـره    وميكن جعل ما ذكره السيد اخلـوئي      
أحد صغريات -من أكله البيضة املراهن عليها مث تقيؤه ذلكسالمعليه ال اإلمام الرضا 

إن االعتراض على الرواية مبين على :وميكن أن يقال... «:هذه الثمرة؛ حيث إنه قال
مـن غـري توقـف علـى       ،عنـدهم  باملوضـوعات حاضـراً   عليهم السالم  كون علم األئمة  

مهم باألحكام كذلك، وأما بنـاء  اإلرادة، وقد دلت عليه مجلة من الروايات، كما أن عل 
على أن علمهم باملوضوعات تابع إلرادم واختيارهم، كما دلت عليه مجلة أخرى من   

علـيهم   مكـان صـدور الفعـل عنـهم       إل؛شـكال علـى الروايـة     فـال يتوجـه اإل     ،الروايات
عليـه  ولكن الذي يسهل اخلطب أن البحـث يف علـم اإلمـام         ،قبل اإلرادة  جهًالالسالم

.)١(»...ىل رد علم ذلك إىل أهلهمن املباحث الغامضة، واألْوالسالم

إن يف إثبات الرأي األول مرتلة ومقامًا أفضل مـن الـرأي الثـاين؛ حيـث إنـه              -٢
عن علم واطالع به، ومـع ذلـك خيتـاره،    عليه السالميصبح كل فعل يقوم به املعصوم  

به، إال إذا دل دليل علـى ذلـك،   أما على القول باإلشاءة، فال يقطع بكونه عاملًا مبا قام        
تكون خمتارة هلم عن دراية واطـالع بتفاصـيلها علـى    عليهم السالم فمسألة استشهادهم 

القول بالعلم املطلق والفعلي، وأما على اإلشائية، فقد ال يشاؤون ذلـك؛ وبالتـايل فـال             

. يعلمون

وقد ذكر هذه الثمرة الـسيد اجلـاليل يف حبثـه حـول علـم األئمـة بالغيـب؛ حيـث                   
خمتارين يف انتخاب املوت عليهم السالمويترتب على القول بالتفصيل كوم... «:قال

.٥٨٣، ص١اخلوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، ج) ١(
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.)١(»وقد دلت على ذلك األحاديث واآلثار املنقولة،ألنفسهم

ميكنــه -مطلــقعلــيهم الـسالم أي أن علمهـم -إن القائـل بــالرأي األول -٣

صلى اهللا عليـه وآلـه   االستدالل على بعض املسائل احلادثة يف زمن الغيبة بسكوت النيب       
فكل مسألة من املسائل مل تكن هلا جذور ،عليهم السالمواملعصومني من األئمة،وسلم

يف زمنهم وكانت من األمهية مبكان، حبيث لو كان املعصوم حاضرًا يف وقت حدوثها ملا           
القياس يف الدين وغريه عليهم السالميسكت عليها، بل يواجهها كما واجهواأمكن أن 

من املسائل، فإذا مل يردع عنها، ومل ُيِشْر إليها نستكشف أا ممضاة مـن قبلـهم، وبالتـايل       

علـى اعتبـار وحجيـة    قـدس سـره   تكون حجة معتربة، كما استدل السيد اإلمام اخلميين       
-عليـه الـسالم  مل حيـدث يف زمـان ظهـور املعـصوم     أي العرف الذي    -العرف احلادث 

االرتكـاز هـذا عـن ردعهـم عـدم أي:الثايناألمروأما... «:قدس سره  بذلك، فقال 
يفاجلاهـل رجـوع ارتكازيـة أنضـرورة ،  واضحأيضًافهو،  بذلكرضاهمعنكاشف

لمـاء عبأنعلمواقدعليهم السالم األئمةوأن،  أحدلكلمعلومة،  عاملهإىلشيءكل
الرجـوع مـن هلـم حميصال،  اإلمامإىلالوصولعنوحرمامالغيبة،زمانيفالشيعة

الـشيعة عواميرجعحمالةوال، بذلكأخربواكما،  واجلوامعواألصولاألخباركتبإىل
ارتـضاؤهم فلـوال . أحـد لكـل املعلـوم العقالئـي والبنـاء االرتكـاز حبسبعلمائهمإىل

علمـوا ممـا ،  وغريهـا بزمـام املتـصلة الـسرية بـني فـرق الإذ،الردععليهملكانبذلك
آلأيتـام كفيـل وأن،  الطويلـة الغيبـة وقوععنأخربوافإم،  فيهالناسبوقوعوأخربوا

العلماءحيتاجومرج،هرجزماٍنسيأيتوأنه،  علماؤهم)وعليهمعليهاهللاصلى(حممد
.)٢(»الكتبيفهاوثبتاألحاديثبضبطفأمروا، أصحامكتبإىل

.٩٨ص ... ، مقالة حول علم األئمة بالغيب٣٧اجلاليل، حممد رضا، جملة تراثنا، ج ) ١(
.٨٢اخلميين، روح اهللا، االجتهاد والتقليد، ص) ٢(
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فقد فهم بعض احملققني أن هذا النكتة، قد استفيدت على أسـاس القـول بـأن     

:أن من قال:يف كالمه عن العرفحاضر مطلق، حيث ذكرعليهم السالمعلمهم
بأن علم األئمة فعلي ومطلق استطاع أن يـستدل علـى الكـثري مـن املـسائل العلميـة             

إشائي متوقف عليهم السالميتبنَّى أن علمهم، أما الرأي الذي)١(بإمضائهم لذلك 

علـيهم  على إرادم ملعرفة األشياء، فال ميكنه أن يستند إىل هذه النكتـة؛ إذ لعلـهم             
مل يلتفتوا إىل هذه األمور، ومل يعلموا ا؛ لعدم مشيئتهم العلم ا، وبالتايل              السالم

ئل املتـاخرة عــن  ال يـصح االعتمـاد علـى ســكوم إلثبـات حجيـة مثـل هــذه املـسا       
.عصرهم

أن تكـون   -نظريـة اإلطالقيـة   -إنه يلزم من الـرأي األول      :ميكن أن يقال  -٤

واسعة وشاملة لكل العصور املتأخرة عنهم؛  عليهم السالم  مسؤوليتهم ودائرة تكليفهم  
أن يـشريوا إىل كـل شـيء لـه     -مبا أم رسـاليون ومحـاة للـشريعة     -حبيث جيب عليهم  

ضـرر يف الـدين، يـتعني    -أو عدمـه -م، فكل شيء حيصل من وجوده دخالة يف دوره  
عليهم أن يعلموا الناس به، كما هو ديدم يف اإلخبار عـن بعـض األمـور الـيت حتـدث             

يـأيت «:صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     اهللافيما يأيت بعدهم من األزمنة مثال، كقول رسول       
علىوعبادهم، الطمععلىاؤهموعلم،  اجلورعلىيكونونأمراؤهم،  ُأميتعلىزمان
، التـزويج يفوغلمـام ،  الـدنيا زينـة علـى ونـساؤهم ،  الرباأكلعلىوجتارهم،  الرياء
قبـورهم يفآيـسون أموام،  مستامفيهاوليس،  األسواقككسادُأميتكسادذلكفعند
، )٢(»القيـام مـن خرياهلربالزمانذلكيففإن،  فيهماألخياريعيشونوال،  خريهممن

؛ حيـث شـرح مـراد الـسيد     ٥٧ضور، ص گلباين، علي جبار، عـرف أز ديـدگاه إمـام، جملـة حـ              :ُأنُظر )١(
.١٤٤فيض، علي رضا، عرف عقال، حبث منشور يف جملة برهان وعرفان ص : أيضًاو. مفصًَّال

.٣٧٦، ص١١النوري، املريزا حسني، مستدرك الوسائل، ج) ٢(
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:صلى اهللا عليه وآله وسلمأو قوله

وحـج ، جتـارة األغنيـاء وحـج ، نزهـة امللـوك حجفيهيكونعلى الناس زمان يأتي«

.)١(»مسألةاملساكني

:أنه قالعليه السالمأو ما ورد عن أيب عبد اهللا

يـأتي فإنـه ،  بنيـك كتبـك فأورثمتفإن،  إخوانكيفعلمكوبثاكتب«

.)٢(»بكتبهمإالفيهيأنسونالهرجزمانالناسعلى

.وغريها من الروايات الكثرية

علـى  عليـه الـسالم   أي نظريـة توقـف علـم اإلمـام        -أما على النظرية األخـرى    

فال يلزم ذلك؛ الحتمال أم مل يعلموا، نتيجة عدم التفام إىل هذا الزمـان،            -املشيئة
.زئياتهأو أم التفتوا إليه لكن مل يلتفتوا إىل تفاصيله وج

مطلـق وحاضـر عنـدهم، فإنـه يترتـب          عليهم الـسالم   بأن علمهم  :لو قلنا -٥

أو -بصفة من الصفات عن شخص معـني على ذلك أن كالمهم وقوهلم بعدم علمهم     
يساوق عدم وجـوده إطالقـا، ال أن كالمهـم       -طائفة معينة، أو عن جهة معينة كذلك      

.يكون ناشئًا عن عدم وجدان ذلك الشيء

:عليه السالمإلمام احلسنيفقول ا

أوصـل والأبـر بيـت أهـل وال،  أصـحابي مـن خـرياً والأوفىأصحاباأعلمالفإني... «

.)٣(»...بييتأهلمن

.٤٦٣، ص٥الطوسي، حممد بن احلسن، ذيب األحكام، ج) ١(
.٥٢، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ٢(
.٩١، ص٢املفيد، حممد بن حممد، اإلرشاد، ج) ٣(
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يدل على أم أفـضل َمـن   ) رضوان اهللا تعاىل عليهم(يف حق أهل بيته وأصحابه     

ية يف علمهـم على القول باإلطالق-إما مبجموعهم أو بأفرادهم-على األرض إطالقا 
غـري نـاظر إىل   عليـه الـسالم  خبالفه على اإلشائية؛ الحتمـال أن يكـون    ،عليهم السالم 

.هذه اجلهة، لعدم إرادته العلم بذلك

في بعض اآلراء الشاذة:تذنيب

أن عمدة اآلراء املذكورة يف مسألة علـم    -يف الفصول السابقة  -تقدم يف كالمنا  
:قولني أساسيني، ومهاهو عبارة عن عليه السالماإلمام

حاضـر ومطلـق، وغـري    علـيهم الـسالم  بـأن علـم األئمـة   :النظرية القائلة  :أوًال
. معلق وال متوقف على أي شيء، بل إن اهللا تعاىل أكرمهم ذا الشيء فعًال

النظرية اليت ترى أن اهللا تعاىل أكرمهم وأعطاهم درجة من العلم مل حيصل :ثانيًا

. إال أا متوقفة على اإلشاءة،ليه السالمععليها غري املعصوم

وقد عرفنا أن مشهور العلماء على الرأي األول، كمـا أن هنـاك جمموعـة أخـرى           

.أيضًامن علمائنا اختاروا الرأي الثاين 

-خمالفة ملا هو سـائد بـني اإلماميـة        -ولكن هذا ال يعين عدم وجود آراء أخرى       

هذه اآلراء منهم مثارًا للجدل والتأمل واالستغراب؛ تبنَّاها بعض من كبار علمائنا، كانت 
مبا كـان  عليهم السالمعدم علمهمفقد ذهب بعض َمن يعتد بكالمهم من علمائنا إىل          

، وإن كــانوا عــاملني باألحكـام، أي أن اإلمــام يف املــسائل  املوضـوعات مــن ومـا يكــون  
اء مطلقـا، أي أـم ال     ال يعلـم باألشـي    عليـه الـسالم    اخلارجية ليس له علم ا، أو أنـه       

يعلمون بطريقة استثنائية، وإمنا عندهم علم تعلموه، فما اُدعي هلم من علم، وما نسب   

:إىل الشيعة غري صحيح، فيمكن أن نقسم هذا االجتاه إىل رأيني أساسيني، ومها
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دون األحكام عدم علمهم بما كان وما يكون من اِّـوضوعات:الرأي األول

:ويوجد فيه قوالن

إن اإلمام ال يعلم في الموضوعات مطلقاً:لقول األولا

جيب أن يكـون عاملـًا باإلحكـام        عليه السالم  يرى أصحاب هذا الرأي أن اإلمام     
الشرعية؛ باعتبار أنه موظف لتبيني أحكام اهللا عز وجل، فال ميكن أن يكـون غـري عـامل          

:يظهر هذا الرأي منغري عاملني ا، وعليهم السالما، أما غري األحكام، فإم

رأي السيد املرتضى :أوًال

هـل  «:على سؤال حاصـله   -يف رسائله جواباً  قدس سره  ذكر الشريف املرتضى  
يـدل  -»؟جيب علم الوصي ساعة وفاته أو قتلـه علـى التعـيني؟ أم ذلـك مطـوي عنـه               

نا بيَّقد «:رمحه اهللاغري عاملني باملوضوعات؛ فقالعليهم السالمصراحة على أن األئمة

إن :وقلنـا . ومـا جيـب أن ال يعملـه   ،يف مسألة أمليناها منفردة ما جيب أن يعلمه اإلمام     
ألن ذلك يـؤدي إىل أنـه مـشارك    ؛وما كان وما يكون  ،اإلمام ال جيب أن يعلم الغيوب     
نا أن الذي جيب أن يعلمه علوم الدين وبيَّ. وذلك حمال...للقدمي تعاىل يف مجيع معلوماته

فأما الغائبات، أو الكائنات املاضيات واملستقبالت، فإن علم بإعالم اهللا تعاىل . والشريعة
وعلى هذا األصل ليس من الواجب علـم اإلمـام         . فجائز، وإال فذلك غري واجب    شيئا

يف أخبار كثرية عليه السالموقد روي أن أمري املؤمنني. بوقت وفاته، أو قتله على التعيني

بالوقـت  وال جيوز أن يكون عاملًا. قاتله) لعنه اهللا(ابن ملجم كان يعلم أنه مقتول، وأن   
،الذي يقتله فيه على التحديد والتعيني، ألنه لو علم ذلك لوجب أن يدفعه عـن نفـسه               

.)١(»واجببيده إىل التهلكة، وأن هذا يف علم اجلملة غرييوال يلق

.٣١٢، ص ٣املرتضى، علي بن احلسني، رسائل املرتضى، ج) ١(
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ني احلــوادث وهـذه العبــارة صـرحية يف التفريــق بــني العلـم بأحكــام الـشريعة، وبــ    

حيـث إنـه يـرى أـم يعلمـون يف األول دون             -ماضيها ومستقبلها -واألنباء اخلارجية 
ال يعلم وقت شهادته؛ ألنه لو عليه السالمالثاين، وعبارته األخرية صرحية بأن املعصوم

.علم ذلك لوجب عليه دفعه عن نفسه، وإال لكان من اإللقاء باليد إىل التهلكة

يـستدل بـه علـى جـواز حكـم احلـاكم       -تصار كالمًا البن اجلنيدذكر يف االنوقد  
أنلـه نـسلم ال:أوًالألنـا معتمد؛غريوهذا... «:مث أجاب عن كالمه بقوله    -بعلمه

يظهـر كـان مـن وكلاملنافقني،مغيبعلى) السالموآلهعليه(النيبأطلعقدتعاىلاهللا

:تعاىلبقولهذلكعلىاستدلفإنُأمته،منالكفرويبطناإلميان

>%  $   #  "   !&*  )   (  '...<)١(.

:قولـه ومعـىن ،  عليـه القـدرة علـى يـدل وإمناالتعريف،وقوععلىيدلالفهذا

والظـن غـري مـن -ومهـك أو-ظنـك ليستقر:أي>...'  )   (  *...<
.)٢(»...يقني

-صلى اهللا عليه وآله وسلموكالمه هذا يف غاية الغرابة؛ فإنه صريح يف أن النيب

مل ُيْلعمـه اهللا علـى غيـب األشـياء، وأن غايـة مــا      -علـيهم الـسالم  فـضال عـن األئمـة   
.يتوصل إليه من معرفة، فهو ال يتجاوز حدود التوهم أو الظن

رأي اجلواهري:ثانيًا

عند كالمه عن تقدير -يف جواهر الكالمقدس سرهوقد ذكر اجلواهري النجفي
علـيهم  عبـارة يظهـر منـها أنـه يتبنَّـى عـدم علمهـم           -لوزن الكر ليه السالم ع املعصوم

.٣٠: حممد) ١(
.٤٩٤املرتضى، علي بن احلسني، االنتصار، ص) ٢(
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شكل بأنـه ال داعـي   لكن قد يُـ ... «:قدس سرهمطلقا؛ حيث قال باملوضوعات  السالم
مـع القـدرة علـى    ،بعد علمه بنقص الوزن عن املساحة دائمًا       ،إىل هذا التقدير املختلف   

عليهم السالمبأن دعوى علم النيب واألئمة:ويدفع أوًال. ضابط بغري ذلك منطبق عليه
،ليس كعلم اخلالق عـز وجـل      عليهم السالم  ألن علمهم  ؛بذلك ممنوعة، وال غضاضة   

.)١(»...روه بأذهام الشريفة وأجرى اهللا احلكم عليهفقد يكون قدَّ

ال يعلــم بالموضــوعات التــي ال تــرتبط باألحكــام     عليــه الــسالم  إن اإلمــام:القــول الثــاني 

كلية فقطال

:باملوضـوعات، فقـال  عليه الـسالم   هناك َمن ذكر تفصيًال يف مسألة علم اإلمام       
إن هناك تفصيًال بني أن يكون املوضوع من املواضيع اليت تترتب عليها أحكام شـرعية،      
ككون هذا الرجل سيدًا علويًا، فتحرم عليه الزكاة، وجيـوز إعطـاؤه مـن حـق الـسادة،          

، ككون اسم هذا الرجل زيدًا أم غريه، ففي األول جيب أن   وبني غريها من املوضوعات   
يعلم ا؛ وذلك لوحدة املناط فيها، وأن يف عدم العلم ا منقصة حلجة اهللا على العباد، 

.وأما الثاين، فليس من الواجب أن يكون عاملًا ا
التفصيل بني ما كان مـن تلـك املوضـوعات         ... «:يف معارفه قدس سره  قال الالري 

وبني ما مل يكـن منـها لكليـه حكـم        ... فيلزم تعميم علمه هلا   ... زئية لكليها حكم شرعي   اجل
.)٢(»...شرعي، فال يلزم تعميم علمه له؛ لعدم رجوع اجلهل به إىل اجلهل حبكمه

قـدس  مل يذكر َمن تبنَّى هذا القول، بل حىت َمن علـق علـى كتابـه   قدس سره إال أنه 
، أيضًاَمن صرح بذلك -على ما تتبعت يف هذا امليدان-د، ومل أجأيضًامل يذكر ذلك    سره

.َفِهَم هذا التفصيل من كالم الذين ُذِكروا يف القول االول أو بعضهمقدس سرهفلعله

.١٨٢، ص ١اجلواهري، حممد حسن، جواهر الكالم، ج ) ١(
.٤٩الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص ) ٢(
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باألحكام واِّـوضوعات معاعليهم السالمعدم علمهم:الرأي اآلخر

ال يعلمـون  الـسالم  عليهم ومن بني اآلراء اليت ُتعدُّ نادرة يف البني، هو أن األئمة          
تعلموا ما عندهم من عليهم السالمعن الطرق غري الطبيعية، بل إم     -إطالقًا-شيئًا

صـلى اهللا عليـه وآلـه    طرقه املتعارفة بني الناس، باالكتساب عن طريق آبائهم مـن الـنيب       
:يف هذا الِعداد هو-أو ما ُعدَّ-ومن أوضح ما يُعدُّ،وسلم

حمه اهللارالشيخ الصدوق-١

عبـارة اسـتفاد منـها    عليـه الـسالم     يف عيون أخبار الرضـا    رمحه اهللا    ذكر الصدوق 

وهـذه العبـارة هـي     علـيهم الـسالم،    ينكـر علـم األئمـة     قدس سـره     بعض احملدثني، أنه  
إمنا علم الرضا عليه السالم ذلك ممـا وصـل إليـه عـن آبائـه عـن رسـول اهللا          ... «:قوله

ك أن جربئيل عليه الـسالم قـد كـان نـزل عليـه بأخبـار          صلى اهللا عليه وآله وسلم، وذل     
ومـا  ،وبـاحلوادث الـيت تكـون يف أيـامهم        ،لـد العبـاس   مية ووُ اخللفاء وأوالدهم من بين ُأ    

. )١(»وال قوة إال باهللا،جيري على أيديهم
من كالم الصدوق هـذا  قدس سره فقد فهم بعض حمقِّقي حبار األنوار للمجلسي   

والعجـب مـن   ... «:فقـال بـاألمور الـيت تقـع عليـه؛     عليه السالم مأنه إنكار لعلم اإلما  
فقـال  ،مهـات حيث استغرب علمه عليه السالم مبـا يف بطـون اُأل         ؛  الصدوق قدس سره  

عن رسول ،إمنا علم الرضا عليه السالم ذلك مما وصل إليه عن آبائه: بعد هذا احلديث
السالم قد كان نزل عليه بأخبـار  وذلك أن جربئيل عليه ؛اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ومـا  ،وبـاحلوادث الـيت تكـون يف أيـامهم        ،لـد العبـاس   ة ووُ ميَّاخللفاء وأوالدهم من بىن ُأ    
.)٢(»باهللاإالعلى أيديهم، وال قوة يجير

.٢٤٢، ص١الصدوق، حممد بن علي، عيون أخبار الرضا عليه السالم، ج) ١(
.٣، هامش رقم ٣٠، ص٤٩السي، حممد باقر، حبار األنوار، ج) ٢(
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يرى أا غري ناظرة إىل ما استفيد منها، قدس سره،  إال أن الذي يتأمل يف كالمه     

هــي الــتعلم علــيهم الــسالم رق املوصــلة لعلــومهمبــل إنــه يف مقــام بيــان أن أحــد الطــ
غـري  علـيهم الـسالم   وهذا ال يعـين أـم  صلى اهللا عليه وآله وسلم،والتوارث عن النيب 

.عاملني، بل إا دالة على أن علم النيب الواسع واإلهلي قد وصل إليهم

قدس سرهالشيخ المفيد-٢

يخ املفيد، وَفِهَم منه أنه ينفي علـم  استدل بكالم الشرمحه اهللا مبا أن الشيخ مغنية  
وجب علينا نقل نفس عبارتـه؛ لكـي نـرى مـدى         -وينفي نزول الوحي عليه   -اإلمام

يف هـذه املـسألة يف أي جهـة    قـدس سـره  داللتـها علـى مـا ذكـره؛ لنـرى أن رأي املفيـد      
:يكون

يف مقـام اجلـواب عـن سـؤال حـول علـم       -يف املـسائل العكربيـة  قدس سره  قال

علـى األمـر أن.بإمجاعنـا يكـون مـا يعلـم اإلمـام إن :قولـه «:-عليهم السالم  مةاألئ
أنعلـى ثابـت إمجـاعهم وإمنا،  القولهذاعلىقطالشيعةأمجعتوما.قالماخالف
حيــدث مــا بأعيــانعاملــاً يكــونأندون، يكــون مــاكــل يفاحلكــميعلــم اإلمــام
.)١(»...ويكون

غـري  علـيهم الـسالم   علـى أن علمهـم    -ةصـراح -وهذا الكالم وإن كان يـدل     
إما قدس سرهجممع عليه، لكن هذا ال يعين أنه ال يقول بعلمهم باملوضوعات؛ فكالمه   

كما -يف صدد الرد على دعوى اإلمجاع فقط، أو نفي كون علمهم بالغيب بال واسطة      
.ذكر بعض احملققني ذلك، وسوف يأيت كالمه بعد قليل إن شاء اهللا تعاىل ـ

القـول يف علـم   «:ا يؤكد هذا الشيء، ما ذكره يف أوائل املقـاالت؛ حيـث قـال    ومم

.٦٩املفيد، حممد بن حممد، املسائل العكربية، ص) ١(
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بالضمائر والكائنات وإطـالق القـول علـيهم بعلـم الغيـب وكـون          عليهم السالم  األئمة
.ذلك هلم يف الصفات

قـد كـانوا يعرفـون    صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم         إن األئمة من آل حممد     :وأقول

،يكون قبل كونـه، ولـيس ذلـك بواجـب يف صـفام      ويعرفون ما  ،ضمائر بعض العباد  
،للطـف يف طاعتـهم  ؛وأعلمهم إيـاه ،يف إمامتهم، وإمنا أكرمهم اهللا تعاىل به     وال شرطاً 

فأما . ولكنه وجب هلم من جهة السماع،والتمسك بإمامتهم، وليس ذلك بواجب عقًال
ألن الوصف بذلك ؛ن الفسادفهو منكر بيِّ  ،بأم يعلمون الغيب  :إطالق القول عليهم  

ال بعلم مستفاد، وهذا ال يكون إال اهللا عز وجل،     ،ن علم األشياء بنفسه   إمنا يستحقه مَ  
ن انتمى إلـيهم  ومَ ،إال من شذ عنهم من املفوضة      ،وعلى قويل هذا مجاعة أهل اإلمامة     

.)١(»من الغالة
يب، بل هـي  بالغعليهم السالموهذه العبارة مل يظهر منها أنه يتبنَّى عدم علمهم     

كما ذكرنا ذلـك يف الفـصل   -بذلكعليهم السالم ظاهرة يف كونه من القائلني بعلمهم     
وإمنا أراد من كالمه، أن نسبة ذلك إليهم من دون واسطة تعلم، أو إهلام وغريه        -الثاين

.باطلة، وال تقول ا الشيعة

ققـني  بعـض احمل  -قـدس سـره    مـن توجيـه لعبارتـه     -وقد ذهب إىل ما استفدناه    
.بالغيب، وذكر أن املفيد من القائلني بذلكعليه السالمملسألة علم اإلمام

رأي الشيخ املفيد يف علم )٩٣ص (وقد نقلنا فيما سبق ... «:قال السيد جاليل  
، من دون كونـه صـفة ذاتيـة هلـم، وال          بثبوت ذلك هلم مستفادًا    مصرحاً ،األئمة بالغيب 

وقد نسب هـذا  . من اهللا هلم، وأن السمع قد ورد بهوجوب عقلي له، بل إمنا هو كرامة 

.٦٧املفيد، حممد بن حممد، أوائل املقاالت، ص ) ١(
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رمحه فما نسب إليه...من الغالةإال شواذاً ومل يستثنِ  ،)مجاعة أهل اإلمامة  (القول إىل   
مل يكن يعلم مبقتله، وأنه إمنـا توجـه إىل الكوفـة بغـرض     عليه السالممن أن احلسني اهللا  

!!! ألنـه إلقـاء يف التهلكـة    ؛قتل ملا ذهـب ُيبأنهاالستيالء على امللك، وأنه لو كان عاملًا  
مل تدل على ذلك عبارته املذكورة هنـا الـيت   ،رمحه اهللاكلها نسب باطلة إىل الشيخ املفيد    

.)١(»...!استند إليها الناسبون، وبتروا وقطعوا أوصاهلا، لتؤدي ما يريدون 

يـات املنقولـة   وقد أثبـت الـشيخ املفيـد الروا   ... «:وقال يف موضع آخر من مقالته  
والـيت هـي دالئـل علـى        -باملغيبـات علـيهم الـسالم    والدالة على علم األئمة    ،بالسمع

فنسبة . يف أحوال كل إمام، فلرياجع) اإلرشاد(يف كتاب -إمامتهم واستحقاقهم للتقدمي
:بأن األئمة يعلمون الغيب، باإلطالق إىل الشيعة، ومـن دون تفـسري وتوضـيح    :القول

والقـذف يف القلـب،   ،واإلحيـاء ،لرسول اآلخذ له مـن الـوحي، أو باإلهلـام     بأنه بتعليم ا  
فهي نسبة ظاملة -أنه ينظر بنوره تعاىل   :كما جاء يف اخلرب عن املؤمن     -والنظر بنور اهللا  

الـيت أمجعـت علـى اختـصاص علـم      ،قصد ا تشويه مسعة هذه الطائفة املؤمنـة     يُ ،باطلة
،اآليات الكرمية، والتزمت مبا دلت عليه اآليات األخـرى لداللةالغيب باهللا تعاىل، تبعاً  

من إيصال ذلك العلم إىل الرسول، وما دلت عليه اآلثـار واألخبـار مـن وصـول ذلـك                 
إىل ل علـى الـشيعة، مـضافًا    فلم يكن يف تلك النسبة الظاملة إال التقـوُّ         ،العلم إىل األئمة  

فكيـف حيـق ملثـل هـذا املغـرض       ،كشفها عن اجلهل بأفكار الطائفة وعقائـدها ومبادئهـا        
.)٢(»!ل أن يتدخل يف إعادة قراءة التراث الشيعي؟املتقوِّ

وقد حاول أن يوجِّه مراد الشيخ املفيد من العبارة اليت ُذكرت يف املسائل العكربيـة        

ن الظاهر من السؤال، هو مـا أكـد      أ:واملستفاد من جمموع السؤال واجلواب    ... «:بقوله

.١٧ص ... ، مقالة حول علم األئمة بالغيب٣٧ثنا، ج اجلاليل، حممد رضا، جملة ترا) ١(
.٥٢املصدر السابق، ص ) ٢(
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وهـذا أمـر مل تقـل بـه     ). علم األئمـة للغيـب بـال واسـطة    (وهو دعوى ،املفيد على نفيه  
علـم  (مـن أن  ،جمع عليه، ملـا قـد ذكرنـا يف صـدر هـذه املقالـة      عن أن تُ فضالً ،الشيعة

. خـاص بـاهللا تعـاىل، ومـستحيل أن يكـون لغـريه مـن املمكنـات              ) الغيب ـذه الـصورة    
هـو الغيـب بواسـطة      هم الـسالم  علـي  واملمكن علمه من الغيب بالنسبة إىل النيب واألئمة       

بـني  -مـن هـذا  -وامـع عليـه  .الوحي واإلهلام مـن اهللا تعـاىل، وهـذا مل ينفـه املفيـد             
يعلمون مجيع األحكام الشرعية بال استثناء، الرتبـاط      عليهم السالم  أن األئمة  :الشيعة

يف ثبـت ذلـك  كمـا أُ ،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     ذلك مبقامهم يف اخلالفة عن الرسول     
،وأما غري األحكام، فالظاهر من املفيد أنه وضـع ذلـك يف دائـرة اإلمكـان        . علم الكالم 

م بـه، ولـيس أصـله    ِزوالتُـ َلبِـ ووقفه على ورود اخلرب واألثر به، فما قامت عليه اآلثـار ُق   
علم (وهكذا قال يف موضع   . ة، أو عقل  أو سنَّ  ،من جهة آية   وال ممتنعاً  ،عقالً مستحيًال

باملقدار الـذي  عليه السالمفالتزم بعلم أمري املؤمنني :)اتلهم وما جرى عليهم   األئمة مبق 
.)١(»...بالتفصيل التزم بعلمه له بالتفصيلجاءت به األخبار، فما كان منها واردًا

الشيخ محمد جواد مغنية-٣

أنـه يـذهب إىل أن   -يف كتابـه الـشيعة يف امليـزان      -يظهر من كالم الشيخ مغنيـة     

ال يعلمون بشيء علمًا إهلاميًا على اإلطالق، بـل كـل مـا حـصل            عليهم السالم    ةاألئم
رمحه هلم وباَن منهم إمنا هو عن طريق الكسب والتعلم من خالل الطرق الطبيعية، فقال

بأن الـشيعة يزعمـون أن علـم    :ن قالن اجلهل، أو الدس يف قول َم      وذا يتبيَّ ... «:اهللا
ى بعضهم، فنسب إىل الـشيعة القـول بـرتول الـوحي       وترقَّ األئمة إهلامي، وليس بكسيب،   

ما -باإلضافة إىل ما نقلناه من أحاديث األئمة األطهار -رد هذا الزعم يو.على األئمة

.٤٩املصدر السابق، ص ) ١(
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ن يـزعم أن أحـداً  قام االتفاق علـى أن َمـ  : )أوائل املقاالت(قاله الشيخ املفيد يف كتاب  
.)١(»...فقد أخطأ وكفر،بعد نبينا يوحى إليه

يف مقام نفي العلم باملوضـوعات فقـط؛   قدس سره   إال أنه ميكن أن يكون كالمه     

وذلك ألن إمجاع العلماء منعقد على علمهم باألحكام مطلقًا، كما نقل ذلك عن املفيد   
، )٢(»يكـون مـا كليفاحلكميعلماإلمامأنعلىثابتإمجاعهموإمنا... «:حيث قال 

حبثوا حول هذه املسألة من كلمات األعالم؛ حيث وقد أثبت ذلك بعض احملققني الذين   
، كلهااألحكاميعلماإلمامأنعلىالطائفةإمجاعاملفيدنقلهفيماعرفناوقد... «:قال

أقـوال الطوسـي حـصر مـن حـصل مـا وكـذلك ..).الظـن (جمـرد علىفيهايعتمدوال
األئمـة علـم أصـل يفخيتلفـا ومل،  فقـط قولنيبنيبالغيباألئمةعلممسألةيفالطائفة
العلـم علىواتفقا،  واإلمجالالتفصيلبني) القتلوقت(معرفةيفاختلفاوإمنا،  بالغيب

أنعرفـت كمـا . باألحكـام عاملـاً اإلمـام يكـون أنيقتـضي فإنـه ،   بالتفـصيل ذلكبغري
يقتـضي ممـا ،  املرتـضى خـصوص إىلالقتلبوقتاإلمجايلبالعلمالقولنسبالطوسي

، إىل غـري ذلـك      )٣(»...األحكـام ومنـه ،  هذاغرييفالعلمالتزاميفللطائفةخمالفتهعدم

من النصوص الدالة على ما ذكرنا، ناهيك األدلة العقلية الدالـة علـى امتنـاع أن يكـون          
، ممـا يـدل علـى أن هـذا     )٤(غري عامل باألحكام، كمـا أثبـت يف حملـه    عليه السالم  اإلمام

فـال بـد أن   رمحه اهللا،م، خصوصًا وأنه استشهد بكالم املفيدالَعَلَم غري ناظر إىل االحكا 
.يكون ملتفتًا إىل ما ذكره من إمجاع على املسألة

.٤٥مغنية، حممد جواد، الشيعة يف امليزان، ص ) ١(

.٦٩املفيد، حممد بن حممد، املسائل العكربية، ص) ٢(

.٦٢ص ... بالغيب، مقالة حول علم األئمة٣٧اجلاليل، حممد رضا، جملة تراثنا، ج ) ٣(
.٢١املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص:ُأنُظر)٤(
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الفصل الرابع
العلم املطلق أدلةالتوفيق بني 

واإلجابة عن الشبهاتواإلشائي

:ويقع البحث يف مقامني

ئيالتوفيق بني أدلة العلم املطلق واإلشا:املقام األول* 

يف اإلجابة عن الشبهات:املقام الثاني* 
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املقام األول

التوفيق بني أدلة العلم املطلق واإلشائي
أن هنـاك نظـريتني   -يف الفصل الثاين والثالـث -إن املالَحظ من جمموع ما تقدم    

تبنَّى كًال منهما مجع من العلمـاء؛ نتيجـة لألدلـة    ،عليه السالم أساسيتني يف علم اإلمام   
-أن كًال من النظريتني قد اسُتدل هلـا بأدلـة تامـة   أيضًااليت دلت على ذلك، وقد عرفنا     

وهي عبارة عن اآليات القرآنية والروايـات املتـواترة للنظريـة اُألوىل، وبعـض الروايـات        
.صاحلة إلثباا-املعتربة للنظرية الثانية

ذه االدلة، حبيث يرتفـع  وعلى هذا األساس؛ فال بد لنا من التوفيق واجلمع بني ه   
بـذلك التنـايف والتعـارض الظـاهر بـني األدلـة، ومـا ميكـن أن يقـال يف هـذا املقـام عــدة            

:حماوالت أمهها

المحاولة اُألولى

من كالمه حول العلم املطلـق، أن علمهـم يف       عليه السالم  أن يكون مراد اإلمام   
متوقف على أمـر، فهـو     مرحلة الثبوت والواقع هو مطلق، مبعىن أنه حاضر عندهم غري           

متوقـف ومقيـد   علـيهم الـسالم  فعلي يف احلقيقة، وأما الروايات اليت ذكرت أن علمهـم         
باملشيئة، فإمنا كانت ناظرة إىل عـامل اإلثبـات واإلبـراز للنـاس يف اخلـارج، حبيـث يظهـر                     
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. )١(متوقف على املشيئةعليهم السالمللناس أن علمهم

عليهم وواقع األمر فعلي وموجود عندهمإن علمهم يف حقيقة:وبعبارة أخرى
بأن يـومئ للنـاس احلاضـرين     :وأما مرحلة اإلظهار للناس يكون ذه الطريقة       ،السالم

حيتاج إىل التفات وتوجه ملا يريد العلم بـه فـيعلم؛ وإمنـا يـشعر النـاس             عليه السالم  بأنه

؛م الـسالم عليهبذلك لوجود مصلحة يف عدم اطالع عموم الناس على حقيقة علمهم  
ألن الناس ليسوا سواء يف مستويام، بل هناك َمن إذا مسع كالم اإلمـام حـول علمهـم     

ــيهم   ــن يــستكثره عل ــهم َم ــهم آهلــًة، ومن ــشكك يف ؛علــيهم الــسالماحلــضوري جلعل في
ولذا جـاء  ،عليه السالمكالمهم، أو يرده عليهم، فليس اجلميع يتحمل ما يقوله اإلمام  

عنـدما كـان يـتكلم عـن إحاطـة      -عليـه الـسالم    اهللايب عبـد  يف بعض الروايات، عـن أ     
:عليه السالمعلمهم بكل شيء فقال

وأعلـم ،  النـار يفمـا وأعلـم اجلنـة، يفمـا وأعلماألرض،يفوماالسماواتيفماألعلمإني«

علــىكــربذلـك أنفــرأىهنيئــة،مكـث ثــم:قــال.يكـون ومــاكــانمـا 

.)٢(»...وجلعزاكتابمنذلكعلمت:فقالمنه،مسعهمن

، عن أبيـه، عـن القاسـم بـن     بن إبراهيمعلي عن -أيضًا-أو ما جاء يف الكايف 
عليـه الـسالم  عند الرضاوكان مكينًا،حممد، عن الزيات، عن عبد اهللا بن أبان الزيات     

:فقال.اهللا يل وألهل بييتادُع:عليه السالمقلت للرضا«:قال

؟أفعلأو لستوا،يف كل يوم وليلةإن أعمالكم لتعرض علي.

إن هذه احملاولة غري مذكورة يف كتب األعالم، فلم جند من سجلها حـول هـذا املوضـوع أو غـريه، وإمنـا             )١(
.استفدناها من خالل النظر يف الروايات املرتبطة باملقام

.٢٦١، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ٢(
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:فقال يل،فاستعظمت ذلك:قال

:كتاب ا عز وجلأأما تقر

>¶  µ   ´  ³  ²  ±  °<؟

:قال

.)١(»عليه السالم علي بن أبي طالب-وا-هو

:عليه السالمولذا قال

.)٢(»علمأُإذا شاء أن يعلم اإلمامإن «

المحاولة الثانية

كان يف مقام التقية عندما تكلم حول العلم عليه السالمإن اإلمام:ن نقولأ
،كان هلم أعـداء يتربـصون ـم الفـرص    عليهم السالم اإلشائي؛ وذلك ألن األئمة   

،من خالله تتاح الفرصة للفتك ـم ،وحياولون أن جيدوا عليهم ما جيعل هلم منفذًا   
يــدعون علــيهم الــسالمعــوا بــأممـن دون أن يتألــب علــيهم اجلــو العــام، فلــو مس 

حبجة أن هـذا  -أو سجنهم-ألنفسهم هذا النحو من العلم الختذوه ذريعة لقتلهم     
فإمنا يـدعي الربوبيـة،   ،ن يدعي هكذا علمالعلم من خمتصات اهللا عز وجل، وأن َم    

وغـري ذلـك مـن    ،أو النبـوة ،بذريعة أم يدعون اإللوهيةعليهم السالم  فيأخذوم
علـيهم  الـذين مل يعرفـوا حقيقـة األئمـة       -ع، ومن دون أن يكـون للمـسلمني       الذرائ

بعـد مسـاعهم هـذه االدعـاءات مـن      ،حق لالعتراض على هـؤالء احلكـام   -السالم
.األئمة أنفسهم

.٢٢٠املصدر السابق، ص) ١(
.٢٥٨املصدر نفسه، ص) ٢(
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مـسألة علـم الغيـب    .. .«:بعض احملققـني بقولـه    وقريب من هذه احملاولة ما ذكره       

لعقـول العامـة، وإمنـا هـي مـسألة مـن مـسائل        نباء عن املغيبات مسألة ال تتحملـها ا    واإل
وأن البواعث ، خصوصًاخاصة الناس، وهلذا فقد يأيت النفي وهو يتخذ من التقية ستارًا     

املوضوعية لاللتزام بـذلك كانـت متـوفرة بـشكل كـبري ودائـم، وهـذه البواعـث ليـست                

الـذين  بالضرورة تتخذ صفة سياسية، بل لرمبا تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العـوام مـن       
بالطريقـة الـيت ينبغـي النظـر فيهـا إليهـا،       ،ال حتمل إفهامهم قدرة النظر إىل هذه األمـور      

فيتجهون إما إىل التكذيب والتشنيع واالام، وإما إىل الغلو وكالمهـا يتقيهمـا املعـصوم       
فريتد األمر بصورة سـلبية علـيهم وعلـى عقيـدم     ؛أو تتخذ صفة طائفية  ،عليه السالم 

.)١(»...)تعاىل عليهمصلوات اهللا(

دفع وهم

إنه لو كانت العلة والسبب يف إخفاء هذا األمر هو مـا ذكـر يف           :أما التوهُّم فهو  
عوا العلـم  أن يـدَّ -ـم يف مقـام التقيـة   أمبـا  -عليهم الـسالم   ملا جاز هلم   ،هذه احملاولة 

ا خطـورة  يـشكِّل مساعهـ    ،مرتلـة عاليـة   ؛ حيث إن هـذا النحـو مـن العلـم            أيضًااإلشائي  

هم بنفس الذريعـة الـيت   هذا ألمكنهم أن يأخذو، إذ لو مسع احلكام كالمهم      أيضًاعليهم  
ال أـم  ،ال يشكل علـيهم خطـورة  ذكرت يف الكالم املتقدم، فيفترض أن يقولوا كالماً 

.يترتلوا عن مرتبة إىل مرتبة أخرى ال تقل عنها خطورة

وأما الدفع

لو عرفنا حقيقة العلم اإلشائي؛ إذ إن هذا النحو     فيما   ،إال أنه يندفع هذا التوهم    
من العلم ال يتوهم أحد من الناس أنه من خمتصات اهللا تعاىل، بل هو وإن كـان درجـة                

.٢٦٩الصغري، جالل الدين، الوالية التكوينية احلق الطبيعي للمعصوم، ص) ١(
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ومرتبة أعلى مما حصل عليه سائر النـاس، إال أنـه حيتـاج يف حـصوله إىل مفـيض علـى             
رتفـع اخلطـورة   سـاس ت واملفيض هو اهللا عز وجل، وعلـى هـذا األ         ،عليه السالم  اإلمام

.احملتملة من هذا الكالم

تبقى اخلطورة يف هذا الكالم من جهـة أخـرى، وهـي أن ُيتَّهمـوا      :يقال قدنعم،  

بأم يدَّعون النبوة، أو غري ذلك من االفتراءات اُألخـرى، وهـذه الـتُّهم              عليهم السالم 
.ممكنة حىت يف مرتبة العلم اإلشائي

ن األئمـة األطهـار، حيـث إنـه مل يـذكر يف           لكن هذه اخلطورة غري متصورة يف شـأ       

عطـي لغـري   كالمهم ما يـوهم ادعـاءهم ملقـام مـن املقامـات املـذكورة، علـى أن العلـم ُأ          
.)١(األنبياء والرسل، كما حصل آلصف بن برخيا 

المحاولة الثالثة

يف الروايـات الـيت دلـت علـى        علـيهم الـسالم    أن يكـون كالمهـم    أنه من احملتمل  
اظرة إىل بعض األشياء الـيت حـصلوا عليهـا، مبعـىن أن هـذه الروايـات         ن ،علمهم املطلق 

فهـي حاضـرة عنـدهم، وأمـا     ،علـيهم الـسالم  خاصة بـبعض املعلومـات الـيت علموهـا      

ومل تصل ،فهي ناظرة إىل بعض األشياء اليت مل حيصلوا عليها         ،روايات النظرية اإلشائية  
وهـذا هـو   ،عليهم الـسالم ه منهمفهم حيتاجون يف حصوهلم عليها إىل توج ،إليهم بعد 

.معىن اإلشاءة اليت جاءت يف روايات النظرية الثانية

وعليه؛ فال يبقى تنايف وتعارض بني الروايات الـواردة يف املقـام، بـل تكـون كـل             

وال مـشموال هلـا   ،طائفة منـهما نـاظرة إىل أمـر لـيس منظـورًا إليـه يف الطائفـة األخـرى               
.أساسًا

.١٢٨، ص٢القمي، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، ج:ُأنُظر)١(
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ثالثةمناقشة المحاولة ال

إن احملاولــة الثالثــة غــري جمديــة حلــل املــشكلة املــذكورة؛ وذلــك ألن الروايــات يف   

على أن كل ما هـو ممكـن حـضوره      -بل بصريح بعضها  -الرأي األول دلت بأطالقها   
كـر مـن   إمنا هـو حاضـر عنـدهم وفعلـي، فمـا ُذ     ،من األشياءعليهم السالم عند األئمة 

هلـذه الروايـات الكـثرية، وطـرح هكـذا روايـات       طرحـاً توجيه يف هذه احملاولة إمنا يكـون        
غـري  -مـن دون مـسوغ لـذلك   -صرحية مدعومـة باألدلـة القرآنيـة والروائيـة األخـرى          

.ممكن إطالقًا

المحاولة الرابعة

باملعىن املتقدم-حاضر ومطلقعليهم السالمإن الروايات اليت أثبتت أن علمهم    
ن أن بيِّر األشياء ال أعياا، وأما ما ورد من أخبار ُت  أي صو  ،ناظرة إىل العلوم الظلية   -

عيـان األشـياء،    أفهي ناظرة إىل معرفتـهم ب      ،متوقف على املشيئة  عليهم السالم  علمهم
فاإلمام يعلم مبا يف البالد األخرى مثال، إال أن علمه هذا جمرد صورة من ذلك املعلوم،      

نفـسه بواليتـه التكوينيـة، واملرتبـة الثانيـة      فيحـضر يف البلـد   ،وأما إذا أراد أن يعرفه أكثر    
.وىل من دون شككمل وأوضح من املرتبة اُألأ

مناقشة المحاولة الرابعة

علـيهم الـسالم  إن هـذه احملاولـة إمنـا تـصح وتكـون تامـة فيمـا لـو كـان علمهـم          

كمـا عرفـه العلمـاء يف حملـه، أمـا لـو         ،، مبعىن حصول صورة الشيء عند العامل      حصوليًا
-كما أثبتنا أنه كذلك يف حمـل الـرتاع    -حضوري فقط عليهم السالم  ن علمهم إ :قلنا

لعدم إمكان تصور حتقق علم كهذا عندهم، بل كله من قبيـل  ؛فال يتم كالمنا يف املقام    

.إال ما خرج بالدليل ختصصًا،حضور نفس األشياء عندهم
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.املشكلة أساسًاوعليه؛ فإن ما ذكر يف هذا املقام غري صحيح، وال ينفع ملعاجلة

املـوىل حممـد صـاحل املازنـدراين    -الثالث والرابـع -وقد ذكر كال هذين الوجهني 

:قلتفإن«:رمحه اهللايف مقام رفع التنايف بني بعض أخبار هذا الباب، فقالقدس سره
بالروايـة ثبـت قـد أيـضاً و،  فيـه ماجبميععاملونوأم،القرآنيفشيءكلأنثبتقد

؟اجلمعوجهوماالكالمهذامعىنفما،العلوممجيعيعلمونأماملتكاثرة

:قال،عليه السالماهللاعبدأيبعن،مساعةرواهمافيهالوجه:أوًال:قلت

ــم:علمــــنيإن« ــرعلــ ــهأظهــ ــاءهتــــهكمالئعليــ ــلهوأنبيــ ــا، ورســ ــرفمــ ــهأظهــ عليــ

أعلمنـا منـه شـيء يفبـدا فـإذا بـه أسـتأثر وعلما،  علمناهفقد،وأنبياءورسلهمالئكته

.»قبلنامنكانواالذيناألئمةعلىوعرض،ذلك

:قال،عليه السالمجعفرأيبعنرويماأيضًاويؤيده

.»نعلمفالعناويقبض،فنعلمالعلملنايبسط«

:قال،عليه السالماهللاعبدأيبعن،الشاميالربيعأبورواهومااحلديث،

.»علمعلميأنشاءإناإلمام«

أنـه مبعـىن ،القربيـة بـالقوة وببعضها،فعلياألشياءببعضعلمهمأن :وملخَّصه

حـصوله لعـدم جهـالً هـذا يـسمون وهـم ،القدسـية نفوسـهم توجـه حصولهيفيكفي
وبعـضها ،األشياءجبميـع علمهمعلىبعضهادلاليتالرواياتبنيجيمعوذا،  بالفعل

توجـه عنـد والليلـة اليـوم يفهلـم حيصلفإنه؛قبيلالهذامنفيهحننوما،  عدمهعلى

.بالفعلحاصلةتكنملكثريةعلوماألمرعاملإىلالقادسةنفوسهم

ظهورهـا وعنـد ،ظليـة إمجاليـة علـوم توجـد الـيت باألشـياء علـومهم أن:وثانيًا

مغـاير الثـاين أنيفشبهةوال،  حضوريةشهوديةعلوموليلةيومكلاألعيانيفعليهم
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.)١(»أعلمواهللا، منهوأكمل،ألولل

المحاولة الخامسة

ضة مـا دل علـى أن   ملعاردلت على أن علمهم إشائي ال تصلح إن الروايات اليت    

؛ وذلك ألن هذه الروايات معظمهـا ضـعيفة الـسند، بـل مل يـصح           علمهم حاضر مطلق  
باإلضـافة  -وىلمنها إال رواية واحدة فقط، ويف قبال ذلك جند أن روايـات النظريـة اُأل            

بلغت بكثرا حد التواتر، بل الكثري منها صحيحة السند، فال يبقى -إىل األدلة القرآنية 
. )٢(أي تردد يف تقدميها على أدلة اإلشائية 

المحاولة السادسة

باألشــياء كــان علــى حنــو اإلمجــال  علــيهم الــسالمإن علــم األئمــة:أن نقــول
ئية والتفصيلية للشيء، فهي متوقفة على مشيئتهم       والكليات، وأما علمهم باألشياء اجلز    

-حيث قال  ؛-صراحة  -وإرادم ذلك، وقد أشار بعض املعاصرين إىل هذا التوجيه        
نـستطيع  ،وذا التفـسري وحـده  .. .«:-ج البالغة بعد تطرقه لإلخبار عن املغيبات يف    

وبـني الظـرف   ،لرسـول الـذي يـسنده إىل ا  ،ن نالئم بني علم اإلمام الواسـع باملغيبـات     أ
فلـدينا  ،الذي مجع بينه وبني الرسول، وليس هذا التفسري اعتباطيـاً ،الزماين الضيق نسبياً  
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    ن الـنيب أهو ،وهذا الشاهد الذي نعين .عليه شاهد مقبول  

، بض بعـدها وناجاه يف اللحظات القليلـة األخـرية الـيت ُقـ     ،فأدخله يف ثوبه   ،مامباإل خال

:فقـال ،فـسأله النـاس عمـا أفـضى بـه إليـه      ،مام من عندهفلما فرغ من جنواه خرج اإل 
فمهما كانت اللحظات اليت خال ا .ينفتح يل من كل باب ألف باب     ،علمين ألف باب  

.٣٣٧، ص٥املازندراين، حممد صاحل، شرح أصول الكايف، ج) ١(
.١١٧بد احلسني، املعارف السلمانية، صالالري، ع:ُأنُظر)٢(
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ال نستطيع أن نتصور كيف أفضى إليه فيها بألف باب مـن العلـم   ،مام كثريةالنيب مع اإل 
فضاء ببعض هذا العـدد الكـبري،   ال تتسع لإل  ،ا طال مداها  ألا مهم  ؛على حنو التفصيل  

وذلـك بإعطـاء   ،مجـال بأنه أفضى إليه ذه األلف باب على حنـو اإل       :بد من القول  فال
ينفتح يل من كل باب ألف (:ولعل قوله.من األبوابالظوابط الكربى اليت تشمل كثرياً  

مجـال العلـى حنـو التفـصيل،     إلأبلغ داللة على ما نقول من أنه علمه على حنـو ا            )باب
مام مـن مواهـب تـسعفه يف    وأنه اتكل يف معرفة اجلزئيات والتفاصيل إىل ما يتمتع به اإل        

.)١(»وديه إىل شريعة الصواب،معرفة ما غاب

واملثبتة لعلمهـم -وعلى هذا األساس؛ فتكون الروايات الواردة يف الفصل الثاين 

ن علمهـم بالكليـات واخلطـوط العريـضة لألشـياء،           ناظرة إىل أ  -املطلقعليهم السالم 
، وأمـا الروايـات الـواردة يف الفـصل       فهي حاضرة عندهم غري متوقفة على شيء إطالقًا       

إن علمهم ليس حاضرًا، بل هو متوقف على إرادـم العلـم بـه   :واليت تقول -الثالث
املعلومـة لـديهم     ،فهي ناظرة إىل علمهم باألمور اجلزئية للوقائع واحلوادث واألشـياء         -

.على حنو اإلمجال

.١٧٣مشس الدين، حممد مهدي، دراسات يف ج البالغة، ص) ١(





١٨٧

املقام الثاني

يف اإلجابة على الشبهات

أن هنـاك   -عند الكالم حول الثمرات املترتبـة علـى القـولني         -ذكرنا فيما سبق  

إن إحـدى الثمـرات الـيت    :جمموعة من الثمرات املترتبة على اخلالف يف املسألتني، وقلنا      
إشائي تندفع كثري من عليهم السالمأن علم األئمةب:أن على القول،تترتب على ذلك

فتبقـى  ،وىلبينما ترد علـى النظريـة اُأل    ،عليه السالم  الشبهات الواردة على علم اإلمام    
أو مـا ميكـن أن   -حباجة إىل إجابة، ويف هذا املقام سـوف نـذكر الـشبهات الـيت أوردت       

عليـه  ة علـى علـم اإلمـام   ، ومـن بـني الـشبهات املـذكور    بـة عنـها   اإلجانذكر  مث  -يورد
:هيالسالم

مطلقـا للـزم منـه إلقـاؤهم     علـيهم الـسالم  لو كان علم األئمة:الشبهة اُألوُّـ 

أنفسهم َّـ التهلكة

من بني النظريات-نظرية اإلطالقيةالمن أهم اإلشكاالت والشبهات اليت تواجه   
باالتفـاق، فـال   سدًافاهي أن هذا الرأي يستلزم الزمًا،عليهم السالميف علم األئمة  -

مطلق وحاضـر، وحاصـل هـذه    عليهم السالمبأن علمهم:بد من رفع اليد عن القول  
:الشبهة هو
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بالـسيف أو    خرجـوا مـن الـدنيا قـتًال       عليهم السالم  ال خالف يف أن أكثر األئمة     

علـيهم  واإلمام احلسن بـن علـي، وأخيـه احلـسني    كما هو احلال يف أمري املؤمنني،    السم،  
علـيهم   وهـو أن مجيـع األئمـة       ،بل هناك رأي اختاره مـشهور علمـاء اإلماميـة          ،السالم
أحد منهم ميتة طبيعية، وقد وردت روايـات  ْتل أعدائهم، ومل ُميَبقد قتلوا من قِ  السالم

ه على ، مما ُينبِّ)٢(»ا إال مقتول أو مـسموم  ما من «:أو،  )١(»شهيدمقتولإالامنما... «:كثرية تقول 
.زهقت أنفسهم على أيدي الظلمةقد ُأعليهم السالماألئمةأن مجيع 

خبـار مـن طـرق    تظافرت األ.. .«:وقد ذكر العالمة الطباطبائي هذه الشبهة بقوله 

علـيهم  واألئمـة صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  م النيبأن اهللا سبحانه علَّ    ،أئمة أهل البيت  
صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   ، وفسر ذلك يف بعضها أن علم النيبيءعلم كل ش السالم

صـلى اهللا عليـه وآلـه      ينتهي إىل النيب  عليهم السالم  وأن علم األئمة   ،من طريق الوحي  
.وسلم

نـسان نفـسه يف مهلكتـها لـو     اإليصيبوا مبصائب ليس من اجلائز أن يلق   وقد أُ ... 

، صـيب حـد مبـا أُ  يـوم أُ صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   صيب النيبكما ُأ،مرعلم بواقع األ  
صـيب  حني فتك به املـرادي لعنـه اهللا، وُأ         ،يف مسجد الكوفة  عليه السالم  صيب علي وُأ

صيب سائر األئمة بالسم، فلو كانوا يعلمون ما فقتل يف كربالء، وُأعليه السالم  احلسني
.)٣(»...وهو حمرم،كان ذلك من إلقاء النفس يف التهلكة؛سيجري عليهم

،عليـه الـسالم  جـرى علـى اإلمـام احلـسني    وكيف كان، فيكفينا أن نتمـسك مبـا        

، وعيـون أخبـار   ١٢٠واألمـايل، ص . ٥٨٥، ص٢الصدوق، حممد بن علي، مـن ال حيـضره الفقيـه، ج           ) ١(

.٢٣٣النيسابوري، الفتال، روضة الواعظني، ص: أيضًاو. ٢٨٧، ص١الرضا، ج
.١٦٢، علي بن حممد، كفاية األثر، اخلزاز القمي) ٢(
. ١٩٢، ص ١٨الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٣(
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يعتقد بـأن ذلـك سـاٍر يف    ،مطلقًا وحاضرًاعليهم السالم حيث إن القائل بكون علمهم    
.فلو أبطلناه يف أحدهم بطل يف اجلميع،عليهم السالممجيع األئمة

الجواب عن هذه الشبهة

،مرضيًاًاذكر علماؤنا عدة أجوبة، كان منها سديد  ،ويف مقام اإلجابة على ذلك    

وبعضها اآلخر قابال للنقاش، بل هو خروج عن حمل الكالم؛ ألنه التجأ إىل تبين نظرية      
من احملذور املذكور يف املقام، وقد أشبع هذا البحث تفصيال بعض احملققني فرارًا؛خرىُأ

:يف كتاب خاص ذكر فيه عدة أجوبة، نذكرها باختصار خوفًا من اإلطالة

ت مقتلهم ال يلزم منه ما توهم من حمذور، بل مع االلتزام     إن العلم بوق  :فنقول
من كون علمهم حاضر وفعلي ميكن التخلص مما أشكل فهمه على اخلـصم،     ،مبا ذكرنا 

:وذلك بأن نقول

، أيــضًاوبـشخص قاتلــهم  ،يعلمــون بوقـت مقتلــهم علــيهم الـسالم إـم :أوًال
وبني لقاء اهللا عز وجـل،  ،قاء يف احلياةروا بني البألم ُخيِّ؛لكنهم إمنا أقدموا على ذلك 

هـو أنَّ متـين املـوت أمـر مرغـوب هللا      ،فاختاروا لقاء اهللا عز وجل، والـسر يف اختيـارهم    

ن كان عاملًا بأن عاقبة أمره إىل اجلنة، أو من عالمات أولياء اهللا          تعاىل؛ ولكونه عالمة َمل   
:عز وجل؛ كما دل عليه قوله عزَّ ِمن قائل

>   #   "   !  -   ,   +    *   )   (   '   &    %   $
1  0  /  .<)١(.

:أو قوله تعاىل

>       £  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  w  v  u  t
.٩٤: البقرة)١(
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¥                 ¤<)١(.

استأذن منه ملك املوت بقبض روحه، صلى اهللا عليه وآله وسلمبل ورد أن النيب
ألقـى بنفـسه إىل التهلكـة؛ لقبولـه     -والعياذ باهللا-، فهل معىن هذا أن النيب     )٢(فأذن له   

، مـع أنـه اختـار املـوت،     فيبقى حيًا،فكان له أن خيتار احلياة!؟ذلك وعدم رفضه املوت   

بــأن هــذا مــستلزم لإللقــاء بــالنفس إىل التهلكــة، ومنــه  ،وال قائــل بــني املــسلمني كافــة
لم به كـان نتيجـة ملقايـسة    مع الع  ،على املوت عليهم السالم  نستكشف أن إقدام األئمة   

لعلمهـم  ؛أو حتصيل األجر العظيم بنيل الشهادة، فاختاروا الشهادة      ،بني البقاء يف الدنيا   
روا واختـاروا البقـاء   يِّإذ أم يعلمون بأم لو ُخ؛منهفال مفرَّ  ،أن املوت ال بد وأن يأيت     

روا بالتسليم ألمر اهللا عز أمعليهم السالم، أو أم)٣(ليس معناه أم خملدون يف الدنيا 
وكـذا  .. .«:وجل، وقبول هذا السبب وهذا األجل، كما قال الكجوري يف خصائـصه        

ومعرفتـهم بالقاتـل، فهـم    ،كان علم األئمة الطـاهرين بالـسموم املهلكـة الـيت تناولوهـا         
، فتلـك الـواردات كانـت    >?   @  A..<يعلمون بالعلم البـاطن، إال أـم    

.)٤(»تحبسب اختالف احلاال

عن عبد امللك بن أعني، عـن  ويؤيد الشق األول مما ذكرنا يف هذا الوجه، ما ورد  

:قال،عليه السالمأيب جعفر

.٦: اجلمعة)١(

النيـسابوري، الفتـال، روضـة الواعـضني،     : أيضًاو. ٣٤٩الصدوق، حممد بن علي، األمايل، ص:ُأنُظر )٢(
.٧٢ص

وجـه يف كتابـه، ولكـن ببيـان آخـر، واستـشهد عليـه بآيـات أخـرى          لقد ذكر بعض احملققني هـذا ال     ) ٣(

. أيضًا
.٢٨، ص١محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكة ودحضها، ج:ُأنُظر

.١٩٩الكجوري، حممد باقر، اخلصائص الفاطمية، ص ) ٤(
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ــى احلـــسني  « ــسماء   ،عليـــه الـــسالمأنـــزل ا تعـــاىل النـــصر علـ ــى كـــان مـــا بـــني الـ حتـ

.)١(»لقاء ا تعاىلالنصر، أو لقاء ا، فاختار:ريثم خ،واألرض

:قال،عليهم السالمأيب جعفروما ورد عن

ــيهم      « ــة علـ ــا مفرتضـ ــةً، ويـــصفون أن طاعتنـ ــا أئمـ ــا وجيعلونـ ــوم يتولونـ ،عجبـــت مـــن قـ

ــه وســـــلم  كطاعـــــة رســـــول ا ــلى ا عليـــــه وآلـــ ــهم،  ،صـــ ــم يكـــــسرون حجتـــ ثـــ

ن ويعيبــون ذلــك علــى مــ،وخيـصمون أنفــسهم بــضعف قلــوهبم، فينقــصون حقنــا  

ــا أعطــاه ا برهــان حــق معرفتنــا والتــسليم أل   أتــرون أن ا تبــارك وتعــاىل  ! مرن

افرتض طاعة أوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم أخبار السماوات واألرض، ويقطـع عنـهم      

!؟مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم

ُجعلت فداك، أرأيت ما كان من أمـر قيـام علـي بـن أيب طالـب         :فقال له محران  

وقيامهم بدين اهللا عزَّ ِذكُره، وما ُأصـيبوا       ،وخروجهم،عليهم السالم  واحلسن واحلسني 
؟من قتل الطواغيت إياهم والظفر م حىت ُقِتلوا وُغلبوا

يا محران، إن شاء اهللا تبارك وتعـاىل قـد كـان قـدَّر     :عليه السالمفقال أبو جعفر  

مث ) ويف نـسخة االختبـار  (وأمـضاه وحتمـه علـى سـبيل االختيـار      ،ذلك علـيهم وقـضاه   
قـام علـي   -صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      مـن رسـول اهللا    -اه، فبتقدُّم علم إليهم   أجر

حيث نزل م  -يا محران -واحلسن واحلسني، وبعلٍم صمت َمن صمت منَّا، ولو أم        

ما نزل من أمر اهللا عزَّ وجل، وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا اهللا عزَّ وجـل أن يـدفع     
لب إزالة ُملك الطواغيـت وذهـاب ملكهـم، إذًا ألجـام     عنهم ذلك، وأحلُّوا عليه يف ط     

ودفع ذلك عنهم، مث كـان انقـضاء مـدة الطواغيـت وذهـاب ُملكهـم أسـرع مـن سـلك             

.٢٦٠، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ١(
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لـذنب اقترفـوه، وال   -يـا محـران  -منظوم انقطع فتبدَّد، وما كان ذلك الـذي أصـام         
ن يبلغوهـا، فـال   لعقوبة معـصية خـالفوا اهللا فيهـا، ولكـن ملنـازل وكرامـة مـن اهللا أراد أ         

.)١(»تذهنبَّ بك املذاهب فيهم

إن احملرم يف الشريعة والعقل ليس هو مطلق إلقاء النفس بالتهلكة، بـل يف               :ثانيًا

، كما يف اجلهاد الذي يعلم معه على اإلنسان شرعًابعض املوارد قد يكون اإللقاء واجباً  
بـأن هـذا النـوع    :يقل أحـد قتل، ولكن مع ذلك مل املكلف إىل درجة عالية بأنه سوف يُ 

.من اجلهاد هو إلقاء بالنفس يف التهلكة

-علـى القتـل بالكيفيـة الـيت علمـوا ـا           علـيهم الـسالم    إن إقدام األئمـة   :ثالثًا
-عرفـًا وشـرعاً  -لذلك ليس إلقاًء يف التهلكة؛ لكون اإللقاء يف التهلكة   -واختيارهم

أو ما -ال يستحق ذلك، أما ما يستحق    هو هدر اإلنسان نفسه وإتالفها يف سبيل شيء         

ذلــك، فــال ريــب يف أنــه لــيس إلقــاًء يف التهلكــة، كاجلهــاد يف ســبيل اهللا،  -يــستوجب
.والدفاع عن النفس، والعرض، واملال، فإن فاعله يستحق املدح والثناء عرفًا وشرعًا

تـار  أن تسمية الفعـل الـذي يقـدم عليـه الفاعـل املخ           .. .«:قال اجلاليل يف مقالته   
إمنا يتبع املفسدة املوجودة يف ذلك الفعل، فإذا خال الفعل يف نظر فاعله        ،أو هلكة  ًاسوء

ًاسـوء سَمعن املفسدة، أو ترتبت عليها مصلحة أقوى وأهم يف نظره من املفـسدة، مل ُيـ        
إن ما أقدم عليه األئمة هو سوء :حىت يقال؛ثابتًافليس هلذه العناوين واقعاً  .وال هلكة 

يف تـسميتها  ىبل هي أمور نسبية تتبع األهداف واألغراض والنيات، بـل يراعـ    وهلكة،
قـال  .األهم، فرب نفع يف وقت هو ضرر يف آخر، ورب ضرر لشخص هو نفـع آلخـر               

...)وهو شر لكموهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئًاوعسى أن تكرهوا شيئًا(:تعاىل

.٢٦٢املصدر السابق، ص)١(
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هـذا يف املنظـور   ...)كـثرياً فيـه خـرياً  وجيعـل اهللا فعـسى أن تكرهـوا شـيئًا    (:وقال تعاىل 
الدنيوي املادي، وأما يف املنظار اإلهلي واملثايل، وعامل املعنويات، فـاألمر أوضـح مـن أن         

فهـؤالء األبطـال الـذين يقتحمـون األهـوال، ويـسجلون البطـوالت يف        ،كـرر ذكر أو يُ  ُي
إمنـا يقـدمون   ،أو الشرفسبيل أداء واجبام الدينية والعقيدية، أو الوطنية والوجدانية،   

لكنـه يف نظـرهم    ،)الفنـاء (ويعتنقـون    )املـوت (على ما فيه فخرهم، مع أم حيتـضنون         
.)١(»)البقاء(و)احلياة(

ال شك وال ريب أن هناك قاعدة عقلية اعتمد عليها علمـاء املـسلمني يف            :رابعًا
دار األمر بني حفظ أنه لو:، ومعناها)ترجيح األهم على املهم (:، وهي )٢(موارد كثرية 

والـشرع،  ،والعقـل  ،شيء مهم أو أهم منه، فإن الواجب هو حفظ األهم عند العقالء           
أو يتقي ما توجه للمعصوم من خطر القتل، فاجلميع  فلو دار األمر بني بقاء املكلف حيًا      

اختياره، فلو كان املكلـف يف     -بل واجباً -راجحاً يعترب إقدام املكلف على املوت أمرًا     
ورأى سـهماً ،صلى اهللا عليه وآله وسـلم ف الذي يقاتل فيه النيب األكرممعركة يف الص 

يف فاتقــاه بــصدره، فــال إشــكال وال شــبهة يف أن إقدامــه لــيس إلقــاءً ،توجــه إىل الــنيب
التهلكة؛ لكون اإللقاء يف التهلكة هو هـدر اإلنـسان نفـسه وإتالفهـا يف سـبيل شـيء ال              

.وجه املتقدمكما تقدم يف ال،يستحق ذلك

لت يف مقـام اإلجابـة علـى هـذه الـشبهة      جِّإىل غري ذلك من األجوبة الكـثرية الـيت ُسـ          

.١٨، ص ٣٧، جملة تراثنا، ج ...اجلاليل، حممد رضا، علم األئمة بالغيب) ١(
. ١١٩، ص٢١الرازي، الفخر الرازي، التفسري الكبري، ج:ُأنُظر)٢(

. ٨١، ص٢اخلميين، روح اهللا، كتاب الطهارة، ج: أيضًاو
بهاين، علي، الفوائد العلية،  البه: أيضًاو. ١٤٦، شرح ص  ١اخلوئي، أبو القاسم، كتاب النكاح، ج     : أيضًاو

.٤٤٠، ص٢ج
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.)١(كتابهإىل ما كتبه بعض احملققني يفمن االطالع، فلريجعالواضحة الدفع، ومن أراد مزيدًا

التأريخ، األمر مث إن هذه الشبهة أخذت مأخذها يف األوساط اإلسالمية على مرِّ       

يسألون منه عن سر وحقيقة ذلك، وقد عليه السالمعا أصحاب اإلمام الصادقالذي د
نقلنا الروايات يف ذلك يف الفصل األول، عند احلديث عن السري التأرخيي للمسألة، وقد          

حتـت  ،خاصـاً ف فيها كتابًاّليف كتبهم، بل ُأكرارًاوَتأجاب عنها علماؤنا األعالم مراراً 
، وقد أشبع هـذا املوضـوع حبثـًا   )وم نفسه يف التهلكة ودحضها   شبهة إلقاء املعص  (عنوان  
.يلقم اخلصم حجرًا،علميًا

إن القول بالعلم الفعلـي لألئمـة يلـزم منـه عـدم اسـتحقاقهم         :الشبهة الثانية 

اِّـدح على مآثرهم وقتالهم َّـ اِّـعارك

عليـه ج هلـا ضـد نظريـة علـم اإلمـام     من بني الشبهات املهمـة الـيت ميكـن أن يـروَّ      

من فضائل األئمة ومكرمام، فال ميكن أن هو أن هذه النظرية تنسف لنا كثريًا،السالم
ا من املناقب اليت تسامل املـسلمون علـى نـسبتها هلـم،         وغريمه ،نصفهم بالشجاعة والكرم  

مبصريه حني مبيته يف فراش النيبكان عاملًاعليه السالمبأن أمري املؤمنني:لو قلنا:فمثال
وأنه سوف يسلم من كل خطر، ،حبيث إنه قاطع بعدم قتله؛عليه وآله وسلم  صلى اهللا 

وكـذلك  ،صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم   فال فضل له وال منقبة له يف مبيته يف فراش النيب       
احلال يف مبارزته لعمرو بن عبد ود العامري يف معركة اخلندق، وقتله مرحب يف معركـة           

النظر ورفع اليد عن النظرية املتقدمة، وال أقل مـن  جرًا، فال بد من صرف       خيرب، وهلمَّ 
.إشائيًا ال فعليًاعليهم السالمكون علمهمب:القول

محُّود، حممد مجيل، شبهة إلقاء املعصوم نفسه يف التهلكـة ودحـضها، اجلـزء األول؛ حيـث خـصه       :ُأنُظر )١(
.باإلجابة على هذه الشبهة، وبأجوبة كثرية ومطولة
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:ويشهد لذلك قول املتنيب

)١(شـعوب لقـاء لوالالفىتوصربوالندىللشجاعةفيهافضلوال

الجواب عن هذه الشبهة

:وميكن اإلجابة عن هذه الشبهة بأمور

مر نظري العـصمة الـيت عـصمهم اهللا ـا، ومـا يـرد عليهـا مـن         إن هذا األ  :األول

ال يستحقون املدح لتـركهم املعاصـي؛ ألنـه يلـزم أن يكـون         عليهم السالم  إشكال أم 
.تركهم للمحرم وفعلهم للواجب قهريًا

بـأن اهللا عـز   :، وقـد أجيـب هنـاك   أيـضاً فما جياب به هناك جنيب به يف املقام    

لعلمــه حبقـائق األمـور؛ حبيــث علـم منــهم   نتيجـةً وجـل إمنـا اصــطفاهم وعـصمهم   
ــسالم ــيهم ال ــى كــل حــال عل ــال عل أنبعــد.. .«:، كمــا ورد يف الــدعاء)٢(االمتث

فـشرطوا ،وزبرجهـا وزخرفهـا ،الدنيـة الـدنيا هذهدرجاتيفالزهدعليهمشرطت
، حــىت لــو تــرك حــاهلم كحالنــا، فهــم )٣(»...بــهالوفــاءمنــهموعلمــت،ذلــكلــك

.١٥٩الشريازي، أمحد أمني، البليغ يف املعاين والبيان والبديع، ص) ١(

املـيالين، علــي، آيــة  : وأيــضًا. ١٥١احلكــيم، حممــد تقـي، األصــول العامــة للفقـه املقــارن، ص  : ُأنُظـر )٢(
سـبحانه اهللاإن: ملخـصه مبـا كتبـهم يفالـشبهة هـذه عـن علماؤناأجابوقد«:قال. ٢٨التطهري، ص 

مـن يـة اإلهلللتـشريعات مطابقـة إالأفعـاهلم وليست،  يؤمرونماإاليفعلونالهؤالءأنعلمملاوتعاىل

ذواـم يفاملعنويـة احلـاالت تلكلوجوداملعىن؛هذامنهموتعاىلسبحانهعلمفلما...والتروكاألفعال
إىلينـسب أنوتعـاىل سـبحانه لـه جـاز ،  واملعاصـي الـذنوب يفاالقتحاممناملانعةاحلالةتلك،  املطهرة

.»عنهمالرجسإذهابإرادةنفسه

املـشهدي، حممـد بـن جعفـر، املـزار الكـبري،           : أيضًاو. ٣٠٩ل املقاالت، ص  املفيد، حممد بن حممد، أوائ    ) ٣(
ابـن طـاووس، علـي      : وأيـضاً . »درجات«بدل» زخارف«:مع اختالف يسري؛ حيث ورد فيه     . ٥٧٤ص
.٥٠٤، ص١موسى، إقبال األعمال، جبن
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ويتركـوا كـل املعاصـي، وإن مل يكـرمهم تعـاىل             ،بأن ميتثلوا كل طاعاته    عاهدوا اهللا 
، والكالم نفـسه يـأيت يف موردنـا؛ حيـث إن اهللا       )١(بالعصمة، وقد علم منهم الوفاء      

-صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم    النيبكاملبيت يف فراش-عندما أمرهم ذه األوامر 
علـيهم الـسالم  لك، فعنـدها أعلمهـم  واشترطوا له االمتثال، وعلم منهم الوفاء بـذ      

،حبقيقــة هــذا التكليــف ومــا يــأول فيــه أمــرهم، فــبني هلــم املــضار الــيت تلحــق ــم  
.دفع عنهم يف ذلكواملخاطر اليت ُت

كيف وصـل إىل هـذه املرتلـة الرفيعـة؛          ،مث إننا نتساءل عن هكذا شخص     :الثاين

علـى كـل   هميتثـل أمـر  سالمعليـه الـ   فهل ذلك إال نتيجة ملا عرفه اهللا عز وجل من أنـه           
عليـه الـسالم  حال، ولو كان نتيجة ذلك بذل النفس، كما امتثل أمره تعاىل عند تقدمه       

فهـال يـستحق املـدح علـى وصـوله إىل         -كما ذكرنا ذلك يف الشبهة الـسابقة      -للموت
!هذه املرتلة؛ حبيث أصبح ممن ارتضاه اهللا وأطلعه على غيبه؟

وهـي  ،عليه الـسالم جهة واحدة من علم اإلمام    أن املستشكل نظر إىل    :الثالث

صـيب بـاألذى   ُأعليه السالمعلمه بعدم قتله يف هذه اللحظات، ولكنه مل يلتفت إىل أنه   
شق باحلجارة، ُرصلى اهللا عليه وآله وسلمالذي حلقه من هذه الوقائع، ففي فراش النيب

وُخيِّر بأن يبيت مكـان    ،لفنيرب بالعصيِّ ضربًا مربحًا؛ حبيث لو عرفه غريه من املك         وُض
أمري املؤمنني لرفض ذلك، ناهيك عن ضربة عمرو بن عبد ود؛ حني ضربه علـى رأسـه        

عليـه  صـيب ـا  ، وغري ذلـك مـن اجلراحـات الـيت ُأ    )٢(عليه السالمبالسيف، فشق رأسه  
وأمـر  عـز وجـل،  وميتثـل أمـر اهللا  -قدم على هـذه األمـور    فهال يستحق َمن ُي    ،السالم
!؟املدح والثناء-لى اهللا عليه وآله وسلمصرسوله

.٣٢٦، ص٣املرتضى، علي بن احلسني، رسائل املرتضى، ج:ُأنُظر)١(
.٢٧٨، ص٤، أمحد بن أعثم، كتاب الفتوح، جالكويف:ُأنُظر)٢(
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إن القول بـالعلم اِّـطلـق يلـزم منـه التنـافى مـع بعـض األفعـال           :الشبهة الثالثة 

عليهم السالمالتي صدرت من األئمة

حكـت لنـا   ،علـيهم الـسالم  هناك جمموعة من الروايات الواردة عن أهـل البيـت    
بـل حبقيقـة  -عن عدم دراية بعاقبة  بعض املواقف الصادرة عنهم، تدل على أا ناشئة       

ما يصنعون، وهذه الروايات تنفي النظرية املتقدمة، واليت قـال ـا مـشهور اإلماميـة،          -
وتنسفها من األساس، ولعل من أوضح هذه األمور هو مـا صـرح بـه اإلمـام الـصادق                

:يف بعض الروايات، فقد ورد عنه أنه قالعليه السالم

مهمـت لقـد ا،الإالغيـب يعلـم مـا !الغيـب نعلمأنايزعمونمألقواعجباهياقال.. .«

.)١(»...هيالداربيوتأييفعلمتفماي،منفهربتفالنةجارييتبضرب

بنموسىأباكسمخالدبنحيىينإ:لهقلت«:يف حديثعليه السالمأو قوله

:قال؟عليهمااهللاصلواتجعفر
.رطبةثالثنييفمسهنعم،

:قال؟مسمومةأايعلمكانفما:لهقلت
.احملدثعنهغاب

:قال؟احملدثوَمن:قلت
صــلى ا عليــه وآلــه   ارســولمــعكــان،وميكائيــلجربيــلمــنأعظــمملــك

.وجدطلبماكلوليس، عليهماصلواتاألئمةمعوهو،وسلم

:قالمث
.ستعمرإنك

الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ٢٥٠الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ١(
.٢٥٧، ص١ج
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.)١(»سنةمائةفعاش

بيـضة مقـامر عليهـا؛ فقـد ورد يف     عليـه الـسالم  أكل اإلمام الرضاأو ما ورد من 
لـه يشتريغالمًاعليه السالماحلسنأبوبعث«:عبد احلميد بن سعيد، قال  الكايف عن   

:قـال ،  القمارمنفيهإن:لهموىلفقال،  أكلهبهأتىفلما،  افقامر،  بيضتنيأوبيضًا

،عليهم السالم  حيات واضحة يف عدم علمهم    ، فهذه تصر  )٢(»فقاءهفتقيأبطشتفدعا«
حاضـراً يعلمون باألشياء علمـاً عليهم السالمأن األئمة  :أي-فيثبت أن هذه النظرية   

.أمر باطل ال ميكن االلتزام به-
يف املقـام إشـارة إىل هـذه الـشبهة؛     قدس سـره   ولعل ما ذكره العالمة الطباطبائي    

أن اهللا سـبحانه     ،ار من طرق أئمة أهـل البيـت       خبتظافرت األ ...«:رمحه اهللا  حيث قال 
وأورد .. .يءعلـم كـل شـ     عليهم الـسالم   واألئمةصلى اهللا عليه وآله وسلم     علم النيب 

،أن املـأثور مـن سـريم أـم كـانوا يعيـشون مـدى حيـام عيـشة سـائر النـاس               ،عليه
دي إليـه  ويهـ ،على ما يرشد إليه األسباب الظاهرية،فيقصدون مقاصدهم ساعني إليها  

ورمبـا أخطـأ ـم الطريـق فلـم يـصيبوا، ولـو            ،فرمبا أصـابوا مقاصـدهم     ،السبل العادية 
أنـه مـصيب   يعلـم يقينـاً  فالعاقل ال يتـرك سـبيالً  ،علموا الغيب مل خييبوا يف سعيهم أبدًا    

.)٣(»...يعلم يقينا أنه خمطئ فيهوال يسلك سبيًال،فيه

الجواب عن هذه الشبهة

تقدمـة، وأجيـب   اليت طرحت منذ قـرون م -بة عن هذه الشبهة أما يف مقام اإلجا   
:فإننا نقول-أيضًاالعلماء ل عنها من ِقَب

.٨٦٤، ص٢، ج)املعروف برجال الكشي(الطوسي، حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال ) ١(
.١٢٣ص،٥الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ٢(
. ١٩٢، ص ١٨الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٣(
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فهي ضعيفة السند بعبـاد بـن       ،وىلإن هذه الروايات ضعيفة السند، أما اُأل      :أوًال

باحلـسن بـن     أيـضاً فهـي ضـعيفة      ،، وأما الثانيـة   )١(فإنه مهمل يف كتب الرجال     ؛سليمان
:فـضعفها مـن جهـتني   ،، وأمـا الروايـة الثالثـة    )٢(؛ كما ذكر بعض األعالم    يأمحد املالك 

رمحه اهللا ، وضعف سهل بن زياد، فقد ذكر السيد اخلوئي)٣(جهالة عبد احلميد بن سعيد

، وقـال   )٤(»...لسهلوضعيفة،احلميدلعبدجمهولة.. .«:ذلك بقوله يف مصباح الفقاهة    
على أن الرواية املذكورة ضـعيفة  .. .«:هلاجيهًاتويف موضع آخر من كتابه بعد أن ذكر    

احلميـد عبـد جلهالة؛نظرحملأنهمع.. .«:أيضًاوقال السيد الروحاين فيها     ،  )٥(»السند
.)٦(»...املذكور

إن الروايات الواردة يف املقام إمنا تنفي علم الغيب احلقيقي، ال املستفاد من  :ثانيًا

أن علم الغيب احلقيقـي ال يطلـق إال علـى علـم اهللا     اهللا عز وجل، والوجه يف ذلك هو     
فإنــه يطلــق عليــه علــم الغيــب مــن جهــة تعلقــه  ،تعــاىل، وأمــا علــم بــاقي املخلوقــات

.بل هو علم مستفاد من ذي علم،كعلم اهللاغيبيًابالغائبات، ولكن ليس علمًا

عليـه  سألت أبا عبد اهللا :قال:قوله«:قولهوقد ذكر بعض احملدثني هذا الوجه ب      

،دل على أن علم الغيب علم غري مستفاد.ال:فقال؟يعلم الغيب:عن اإلمامالسالم
بالغيـب   ال يكـون علمـًا    -منـه تعـاىل    ا كان مستفاداً  ملَّ-وعلم اإلمام  ،كعلم اهللا تعاىل  

الطوسـي، حممـد بـن احلـسن،       : أيـضاً و. ٢٩٣النجاشي، أمحد بن علـي، رجـال النجاشـي، ص          :ُأنُظر )١(

.١١٤ابن داوود، احلسني بن علي، رجال ابن داوود، ص: أيضًاو. ٤٣٣رجال الطوسي، ص
.٢٣٢، ص١لسيد علي، طرائف املقال، جالربوجردي، ا:ُأنُظر)٢(
.٣٠١، ص١٠اخلوئي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، ج:ُأنُظر)٣(

. ٥٨٢، شرح ص١اخلوئي، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، ج) ٤(
.٥٨٣املصدر نفسه، شرح ص) ٥(
.٤٠٥، شرح ص١٤الروحاين، حممد صادق، فقه الصادق، ج) ٦(
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جمـع بـني   وبه يُ ،قه باألمور الغائبة  إىل تعلُّ  نظراً ؛بالغيب علماً أيضًاى  سمَّوقد يُ  ،حقيقة
بعـضها علـى أـم غـري عـاملني      ودلَّ،بعضها على أم عـاملون بالغيـب  بار اليت دلَّ األخ

.)١(»...به
ناظرة يف األصـل    -ونظائرها-إن هذه الروايات   ...«:وقال بعض احملققني  

هي تابعـة عليـه   )صلوات اهللا عليهم(إىل نفي االستقاللية عن اهللا، بل إن علومهم      
بـأم يعلمـون علـم    ،ه يف األحاديـث املتـواترة عنـهم      تبعية الفرع لألصل، ومـا تـرا      

بـأن علمهـم   :الغيب، إمنا يصح مع نفي االسـتقاللية، ومـا مـن أحـد ميكنـه القـول           
يف املغيبات ناجم عن استقاللية عـن علـم اهللا جلـت قدرتـه،               )صلوات اهللا عليهم  (

يقيد هـذا  وما،بأم ال يعلمون الغيب ليس مطلقًا:عليهم السالموهلذا فإن قوهلم 
كمـا يف  ،املؤكدة لوجود مستثنيات يف هـذا اـال     ،اإلطالق هو أقوال القرآن الكرمي    

:قوله تعاىل
>Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç...<.

.)٢(»...وهي مقيدة مرة ثانية مبا حتدثوا عنه ومارسوه بالفعل بكوم يعلمون

ات يف نفسها، ففي صدرها تنفي العلم عنهمهناك تضارب يف بعض الرواي:ثالثًا

ويف ذيلها تثبت العلم هلـم، كمـا هـو واضـح ملـن راجـع الروايـة اُألوىل             ،عليهم السالم 
،وصـار يف مرتلـه  ،ن قـام مـن جملـسه   أفلما :قال سدير.. .«:بأكملها؛ حيث جاء فيها   

كذا وكذا يف :مسعناك وأنت تقول،جعلنا فداك:وقلنا له،نا وأبو بصري وميسرأدخلت 
:قـال ؟ال ننـسبك إىل علـم الغيـب   أَو،ًاكثريمر جاريتك، وحنن نعلم أنك تعلم علمًا   أ

:فقال

.٣٥، ص٦شرح أصول الكايف، جاملازندراين، حممد صاحل، ) ١(
.٢٦٨الصغري، جالل الدين، الوالية التكوينية احلق الطبيعي للمعصوم، ص) ٢(
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؟القرآنأأما تقر،يا سدير

.بلى:قلت

:قال

:فهل وجدت فيما قرأت من كتاب ا عز وجل

>j    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _     ^  ]...<؟

.قد قرأت،علت فداكج:قلت:قال

:قال

؟وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب،فهل عرفت الرجل

:قال.خربين بهأ:قلت:قال

.فما يكون ذلك من علم الكتاب،قدر قطرة من املاء يف البحر األخضر

.ما أقل هذا،جعلت فداك:قلت:قال

:فقال:قال

ــا ســدير  ــر هــذا   ،ي ــا ،ل إىل العلــم الــذي أخــربك بــه   ن ينــسبه ا عــز وجــ  أمــا أكث ي

:أيضًافهل وجدت فيما قرأت من كتاب ا عز وجل ،سدير

؟>0'  )  (   *  +  ,  -  .  /  ...<

:قال.قد قرأته جعلت فداك:قلت:قال

!؟م من عنده علم الكتاب بعضههأفمن عنده علم الكتاب كله أفْ

،فـأومى بيـده إىل صـدره   :قال.بل من عنده علم الكتاب كله      ،ال :قلت:قال

:وقال
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.)١(»كله عندنا-وا-كله عندنا، علم الكتاب-وا-علم الكتاب

على أن الـشق األول مـن الروايـة قـد ذكـره      بل ميكن أن يكون هذا الشق شاهدًا   

.يف مقام التقية، فال يبقى أي تضارب بني الشقنيعليه السالماإلمام

ن مجيع األجوبة املتقدمة، فال بد من محل هذه الروايـات علـى       لو ترتلنا ع   :رابعًا

حيـث صـعب علـى      ؛،عليهم السالم  التقية، أو مراعاة املصلحة يف عدم إظهار علمهم       
شكل خطـرًا علـى   السامعني تقبل هذا األمر، كما هو احلـال يف بعـض الروايـات الـيت ُتـ             

م ذكـر بعـضها يف   شخص اإلمـام، أو علـى الـشيعة، أو علـى نفـس حمترمـة، وقـد تقـد                 
املبحــث األول مــن هــذا الفــصل، عنــد ذكــر احملاولــة اُألوىل مــن حمــاوالت اجلمــع بــني  

.النظريتني

اء عـن املغيبـات  نبـ مسألة علـم الغيـب واإل  .. .«:وقد قال بعض احملققني يف املقام 

، وإمنا هي مسألة من مسائل خاصة الناس، وهلـذا فقـد   مسألة ال تتحملها العقول العامة   
وأن البواعـث املوضـوعية لاللتـزام    خـصوصاً ،لنفي وهو يتخـذ مـن التقيـة سـتارًا         يأيت ا 

وهـذه البواعـث ليـست بالـضرورة تتخـذ صـفة        ،بذلك كانت متوفرة بشكل كبري ودائم     

بل لرمبا تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العوام من الذين ال حتمل إفهامهم قدرة            ،سياسية
فيتجهون إمـا إىل التكـذيب   ،غي النظر فيها إليها بالطريقة اليت ينب   ،النظر إىل هذه األمور   

أو تتخذ صفة ،عليه السالموإما إىل الغلو وكالمها يتقيهما املعصوم      ،والتشنيع واالام 
ــة ــدم      ؛طائفي ــى عقي ــيهم وعل ــلبية عل ــصورة س ــر ب ــد األم ــاىل  (فريت ــلوات اهللا تع ص
.)٢(»...)عليهم

الكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف،          : أيـضاً و. ٢٥٠الصفار، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، ص      ) ١(
.٢٥٧، ص١ج

.٢٦٩، صالصغري، جالل الدين، الوالية التكوينية احلق الطبيعي للمعصوم) ٢(
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صلى اهللا عليه وآله وسلمبيهناك آيات صرحت بعدم علم الن:الشبهة الرابعة

،عليهم السالمال خالف يف أن كل رواية وكل دليل جاء يف سنة النيب وأهل بيته
ال بد أن يعرض على الكتاب الكرمي، فإن وافق الكتاب جاز األخذ به بل وجـب، وإن          
خالفه فال جيوز األخذ به، وهذا أمر ال نقاش فيه بني العلماء، وما ذكر يف علـم األئمـة         

صلى وردت آيات قرآنية دلت على عدم علم النيب      فقد  خمالف للكتاب؛   عليهم السالم 
:كما يف قوله تعاىل،اهللا عليه وآله وسلم
>. ..6  5  4  3  2  1  0  /      .  -7   ;    :  9     8

>  =       <...<)١(.

:وقوله عز وجل
>. ...  -   ,  +  *          )  (...<)٢(.

:هوقول
> ...t  s  r   q    p  o  n            m  luvw  y     xz<)٣(.

إىل غري ذلك من اآليات املشاة ملا ذكرنا، وهـذه اآليـات صـرحية يف نفـي العلـم               

صـلى اهللا عليـه وآلـه    أن الـنيب قـد ثبـت يف حملـه    و،صلى اهللا عليه وآله وسلم   عن النيب 
صـلى اهللا   يثبـت لـه   علـيهم الـسالم   فما يثبت هلم  أفضل من مجيع األئمة اتفاقًا،      وسلم

ال ينالـه األئمـة  صلى اهللا عليه وآله وسـلم  باألولوية، وكذا ما ال يناله    عليه وآله وسلم  
، فبمقتضى األولوية تكون أدلـة اإلطالقيـة معارضـة للقـرآن          بوجه أوىل، عليهم السالم 

.عرض اجلداراوضرافال بد من تركه

.١٨٨: األعراف) ١(
.٥٢: الشورى) ٢(
.٤٩: هود) ٣(
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ةالجواب عن هذه الشبه

:ويف مقام اجلواب على هذه الشبهة نقول

ــة    :أوًال ــات املتقدم ــة للرواي ــت معارض ــات وإن كان ــذه اآلي ــر  -إن ه ــا ذك كم
إال أــا معارضــة بآيــات قرآنيــة كــثرية ذكــرت يف الفــصل الثــاين مــن هــذا -املستــشكل

البحث، فالروايات موافقة للكتـاب مـن جهـة، ومعارضـة هلـذه اآليـات املـذكورة هنـا،                 
نطـرح الروايـات املوافقـة للكتـاب ألـا عارضـت ظـاهر بعـض اآليـات القابلـة                 فكيف  

وهل املراد من املعارضة هو جمـرد وجـود تنـايف بـدوي بـني اآليـات                 ! ؟للتوجيه والتأويل 
؟أم يشترط فيها أن تكون املعارضة مستقرة غري قابلة للجمع؟والروايات

يـث جيعلـها منـسجمة مـع     من املمكـن أن نـذكر توجيهـا هلـذه اآليـات؛ حب            :ثانيًا

صلى اهللا عليه وآله وسلمالنظرية متام االنسجام والوئام، وهو أن العلم املنفي عن النيب
لـوال  -أيها النيب-أنك:هو العلم االستقاليل والذايت له، أي أن املراد من اآليات هو    

فقـر البـشر   تعليم اهللا لك وإفاضته عليك ملا كنت تعلم شيئًا إطالقًا، وهذا هو مقتـضى           
إىل اهللا، لكنه تعاىل منَّ عليك فأعطاك علوم األولـني واآلخـرين، وعلمـك كـل شـيء            

.قابل للتعلم منذ أن خلقك، لعلمه حبقيقتك

وقد ذكر بعض احملققني كالمًا قريبًا مما ذكرنا يف الوجه الثاين؛ ناسب نقله لتعمـيم      
نا بذلك عـن سـؤال ورد علينـا يف    وقد أجب... «:الفائدة، قال املريزا أبو احلسن الشعراين  

:أنكم تقولون :مضمونه ،عليهم السالم  واألئمةصلى اهللا عليه وآله وسلم     علم النيب 
وقـد قـال اهللا تعـاىل       كانوا عـاملني بكـل شـيء منـذ بـدء وجـودهم،            عليهم السالم  إم

:صلى اهللا عليه وآله وسلمللنيبخطابًا

> ...q    p  o  n            m  l...<.
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: وقال تعاىل

>. ...  -   ,  +  *          )  (...< .

علـيهم  ال يدعي أحد مـن الـشيعة اإلماميـة أن الـنيب واألئمـة          : فقلت يف اجلواب  
بلى ندعي استغناءهم عـن اخللـق فقـط، علمهـم          كانوا مستغنني عن اهللا تعاىل،    السالم

،ه خاصة لواجب الوجـود  فإن هذ  ،ومل يكن علمهم عني ذام     ،بتعليم اهللا تعاىل إياهم   
ولو مل يكن تعليمه إياهم مل وال ينايف ذلك كوم عاملني منذ بدء خلقتهم من اهللا تعاىل،       

ولوال إجياده مل يكونوا موجودين كما أن وجودهم من اهللا تعاىل،يكونوا عاملني بذام، 

مـن  م على علمهم؛ ألن عدم علمهم ذايت وعلمهـم مقتـبس     فعدم علمهم مقدَّ  بذام،
صلى ن على مضي زمان عليه   واآليتان ال تدالَّ  العلة، وما بالذات مقدم على ما بالغري،      

ع اختـصاص التقـدم والتـأخر عرفـًا    عـى مـدَّ  ادَّإال إْنوهو جاهل،اهللا عليه وآله وسلم 
إذ ال خيتلـف أهـل     ؛أيـضاً بـل يطلقـان علـى الـذاتيني         ولـيس كـذلك،   بالزمانيني، ولغًة

حتركـت  : ومع ذلك يصح يف اللغة أن يقالن على الترتب،ومث تدالَّ العربية يف أن الفاء   
وتأخر حركة املفتاح عن ،زمانًامع كون احلركتني معًااليد فتحرك املفتاح دون العكس،

فثبت أن أهل العرف واللغة يعرفون معـىن التـأخر         ؛حركة اليد ليس بالزمان بل بالذات     
محـل مجيـع مـا ورد يف الكتـاب والـسنة مـن        وال جيـب    الذايت ويـستعملونه يف كالمهـم،     

ن يـدعي اختـصاص التـأخر الـذايت         وال يـصح دعـوى َمـ      الترتب والتأخر على الزماين،   
: فقوله تعاىل،وأنه شيء ال يعرفه أهل اللغة والعرفبأصحاب العلوم النظرية،

> ....  -   ,  +  *          )  (...<.

رفته بتعليم اهللا تعاىل إياك منذ أول      بل هو شيء ع   ما كنت تعرفها بنفسك،   :أي
.)١(»خلقتك

.٣، هامش رقم ١٤٣، ص ٤املازندراين، حممد صاحل، شرح أصول الكايف، ج ) ١(
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لــو كــان علــم النبــي واألئمــة حاضــرًا للــزم لغويــة نــزول  :الــشبهة الخامــسة

الوحي

هـي أن  ،عليـه الـسالم    من بني الشبهات اليت سـجلت علـى نظريـة علـم اإلمـام             
بـه،   حاضرًا يلزم منه الزم فاسـد ال ميكـن االلتـزام          عليهم السالم  القول بكون علمهم  

علـيهم  بل واألئمة-صلى اهللا عليه وآله وسلم     وهو أن يكون نزول الوحي على النيب      
:لغوًا ال فائدة منه، فال يبقى جمال لقوله تعاىل-السالم

>            ;  :  9   8  7   6  5  4<<)١(.

وهل هـذا  ! ؟فما معىن أن يكون الوحي يهبط على شخص غري حمتاج إىل اإلحياء         

صلى اهللا عليه وآله وسلم، مما يدل على أن النيب)٢(! ؟اللغو القبيح فعله من احلكيمإال 
صـلى اهللا عليـه   مل يكن عاملا مبا نزل عليه من طريق الوحي، وإذا ثبت عـدم علـم الـنيب    

.باألولويةعليهم السالمثبت عدم علم األئمةوآله وسلم

الجواب عن هذه الشبهة

:كتفي بذكر كلمات األعالم الذين تصدوا لردهاولإلجابة عن هذه الشبهة ن

بأن لعلمهم احلاضر منابع يـستقون مـن      : أوًال«:قال العالمة حممد حسني املظفر    

معينها؛ ومن تلـك املنـابع واملـوارد غـشيان املالئكـة علـيهم            فراا، وموارد ينتهلون من   
وحلـضوره أسـباب   وهذا ال ينايف أن يكون علمهم حاضرًا    بالوحي واإلعالم باحلوادث،  

.ودواٍع

.٤: القدر)١(
الالري، عبد احلـسني، املعـارف الـسلمانية،       : أيضًاو. ٩٣املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص      :ُأنُظر )٢(

.١٤٦ص



٢٠٧........................................................................................................................في اإلجابة على الشبهات: المقام الثاني

إلقامـة  بأن إنزال املالئكة وجربائيل والروح باآليات واحلادثات، إنَّما هـو         : وثانيًا

الوقـت  بـل وتعـددهم يف   ،احلجة وتأييد الدعوة، ومن مث كان تعدد األنبياء على األمـم          
الواحد، كما كان لكل واحـد منـهم آيـات عديـدة ودالئـل أكيـدة، تقـوم علـى صـدق                 

ن تلك احلجج املقامة على العباد إشهاده تعاىل عليهم جبعل احلفظة والكـرام            ومدعواه،

وتسجيلهم كل عمل وقول، مع أنَّه جلَّ شأنه هـو احلفـيظ الرقيـب والـشاهد                 ،الكاتبني
.الغائبغري

ولو أخذنا مبا يدَّعيه اخلـصم للغـي كـل هـذه البينـات، وبطـل كـل هـذه اآليـات                  

.)١(والرباهنيواحلجج

إىل بأنَّ مثل هـذه احلجـج املقامـة إّمنـا تكـون لطفـًا منـه بعبـاده، لتقريبـهم         : وثالثًا
الطاعة وتبعيدهم عن املعصية، ولوال ذلك لكان يف العقل وإقامتـه حجـة علـى العبـد،                 

.)٢(كفاية عن سواه من الدالئل املنصوبة

رفعهذه الدعوى مصادمة للرباهني العقلية والشواهد النقلية، وال ن        عبأنّ  : ورابعًا
اليد عن صريح تينـك احلجـتني، مبجـرد االحتمـال واالسـتبعاد، ولـو جهلنـا احلكمـة يف          

.)٣(»...لتأولناه بصريح العقل والنقلإنزال جربائيل بالوحي

الشبهة السادسة

يزدادون يف كل ليلة عليهم السالمإن هناك جمموعة من الروايات دلت على أم

.عليهم السالمالقول بعدم علمهممجعة وهذه الروايات إمنا تنسجم مع 

.ولكنه بعبارة قريبة منها. ١٤٦لوجه السيد الالري يف معارفه، صوقد ذكر هذا ا) ١(
.١٤٧ذكره الالري يف كتابه املتقدم، صأيضًاوهذا الوجه ) ٢(
.٩٤العالمة املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص) ٣(
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هـو بعـض مـا    ،من ضمن الشبهات اليت ميكن أن تواجه النظرية املختارة يف املقام       

يف كل ليلـة مجعـة،   يزدادون علمًاعليهم السالمورد من األخبار اليت تصرح بأن األئمة 
يفيزدادونمعليهم السال األئمةأنيف(:ـأمساه ب  خاصاً الكايف باباً فقد أورد الكليين يف     

أيب حيـىي  مـا ورد عـن  :، وقد ذكر فيه روايـات ثـالث، نـذكر واحـدة منـها        )اجلمعةليلة

ليـايل يفلنـا إنحيـىي، أبـا يـا :يلقـال «:قال،عليه السالم  اهللاعبدالصنعاين، عن أيب  
يـؤذن :قـال  ؟الـشأن ذاكومـا فـداك، جعلـت  :قلـت  :قـال .الـشأن منلشأنااجلمعة
الـذي الوصـي وروحاملـوتى، األوصـياء وأرواح،عليهم الـسالم   املوتىاألنبياءألرواح

،أسـبوعاً بـه فتطـوف ،رـا عـرش تـوايف حـىت الـسماء، إىلـا يعـرج ،ظهرانيكمبني
فيهـا، كانـت الـيت األبدانإىلُتردُّمث،ركعتنيالعرشقوائممنقائمةكلعندوتصلي
وقـد ظهـرانيكم بـني الـذي الوصييصبحو،سرورًاملؤاقدواألوصياءاألنبياءفتصبح

.)١(»الغفريجممثلعلمهيفزيد

الجواب عن هذه الشبهة

:هذه الروايات ال ميكن األخذ ا ألمورإّن

أوًال

حيث ضعفه ؛إن هذه الروايات ضعيفة السند، فاألوىل ضعيفة مبوسى بن سعدان
ضـعفه النجاشـي،   فقـد ؛ربأمحـد بـن أيب زاهـ   أيـضاً ، والثانية ضـعيفة    )٢(علماء الرجال   

حيـث إنـه مل      ؛أيـضاً ، وبيوسـف األبـزاري      )٣(»...وحديثه ليس بذلك النقي   ...«:وقال

.٢٥٣، ص١الكليين، حممد بن يعقوب، الكايف، ج) ١(

ابن الغضائري، أمحد بن احلسني، : أيضًاو. ٤٠٤ي، صالنجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاش    :ُأنُظر )٢(
.٤٠٦احللي، احلسن بن يوسف، خالصة األقوال، ص: أيضًاو. ٩٠رجال ابن الغضائري، ص

. ٨٨النجاشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص:ُأنُظر)٣(
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فهي كسابقتيها من جهـة سـلمة بـن    ،، وأما الرواية الثالثة واألخرية  )١(يذكروه يف كتبهم    
؛ وعليه فال توجد روايـة مـن هـذه الطائفـة     )٢(اخلطاب؛ حيث ضعفه األعالم يف كتبهم     

.ملا تقدم من أدلة صحيحة السند، بل متواترةاالعتماد عليها، أو تقع معارضًاميكن 

ثانيًا

ال تـصمد أمـام      أيـضاً بأن هذه الروايات صـحيحة الـسند، فهـي           لو سلمنا جدالً  
فتلـك متـواترة   ،عليـه الـسالم  اجلم الغفري من األدلة اليت ذكرت على نظرية علم اإلمام         

.اد، فال ميكن األخذ ا والتعويل عليهاوموافقة للقرآن، وهذه أخبار آح

ًاثالث

راعى السامعني يف هذه الروايات؛ كأن كـان  عليه السالمحيتمل أن يكون اإلمام   
مـع علمـه بـأن    ،علـيهم الـسالم  من احلاضرين من ال يتحمل ما هو الواقـع يف علمهـم         

ة علمهـم علومهم تفوق علوم اجلميع، وال يقاس م أحد، فأراد العلـم ومعرفـة كيفيـ              
وتنكـشف لـه   ،فذكر له اإلمام إحدى احلاالت اليت تتجلى فيها األشـياء     ،عليهم السالم 

.حبقائقها

،ظليـة إمجاليـة علـوم توجداليتباألشياءعلومهمأن.. .«:قال املوىل املازندراين 

يفشـبهة وال،  حـضورية شهوديةعلوموليلةيومكلاألعيانيفعليهمظهورهاوعند
.)٣(»...أعلمواهللا، منهوأكمللألولغايرمالثاينأن

.٢٨٥، ص٨الشاهرودي، علي، مستدركات علم رجال احلديث، ج:ُأنُظر)١(

ابن الغضائري، أمحد بـن احلـسني،    أيضًاو. ١٨٧اشي، أمحد بن علي، رجال النجاشي، ص      النج :ُأنُظر )٢(
.٣٥٤احللي، احلسن بن يوسف، خالصة األقوال، ص: أيضًاو. ٦٦رجال ابن الغضائري، ص

.٣٣٧، ص٥املازندراين، حممد صاحل، شرح أصول الكايف، ج:ُأنُظر)٣(
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الشبهة السابعة

؟مع أن النيب األكرم يتعلم من جربئيل يف كثري من املسائلكيف يكون علمهم مطلقًا
أنـه ال شـك وال ريـب يف أن    ، هوومن بني ما ميكن أن يسجل على هذه النظرية     

أثبتتـه األدلـة املتقدمـة يف     أشرف اخللق وأفـضلهم، ومـا       صلى اهللا عليه وآله وسلم     النيب
باألولويـة، بـل   صلى اهللا عليه وآله وسلمثابت للرسول،عليهم السالم  علمهم األئمة 

، فاملفترض أن يكون علمهأيضًاصلى اهللا عليه وآله وسلمهكثري منها واضح يف مشوله ل
أن هناك ، وغري معلق على املشيئة أو غريها، مع أيضًاحاضرًاصلى اهللا عليه وآله وسلم

يـتعلم بعـض اُألمـور مـن     صلى اهللا عليه وآله وسلم  بعض الروايات تدل على أن النيب     
حىت يأتيـه  ،سأل يف بعض الوقائع عن أشياء، فيطرق برأسه، وُي)١(عليه السالم   جربائيل

، وهـذا يعـين أن الـنيب مل يكـن     )٢(فيبطـئ عنـه اجلـواب يف بعـضها     ،اجلواب مـن الـسماء    
األمـر  .ال يعلم ذا الشيءصلى اهللا عليه وآله وسلم    إنه :قلو  للجواب، أ  مستحضرًا

حيث إن من كان أْوىل    ؛عليهم السالم  الذي ينتج لنا بطالن النظرية املتقدمة يف علمهم       
! ؟، فكيف يكون ملن هو أدون منه مرتبةمنهم مل يكن علمه حاضرًا

ظ مـن اهلجعـة   يف كتابـه اإليقـا   ،قـدس سـره    وقد ذكر هذه الـشبهة احلـر العـاملي        
مـن أقـل وال،األنبيـاء ومـن منـه أعلـم جربئيلفإن.. .«:الرجعة، بقوله بالربهان على   

سأل جربئيل ليلة اإلسراء عن أشياء مل يكن يعلمهـا، فقـد   مصلى اهللا عليه وآله وسل حيث ورد أن النيب     ) ١(

ملا عرج يب إىل مساء الدنيا، مـررت علـى قـصر مـن جـوهرة       ... «:ورد يف حبار األنوار، عن النيب أنه قال       
الـسي، حممـد  . »...ملن يصلي فرض الـصبح : ن هذا القصر ؟ قال ملَ ،يا حبييب جربئيل  : فقلت ،محراء

.٥٢، ص٨٣جباقر، حبار األنوار،

جاءه مجع من املـشركني، فـسألوه مـسائل    صلى اهللا عليه وآله وسلمكما ورد يف كتب التفسري، أن النيب        ) ٢(
الطوسـي، حممـد بـن    :ُأنُظـر ...تعلموها من اليهود، فواعدهم جبواا، فأبطأ عنه الوحي بعض اإلبطـاء   

. ٢٣٨، ص١٥البيان، جالطربي، حممد بن جرير، جامع: أيضًاو. ٥، ص٧احلسن، التبيان، ج
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.)١(»...بواسطتهإليهموصلعلمهمفإن،املساواة

الجواب عن هذه الشبهة

:ويف مقام اإلجابة عن هذه الشبهة نقول

كن هذا التعلم يعلم حقيقة هذه األشياء، ولصلى اهللا عليه وآله وسلمأنه:أوًال

ال صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم      فاألمر ليس كذلك؛ فإن النيب     ظاهري فقط، وأما واقعًا   
صـلى  بل هو عامل باألشياء مـن عنـد اهللا، أي أن الـنيب   ،عليه السالميتعلم من جربائيل  

عنـدما ُيـسأل عـن أمـر مـن أمـور العبـاد، أو واقعـة وحادثـة مـن            اهللا عليه وآلـه وسـلم     
لقد هبط :برة، ينتظر فيها أمر السماء، فعندما يأتيه اجلواب عنها يقول هلم        احلوادث الغا 

أو حبكـم هـذه الواقعـة، أو مبـا جـرى      ،وأخربين بواقع هـذا األمـر   ،عليَّ األمني جربائيل  
يف ذلـك  صلى اهللا عليه وآله وسـلم وإمنا ينتظر النيب   .على األقوام السالفة إىل غري ذلك     

كمـا دلـت عليـه    -مبجرد السؤال، مع أنه يعلـم بكـل شـيء         ومل جيب عنه     ،أمر السماء 
ألجل ما اعتاده الناس من نزول الوحي علـى األنبيـاء، وتلقـي    -األدلة الكثرية املتقدمة 

األنبياء كل شيء من السماء، وهذا من قبيل علم النيب بالقرآن؛ حيث إنه علم به عندما 
، فـإن كـل هـذه الطـرق ألجـل      ًانزل عليه دفعة واحدة، ومن مث نـزل بـه جربيـل تـدرجي             

من باب كلم الناس على قدر عقوهلم، فليس السؤال داال على عدم علم   :الناس، أي 
عـن  وقع السؤال، كما سأل عالم الغيوبألجلها ،خرالسائل دائما، بل لعل له دواع أُ 

.)٢(أشياء كثرية من بعض األنبياء والرسل

.٣٨١احلر العاملي، حممد بن احلسن، اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة، ص) ١(

:فقد جاءت آيات عدة، سأل اهللا عز وجل فيها بعض عباده؛ ألجل غاية أرادها؛ فقـال عـزَّ ِمـن قائـل             ) ٢(
>L  K   J  I<، وقال أيـضًا   ١٧: طه ، :>  T  S  R  Q  P  O  N  M  L

UZ  Y  X  W  V...<،١١٦: املائدة.
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.أنه يسأل من جربئيله وآله وسلمصلى اهللا عليإذًا؛ فهناك غاية ألجلها يظهر

وعلى ذلك؛ فوساطة جربائيل يف علمهم   .. .«:يف معارفه قدس سره  قال الالري 

يف هذه النشأة ليس من جهة اجلهل والنسيان، بل إمنا هو من باب داللـة كثـرة األعـوان       
.)١(»...على عظمة السلطان ال على العجز والنقصان

يعلم مبا هو اجلواب، ولكن تنفيذ هذا احلكم وسلمصلى اهللا عليه وآله أنه:ثانيا

،صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم     للنيب وإعطاءه إىل املكلفني يتوقف على وقت كان معلومًا       
متـداول بـني العقـالء،    إال أنه ينتظر إبراز أمر اهللا عز وجل إىل عامل اإلثبات، وهذا أمـر      

باالنتظار إىل أن يصدر القرار أمام  فقد يعلم امللك قائد جيشه بوقت القتال، لكنه يأمره          
...اجليش

الشبهة الثامنة

علـيهم  ما يظهـر مـن تعلـم األئمـة    مع تناىفيعند اإلمامضراالعلم احلإن القول ب  
بالطرق املتعارفةصلى اهللا عليه وآله وسلممن النيبالسالم

أو ،معليه الـسال   ة على أن اإلمام أمري املؤمنني     وردت جمموعة من الروايات الدال    

قـد تعلمـوا منـه    ،صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم     غريه من األئمة الذين أدركوا رسول اهللا      
، أيضًابعض العلوم، بل بعضها تدل على أن األئمة الباقني قد تعلم بعضهم عن بعض         
أي -وهذا الكالم وما تتـضمنه هـذه الروايـات ال تنـسجم مـع نظريـة علمهـم املطلـق                 

أم تعلموا منه بعض األشياء يف بعض املواقف اليت يظهر وال أقل من-احلاضر لديهم 
عبد أيبمنها أم غري عاملني ا، ومن أوضح الروايات الدالة على ذلك هو ما ورد عن     

:خماطبا أحد أصحابه قائالعليه السالماهللا

.١٣٩الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص) ١(
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لـف  ألف باب يفتح لـه مـن كـل بـاب     أرسول ا عليًا  -وا-علم ،يا أبا حممد  «

.)١(»...باب

وإمنا جيب أن .. .«:ولذا اختار الشيخ الطوسي هذا الرأي يف اقتصاده؛ حيث قال 

فال جيـب أن يكـون   ،، فأما قبل ذلكمبا أسند إليه يف حال كونه إمامًايكون اإلمام عاملاً 
جبميـع الـشرع يف حيـاة الـنيب    عاملـاً عليـه الـسالم  وال يلزم أن يكون أمري املـؤمنني      .عاملًا

عـاملني جبميـع ذلـك يف    عليهمـا الـسالم  أو احلسن واحلـسني ،عليه وآله وسلم  صلى اهللا   
ليتكامـل عنـد   يء؛بعد ش حياة أبيهما، بل إمنا يأخذ املؤهل لإلمامة العلم ممن قبله شيئًا          

.)٢(»...آخر نفس من اإلمام املتقدم عليه مبا أسند إليه

الجواب عن هذه الشبهة

:-ى ما ذكر يف مقام اإلجابة عل-وميكن القول

أن هذا الشيء كان ألجل أن يعرفوا الناس بأم أْوىل من كل أحد بـالنيب           :أوًال
مـا  عليهم الـسالم علمهمصلى اهللا عليه وآله وسلمنهإإذ  ؛صلى اهللا عليه وآله وسلم    

وهــذا مــدعاة ،علــيهم الــسالممل يعلــم أحــد، وخــصهم بأشــياء مل ينلــها أحــد غريهــم 
صلى اهللا عليه وار الطاهرة وقبوهلم والة ألمرهم؛ فجاء به النيبللتجاوب مع هؤالء األن

.رمحة بالعاملنيعليه السالموأمري املؤمننيوآله وسلم

صـلى اهللا عليـه وآلـه    بل هذه الطريقة اليت قام ا الـنيب      -إن هذا احلديث   :ثانيًا

ن طريقة تعلـم  كانت من أجل ما اعتاده الناس م      -عليه السالم  مع أمري املؤمنني  وسلم

، ١والكلـيين، حممـد بـن يعقـوب، الكـايف، ج         . ١٧٢الصفار، حممد بن احلـسن، بـصائر الـدرجات، ص         ) ١(
.٢٣٩ص

.١٩٣الطوسي، حممد بن احلسن، االقتصاد، ص) ٢(
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ىل باخلالفـة  الـذي هـو أوْ  -الوصي عن طريق النيب، فهـم مسعـوا وعلمـوا بـأن الوصـي           
فـه، فجـاءت هـذه األحاديـث إلثبـات      إمنا يأخذ علومه من الـنيب الـذي خلَّ        -والوصاية

.للحجة عليهمعلى ما عرفه هؤالء الناس؛ تتميمًاجريًا؛ذلك األمر

وال خيفـى أن  .. .«:حيـث قـال   ؛رمحـه اهللا   وريوقد أشار هلذا الوجه احملـدِّث النـ       

مبا حيتاجون إليه من األصول والفروع، وما حيتاج إليه العباد كان عليهم السالم  علمهم
معهـم يف صـغرهم، علَّمهــم اهللا تعـاىل بــالطرق الـيت اختـصهم ــا، ويف الظـاهر كــانوا       

-و من غريهـم   أ-يتعلمون بعضهم من بعض، ويتلقونه منهم كما يتلقى غريهم منهم         

.)١(»...بالسؤال الظاهر يف جهالة صاحبه، أو باإللقاء من غري مسألة

دلـت علـى أن علمهـم   ،هو ما جـاء مـن أدلـة قطعيـة       ،وخري دليل على ما ذكرنا    
؛حاضر وفعلي، فال بد مـن محـل هـذا التعلـيم علـى الطريقـة الظاهريـة               عليهم السالم 

.ليهم السالمعمراعاة لبعض املصاحل املرادة للمعصومني

ــعة ــة:الــشبهة التاس ــسالمأن أجــساد األئم ــيهم ال ــنهم  عل ــل شــيء م بــل ك

محدود ومتناهي والعلم غ متناهي

هـو  عليـه الـسالم  على نظرية علم اإلمام-وُأثريت-من الشبهات اليت طرحت 
بشر مثلنا، والبشر حمدود ومتناهي، وهذا أمر مـسلم ال منـازع         عليهم السالم  أن األئمة 

، بينما جند أن العلم أمر غري متناهي وال حمدود، وما كان حمدودًا ومتناهيـًا كيـف لـه             فيه
فيثبت من هذا الكالم أن نظرية علم اإلمام احلضوري         ! ؟أن حييط بغري املتناهي واحملدود    

واملطلق ليست سديدة، وال بد من التراجع عنها، وحىت لو وجد دليل يدل بظاهره على 
.هرهذلك لوجب صرفه عن ظا

.٢٩٠، ص ١ج النوري، حسني، خامتة املستدرك، ) ١
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الجواب عن هذه الشبهة

:ويف مقام اجلواب نقول

أوًال

فما ُذكر من كون املمكنات متناهية يشمل هذا النحو ! ؟إن العلم غري متناهي: َمن قال

، فإن العلوم خملوقة ما عدا علم اهللا، والذي هو من صفاته تعـاىل، وأمـا مـا      أيضًامن العلم   
.يعلمه اهللا عز وجل هلؤالء األنوار القدسيةممكن ومتناهي، فيمكن أنأيضًاعداه، فإنه 

ثانيًا

بعـد أن  -ذكر بعض احملققني عبارة يف مقام اجلواب عن هذه الشبهة؛ حيث قـال  

:-بالغيـب  علـيهم الـسالم  عاجل مجيع ما ميكن أن يكون مانعًا من القول بعلـم األئمـة        
عـن الرسـول   ظهر عدم صحة االستدالل على نفي علم الغيـب      ،ومن مجيع ما ذكرنا   «

واإلمام مبحدودية وجودمها الذي هو من املمكنات، وعدم أزليتها، وعدم أبديتـها، مـع       
ولـذلك  -حبكـم العقـل  -أن الغيب ال حدود لـه، واحملـدود ال يـستوعب غـري احملـدود         

وذلك ألن حمدودية النيب واإلمـام أمـر ال   ؛باهللا تعاىل الذي ال حيد)علم الغيب(اختص  

هة تعتريه، وكذلك اختصاص علـم الغيـب بـاهللا أمـر قـد أثبتنـاه، ومل              ريب فيه، وال شب   
.ينكره أحد من املسلمني، كما ذكرناه

ووهبـهم علمهـا،   ،لكن املدعى أن اهللا تعاىل أكرمهم وخصهم بأنباء مـن الغيـب   

وإمنــا . حمجوبــا)غيبــا(وإن كــان لغريهــم )شــهودا(فبإذنــه علمــوا ذلــك، وأصــبح هلــم 
قرم منه بالعمـل الـصاحل، والنيـة الـصادقة، وإحـراز اإلخـالص       اختصهم اهللا بذلك، ل 

.)١(»...والتقوى، واجلد يف البذل والفداء

.٣٧جملة تراثنا، العدد . ٢٢اجلاليل، حممد رضا، علم األئمة بالغيب واالعتراض عليه باإللقاء، ص ) ١(



واإلجابة عن الشبهاتالعلم المطلق واإلشائيأدلةالتوفيق بين : الفصل الرابع..........................................................٢١٦

.إن هذا الرأي إنما نتج عن الغلو بهم:الشبهة العاشرة

مطلق وحاضر ليس هو إال عليهم السالمإن القول بكون علم األئمة     :قد يقال 
أي كـون علمهـم   -عدول عن النظرية اُألوىلالغلو الذي حاربه اإلسالم، فال بد من ال     

والقول بإحدى النظريات األخرى، اليت ميكن تعقلها، ومل أَر َمن صـرح ـذه     -حاضرًا
أجاب عنها يف كالمه عن علم رمحه اهللا الشبهة من العامة واخلاصة، إال أن السيد املقرم

ذور يف ذلك الوقت، أو مما يدل على أن هذه الشبهة هلا أصل وج،عليهم السالماألئمة
.)١(أا قابلة للذكر، فناسب ذكرها يف املقام 

الجواب عن هذه الشبهة

ننقل ما ذكره السيد احملقـق املقـرم  -ودفعها-ويف مقام اإلجابة عن هذه الشبهة     
بعد قابلية تلك الذوات املطهرة،وال غلّو يف ذلك...«:يف مقام ردها، فقال قدس سره 

:ميدبنّص الذكر احل-

>...   _  ̂   ]     \  [    Z  Y  X      W`<–.

ــدس  ــيض األق ــشحِّ يف  ،لتحمــل الف ــى (وعــدم ال ــدأ األعل ــت آالؤه)املب .. .تعال

أو لعـدم القابليـة   لـها العقـل،  يواملغاالة يف شخص عبارة عن إثبات صفة له، إّمـا أن حي       
.)٢(»...هلا

د يف الـشيء، واخلـروج فيـه عـن     إن الغلو يف اللغة هو جتاوز احلـ        :وبعبارة أخرى 
الـنيب، يفغلواالذين.. .«:أن الغالة همقدس سره ، وقد ذكر املريزا التربيزي    )٣(املعتاد

.٤٥املقرَّم، عبد الرزاق، مقتل اإلمام احلسني عليه السالم، ص) ١(

.املصدر السابق) ٢(
ن منظور، حممد بن مكـرم،    اب: أيضًاو. ٢٤٤٨، ص ٦اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح، ج      :ُأنُظر )٣(

.٢٣، ص٢٠الزبيدي، حممد مرتضى، تاج العروس، ج: أيضًاو. ١٣٢، ص١٥لسان العرب، ج
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حقهـم، يفنعتقدعماأخرجوهمبأن) أمجعنيعليهماهللاسالم(بعضهمأواألئمة،أو
تعـاىل هللاءشـركا بكومالتزمواكأنه...خلقهوبنياهللابنيووسائلوسائطكوممن
بغـري الغيـب يعلمـون أمأو،  فيهمحلتعاىلاهللاأنأو،  والرزقواخللق،العبودية،يف

، أنبيـاء كـانوا أـم علـيهم الـسالم    األئمـة يفالقـول أو،  تعـاىل اهللامـن اهلامأووحي،

مجيـع عـن تغـين معرفتـهم بـأن  :القـول أو،  بعـض إىلبعـضهم أرواحبتناسـخ والقول
فيهمبالغمعنيموقفأوظاهرة.. .«:وذكر بعض احملققني بأن الغلو هو      ،)١(»التكاليف

، )٢(»...معينـة مبـادئ أوأفكـار أوقضاياأو،  جمموعةأوفردحبقيكونوقد،  دليلبال
وهذا الشيء غري منطبق على ما حنن فيه، بعد قيام الدليل القطعي مـن نـصوص قرآنيـة            

وبـني علـم اهللا عـز       علـيهم الـسالم    علمهـم  وروايات متواترة، وبعد وضوح الفرق بني     
!؟فأين هذا من الغلو-كما تقدم يف املبحث الثاين من الفصل األول-وجل

ــشر  ــة ع ــو   :الــشبهة الحادي ــيح وه ــه الزم قب ــزم من ــي يل ــم الفعل ــم إن العل العل

القبيحةباِّـوضوعات

ن شـبهة حـول هـذه النظريـة، وكـا     -يف كتابه علـم اإلمـام  -ذكر بعض احملققني 
:حاصلها

حاضـر ومطلـق يلـزم منـه الزم قبـيح ال           عليه الـسالم   إن القول بأن علم اإلمام    
يرتضيه أحد، وهو أن يكون األئمة عاملني باألمور القبيحة الـيت يقـبح االطـالع عليهـا،                  

مثل خلوة الرجل مع زوجته، وعلمهم بدقائق األفعال اليت يقوم ا النـاس يف بيـوم،            
قبيح جيب ترتيه األئمة عنه، مما يدل على لزوم بطالن هـذه النظريـة      والعلم ذه األمور    

.٤١٨، ص٣التربيزي، املريزا جواد، صراط النجاة، ج) ١(
جملة تراثنا، العـدد الثالـث   . ١٥٥العميدي، ثامر، دور الشيخ الطوسي يف علوم الشريعة اإلسالمية، ص ) ٢(

. والرابع
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وتبين إحدى النظريات األخرى، وال أقل من العدول مـن          ،عليه السالم  يف علم اإلمام  
.العلم احلاضر والفعلي إىل العلم اإلشائي

لو كان علمهم باملوضـوعات فعليـًا دومـًا، لقـبح           «:رمحه اهللا  قال العالمة املظفر  

.)١(»حال اجلماعءنًا بعضه، كالعلم بفروج النساحياأ

الجواب عن هذه الشبهة

:وأما اإلجابة عن هذه الشبهة اليت ال خيفى على أحد سهولة دفعها نقول

بذاته، لكان علم اهللا عـز وجـل بـذلك قبيحـًا    لو كان العلم بالقبيح قبيحاً  :أوًال

ز وجل املرته عن الشوائب النفسية ، وال يقول به أحد؛ وذلك ألن اطالع الباري ع         أيضًا
يف اإلنسان غري املعصوم ال يؤثر على ذاته تعاىل وال على املعلوم به من الناس، فال قبح 

حجج اهللا يف أرضه وخالئف البـاري عـز       عليهم السالم  يف علمه تعاىل، ومبا أن األئمة     
هم علمهم فال يضر-كما ثبت يف حمله -وجل، وهم املرتهون عن الشوائب والذنوب     

.أيضًامبا ذكر من القبيح، وال يضر املعلوم به من الناس 

بأنَّ العلم بالقبيح واملنكـر واملـستهجن لـيس        .. .«:قدس سره  قال العالمة املظفر  

العـّالم تعـاىل بـاُألمور القبيحـة قبيحـًا، بـل وخلقـه آلالت        بقبيح ذاتًا، وإال لكـان علـم  
.)٢(»...قبيحًا-كالكلب واخلرتير-النجسة العنيالتناسل قبيحًا، وللحيوانات

، وإمنا القبيح يف هـذه األمـور   أيضًاال نسلم بأن العلم بالشيء القبيح قبيح    :ثانيًا

ال ألنـه  ،أن يتجسس اإلنسان على ما حيصل من القبيح، وهـذا أمـر آخـر قبـيح لنفـسه       
، وأمـا  جتسس على القبيح، بل التجسس يف حد ذاته قبيح ومذموم عند العقل والـشرع        

.٩٢املظفر، حممد حسني، علم اإلمام، ص)١(
.املصدر السابق) ٢(
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حول بشيء من دون أن يتتبع اآلخرين، كأن يسمعه اآلخر كالمًا      إذا كان اإلنسان عاملًا   
كشرب اخلمر مـثال أو الزنـا، فهـذا ال    ،األمر الذي يريد فعله أو يقوم بالقبيح أمام عينه     

إذ يف بعـضها يتوقـف     ؛يعد قبيحا، وإال للزم إلغاء الشهادات على هذه األفعال القبيحة         
.اهدة واملعاينةعلى املش

إّنما يقبح تعلم ،نعم.. .«:بقولهقدس سرهوقد ذكر هذا اجلواب العالمة املظفر    
هـذا علـى ذي الـشبهة،    ومـن مث اشـتبه  ؛والتجسس عنه، وارتكابـه واالستعالمالقبيح، 

.)١(»...قبيحأيضًافحسب أّن العلم بالقبيح 

إن األمر :أيضًابيح، فلنا أن نقول بأن العلم ذ األشياء ق :لو ترتلنا وقلنا   :ثالثًا
يتوقف على األولويات يف هذا الشيء، فإن كان النظـر والعلـم أهـم مـن عدمـه حلاجـة           

فـال قـبح فيـه، وإال فهـو     -كالشهادات وحـل اخلـصومات بـني النـاس       -اقتضت ذلك 

وهو أن حجة اهللا علـى أرضـه ال بـد أن يكـون     ،قبيح، وهنا توجد أولوية يف هذا األمر   
ـ وهذا أمر )٢(كما دلت على ضرورته األدلة العقلية الكثرية -مبا جيري على الناسًاعامل

.فيقدم عليه؛أهم من التحفظ من النظر أو العلم بالقبيح

ة معاشـر ِّــا أمكـن لهـم   لـو كـانوا يعلمـون اِّـوضـوعات       :الشبهة الثانية عـشر   

الناس ومعايشتهم

ه بعـض العلمـاء يف كتابـه، حيـث          ، هو مـا سـجل     أيضًامن بني الشبهات املذكورة     
رب مبا تقوم به السوق من الكذب والسرقة، وتقلب النقـود املغـصوبة          خإّنك على   «:قال

.املصدر السابق) ١(
؛ حيث إنه قدس سره  أقام جمموعة من األدلة العقلية علـى ضـرورة كـون     ٢٣املصدر نفسه، ص   :ُأنُظر )٢(

.علم اإلمام حاضرًا
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للمحرمـات، ولـو   وبارتكـام بأيدي الناس، وبوجود النجاسة الواقعيـة يف النـاس،        فيه
حاضـري العلـم لـسد علـيهم بـاب املعـاش واملعاشـرة، ملخالفـة الظـاهر للواقـع،                  كانوا

ردع املرتكـب للمحرمـات يف الـسر والعلـن، أو إقـصاؤهم عنـهم، وال          وجب عليهم ول
.)١(»الناس يف املعاش واملعاشرةجندهم كانوا على هذا مع

الجواب عن هذه الشبهة

وحنن ننقل كالم العالمة املظفر نفسه يف مقام اإلجابـة، تـاركني التعليـق عليـه أو         
.التوضيح؛ توخيًا لالختصار، ولعدم احلاجة

مــارات الظاهريــة مــع النــاس ال إّن معاملتــهم باأل: أوًال.. .«:قــدس ســرهقــال
بالواقع، إذ ال جيوز أن يكون تكليفهم يف العمل على الظاهر، وإن يستلزم عدم علمهم

.إمكام أن يعملوا مع الناس مبا علموالعدم؛خالف ما علموه

بـأنَّهم ال يقـدرون علـى    بأم يعملون مبـا يعلمـون، ومـن الـذي أعلمنـا             : وثانيًا
كان باب املعاش واملعاشرة يسد عليهم، وهم بتلك القدرة اليت منّ َمبالواقع؟ ولِ العمل

معامالم يف األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر مـع     مل تك ،عليهم ا؟ نعم  تعاىلاهللا

إليهم هلية، سوى من كان ميّتالواقع، لعدم قدرم على تنفيذ األحكام اإل   علىالناس
فإنَّهم كانوا يردعوم عن املنكرات، وإن علموها يف اخلفاء، ومن سرب شيئًا من بالوالء،
ولـو كانـت معـامالم جاريـة علـى       … عرف هـذا األمـر    عليهم السالم  األئمةأحوال

العلم، التفق هلم اخلطأ والسهو، والنكشفت هلم املخالفة ألعماهلم، مع أّنه الظاهر دون
.)٢(»...ذلك طيلة أيامهمهلم مل يتفق

.٩٢املصدر السابق، ص) ١(
.املصدر نفسه) ٢(
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بل ،عليه السالمحول نظرية علم اإلمامهذا عمدة ما ذكر يف املقام من شبهات        

عـضها مل يتطــرق لـه علماؤنـا، إال أن وجــود التنـايف املتـوهم بينــها وبـني النظريــة       لعـل ب 
.أجلأنا إىل اإلجابة عنها ودفعهاعليه السالماملختارة يف علم اإلمام

إال أن -أو ميكـن أن تـذكر يف املقـام      -الشبهات الـيت ذكـرت     مث إن هناك بعض   

فعليـه أن يرجـع إىل   ،وضوح فسادها أغنانا عن ذكرها، ومـن أراد املزيـد مـن االطـالع       
.)١(مصادرها 

.١٣٧الالري، عبد احلسني، املعارف السلمانية، ص: أيضًاو.٨٩املصدر نفسه، ص :ُأنُظر)١(





٢٢٣

اخلامتة
اتضح مما تقدم معنا يف الفصول املتقدمة ُأمور عدة، وميكن ذكرها ضـمن النقـاط            

:التالية

ومهـا مـا أطلقنـا    ،عليـه الـسالم  أساسيتني يف علـم اإلمـام   إن هناك نظريتني  -١
:عليهما

انكــشاف أو حــضور األشــياء مباهياــا أو    :النظريــة اإلطالقيــة، مبعــىن  :أوًال

صـلى  خالفًة عن الـنيب  ،بوجوداا، عند َمن كانت له رياسة عامة يف أمر الدين والدنيا          
عدم توقُّفه علـى شـيء آخـر مـن إرادة     انكشافًا وحضورًا فعليًا، و،اهللا عليه وآله وسلم   

.وغريها

توقـف انكـشاف أو حـضور األشـياء مباهياـا أو          :النظرية اإلشائية، مبعىن   :ثانيًا
خالفًة عن ،بوجوداا على اإلرادة، عند َمن كانت له رياسة عامة يف أمر الدين والدنيا      

.صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيب

أن املـراد مـن اإلشـائية    ،عليه الـسالم اإلمامكما ذكر بعض َمن كتب حول علم  
متوقف على مشيئة اهللا عـز وجـل، إن شـاء أن يعلمـوا            عليهم السالم  أن علمهم  :هو

.أعلمهم، وإن مل يشأ ال جيدون إليه سبيًال

.ه؛ ولذا مل يذكره أحد غريوقد ذكرنا أن هذا الوجه بعيد جدًا
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ون بالنظريـة اُألوىل، كمـا دل علـى    تبيَّن لنا أن مشهور علماء اإلماميـة قـائل        -٢

الـرأي اتفـاقي بـني    هم، بل ذكر بعض احملققني أن هذا       ذلك صريح أكثرهم وظاهر بعض    
إىل -خـصوصا املتـأخرون منـهم     -علمائنا، ويف قبال ذلـك ذهـب مجلـة مـن علمائنـا            

.النظرية الثانية

وىل؛ ية اُألعلى النظر-من الكتاب والسنة-قامت األدلة الكثرية والصرحية-٣
ن طالعها بأن احلق مع املشهور من العلماء الذين تطرقوا هلذا املوضـوع، كمـا     مما يقطع مَ  

.مل يصح منها إال رواية واحدة،على النظرية األخرى مجلة من الرواياتدلتأنه 

اتضح لنا أن هناك مجلة من الثمرات املترتبـة علـى اخلـالف بـني النظـريتني،            -٤
:واليت من أمهها

علـى  ،عليـه الـسالم  التخلص من بعض الشبهات املثارة على علم اإلمام      :أوًال

.إشائيعليهم السالمالقول بأن علمهم

أوسـع وأكـرب، علـى    عليه السالمتكون املسؤولية امللقاة على عاتق اإلمام  :ثانيًا

.مطلق وغري متوقف على املشيئةعليهم السالمبأن علمهم:النظرية القائلة

علـيهم   مـن قبلـهم    يكون سكوم عن بعض ما حيـدث يف زماننـا إمـضاًء            :ثالثًا

.بناء على النظرية اإلطالقية،السالم

على النظرية اُألوىل يكون مقام األئمـة أعظـم منـه يف النظريـة اإلشـائية؛             :رابعًا

مع علمهم بـأن ذلـك   ،هلمواألذى يقدمون على ما فيه القتل   عليهم السالم  حيث إم 
.م، فيقدمون أنفسهم من أجل الدينسيجري عليه

.إىل غري ذلك من الثمرات اليت ذكرت يف حملها

:وجدت بعض اآلراء النادرة والشاذة يف هذا املوضوع، وكان منها-٥
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.ال يعلم باملوضوعات مطلقًاعليه السالمإن اإلمام-أ

باألحكـام  ال يعلم باملوضوعات الـيت ال ارتبـاط هلـا        عليه السالم  إن اإلمام -ب

.الكلية

.ال علم له باألحكام واملوضوعاتعليه السالمإن اإلمام-جـ

إىل ذلـك ن ذكـر وقد ذكرنا ما ميكن أن يراد من الرأي الثالث، وأنه يرجع قول َم  
.أحد الرأيني األولني

اتضح لنا أن هناك عـدة حمـاوالت للتوفيـق واجلمـع بـني النظريـة اإلطالقيـة           -٦

:، واليت من بينهاوالنظرية اإلشائية

يف مرحلة الثبـوت والواقـع هـو مطلـق، مبعـىن أنـه              عليهم السالم  إن علمهم -أ

حاضر عندهم غري متوقف على أمر، فهو فعلي يف احلقيقة، وأن الروايـات الـيت ذكـرت             
متوقف ومقيد باملشيئة، كانت ناظرة إىل عامل اإلثبات واإلبراز عليهم السالمأن علمهم

.متوقف على املشيئةعليهم السالمج، حبيث يظهر للناس أن علمهمللناس يف اخلار

يف مقـام التقيـة عنــدما تكلـم حـول العلــم     عليـه الــسالم أن يكـون اإلمـام  -ب

اإلشائي؛ ألسباب دعتهم إىل ذلك، أما األدلة اليت أثبتت العلم املطلق وغري املعلق على    
.شيء، فلم يكن مقتضى للتقية

أثبتـت العلـم احلاضـر واملطلـق بـاملعىن املتقـدم نـاظرة إىل                إن الروايات اليت  -جـ

ال أعياا، وأما ما عليهم السالمأن صور األشياء حاضرة عندهم   :العلوم الظلية، أي  
فهـي نـاظرة إىل   ،متوقـف علـى املـشيئة   علـيهم الـسالم   ورد من أخبار تبني أن علمهـم      

.عيان األشياءأمعرفتهم ب

هو أن روايات النظرية الثانية ال تـصلح  ،ام التوفيقكر يف مقومن ضمن ما ذُ -د
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وىل، لضعف سند أكثرها، فلم يصح منها إال رواية واحدة، يف          ملعارضة أدلة النظرية اُأل   
صرحية على النظرية اإلطالقية، مما جعل بعض علمائنا أن ذلك توجد أدلة كثرية ومقابل

.وىليعرضوا النظرية الثانية، والقول بالنظرية اُأل

.وغري ذلك من احملاوالت األخرى

ذكرت جمموعة من الشبهات حول هذا املوضوع، وخصوصا علـى النظريـة             -٧

:اإلطالقية، وكان منها

قد ألقى بنفـسه  عليه السالميلزم من القول ذه النظرية، أن يكون املعصوم     -أ

.من قتل وسمعليهم السالمملا جرى عليهم؛إىل التهلكة

ه النظرية عدم استحقاقهم للثواب واملدح على ما قاموا به من          يلزم من هذ  -ب
...وقتاله يف املعارك والغزوات،عليه السالمأفعال، كمبيت أمري املؤمنني

من أفعال، كما حصل عليهم السالم إن هذه النظرية خمالفة ملا صدر منهم      -جـ
،منه يف إحـدى الـدور  فاختبأت ،عندما همَّ بضرب جاريتهعليه السالم لإلمام الصادق 

حني أكل البيضة املقامر عليها، فلمـا علـم        عليه السالم  فلم جيدها، وكذا اإلمام الرضا    

.ما أكلهأبذلك تقي

.إن القول ذه النظرية ناجم عن الغلو الذي حاربه اإلسالم-د

.إىل غري ذلك من الشبهات اليت ذكرناها يف الفصل الرابع

.فية وكثريةوقد أجيب عن ذلك بأجوبة شا
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فهرست املصادر
.القرآن الكريم* 

-الـذخائر دار: عبـده، الناشـر  حممـد الـشيخ : هنج البالغة، خطب اإلمام علي عليه الـسالم، شـرح     * 

.ش١٣٧٠-١٤١٢: الطبعاألُوىل، سنة: إيران، الطبعة-قم

أمحـــدطـــاهر: حتقيـــق، لنهايـــة يف غريـــب احلـــديث، علـــي بـــن أبـــي الكـــرم، ا ابـــن األثـــري.١

قـم -والتوزيعوالنشرللطباعةإمساعيليانمؤسسة: شران، ال الطناحيحممدحممودالزاوي،

.ش١٣٦٤الرابعةالطبعة، إيران-

رضـا حممـد الـسيد : حتقيـق ، أمحد بن احلسني، رجال ابـن الغـضائري،    ابن الغضائري .٢

.هـ١٤٢٢وىلاألُالطبعة، احلديثدار: شران، الاجلاليل

.لبنان-بريوت-صادردار: شرانأمحد بن حنبل، مسند أمحد، ال، ابن حنبل.٣

لبنـان،  -بـريوت -العربـي الـرتاث إحيـاء دار: ، تـاريخ ابـن خلـدون، الناشـر        ابن خلدون . ٤

.الرابعة: الطبعة

ــد بـــن علـــي، مناقـــب آل أبـــي طالـــب،   ابـــن شهرآشـــوب. ٥ -احليدريـــةاملكتبـــة: نـــشر، حممـ

. هـ١٣٧٦: الطبعسنة، األشرفالنجف

: شـر اناألصـفهاني، ال القيـومي جـواد : حتقيـق ، علي بن موسى، إقبال األعمال،   ابن طاووس .٦
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.هـ١٤١٤وىلاألُالطبعة، اإلسالمياإلعالممكتب

هـارون،  حممـد الـسالم عبـد : ، أمحـد بـن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـة، حتقيـق         ابن فارس .٧

.هـ١٤٠٤اإلسالمي، اإلعالممكتبة: الناشر

.هـ١٤٠٥إيران، -قم-احلوزةأدب: شرانحممد بن مكرم، لسان العرب، ال، ابن منظور.٨

علــيهم الـــسالم  البيـــتآلمؤســسة : حممـــد كــاظم، كفايـــة األصــول، حتقيـــق  اآلخونــد، . ٩

: املـشرفة، الطبعـة   قـم -الرتاثإلحياءعليهم السالم    البيتآلمؤسسة: الرتاث، الناشر إلحياء

.هـ١٤٠٩: الطبعاألُوىل، سنة

.احملمديمكتبة: شران، حممد علي، جامع الرواة، الردبيلياأل. ١٠

مؤســسة التــاريخ العربــي،  : ، حممــد حــسن، حبــر الفوائــد يف شــرح الفرائــد، الناشــر   األشــتياني. ١١

.هـ١٤٢٩بريوت لبنان، الطبعة اُألوىل 

ــة،  دارمنــشورات: الناشــرالقــضاء،كتــابحــسن،، حممــداألشــتياني.١٢ اهلجــرة، الطبعــة الثاني

.هـ١٤٠٤قم،-إيران

.هـ١٤١٦دار القلم، الطبعة اُألوىل، : ، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، الناشراألصفهاني.١٣

كالئـي،  أمـري أحـدي مهـدي الـشيخ : ، حممد حـسني، هنايـة الدرايـة، حتقيـق       األصفهاني. ١٤

: الطبــعاُألوىل، ســنة: إيــران، الطبعــة -قــم-عليــه الــسالم  الــشهداءســيدانتــشارات: الناشــر

.ش١٣٧٤

الطبعة، لبنان–بريوت-العربيالكتابدار: شران، عبد احلسني أمحد، الغدير، الاألميين. ١٥

.هـ١٣٩٧الرابعة

: األعظـم، الناشـر  الـشيخ تـراث حتقيـق جلنـة : ، مرتضى، فرائـد األصـول، حتقيـق      األنصاري.١٦

.هـ١٤١٩: الطبعاُألوىل، سنة: اإلسالمي، الطبعةالفكرجممع
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: اجليـل، الطبعـة  دار: عمرية، الناشـر الرمحنعبد: لرمحن، املواقف، حتقيق، عبد ا اإلجيي.١٧

.م١٩٩٧-١٤١٧: الطبعاألُوىل، سنة

.، علي بن عبد احلسني، هناية النهاية، بدون تاريخاإليرواني.١٨

: شـر ان، الاهلمـداني املـوالئي اعـزة الـشيخ : حتقيق، السيد هاشم، مدينة املعاجز،   البحراني. ١٩

.هـ١٤١٣وىلاألُالطبعة، إيران-قم-اإلسالميةعارفاملمؤسسة

السيد: حتقيقثين عشر عليهم السالم،المنار اهلدى يف النص على إمامة ا، علي، البحراني.٢٠

ــردار: اخلطيـــب، الناشـــرالزهـــراءعبـــد ــةاملنتظـ ــان، -بـــريوت-والتوزيـــعوالنـــشرللطباعـ لبنـ

.م١٩٨٥-١٤٠٥: الطبعاُألوىل، سنة: الطبعة

: شـــران، الالرجــائي مهــدي الــسيد : حتقيــق ، علــي أصــغر، طرائــف املقــال،     الربوجــردي .٢١

.هـ١٤١٠وىلاألُالطبعة، املقدسةقم-العامةالنجفياملرعشيالعظمىاآيةمكتبة

: ، حممد تقي، هناية األفكار، تقريراً لبحث الشيخ ضياء الدين العراقي، الناشرالربوجردي.٢٢

.إيران-املشرفةبقماملدرسنيجلماعةالتابعةمياإلسالالنشرمؤسسة

الثانيــة، ســنة: أهــواز، الطبعــة-العلــمدارمكتبــة: ، علــي، الفوائــد العليــة، الناشــر البهبــهاني.٢٣

.هـ١٤٠٥: الطبع

.هـ١٤١٨: سنة الطبع، وىلاألُ: الطبعة، املريزا جواد، صراط النجاة،التربيزي.٢٤

والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار: شرانلرتمذي، ال، حممد بن عيسى، سنن االرتمذي.٢٥

.هـ١٤٠٣الثانيةالطبعة، لبنان-بريوت-

واالعـــرتاض عليــــه باإللقــــاء إىل التهلكــــة  حممــــد رضــــا، علـــم األئمــــة بالغيــــب  اجلـــاليل، .٢٦

، جملـة تراثنـا، العـدد الرابـع، الـسنة التاسـعة، شـوال وذو القعـدة         واإلجابات عنه عرب التـاريخ  

.هـ١٤١٤جة، وذو احل
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دار: شـر ان، الالقوچـاني عبـاس الـشيخ : حتقيـق ، حممد حسن، جواهر الكـالم،    اجلواهري.٢٧

.ش١٣٦٥الثانيةالطبعة، طهران-اإلسالميةالكتب

دار: شــران، الالعطــارالغفـور عبــدأمحـد : حتقيــق، إمساعيــل بـن محــاد، الـصحاح،   اجلـوهري .٢٨

.هـ١٤٠٧رابعةالالطبعة، لبنان-بريوت-للمالينيالعلم

ــائري.٢٩ ــد الكـــريم، درر الفوائـــد، حتقيـــق  احلـ ــدالـــشيخ: ، عبـ ــر مـــؤمنحممـ : القمـــي، الناشـ

.اخلامسة: املشرفة، الطبعةبقماملدرسنيجلماعةالتابعةاإلسالميالنشرمؤسسة

ــائري،. ٣٠ ــة يف األصـــول الفقهيـــة، الناشـــر  احلـ العلـــومأحيـــاءدار: حممـــد حـــسني، الفـــصول الغرويـ

.هـ١٤٠٤: الطبعإيران، سنة-مق-اإلسالمية

: حتقيــق، حممــد بـن احلـسن، اإليقــاظ مـن اهلجعـة بالربهــان علـى الرجعـة،       احلـر العـاملي  .٣١

.هـ١٤٢٢وىلاألُالطبعة، إيران-قم-مادليل: شران، الاملظفرمشتاق

حممـد بـن حممـد : ، حممد بن احلسن، الفصول املهمة يف أصول األئمة، حتقيقاحلر العاملي .٣٢

األُوىل، : الطبعـة عليـه الـسالم،  رضـا إمـام إسـالمي معـارف مؤسـسة : القـائيين، الناشـر  حلـسني ا

.ش١٣٧٦-١٤١٨: الطبعسنة

هـ ١٤٢٣، حممد بن حسن، الفوائد الطوسية، الطبعة الثانية، سنة احلر العاملي.٣٣

ــيم، .٣٤ هم علــي البيــتآلمؤســسة: حممــد تقــي، األصــول العامــة للفقــه املقــارن، الناشــر     احلك

.١٩٧٩الثانية، : والنشر، الطبعةللطباعةالسالم 

النجـف -احليدريـة مطبعـة منـشورات : شـر انابن داوود، ال  رجال احلسن بن علي،  ،احللي. ٣٥

.هـ١٣٩٢، األشرف

املقـــداد: ، احلـــسن بـــن يوســـف، النــافع يـــوم احلـــشر يف البـــاب احلــادي عـــشر، شـــرح   احللِّــي .٣٦

الثانيـة،  : لبنـان، الطبعـة   -بـريوت -والتوزيعوالنشرللطباعةاألضواءدار: الناشرالسيوري،
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.م١٩٩٦-١٤١٧: الطبعسنة

مكتبـة  : ، احلسن بـن يوسـف، كـشف املـراد يف شـرح جتريـد االعتقـاد، الناشـر          احللي.٣٧

.قم-املصطفوي 

انتــشارات: الناشــرأشــرف،علــيســيد: حــسن بــن ســليمان، احملتــضر، احملقــق احللــي،.٣٨

.هـ١٤٢٤-١٣٨٢: طبعالاحليدرية، سنةاملكتبة

ــود. ٣٩ مركــز : ، الناشــرشــبهة إلقــاء املعــصوم نفــسه يف التهلكــة ودحــضها حممــد مجيــل،، محّ

.هـ١٤٢٤العرتة للدراسات والبحوث، الطبعة اُألوىل، 

احلــسيين اللطيــف عبــدالــسيد : حتقيــق، علــي بــن حممــد، كفايــة األثــر،     اخلــزاز القمــي . ٤٠

.هـ١٤٠١، داربيانتشارات: شران، الاخلوئيالكوهكمري

اخلمــيين،  اإلمــام آثــار ونــشر تنظــيم مؤســسة : والتقليــد، حتقيــق  ، روح ا، االجتــهاد اخلمــيين . ٤١

.ش١٣٧٦-١٤١٨اخلميين، الطبعة اُألوىل، اإلمامآثارونشرتنظيممؤسسة: الناشر

.قم-مهرمطبعة: ، روح ا، كتاب الطهارة، الناشراخلميين.٤٢

.ش١٣٦٤: الطبعاب اخلمس، سنة، أبو القاسم، كتاخلوئي.٤٣

.العلمدارمدرسةمنشورات: أبو القاسم، كتاب النكاح، الناشراخلوئي،. ٤٤

اخلامسة، سـنة :قم، الطبعة–الداوريمكتبة: ، أبو القاسم، مصباح األصول، الناشر      اخلوئي. ٤٥

.هـ١٤١٧: الطبع

مكتبـة : تربيزي، الناشرالالتوحيديعليحممد، أبو القاسم، مصباح الفقاهة، بقلم    اخلوئي. ٤٦

.اُألوىل: قم، الطبعة–الداوري

.هـ١٤١٣اخلامسة، ، أبو القاسم، معجم رجال احلديث، الطبعةاخلوئي.٤٧

)مدرسة احلجتية(فارسي، ) علم إمام(رسالة خترج ماجستري دلشاد،.٤٨
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عـة جلماالتابعـة اإلسـالمي النـشر مؤسـسة : حممد تقي، هداية املسرتشدين، الناشـر    الرازي،. ٤٩

.املشرفةبقماملدرسني

: الكتاب، الطبعةنشردفرت: ، احلسني، مفردات غريب القرآن، الناشرالراغب األصفهاني. ٥٠

.هـ١٤٠٤: الطبعالثانية، سنة

عليـه الـسالم،  املهـدي اإلماممؤسسة: ، قطب الدين، اخلرائج واجلرائح، حتقيق  الراوندي. ٥١

.هـ١٤٠٩اُألوىلاملقدسة، الطبعةقم-املهدياإلماممؤسسة: األبطحي، الناشراملوحد

: قــم، الطبعــة –الكتــابدارمؤســسة: ، حممــد صــادق، فقــه الــصادق، الناشــر  الروحــاني.٥٢

.هـ١٤١٢: الطبعالثالثة، سنة

للطباعـة الفكردار: شران، الشرييعلي: حتقيق، تاج العروسحممد مرتضى،  الزبيدي،. ٥٣

.هـ١٤١٤،بريوت-والتوزيعوالنشر

ــيالزر. ٥٤ ــمدار: شــران، خــري الــدين، األعــالم، ال  كل ــريوت-للماليــنيالعل الطبعــة، لبنــان-ب

.م١٩٨٠اخلامسة

ــشري. ٥٥ ــل، الناشـــر     الزخمـ ــل وعيـــون األقاويـ ــائق التنزيـ ــار ا، الكـــشاف عـــن حقـ : ، جـ

.هـ١٣٨٥شركة مكتبة مصطفى البابي احلليب، 

لبحث السيد أبو احلسن ، حسن، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، تقريرًا  السبزواري. ٥٦

التابعــةاإلسـالمي النـشر مؤسـسة : اإلســالمي، الناشـر النـشر مؤسـسة : األصـفهاني، حتقيـق  

.هـ١٤١٩: الطبعاألُوىل، سنة: املشرفة، الطبعةبقماملدرسنيجلماعة

باقيات، املطبعـة وفـا، الطبعـة األُوىل،    : حممد، يف رحاب الزيارة اجلامعة الكبرية، الناشر  السند،.٥٧

.هـ١٤٢٨

ــسيوري.٥٨ ــد الفقهيـــــــة، حتقيـــــــق    الـــــ ــضد القواعـــــ اللطيـــــــف عبـــــــدالـــــــسيد: ، املقـــــــداد، نـــــ
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.هـ١٤٠٣: الطبعقم، سنة-املرعشيالعظمىاآيةمكتبة: الكوهكمري، الناشر

دار الزهـراء للطباعـة والنـشر    : الناشـر ، دراسات يف هنـج البالغـة    ،  حممد مهدي ،مشس الدين . ٥٩

.م١٩٧٢-١٣٩٢: سنة الطبع، الثانية: طبعةال، لبنان–بريوت -والتوزيع 

قـرآن،  فـروغ انتـشارات : أمحد أمني، البليغ يف املعاني والبيـان والبـديع، الناشـر     الشريازي،. ٦٠

.هـ١٤٢٢: الطبعاألوىل، سنة: الطبعة

إحيـاء دار: ، صدر الدين، احلكمـة املتعاليـة يف األسـفار العقليـة األربعـة، الناشـر         الشريازي.٦١

.م١٩٨١: الطبعالثالثة، سنة: لبنان، الطبعة-بريوت-بيالعرالرتاث

دار إحيـاء الــرتاث  : ، ناصـر مكـارم، األمثـل يف تفـسري كتـاب ا املنـزل، الناشـر       الـشريازي .٦٢

.هـ١٤٢٣العربي،الطبعة األوىل، 

.البعثةمؤسسة-اإلسالميةالدراساتقسم: الناشرحملات، ،لطف ا،الصايف.٦٣

.، جمموعة الرسائل، بدون تاريخ، لطف االصايف. ٦٤

، البعثــةمؤســسةيفوالنــشرالطباعــةمركــز: شــران، حممــد بــن علــي، األمــايل، ال الــصدوق. ٦٥

.هـ١٤١٧وىلاألُالطبعة

: الطهرانــي، الناشــر احلــسيينهاشــمالــسيد: ، حممــد بــن علــي، التوحيــد، حتقيــق  الــصدوق.٦٦

.قدسةاملقميفالعلميةاحلوزةيفاملدرسنيمجاعةمنشورات

منــشورات: الغفــاري، الناشــرأكــربعلــي: ، حممــد بــن علــي، اخلــصال، حتقيــق الــصدوق.٦٧

.ش١٣٦٢-١٤٠٣:الطبعاملقدسة، سنةقميفالعلميةاحلوزةيفاملدرسنيمجاعة

الغفـاري،  أكـرب علـي : ، حممد بن علي، كمال الدين ومتـام النعمـة، حتقيـق         الصدوق.٦٨

-١٤٠٥: الطبـع املـشرفة، سـنة   بقـم املدرسـني جلماعـة ابعـة التاإلسـالمي النـشر مؤسسة: الناشر

.ش١٣٦٣
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: الغفاري، الناشـر أكربعلي: حممد بن علي، من ال حيضره الفقيه، حتقيق  الصدوق،. ٦٩

.الثانية: املشرفة، الطبعةبقماملدرسنيجلماعةالتابعةاإلسالميالنشرمؤسسة

األعـراف دار: ، الناشـر طبيعـي للمعـصوم  لوالية التكوينيـة احلـق ال  الدين، اجالل،  الصغري. ٧٠

.م١٩٩٨-١٤١٩: الطبعالثانية، سنة: بريوت، الطبعة–للدراسات

-للدراســـاتاألعـــرافدار: ، جــالل الـــدين، مـــن عنـــده علـــم الكتـــاب، الناشـــر  الـــصغري.٧١

.بريوت

.هـ١٤٠٤، طهران-األعلميمنشورات: شران، حممد بن احلسن، بصائر الدرجات، الالصفار.٧٢

ــائي.٧٣ ــدة  : ، حممـــد حـــسني، بدايـــة احلكمـــة، الناشـــر الطباطبـ مجاعـــة املدرســـني، الطبعـــة الواحـ

.هـ١٤٢٤والعشرون، 

.حممد حسني، تفسري امليزان، الناشر مجاعة املدرسني، بدون تاريخالطباطبائي،.٧٤

مجاعة املدرسني، الطبعة السادسة عشر، : ، حممد حسني، هناية احلكمة، الناشرالطباطبائي.٧٥

.هـ١٤٢٢

.، الطبعة الثانيةدار إحياء الرتاث العربي: ، سليمان، املعجم الكبري، الناشرالطرباني.٧٦

آلمؤســسة:ونــشرحتقيــق، الفــضل بــن احلــسن، إعــالم الــورى بــأعالم اهلــدى،  الطربســي.٧٧

.هـ١٤١٧وىلاألُ، الرتاثإلحياءعليهم السالم البيت

النجـف -والنـشر للطباعـة النعمـان ردا: نـشر ، الفضل بن احلسن، االحتجـاج،   الطربسي.٧٨

.هـ١٣٨٦، األشرف

ــن احلـــسن،   ،الطربســـي. ٧٩ واحملققـــني العلمـــاء مـــنجلنـــة :حتقيـــق، جممـــع البيـــان الفـــضل بـ

ــصائيني ــران، الاألخـ ــسة: شـ ــيمؤسـ ــاتاألعلمـ ، وىلاألُ: الطبعـــة، لبنـــان-بـــريوت-للمطبوعـ

.هـ١٤١٥
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-والتوزيـع والنـشر للطباعـة الفكـر دار: ، حممد بن جرير، جامع البيـان، الناشـر    الطربي. ٨٠

.م١٩٩٥-١٤١٥: الطبعلبنان، سنة-بريوت

عليـه الـسالم،  املهـدي اإلمـام مؤسـسة : ، حممد بن جرير، نوادر املعجـزات، حتقيـق   الطربي.٨١

.هـ١٤١٠: الطبعاألُوىل، سنة: املقدسة، الطبعةقم-عليه السالم املهدياإلماممؤسسة: الناشر

مكتـب : شـر ان، الاحلـسيين أمحـد السيد: حتقيقالدين، جممع البحرين، ، فخر   الطرحيي.٨٢

.هـ١٤٠٨الثانيةالطبعة، اإلسالميةالثقافةالنشر

مؤســـسة: علــوان، الناشــر  رضــا نبيــل : ، ابــن محــزة، الثاقــب يف املناقــب، حتقيـــق    الطوســي .٨٣

. هـ١٤١٢الثانية املقدسة، الطبعةقم-والنشرللطباعةأنصاريان

: ، حتقيـق )املعروف برجال الكـشي (حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال   ،الطوسي.٨٤

.هـ١٤٠٤الرتاث، إلحياءعليهم السالم البيتآلمؤسسة: الرجائي، الناشرمهديالسيد

-هلــستونججــامعمكتبــةمنــشورات: شــران، حممــد بــن احلــسن، االقتــصاد، الالطوســي.٨٥

.هـ١٤٠٠، طهران

: شـــران، الالعـــامليقـــصريحبيـــبأمحـــد: حتقيــق التبيـــان، حممـــد بـــن احلـــسن،الطوســي،  .٨٦

.هـ١٤٠٩وىلاألُالطبعة، اإلسالمياإلعالممكتب

التابعــةاإلســالميالنــشرمؤســسة: ، حممــد بــن احلــسن، الرســائل العــشر، الناشــر    الطوســي.٨٧

.إيران-املشرفةبقماملدرسنيجلماعة

مؤســسة: شـر ان، الالقيـومي وادجــالـشيخ : حتقيـق ، حممـد بـن احلــسن، الفهرسـت،    الطوسـي .٨٨

. هـ١٤١٧وىلاألُالطبعة، الفقاهةنشر

ــام، ال  الطوســـي. ٨٩ ــد بـــن احلـــسن، هتـــذيب األحكـ ــالميةالكتـــبدار: شـــران، حممـ -اإلسـ

.ش١٣٦٤الثالثةالطبعة، طهران
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: األصـفهاني، الناشـر  القيـومي جـواد : ، حممـد بـن احلـسن، رجـال الطوسـي، حتقيـق            الطوسي. ٩٠

: الطبـع األُوىل، سـنة  : املـشرفة، الطبعـة   بقـم املدرسـني جلماعـة التابعـة مياإلسـال النشرمؤسسة

.هـ١٤١٥

.وجهاته، بدون تاريخآل حممد عليهم السالم علمعلي، حقيقة ، عاشور. ٩١

تعليقة علـى الروضـة البهيـة يف شـرح اللمعـة      (، حممد بن مجال الدين، شرح اللمعة   العاملي.٩٢

ــة، النجــفجامعــةمنــشورات: رت، الناشــركالنــحممــدالــسيد: ، حتقيــق)الدمــشقية الديني

.١٣٩٨-١٣٨٦: الطبعالثانية، سنة-اُألوىل: الطبعة

ــادي. ٩٣ ــدوده    ،العبـ ــه وحـ ــام حقيقتـ ــم اإلمـ ــي محـــود، علـ ــال   (علـ ــسيد كمـ ــاث الـ ــرا ألحبـ تقريـ

.هـ١٤٣٠مؤسسة التاريخ العربي، الطبعة اُألوىل، : ، الناشر)احليدري

: اإلســالمي، الناشــر النــشرمؤســسة: للغويــة، حتقيــق ، أبــو هــالل، الفــروق ا العــسكري. ٩٤

: الطبـع األُوىل، سـنة  : املـشرفة، الطبعـة   بقـم املدرسـني جلماعـة التابعـة اإلسـالمي النشرمؤسسة

. هـ١٤١٢

اإلسـالمي،  النـشر مؤسـسة : احلسن بن يوسف، خمتلف الشيعة، حتقيق    العالمة احللي، . ٩٥

الثانيـة، سـنة  : املـشرفة، الطبعـة   بقـم املدرسنيةجلماعالتابعةاإلسالميالنشرمؤسسة: الناشر

.هـ١٤١٣: الطبع

: القيــومي، الناشــر جــوادالــشيخ: ، احلــسن بــن يوســف، خالصــة األقــوال، حتقيــق  العالمــة. ٩٦

.هـ١٤١٧اُألوىلالفقاهة، الطبعةنشرمؤسسة

إلحيـاء علـيهم الـسالم   البيـت آلمؤسـسة : مسائل علي بن جعفر، حتقيق  علي بن جعفر،  . ٩٧

املقدســة،مــشهد-عليـه الــسالم  الرضــالإلمــامالعــاملياملـؤمتر : الناشــراملــشرفة،قــم-رتاثالـ 

.هـ١٤٠٩اُألوىل: الطبعة
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: ، ثــامر، دور الــشيخ الطوســي يف علــوم الــشريعة اإلســالمية، جملــة تراثنــا، العــددان   العميــدي. ٩٨

.هـ١٤٢٠احلجةذو-رجبعشرة،اخلامسةالسنةوالرابع،الثالث

لبنـان، سـنة  -بـريوت -العلميةالكتبدار: ، حممد بن حممد، املستصفى، الناشر    ايلالغز. ٩٩

.م١٩٩٦-١٤١٧: الطبع

أكــربعلــي: وتلخـيص حتقيــق: علــي أكـرب، دراســات يف علـم الدرايــة، حتقيـق   غفـاري، . ١٠٠

.ش١٣٦٩: الطبعاألوىل، سنة: الطبعةعليه السالم،الصادقاإلمامجامعة: الغفاري، الناشر

.م١٩٩٥–١٤١٥: الطبعاُألوىل، سنة: ، أمحد، معجم ألفاظ الفقه اجلعفري، الطبعةح افت. ١٠١

.الثالثة: دار الفكر، بريوت، الطبعة: ، فخر الدين،التفسري الكبري، الناشرالفخر الرازي. ١٠٢

املخزومــي،مهـدي الــدكتور: اخلليـل بــن أمحـد، كتــاب العـني، حتقيـق    الفراهيـدي، . ١٠٣

.هـ١٤٠٩الثانية اهلجرة، الطبعةدارمؤسسة: مرائي، الناشرالساإبراهيمالدكتور

: ، الناشـر )تقريـراً ألحبـاث الـسيد اخلـوئي    (، حممد إسحاق، حماضرات يف أصول الفقه  الفياض. ١٠٤

: الطبـع األُوىل، سـنة  : املـشرفة، الطبعـة   بقـم املدرسـني جلماعـة التابعـة اإلسـالمي النشرمؤسسة

.هـ١٤١٩

.مؤسسة الرسالة، بريوت:القاموس احمليط، الناشر، حممد، الفريوز آبادي. ١٠٥

، علــي رضــا، عــرف عقــال، حبــث منــشور يف جملــة برهــان وعرفــان، دانــشكاه آزاد     فــيض. ١٠٦

.أسالمي، واحد علوم وحتقيقات طهران، مكتبة جمالت املدرسة احلجتية

ــور فاطمــة،  : ، حممــد علــي، مقدمــة بــر كتــاب علــم إمــام، الناشــر    )شــهيد احملــراب (القاضــي. ١٠٧ ن

. ش١٣٦٣طبعة اُألوىل، ال

.، أبو القاسم، قوانني األصول، نسخة حجريةالقمي. ١٠٨

-ومكتبتــهااحليدريــةاملطبعــةمنــشورات: ، شـاذان بــن جربئيــل، الفــضائل، الناشــر القمــي. ١٠٩
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.م١٩٦٢-١٣٨١: الطبعاألشرف، سنةالنجف

قم-والنشرللطباعةالكتابدارمؤسسة: شران، علي بن إبراهيم، تفسري القمي، ال    القمي. ١١٠

.هـ١٤٠٤الثالثةالطبعة، إيران-

: الناشـر أشرف،مجالعليالسيد: ، حممد باقر، اخلصائص الفاطمية، املرتجم    الكجوري. ١١١

.١٣٨٠: الطبعاُألوىل، سنة: الطبعةالرضي،الشريفانتشارات

: الـدراييت، الناشـر  حـسني حممـد : ، حممد بن حممد، الرسائل الرجاليـة، حتقيـق        الكلباسي.١١٢

.ش١٣٨٠-١٤٢٢: الطبعاألُوىل، سنة: احلديث، الطبعةدار

الطبعة،طهران-اإلسالميةالكتبدار: شران، حممد بن يعقوب، الكايف، الالكليين.١١٣

.ش١٣٦٣، اخلامسة

األضــواء، دار: شــريي، الناشــرعلــي: ، أمحــد بــن أعــثم، كتــاب الفتــوح، حتقيــق الكــويف. ١١٤

.هـ١٤١١: الطبعاُألوىل، سنة: الطبعة

اه إمــام، جملــة حــضور، مكتبــة جمــالت املدرســة   ك، علــي جبــار، عــرف أز ديــد لبــانيك. ١١٥

.احلجتية

.هـ١٤٠١: الطبع، حممد رضا، كتاب القضاء، سنةانيكلبايكال. ١١٦

مركـز  : ، عبد احلـسني، املعـارف الـسلمانية، حتقيـق حممـد مجيـل محـود، الناشـر         الالري.١١٧

.هـ١٤١٤جواد، الطبعة األُىل، 

ــدران.١١٨ ــواملــريزا: تعليقــات، حممــد صــاحل، شــرح أصــول الكــايف،    ياملازن ، الــشعرانياحلــسنأب

.هـ١٤٢١وىلالطبعة األُ،لبنان-بريوت-للطباعةالعربيالرتاثإحياءدار:شراالن

البحـوث جممـع -الـسورتي حممـد بـن الطـاهر الـرمحن عبد: ، تفسري جماهد، حتقيق    جماهد. ١١٩

.آبادإسالم-اإلسالمية
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الثانيـة لبنـان، الطبعـة  -بـريوت -الوفـاء مؤسـسة : ، حممد بـاقر، حبـار األنـوار، الناشـر       السي. ١٢٠

.هـ١٤٠٣

جممـع : األسـتادي، الناشـر  رضا: ، جعفر، املسلك يف أصول الدين، حتقيق احملقِّق احللي .١٢١

.ش١٣٧٩-١٤٢١: الطبعالثانية، سنة: إيران، الطبعة-مشهد-اإلسالميةالبحوث

مؤســسة : اإلســالمي، الناشــر النــشرمؤســسة: ي بــن احلــسني، االنتــصار، حتقيــق   ، علــاملرتــضى.١٢٢

.هـ١٤١٥: الطبعاملشرفة، سنةبقماملدرسنيجلماعةالتابعةاإلسالميالنشر

قــم، ســنة -الكــريمالقــرآندار: ، علــي بــن احلــسني، رســائل املرتــضى، الناشــر   املرتــضى.١٢٣

.هـ١٤٠٥: الطبع

القيـوم نـشر : األصفهاني، الناشرالقيوميجواد: زار، حتقيق، حممد بن جعفر، امل   املشهدي.١٢٤

.هـ١٤١٩: الطبعاُألوىل، سنة: إيران، الطبعة-قم-

ه١٤٠٢الثانيةالطبعةلبنان،-بريوت-الزهراء دار:، الناشرعلم اإلمام ،حممد حسني  ،املظفر.١٢٥

.م١٩٨٢-

.هـ١٤٢١طبعة التاسعة، إمساعيليان، ال: ، حممد رضا، املنطق، الناشراملظفر.١٢٦

سـتارة، مؤسـسة اإلمـام علـي، الطبعـة األُوىل،      : حممد رضا، عقائـد اإلماميـة، الناشـر    املظفر،.١٢٧

.هـ١٤١٧

لبنـان،  -بريوت-للمطبوعاتالتعارفدار: ، حممد جواد، الشيعة يف امليزان، الناشر مغنية.١٢٨

.م١٩٧٩-١٣٩٩: الطبعالرابعة، سنة: الطبعة

ــد،. ١٢٩ ــداملفيـ ــد، االختـــصاص، حتقيـــق  حممـ ــربعلـــي: بـــن حممـ ــاريأكـ ــسيد، الغفـ ــودالـ حممـ

الثانيــة، : لبنــان، الطبعــة-بــريوت-والتوزيــعوالنــشرللطباعــةاملفيــددار: الزرنـدي، الناشــر 

.م١٩٩٣-١٤١٤: الطبعسنة



علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة..................................................................................٢٤٠

، الرتاثلتحقيقعليهم السالم البيتآلمؤسسة: حتقيق، حممد بن حممد، اإلرشاد، املفيد. ١٣٠

.هـ١٤١٤الثانيةالطبعة، لبنان-بريوت-والتوزيعوالنشرللطباعةاملفيددار: شرانال

: اخلراساني، الناشراإلهليأكربعلي: ، حممد بن حممد، املسائل العكربية، حتقيقاملفيد.١٣١

-١٤١٤: الطبــعالثانيــة، ســنة: لبنــان، الطبعــة-بــريوت-والتوزيــعوالنــشرللطباعــةاملفيــددار

.م١٩٩٣

دار: األنــصاري، الناشــرإبــراهيمالـشيخ : ، حممــد بــن حممــد، أوائـل املقــاالت، حتقيــق  ملفيـد ا.١٣٢

.هـ١٤١٤الثانية لبنان، الطبعة-بريوت-والتوزيعوالنشرللطباعةاملفيد

دار الكتــاب اإلســالمي: الناشــرعليــه الــسالم،احلــسنياإلمــام مقتــل ،عبــد الــرزاق، املقــرم.١٣٣

.م١٩٧٩هـ ١٣٩٩اخلامسة الطبعة، لبنان-بريوت 

ــي،. ١٣٤ ــة الــتطهري، الناشــر  امليالن ــم-العقائديــةاألحبــاثمركــز: علــي، آي : إيــران، الطبعــة -ق

.هـ١٤٢١: الطبعاألُوىل، سنة

التابعــة اإلســالمي النــشر مؤســسة : شــر ان، أمحــد بــن علــي، رجــال النجاشــي، ال    النجاشــي. ١٣٥

.هـ١٤١٦: الطبعسنة، اخلامسةالطبعة، املشرفةبقماملدرسنيجلماعة

دار: شـر ان، الفيـضي أصـغر علـي بـن آصـف : حتقيـق أبو حنيفة، دعائم اإلسالم،  النعمان،.١٣٦

.هـ١٣٨٣، القاهرة-املعارف

مؤسـسة : شـر ان، الاجلـاليل احلسيينحممدالسيد: حتقيق، أبو حنيفة، شرح األخبار،    النعمان.١٣٧

.هـ١٤١٤الثانيةلطبعةا، املشرفةبقماملدرسنيجلماعةالتابعةاإلسالميالنشر

علـي بنحسنالشيخ: ، علي، مستدرك سفينة البحار، حتقيق  النمازي الشاهرودي .١٣٨

املــشرفة، ســنة بقــماملدرســنيجلماعــةالتابعــةاإلســالميالنــشرمؤســسة: النمــازي، الناشــر 

.هـ١٤١٨: الطبع
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حيـــاءإلعلـــيهم الـــسالم البيـــتآلمؤســـسة: ، حــسني، خامتـــة املـــستدرك، حتقيـــق النـــوري. ١٣٩

ــرتاث، الناشــر  ــم-الــرتاث إلحيــاء علــيهم الــسالم  البيــت آلمؤســسة: ال : إيــران، الطبعــة  -ق

. هـ١٤١٥: الطبعاألُوىل، سنة

إلحيــاءعلــيهم الــسالم  البيــتآلمؤســسة: ، حــسني، مــستدرك الوســائل، حتقيــق  النــوري. ١٤٠

: الطبـع وىل، سـنة األُ: الـرتاث، الطبعـة  إلحيـاء علـيهم الـسالم     البيـت آلمؤسـسة : الرتاث، الناشـر  

.م١٩٨٧-١٤٠٨

عبــديوســف: إشــراف: احلــاكم، املــستدرك علــى الــصحيحني، حتقيــق النيــسابوري،. ١٤١

.املرعشليالرمحن

.قم–منشورات الشريف الرضي : الناشرالفتال، روضة الواعظني، النيسابوري،.١٤٢

دد األول، الــسنة هاشــم، نظــرة يف منــهج املعرفــة العقائديــة، جملــة صــوت اإلســالم، العــ    اهلــامشي،. ١٤٣

.هـ١٤٢٠اُألوىل، حمرم احلرام 

الوحيـد اـدد العالمـة مؤسـسة : حممـد بـاقر، الرسـائل الفقهيـة، حتقيـق         الوحيد البهبهاني، . ١٤٤

األُوىل، سـنة  : البهبهاني، الطبعـة  الوحيداددالعالمةمؤسسةمنشورات: البهبهاني، الناشر 

.هـ١٤١٩احلرامحمرم: الطبع
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