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�ص البحث ملخَّ

ظه��رت يف مدين��ة احِللَّة جمموع��ة كبرية م��ن األرس العلميَّ��ة التي أنجب��ت أعاظم 
ر(، و)آل  عل��مء اإلماميَّة يف خمتلف جماالت املعرفة، ك�أرسة )آل ط��اووس(، و)آل املطهَّ
ن��م(، وغريهم،  ومن ه��ذه األرس أرسة )آل العودّي( التي كان هلا أث��ٌر واضٌح يف احلياة 
ي عن  العلميَّة عىل مدى أربعة قرون )الس��ابع والثامن والتاس��ع والعارش(، وبعد التحرِّ
ا ومرتبكة، بس��بب االضطهاد الذي  ه��ذه األرسة وجد الباحث أن املعلومات قليلة جدًّ
ض له رجاهلا، وحرق مكتباهتم ومصنَّفاهتم، إالَّ أنَّه من حس��ن احلظِّ تمَّ العثور عىل  تعرَّ
يَّة يف مكتبة بادليان يف أكس��فورد حتتوي عىل جمموعة من الرس��ائل الكالميَّة  جمموعة خطِّ
��ة، ق��ام بجمعها ونس��خها أحد أعالم هذه األرسة، وهو الش��يخ أمحد بن احلس��ني  املهمَّ
فنا  ة ألعالم أرسته، ويف ضوئها تعرَّ ة مهمَّ ن هذه املجموعة رس��ائل عدَّ العودّي، وتتضمَّ
قها واحدة من هذه الرسائل، وهي  عىل جانب من حياهتم العلميَّة، والرس��الة التي نحقِّ

. ّ للشيخ رشف الدين أيب عبد اهلل احلسني بن أيب القاسم العودّي األسدّي احِللِّ

ا يف حياة املؤلِّف، اسمه ولقبه وقبيلته  ل كان خمتصًّ م البحث عىل مبحثني، األوَّ وقسِّ
فاته، ووصف املخطوطة، وبيَّنَّا منهجنا  وموطنه، وحتدثنا عن أرسته، والده وأبنائه ومؤلَّ

يف التحقيق.

ا املبحث الثاين فقد توىلَّ حتقيق املخطوطة. أمَّ
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Abstract

In the city of Hilla, a large group of scientific families 

emerged, which gave birth to the greatest forensic scientists 

in various fields of knowledge, such as the family of Al-Tawoos,  

Al-Mutahar, Al-Nama and others. One of these families is the  

Al- Oudi family, which had a prominent role in the scientific life.

During the four centuries of the seventh, eighth, ninth and 

tenth after the investigation about this family, the researcher 

found that the information is very few and confused, because 

of the persecution suffered by its men and the burning of their 

libraries and their works, but fortunately a written collection 

was found in the Library of Badlian in Oxford containing a set of 

messages, containing a collection of important word letters are 

collected and copied by one of the flags of this family, Sheikh 

Ahmed bin Hussein Al Oudi, this collection includes several 

important messages to his family's flags (scientists), through 

which we learned about the aspect of their scientific life and 

the message that we investigate about is one of these letters, 
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namely Sheikh Sharaf al-Din Abi Abdullah al-Husayn ibn Abi  

al-Qasim al-Oudi al-Asadi al-Hilli.

The research was divided into two sections: the first was 

specialized in the life of the author, his name, surname, tribe, 

homeland and talked about his family, his father and his sons 

and his writings, and the description of the manuscript and we 

illustrated our approach in the Indexing.

The second topic was the Indexing of the manuscript.



248

ر�سالة العتقاد ل�سرف الدين اأبي عبد اهلل بن القا�سم العودّي احِللِّّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

مة البحث مقدِّ

احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والس��الم عىل خاتم األنبياء واملرس��لني أيب القاسم 
د وعىل آله الطيبني الطاهرين. حممَّ

��ة جمموعة كبرية م��ن أعاظم علمء اإلماميَّ��ة يف خمتلف جماالت  أنجب��ت مدينة احِللَّ
املعرف��ة، وظه��رت أرس علميَّ��ة توارثت العل��م كابًرا ع��ن كابر ك�)آل ط��اووس( و)آل 
��ر( و)آل أيب ن��م( و)آل س��عيد اهلذّل( وغريهم م��ن األرس العلميَّ��ة التي خدمت  املطهَّ
ال��راث العلمّي اإلس��المّي وال تزال بصمهتم واضحة إىل يومن��ا هذا، ومن هذه األرس 
أرسة )آل الع��ودّي( الت��ي كان هلا أثٌر واض��ٌح يف احلياة العلميَّة، عىل م��دى أربعة قرون 

السابع والثامن والتاسع والعارش.

ا  ي واالستقصاء عن هذه األرسة وجد الباحث أنَّ املعلومات قليلة جدًّ وبعد التحرِّ
ض له رجاهل��ا وحرق مكتباهتم ومصنَّفاهتم، إالَّ  ومرتبكة، بس��بب االضطهاد الذي تعرَّ
يَّة يف مكتبة بادليان يف ُأكس��فورد حتتوي  أنَّه من حس��ن احلظِّ تمَّ العثور عىل جمموعة خطِّ
ة قام بجمعها ونسخها أحد أعالم هذه األرسة  عىل جمموعة من الرس��ائل الكالميَّة املهمَّ
ة ألعالم  ة مهمَّ ن هذه املجموعة رسائل عدَّ وهو الشيخ أمحد بن احلسني العودّي، وتتضمَّ
قها واحدة من  فنا عىل جانب من حياهتم العلميَّة، والرس��الة التي نحقِّ أرسته، ومنها تعرَّ
هذه الرس��ائل، وهي للش��يخ رشف الدين أيب عبد اهلل احلس��ني بن أيب القاس��م العودّي 

. ّ األسدّي احِللِّ
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ا بحي��اة املؤلِّف،  ل منه��م كان خمتصًّ ة الدراس��ة ع��ىل مبحث��ني: األوَّ ��مت مادَّ وقسِّ
فاته،  ثنا عن أرسته، والده وأبناؤه ومؤلَّ وتناولت فيه اس��مه ولقبه وقبيلته وموطنه، وحتدَّ

ووصف املخطوطة وبينَّا منهجنا يف التحقيق.

ا املبحث الثاين فقد توىلَّ حتقيق املخطوطة. أمَّ
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املبحث الأوَّل

حياة املوؤلِّف

 ّ ه��و رشف الدي��ن أبو عبد اهلل احلس��ني بن أيب القاس��م بن احلس��ني الع��ودّي احِللِّ
األسدّي)1(.

ا نس��بته فالُعودّي بضمِّ العني املهملة، وسكون الواو، ويف آخرها الدال املهملة  وأمَّ
ّ نسبة  ع كريح املسك)2(. واحِللِّ هذه النسبة إىل الُعود وهو : خشبة ُتلقى عىل النار ليتضوَّ
إىل مدينة احِللَّة موطنهم األصّل)3(. واألسدّي نسبة إىل بني أسد القبيلة العربيَّة املشهورة 
التي تنتس��ب إىل أس��د بن خزيمة بن مدركة )عامر( بن إلياس بن مرض بن نزار بن معد 

ابن عدنان)4(.

وه��و ينحدر م��ن أرسة علميَّة كان هلا دور بارز يف احلرك��ة العلميَّة عىل مدى أربعة 
قرون يف احِللَّة وحلب وجبل عامل.

ولد يف احِللَّة التي كانت يومذاك من أش��هر احلوارض العلميَّة يف العامل اإلس��المّي، 
إذ اش��تهرت بمدارسها وحلقات الدرس يف مس��اجدها وكثرة علمئها)5(، يف هذه البيئة 
العلميَّ��ة نش��أ وتلقى العلوم واملع��ارف عىل والده ال��ذي كان من أفاض��ل العلمء، وممَّا 
ا، إذ مل تذكر املصادر تاريخ والدته وال تاريخ وفاته  يؤسف له أنَّ معلوماتنا عنه قليلة جدًّ
وال أساتذته أو تالميذه، وعدم ذكره بني األصحاب وتصانيفهم)6(، إالَّ أنَّه كان معارًصا 

ّ املتوىفَّ سنة )676ه�()7(. ق احِللِّ للمحقِّ
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ق الَكَركّي)8(. ه معارًصا للمحقِّ واشتبه األمر عىل الشيخ أغا بزرك الطهرايّن، فعدَّ

مة  ق املدقِّق العالَّ وصفه ابنه أمحد ب�»الشيخ اإلمام العامل الفاضل الكامل املتقن املحقِّ
رشف الدين...«)9(.

اأ�سرته

والده

-581( ّ ا والده فهو أبو القاسم بن احلسني بن العود نجيب الدين األسدّي احِللِّ أمَّ
677ه�( من أفاضل علمء عره، ولد يف احِللَّة سنة إحدى وثمنني ومخسمئة)10(، وانتقل 
إىل حلب وسكنها، وال نعرف سبب انتقاله هل هو لضائقة ماليَّة أم ألسباب علميَّة؟ إذ 

كانت هناك روابط علميَّة بني املدينتني.

وقال اليونينّي: الفقيه عىل مذهب الشيعة، كان إماًما يقتدى به يف مذهبهم، ويرجع 
إىل قوله، وعنده فضيلة ومش��اركة يف علوم ش��تَّى، وحس��ن عرشة، وحمارضة باألشعار 
واحلكاي��ات والنوادر، رافقته م��ن ظاهر بعلبك إىل ظاهر دمش��ق فوجدته نِعَم الرجل، 

يقوم كثرًيا من الليل يف السفر عىل صعبه، وصار بيني وبينه أنسة شديدة)11(.

ين يف جبل عامل بلبنان بسبب حادثة وقعت له، إذ  ة انتقل من حلب إىل جزِّ وبعد مدَّ
إنَّ الشيخ النجيب ل�مَّ كان بحلب كان يكثر غشيان السيِّد عزِّ الدين املرتىض نقيب 
األرشاف، وكان من س��ادات األرشاف، له رئاس��ة وجاللة وديانة وفضيلة وعظم حمل، 
يق، وعمر، وعثمن بم نبى عنه  فاسرس��ل مع الش��يخ النجيب يوًما، وذكر أبا بكر الصدِّ
س��مع املرتىض وأكربه، فأمر بالش��يخ النجيب، فُجرَّ من بني يديه وُأركب محاًرا مقلوًبا، 
ة، وكان ذلك من آكد أس��باب  وطيف به ش��وارع حلب وأس��واقها، وهو ُيرَضب بالدرَّ
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ين، فأقبلوا عليه وملكوه باإلحسان)13(. انتقال الشيخ النجيب عن حلب)12( إىل جزِّ

ين، وهبا ُدفن يف املجلس الذي كان  وكانت وفاته ليلة االثنني نصف شعبان بقرية جزِّ
د األنصارّي  جيل��س فيه بداره، وقال اليونيني : ووجدت بخطِّ الفقيه ش��مس الدين حممَّ
املقيم ب�)نحوسية( ما كتب به إىل أنَّ وفاة املذكور كانت ليلة االثنني سادس عرش شعبان 

سنة سبع وسبعني وستمئة)14(.

ورثاه الفقيه مجال الدين إبراهيم بن احلسام أيب الغيث العامّل بقوله)15(:

النجفِّ مستبعد  ي��ا  يَن  بجزِّ خفيع��رس  غري  صاح  يا  حلَّها  من  ففضل 
به ف��اس��ت��ن��ار  ث���راه���ا  ث���وى يف  ال��رشِفن���ور  معدن  فيها  ال��رب  وأصبح 
رشًفا العىل  فاق  ال��ذي  احلسني  السلِفنجل  خرية  من  هوى  علٍم  وط��ود 
به امل��ن��ون  أي���دي  عبثت  إذا  ف���أوردت���ه رسي���ًع���ا م����ورد ال��ت��ل��ِفح��تَّ��ى 
كبدي ع��ىل  خفتم  وإن  ُت��ل��زم��وين  الكهِفال  ��ا ذاب��ت م��ن  أهنَّ ص��رًبا ول��و 
خ��ًرا َت��ِق��ِفمل��ث��ل ي��وم��ك ك���ان ال��دم��ع م��دَّ وال  ��ي  س��حِّ مقلتي  ي��ا  ب���اهلل 
رسًف��ا بالبكا  عيني  ج��ود  حتسبنَّ  ال��سِفال  من  حمسوٌب  عيني  سح  بل 
حزن يف  الناس  بني  مصابك  ك���ان ي��س��اق ل��ه ق��س��ط م��ن األس���ِفس��ارى 
جمتهًدا عشت  ما  هلم  هت��دي  زل��ت  ن����وًرا ف��م ل��ك م��ن ف��ض��ٍل مل��ع��رِفما 
قاطبة �����ام  األيَّ ب��ع��دك  ملا اعرى شمسها خطٌب من الكسِفف��أْظ��َل��م��ْت 
خلِفوق���د ي��ب��ق��ى ل��ن��ا م���ن ب��ع��ده خلف وم��ن  أص��ٍل  من  لك  حبَّذا  يا 
تربته ح���ول  ط���اف���وا  ح���ني  ���م  السدِفك���أهنَّ مطلع  م��ن  ب��دت  ت��مٍّ  ب��دور 
��ن��ه أ أن���واًع���ا م���ن ال��ت��ح��ِفص����ىلَّ اإلل�����ه ع���ىل ت�����رٍب ت��ض��مَّ ل��ق��د ت���ب���وَّ
وم��ن��رِفت������رٌب ت���ن���اك���ره اآلم�������ال زائ�����رة هي���وى  ن��ح��وه  وارد  م��ن 



253

د عزيز الوحيد د. حممَّ

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

أبناؤه

ا أبناء رشف الدين أيب عبد اهلل احلس��ني بن أبو القاس��م بن احلس��ني، فلم نعرف  أمَّ
منهم سوى اثنني، كانا َعَلمني فاِضَلني تنطق آثارمها بذلك، ومها:

 1. شــهاب الديــن إســامعيل بــن شف الديــن أيب عبد اهلل احلســني العودّي 
)ت بعد 741هـ(

وصف��ه أخوه أمحد بن احلس��ني بن الع��ودي ناس��خ منظومته الوحي��دة التي وقفنا 
مة شهاب الدين  ق املوقن العالَّ عليها ب�»الشيخ اإلمام العامل الفاضل الكامل املتقن املحقِّ
م عليه، يدلُّ عىل حياته يف  «، وتاريخ النسخة 741ه�، وحيث إنَّه مل يرحَّ ّ األس��دي احِللِّ

هذا التاريخ.

ة،  ل��ه أرجوزة يف ال��كالم يف 326 بيًتا يف أص��ول العقائد واألمور الفلس��فيَّة العامَّ
ة 741ه�، ومطلعها: استنسخها أمحد بن احلسني بن العودّي بخطِّه بتاريخ 26 ذي احلجَّ

ال���ت���وف���ي���ِق ع�����ىل  هللِ  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ِقاحل�����م�����ُد  احل������قِّ  ط���ري���ق  إىل 
ال��ن��ج��وِممح�����ًدا ي�����دوم م���ا ب��ق��ي ال��دي��م��وِم ال��ف��ل��ِك  يف  وأزه������رت 
ع����ىل ال���ن���ب���يِّ أف����ض����ل األن�������اِمث����مَّ ال���ص���الة وال����س����الم ال��ن��ام��ي
م���ن ب��ع��ده م���ن ُع���رهِب���ا وال��ع��ج��ْموص�����ن�����وه ع�������ّل خ�����ري األم�������ْم
ال���ط���يِّ���ب���ني ص����ف����وة األب���������راِروول��������ده األم�����اج�����د األخ����ي����اِر

توجد يف ضمن جمموعة يف مكتبة بودليان.

قال الشيخ احلرُّ العامّل يف ترمجته: الشيخ شهاب الدين إسمعيل ابن الشيخ رشف 
مة شاعر أديب، وله  الدين أيب عبد اهلل احلسني العودّي العامّل اجلزينّي، فاضل عامل عالَّ
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أرجوزة يف رشح الياقوت يف الكالم وغري ذلك)16(.

يَّ��ة وأرسة عامليَّة  ومن هنا نش��أ اخلطأ الش��ائع ب��أن آل العودّي أرسَت��ان، أرسة ِحلِّ
��م أرسة واحدة أصلها م��ن احِللَّة، وهاج��رت إىل حلب، ومن ثمَّ  ينيَّ��ة، واحلقيقة أهنَّ جزِّ

وا فيه. وا للهجرة ثانيًة إىل جبل عامل يف لبنان واستقرُّ اضطرُّ

ّ األسدي )742هـ( 2. أمحد بن حسني بن أيب القاسم العودي احِلليِّ

من أعالم القرن الثامن، كتب جمموعة أكثر رسائلها كالميَّة، ذكره الشيخ أغا بزرك 
الطهرايّن بعنوان : »أمحد بن احلس��ني العومّي«)17(، وهو حتريف فإنَّ النسخة التي اعتمد 
عليها األوىل يف جمموعة حتتوي عىل 15 رس��الة كّله��ا بخطِّ املرجم، كتبها يف تواريخ 
دة أقدمه��ا 740 ه�، وآخرها 742ه���، وهي يف مكتبة بودليان يف أكس��فورد رقم  متع��دِّ
 )OR-2519. F-64()18(، وانشأ فيها وصيَّة عرض فيها عقائده، وهي تدلُّ عىل فضل كثري 

وعلم غزير يف الكالم والعلوم العقليَّة، فضاًل عن أدبه الرفيع وإنشائه احلسن)19(.

موؤلَّفاته

مل نعرف من مؤلَّفات رشف الدين أيب عبد اهلل احلس��ني بن أيب القاس��م العودّي إالَّ 
رسالتني، ومها:

ّ رسالة يف الرديِّ عىل املحقيِّق احِلليِّ

ّ جعفر بن احلس��ن  ق احِللِّ وكان الس��بب يف تأليف هذه الرس��الة هي الردَّ عىل املحقِّ
ن سأله عن إثبات ش��يئيَّة املعدوم هل هو حقٌّ أم ال؟ واملعتقد  املتوىفَّ س��نة )676ه�( عمَّ
لذل��ك ه��ل حيكم بالكفر أو الفس��ق، وهل جيوز أن ُيعطى ش��يًئا من ال��زكاة أم ال؟ وقد 
ّ عن ذلك برس��الة قال فيها: ال يلزم منه كفر املثبت وال فس��وقه، إذ  ق احِللِّ أجاب املحقِّ



255

د عزيز الوحيد د. حممَّ

شر
ي ع

حلاد
د ا

عد
/ال

بع
ا لرَّ

د ا
َّ جل

/امل
عة

اب رَّ
ة ال

سن
ال

2م
01

ر 9
آذا

هـ/
14

40
بُّ 

ص
األ

ُب 
رج

 ملزوم الكفر ليس بكافر إالَّ مع تس��ليم امللزوم، وإذا ثبت أنَّ ذلك ليس كفًرا وال فسوًقا 

فمعتق��ده لي��س كاف��ًرا وال فاس��ًقا، وال جي��وز أن ُيمنع ش��يًئا من احلق��وق التي ُترف 
للمس��لمني وحُيَكم بعدالته إذا كان فاعاًل جلميع أفع��ال أهل العدالة، وُيعطى من الزكاة 
ة من ذلك، وال جيوز أن ُيقدح فيه بفسٍق وال غريه ألجل اعتقاد املعلوم، واهلل  وتربئ الذمَّ

أعلم بالصواب واحلمد هلل وحده)20(.

ومل ُيعجب هذا اجلواب رشف الدين أبو عبد اهلل احلسني بن أيب القاسم بن احلسني 
ل كالمه:  ه قاسًيا، وقال يف أوَّ ، وكان ردُّ ّ ق احِللِّ العودّي، وكتب رسالة يف الردِّ عىل املحقِّ
وقف��ت عىل اجلواب الذي أجاب به أبو القاس��م جعفر بن س��عيد ع��ن معتقد إثبات 
اه، وتعامى عن احلقِّ  املع��دوم هل هو مؤمن أو كاف��ر؟ فرأيته قد ختطَّى الصواب وتع��دَّ
وتناس��اه، فأحببت أن أبنيِّ فيه غلطه، وأكش��ف للناظرين س��قطه، وم��ا فعلت ذلك إالَّ 
ًب��ا إىل اهلل تع��اىل، بخ��الص املفت��ي عن تقلي��د املس��تفتي، يف اعتقاده الباط��ل بُفتياه،  تقرُّ

وخالص املستفتي من اتِّباع املفتي بم به من الباطل أغواه)21(.

ق  قال الش��يخ أغا بزرك الطه��رايّن: »جواب الس��ؤال عن إثبات املع��دوم، للمحقِّ
الش��يخ نور الدين عّل بن العال الَكَركي املتوىفَّ 940ه�، وبعد ما كتب اجلواب ردَّ عليه 
معارصه اجلس��ور عليه وهو الش��يخ رشف الدين أبو عبد اهلل احلس��ني بن أيب القاسم بن 
ر ذلك يف موضع آخر من   احلسني بن أيب القاسم بن احلسني العودّي األسدّي«)22(، وكرَّ

كتابه)23(.

ق الَكَركّي )جواب السؤال  ��ون قائاًل : من مؤلَّفات املحقِّ د احلسُّ وتابعه الشيخ حممَّ
ق الَكَركّي عن إثبات املعدوم، فألَّف هذه الرسالة جواًبا  عن إثبات املعدوم(، ُسِئل املحقِّ
ة وجيزة قام أبو عبد اهلل رشف الدين احلسني بن أيب القاسم  عىل ذلك السؤال، وبعد مدَّ
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ا عىل رسالة الَكَركّي هذه، ويعدُّ العودّي  ابن احلس��ني العودّي بتأليف رسالة مستقلَّة ردًّ
��ق الَكَركّي، وم��ن املعارض��ني واملعاندين له، ب��ل كان أجرأهم  م��ن املعارصين للمحقِّ
ّ وتاريخ  ��ق احِللِّ وأجسهم عليه)24(، وهو اش��تباه قطًعا، فإنَّ هذه الرس��الة هي للمحقِّ
ق الَكَركّي؛ ألنَّ وفاته  كتابة هذه النسخة )سنة 740ه�()25(، وال يمكن أن تكون للمحقِّ

هي سنة )940ه�(.

رسالة يف االعتقاد

قها، ول�مَّ كانت الرسالة غري معنونة، اجتهد الباحثون  وهي رس��التنا هذه التي نحقِّ
يف تسميتها بأسمء خمتلفة، منها: رسالة يف االعتقاد، رسالة يف اعتقاد ابن العودّي، رسالة 
ق واملفهرس الكبري السيِّد  يف أصول الدين، وآثرنا تسميتها برسالة االعتقاد؛ تبًعا للمحقِّ

.عبد العزيز الطباطبائّي

و�سف الن�سخة

رهتا  أص��ل املخطوطة حمفوظة يف مكتبة بودليان برق��م )OR-2519. F-64(، ومصوَّ
م��ة الطباطبائّي يف ق��م، يف ضمن جمموعة حتتوي عىل )15( رس��الة كلُّها  يف مكتب��ة العالَّ
دة أقدمه��ا 740ه�، وآخرها 742ه���. الورقة   بخ��طِّ ابنه أمح��د، كتبها يف تواريخ متع��دِّ

)104-107( تراوح الصحيفة بني 16 و17 س��طًرا بخطِّ النسخ، وقد أثَّرت الرطوبة 
فيها.

منهج التحقيق

نسخ املخطوطة ورسم الكلمت عىل قواعد اإلمالء احلديث.. 1

ة.. 2 ضبط النصِّ وتصحيح األخطاء اإلمالئيَّة والنحويَّ
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3 .. تقطيع النصِّ

ختريج اآليات القرآنيَّة واألحاديث الرشيفة.. 4

التعريف باملصطلحات الكالميَّة.. 5

التعليق بشكل خمتر يف بعض املواضع التي نراها الزمة زيادًة يف التوضيح.. 6

ترمجة األعالم.. 7
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صورة الصحيفة األول
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صورة الصحيفة األخرة
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املبحث الثاين

ر�سالة العتقاد

مة شف الدين أيب عبد اهلل احلسني بن  تصنيف اإلمام العال الفاضل الكامل العالَّ
القاسم بن احلسني العودّي )عفا اهلل عنه(

معرفة اهلل تعاىل واجبة؛ لوجوب شكره عىل أصول النِّعم، وال طريق إىل معرفته إالَّ 
بالنظر)26(، فوج��ب النظر؛ لوجوب ما مل يتمَّ الواجب إالَّ به. والنظر هو الفكر، والفكر 
يك��ون يف اجلواه��ر)27( واألجس��ام)28( واألع��راض)29( التي ال تدخل حت��ت مقدورنا، 
ا ال ختلو من احلوادث، وما مل خيُل من املحدث، فهو حمدث مثله،  واألجس��ام حمدثة؛ ألهنَّ
وكلُّ حمدٍث حيتاج اىل حمدث بالرضورة كالبناء، والكتابة. والصانع جلَّت عظمته قديم؛ 
النته��اء احلوادث إليه، وجيب أن يكون ق��ادًرا؛ لوقوع الفعل منه عىل وجه اجلواز، وهو 
ره من��ه، وهو حّي)31(؛ لثبوت كون��ه قادًرا عال�ًم،  تع��اىل ع��امل)30(؛ لوقوع األحكام وتكرُّ
 وه��و موجود؛ الس��تحالة وق��وع الفعل من املعدوم ،ويس��تحق هذه الصفات لنفس��ه، 
ال ملع��اٍن قديمة، لبطالٍن قديٍم ثاٍن معه، وال ملعاٍن حمدثة؛ الس��تحالة حصوهلا منه أو من 
غريه من دون حصوهلا، وهو مدرك للمدركات)32(، س��ميع)33(، بصري)34(؛ لثبوت كونه 
عال�ًم بتفاصيل املعلومات واملس��موعات واملب��رات ]105ب[، وهو مريد وكاره)35( 
لوق��وع الفع��ل منه عىل وجٍه دون وج��ه، ويف وقٍت دون وقت، وه��و غنّي؛ ألنَّ احلاجة 

 

ة واألمل، ومها من توابع الش��هوة  ال تك��ون إالَّ لنفٍع أو لدف��ع رضٍر، ومها من دوافع اللذَّ
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والنفار، ومها َعَرَضان حمتاجان إىل حمل، وهو يتعاىل عن ذلك، وال يصحُّ عليه الرؤيا)36(؛ 
الستحالة املقابلة أو حكمها عليه، وال جيوز أن يكون جوهًرا أو جسًم أو عرًضا؛ لثبوت 
ا ال ُيدَرك هبا إالَّ ما كان  ؛ ألهنَّ قدمه وحدوثها أمجع، وال جيوز أن ُيدَرك بيشٍء من احلواسِّ
 جس��ًم أو جوهًرا أو عرًض��ا، وهو يتعاىل عن ذلك، وليس له مائيَّ��ة وال صفة زائدة عىل 
ما ذكرناه؛ الستحالة إقامة دليل عىل ذلك، وهو واحد؛ الستحالة وقوع الفعل مع فرض 
املمنع��ة من اثنني أو أكثر من ذلك، ولقول��ه تعاىل: ﴿ُقْل ُهَو اهللُ َأَحٌد﴾)37(، وهو متكلِّم؛ 
لوقوع ال��كالم منه، وكالمه حمدث؛ ألنَّه مؤلَّف من احل��روف واألصوات املعقولة)38(، 
َْدٍث إاِلَّ اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيْلَعُبوَن﴾)39(، وهو  ِْم حمُّ بيِّ ن رَّ ن ِذْكٍر ميِّ ولقوله تعاىل: ﴿َما َيْأتِيِهْم ميِّ
ق��ادر عىل القبيح؛ ألنَّه ق��ادر لذاته، والقادر للذات غري متناهي املقدور، وألنَّه أقدر منَّا، 
وه��و ال يفعل��ه وال يريده وال يأمر ب��ه؛ لعلمه بقبحه وغناه عنه، فع��ىل هذا مجيع ما فعله 

وأمر به وأباحه حسن، ال وجه له من وجوه القبح فيه.

��ه ]106أ[ ال يمتنع أن يكون يف  ة حس��نة ال ينفك حس��نها م��ن وجوهبا، ألنَّ والنبوَّ
أفعالن��ا م��ا هو مفس��دة مقرب إىل فس��اد، وما هو حس��ن مقرب إىل ص��الح، وال نعلم 
ة، وهذا فرع عليها، والفرع   الف��رق بينهم رضورًة؛ ألنَّ معرفة اهلل تعاىل ال تكون رضوريَّ
ال يكون أقوى من األصل، فلم يبَق يتميَّز لنا إالَّ بالبعثة، فوجبت البعثة لذلك ومل ينفك 
وجوهبا عن حس��نها، والنس��خ)40( حس��ن؛ ألنَّه من فعل��ه تعاىل، وهو تاب��ع للمصالح، 
ة وظهور  ع��اؤه النبوَّ د ادِّ ة نبينا حممَّ وه��و جائز عقاًل وواقع س��مًعا، والدليل عىل نبوَّ
املعج��زات)41( عليه، ومعجزات��ه القرآن العظيم وغريه ممَّا ظهر ع��ىل يده، ووجه إعجاز 
ى به العرب مع قدرهتم عىل الفصاح��ة الزائدة يف النظم والنثر واخلطب  الق��رآن أنَّه حتدَّ
 والش��عر، فعجزوا ع��ن معارضته، وعدلوا عنه��ا إىل احلروب وس��فك الدماء، والعقل 
ا  ال يعدل عن األس��هل إىل األش��قِّ إالَّ للعجز عنه، ولو ع��ورض لنقلت املعارضة؛ ألهنَّ
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تهم، فلمَّ مل تنقل علمن��ا مل يعارض، واملعجزات األُخر مثل انش��قاق  كان��ت تك��ون حجَّ
القمر)42( وحنني اجلذع)43( وتس��بيح احلص��اء)44( وإنباع املاء من بني أصابعه)45( وإطعام 

اخللق الكثري من الطعام اليسري)46(، والعلم هبذه املعجزات كون نقلها متواتًرا.

وه��و معصوم)47( عن املعاص كلِّها؛ لظهور املعج��زات عىل يده، وألجل حصول 
التنفري ]106ب[ عن قبول قوله عند وقوع املعصية منه، والرئاسة واجبة عقاًل برشَطني: 
أحدمها ارتف��اع العصمة عن املكلَّفني، واآلخر لثبوت التكلي��ف، بدليل أنَّ الناس متى 
ف منبسط اليد، كانوا إىل الصالح أقرب وعن الفساد أبعد،  كان هلم رئيس مهيب مترِّ
وهذا معلوم رضورًة، واإلمام جيب أن يكون معصوًما؛ ألنَّه لو مل يكن كذلك احتاج إىل 
ة ال هناية هلم، وهو حمال، وجيب أن يكون حاوًيا  إم��ام آخر، وذلك ي��ؤدِّي إىل القول بأئمَّ
صف��ات الكمل بأرسها؛ لقبح تقدي��م املفضول عىل الفاضل، وجيب أن يكون منصوًصا 
م الغيوب، أو يظهر عىل يده معجز يدلُّ عىل  علي��ه؛ لعدم العلم بمن هذه صفت��ه إالَّ لعالَّ

صدقه.

واإلمام بع��د النبّي عّل بن أيب طالب؛ حلصول النصِّ عليه من اهلل بقوله تعاىل: 
َكاَة َوُهْم  ــاَلَة َوُيْؤُتوَن الــزَّ ــاَم َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُــوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ﴿إِنَّ
ة، وبنصِّ النبّي عليه النصَّ  َراكُِعوَن﴾)48(، وه��ذه اآلية نزلت يف عّل بإمجاع األمَّ
اجلّل املنقول بالتواتر يوم الدار)49(، وبقول النبّي له: »أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
ــه ال نبــيَّ بعدي«)50(، ومن مجلة منازل هارون من موس��ى اإلمام��ة، وبقوله: »من  إالَّ أنَّ

كنت مواله فعّلٌّ مواله«)51(.

واإلم��ام بعد عّل ولده احلس��ن بنصِّ أبيه عليه عند وفات��ه، وبنصِّ النبّي عليه 
وعىل أخيه احلس��ني ]107أ[ بقول��ه : »ولداي هذان إمامان قامــا أو قعدا صمتا أو 
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نطقا«)52(، واإلمام بعد احلس��ن أخيه احلس��ني بنصِّ أخوه عليه عند وفاته، وهبذا النصِّ 
املذك��ور عن النبّي عليهم، وبنصِّ النبي أيًضا عليه بقوله : »ولدي هذا إمام بن إمام أخو 
ة تســعة تاســعهم قائمهم«)53(، وهذا بعينه دليل عىل إمامة التسعة من وْلِده،  إمام أبو أئمَّ
وصحيف��ة جابر األنص��ارّي)54( تعنيِّ أس��مءهم)55(، ون��صَّ كلُّ واحٍد منه��م عىل ولده 
أيًض��ا دليل عىل إمامته، وقول النب��ّي: »خلَّفت فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتيت أهل 
ة ب��ني قاِئَلني: قائٌل  بيتــي حبالن ممدودان لــن يفرتقا حتَّى يِردا عــلَّ احلوض«)56(. واألمَّ
ة اإلمامة باالختيار، وقائٌل يقول بالنصِّ والعصمة، وكلُّ من قال بالعصمة  يق��ول بصحَّ
��ة غري هؤالء قوٌل  ة هؤالء، فالق��ول بالعصمة والنصِّ وأنَّ األئمَّ والن��صِّ ق��ال إنَّ األئمَّ
ثال��ث يبطله اإلمج��اع، وقد ثبت وجوب اعتبار النصِّ والعصم��ة فتعنيَّ القول بإمامتهم 
ا من فعله وهو معصوم، وال ختلو  ة، وغيبة اإلمام حس��نة؛ ألهنَّ وإالَّ خرج احلقُّ عن األمَّ
ا أن يكون س��ببها من اهلل أو منه أو من الناس، ال جائز أن يكون من اهلل؛ ألنَّه ال يفعل  إمَّ
ة أيًضا، فلم يبَق إالَّ أن يكون من الناس والس��بب فيها اخلوف  قبيًحا، وال منه هلذه احلجَّ

عىل النفس فمتى زال اخلوف ظهر. واهلل املوفِّق للصواب.

د وآله الطاهرين. متَّت واحلمد هللِ ربِّ العاملني وصلواته عىل سيِّدنا حممَّ
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هوام�ص البحث

)1( خمطوطة جمموعة ابن العودّي، بادليان )OR-2519. F-6(، أدب عريّب.
د عبد  د بن منصور )ت 562ه�(، األنس��اب، وضع حواشيه: حممَّ )2( الس��معايّن، عبد الكريم بن حممَّ

القادر عطا، دار الكتب العلميَّة، ط1، بريوت، 1998م، ج4، ص227.
��د )ت 726ه�(، ذيل م��رآة الزم��ان، ط1، دائرة املعارف  )3( اليونين��ّي، قطب الدين موس��ى بن حممَّ

العثمنيَّة، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1960م، ج3، ص434.
)4( ابن حزم، مجهرة أنساب العرب، ج1،ص 10.

ة يف العراق يف القرن السابع، ط1،بغداد، 1399ه�/1979م؛  )5( أنظر: آل ياسني، مفيد، احلياة الفكريَّ
ة يف احِللَّة خالل القرن التاس��ع اهلجرّي، منشورات دار الراث،  الش��مري، يوسف، احلياة الفكريَّ

ط1، النجف، 1434ه�.
)6( أنظر: الفيض القديّس للمريزا حس��ني النوري املدرج يف بحار األنوار للمجليّس، حتقيق: إبراهيم 
س��ة الوفاء، ط2 ب��ريوت، 1403ه���/1983م، ج102،  د باق��ر البهبودّي، مؤسَّ امليانج��ّي وحممَّ

ص34.
)7( م. ن.

س��ة إس��معيليان، ط2، قم، د.ت،  )8( طبق��ات أعالم الش��يعة، إحي��اء الداثر من القرن العارش، مؤسَّ
مج4، ص69.

)9( خمطوطة جمموعة ابن العودّي.
د )ت 726ه���(، ذيل مرآة الزم��ان، ط1 دائرة املعارف  )10( اليونين��ّي، قط��ب الدين موس��ى بن حممَّ

العثمنيَّة، حيدر آباد الدكن، اهلند، 1960م، ج3، ص434.
د بن يوس��ف الربزاّل اإلش��بيّل  د القاس��م بن حممَّ )11( م.ن؛ وانظ��ر: ال��ربزاّل، عل��م الدي��ن أيب حممَّ
الدمشقّي )ت 739ه�(، املقتفى عىل كتاب الروضتني، املعروف بتاريخ الربزاّل، حتقيق: عمر عبد 

ة، صيدا، بريوت، 2006م، ج1، ص491. السالم تدمرّي، ط1، املكتبة العريَّ
)12( اليونين��ّي، ذي��ل م��رآة الزم��ان، ج3، ص435؛ ال��ربزاّل، املقتفى عىل كت��اب الروضتني، ج1، 

ص491.
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د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�(، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري  )13( الذهبّي، ش��مس الدين حممَّ
واألعالم، حتقيق: عمر عبد السالم تدمرّي، ط1، دار الكتاب العريّب، بريوت، 1999م، حوادث 
ار عواد، دار الغرب اإلسالمّي، ط1، بريوت،  ووفيات سنة 671-680ه�، ص337، وطبعة بشَّ

1424ه�/2003م، مج15، ص382.
د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�(، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري  )14( الذهبّي، ش��مس الدين حممَّ

اد، مج15، ص382. ار عوَّ واألعالم، ص337، وطبعة بشَّ
)15( اليونينّي، ذيل مرآة الزمان، ج3، ص435.

د بن احلس��ن )ت 1104ه�(، أم��ل اآلمل، حتقيق: أمحد احلس��ينّي، النجف،  )16( احل��رُّ العام��ّل، حممَّ
د، الطليعة يف ش��عراء الش��يعة، حتقيق:  ل، ص41؛ وانظر: الس��موّي، حممَّ 1404ه�، القس��م األوَّ

كامل سلمن اجلبورّي، دار املؤرخ العريّب، ط1، بريوت، 2001 م، ج1، ص127.
)17( أغا بزرك الطهرايّن، الذريعة إىل تصانيف الشيعة، دار األضواء، ط3، بريوت، 1983م، ج16، 
ص179، وقد طبع فرق الشيعة عن نسخ عتيقة مثل خطِّ أمحد بن حسني العومّي يف 740ه�. أمحد 
ابن احلس��ني العومّي. يوجد بخطِّه )فرق الشيعة( للنوبختّي، فرغ من كتابتها يوم األحد 4 شعبان 

740ه�. طبقات أعالم الشيعة، ج5، ص6.
د حسني، فهرس الراث، ج1، ص719-717. )18( اجلالّل، حممَّ

)19( احلسينّي، أمحد، تراجم الرجال، ج1، ص68.
)20( خمطوطة جمموعة ابن العودّي، بادليان.
)21( خمطوطة جمموعة ابن العودّي، بادليان.

)22( الذريعة، ج5، ص182.
)23( الذريعة، ج10، ص192.

��ق الَكَركّي وآث��اره، ط1، قم، 1423ه���، ج2، ص395؛ وينظر  ��د، حياة املحقِّ ��ون، حممَّ )24( احلسُّ
ص606.

)25( خمطوطة جمموعة ابن العودّي، بادليان.
ة، ومن رشوطه  ��ل يف األدلَّ )26( ذه��ب اإلماميَّ��ة أنَّ املعرف��ة واجبة مطلًقا، وال تت��مُّ إالَّ بالنظر والتأمُّ
أن يك��ون الناظ��ر عال�ًم بالدليل ع��ىل الوجه الذي يدل، فيك��ون واجًبا. أنظ��ر: اللوامع اإلهليَّة يف 
املباحث الكالميَّة، السيوري، املقداد بن عبد اهلل )ت 826ه�(، حتقيق: جممع الفكر اإلسالمّي، قم 
د بن احلس��ن املقرئ، من أعالم القرن السادس، التعليق يف  1424ه�، ص33؛ النيس��ابوري، حممَّ

علم الكالم، حتقيق: حممود يزدي مطلق )الفاضل(، ط2، مشهد، 1433ه�، ص123.
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 )27( اجلواه��ر: احلج��م الذي ليس له بعد من األبعاد الثالثة، أو الذي يش��غل فراًغا، أو اجلزء والذي 
ب بن موس��ى  أ. احل��دود واحلقائ��ق، ج2، ص267؛ وانظ��ر: الكف��ورّي، أيب البق��اء أيوُّ ال يتج��زَّ
ه للطبع ووضع فهارسه: عدنان  يَّة وأعدَّ احلسينّي، )ت 1094ه�(، الكليَّات، قابله عىل نسخة خطِّ
سة الرسالة، ط2، بريوت، 1998م، ص131؛ رسالة االعتقادات،  د املرّي، مؤسَّ درويش وحممَّ
، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن )ت 676ه�(، املسلك يف أصول  ّ ق احِللِّ ص 105؛ املحقِّ
سة، مشهد،  ة املقدَّ سة الطبع والنرش يف األستانة الرضويَّ الدين، حتقيق: رضا األستادّي، ط1، مؤسَّ
1414ه���، ص 39؛ معج��م املصطلح��ات الكالميَّة، جممع البحوث اإلس��الميَّة، ط2، مش��هد، 

1436ه�، ج1، ص262.
)28( اجلس��م هو املركب الذي يقبل القسمة يف جهة من اجلهات، واملركب ممكن الفتقاره إىل األجزاء 
د بن احلس��ن )ت 460ه�(، رسالة االعتقادات، ضمن الرسائل  ب منها. الطويّس، حممَّ الذي يركَّ

سة النرش اإلسالمّي، ط2، قم، 1414ه�، ص105. العرش، مؤسَّ
)29( العرض: هو الذي حيلُّ يف األجسام من غري جماوزة، وال يمكن قيامه بذاته، فلو كان الباري تعاىل 
عرًضا الفتقر إىل حملِّه وهو اجلس��م، واملفتقر ممكن وهو تعاىل واجب الوجود، فيكون الباري ليس 
بعرض هبذا املعنى. رس��الة االعتقادات، ص105، وقيل هو اليشء الذي ال يقوم بنفس��ه. معجم 

املصطلحات الكالميَّة ج2، ص61.
)30( هو املتبنيِّ لألش��ياء تبيُّنا يصحُّ معه إحكام الفعل. املس��لك، ص44. وقال ابن الصالح احللبّي: 
د ذلك يقتيض كونه عال�ًم بعلم حمدث ال جيوز إس��ناد إحداثه  وه��و تع��اىل عامل فيم مل يزل؛ ألنَّ جت��دُّ
إليه وال إىل غريه قديم وحمدث؛ ألنَّه لو خال من كونه عال�ًم مل يصّح منه فعل العامل لنفس��ه؛ الفتقار 
د العلم إىل كون فاعله عال�ًم من حيث مل يكن جنس الفعل، وإنَّم هو وقوع االعتقاد عىل وجه  جت��دُّ
دون وجه، وما هو كذلك ال يقع إالَّ عن قصد خمصوص يفتقر إىل كون فاعله عال�ًم... أيب الصالح 
��ون، قم،  تقّي الدين بن نجم احللبّي )ت 447ه�(، تقريب املعارف، حتقيق: فارس تربيزيان احلسُّ

1417ه�، ص82؛ وانظر: اللوامع اإلهليَّة، ص174.
)31( ح��ي: احل��ي الذي يصحُّ أن يعل��م ويقدر. املس��لك يف أصول الدي��ن، ص45؛ رشح التجريد، 

ص313.
)32( اتَّف��ق املس��لمون كافَّة عىل أنَّه تع��اىل مدرك، واختلف��وا يف معناه، فالذي ذهب إليه أبو احلس��ني 
أنَّ معناه علمه املس��موعات واملبرات، وأثبت األش��اعرة، ومجاعة من املعتزلة، صفة زائدة عىل 
العل��م، والدلي��ل عىل ثبوت كونه تعاىل س��ميًعا بصرًيا، الس��مع، فإنَّ القرآن ق��د دلَّ عليه، وإمجاع 
نا إنَّم يكون بآالت جسمنيَّة  املس��لمني عىل ذلك، إذا عرفت هذا فنقول: إنَّ الس��مع والبر يف حقِّ
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ا أن يرجع بالس��مع  ه تع��اىل بالعقل، فإمَّ وك��ذا غريمه��ا من اإلدراكات، وه��ذا الرشط ممتنع يف حقِّ
ه تعاىل.  ا إىل صفات زائدة غري مفتقرة إىل اآلالت يف حقِّ والبر إىل ما ذهب إليه أبو احلس��ني، وإمَّ

رشح التجريد، ص314.
)33( من يصحُّ أن يبر املبرات إذا وجدت. احلدود، ص68؛ اللوامع اإلهليَّة، ص179.

)34( من يصحُّ ان يسمع املسموعات إذا وجدت. احلدود، ص68؛ اللوامع اإلهليَّة، ص179.
)35( كونه مريًدا كارًها؛ ألنَّه س��بحانه قد أمر وأخرب وهنى، وال يكون األمر واخلرب أمًرا وال خرًبا إالَّ 
ب��اإلرادة، والنهي ال يكون هنًي��ا إالَّ بالكراهية. الرشيف املرت��ىض )ت 436ه�(، رشح مجل العلم 

حه وعلَّق عليه: يعقوب اجلعفرّي، ط2، قم، 1419ه�، ص53. والعمل، صحَّ
زوا  ��مة جوَّ )36( ق��ال يف رشح التجري��د: اعلم أنَّ أكثر العق��الء ذهبوا إىل امتناع رؤيته تعاىل، واملجسَّ
زوا رؤيته عندهم، واألشاعرة خالفوا  رؤيته؛ العتقادهم أنَّه تعاىل جسم، ولو اعتقدوا جتريده مل جيوِّ
ده يصحُّ رؤيت��ه، والدليل عىل امتناع الرؤية أنَّ وجوب  ��ة هنا وزعموا أنَّه تعاىل مع جترُّ العق��الء كافَّ
ده ونفي اجلهة واحليِّز عنه، فينتفي الرؤية عنه بالرضورة؛ ألنَّ كّل مرئي فهو يف  الوجود يقتيض جترُّ
جهة يشار إليه بأنَّه هناك أو هنا، ويكون مقاباًل أو يف حكم املقابل، ول�مَّ انتفى هذا املعنى عنه تعاىل 

انتفت الرؤية، ص321.
)37( سورة اإلخالص، آية 1.

د  )38( ق��ال املقداد الس��يورّي: هذه املس��ألة- أعني كونه س��بحانه متكلًِّم- مل يذكره��ا احلكمء، وتفرَّ
ل مس��ألة بحث املتكلِّمون يف صدر اإلس��الم ع��ن تفاصيلها،  املس��لمون بالبح��ث عنها، وهي أوَّ
م اختلفوا يف معنى  ي هذا الفن علم الكالم. اتَّفق املسلمون عىل أنَّه تعاىل متكلِّم، إالَّ أهنَّ وبذلك سمِّ
كالمه، فذهب الش��يعة واملعتزلة إىل أنَّ كالمه أصوات وحروف خيلقها اهلل تعاىل يف غريه، كاللوح 
املحف��وظ، أو جربائي��ل، أو النبّي، وهو حادث، وقالت احلنابل��ة كالمه تعاىل حرف وصوت، 
وهو قديم، وقد بالغوا فيه حتَّى قال بعضهم جهاًل: اجللد والغالف قديمن فضاًل عن املصحف... 
 وقال��ت األش��اعرة: إنَّ ال��كالم ُيطل��ق أيًضا عىل معنى قائ��م بالنفس ليس بأم��ر وال هني وال خرب 
وال استخبار وال غري ذلك، بل هذه األمور عبارات عنه... واهلل تعاىل متكلِّم، بمعنى أنَّه قائم بذاته 
ة،  ذل��ك املعنى. قالوا وهو قديم؛ ألنَّه صفة له تعاىل، وكلُّ صفات��ه قديمة. رشح الفصول النصرييَّ

ص162؛ اللوامع اإلهليَّة، ص179.
)39( سورة األنبياء، آية 2.

س��ة بارتفاع أمده وزمانه، س��واء أكان ذل��ك األمر املرتفع  )40( ه��و رف��ع أمر ثاب��ت يف الرشيعة املقدَّ
م��ن األح��كام التكليفيَّة أم الوضعيَّة، وس��واء أكان م��ن املناصب اإلهليَّة أم م��ن غريها من األمور 
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التي ترجع إىل اهلل تعاىل بم أنَّه ش��ارع. اخلوئّي، أبوالقاس��م، البيان يف تفس��ري القرآن، ط4 بريوت، 
1395ه�/1975م، ص277.

ر عىل اخللق االتيان بمثله جنًس��ا أو  ي متعذِّ )41( أم��ر خ��ارق للعادة مطابق للدعوى مق��رون بالتحدِّ
صفًة. اللوامع اإلهليَّة، ص275.

)42( روي عن مجع كثري وجم غفري، أنَّ املرشكني سئلوا النبّي، أن يرهيم آية، فأراهم انشقاق القمر 
اَعُة  َبِت السَّ ني متباِعَدين، بحيث كان القمر ببينهم، وقد نطق القرآن بذلك يف قوله تعاىل: ﴿اْقرَتَ شقَّ
﴾ ]القمر، آية 1، 2[؛ أنظر الطربيس،  َواْنَشــقَّ اْلَقَمُر*َوإِْن َيَرْوا آَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِســْحٌر ُمْسَتِمرٌّ
سة األعلمي، ط1،  أيب عّل الفضل بن احلس��ن )ت 548ه�(، جممع البيان يف تفس��ري القرآن، مؤسَّ
بريوت، 1415ه�/1995م، ج5، ص 186؛ الس��يوطّي، عبد الرمح��ن بن أيب بكر، جالل الدين 

السيوطّي )ت 911ه�(، الدرُّ املنثور، دار الفكر، بريوت، د.ت، ج6، ص133-132.
)43( حن��ني اجل��ذع من املعج��زات الثابت��ة لرس��ول اهلل بالتواتر القطع��ّي من حدي��ث مجاعة من 
دة وأس��انيد كثرية، روي أنَّ النبّي كان خيطب باملدينة إىل بعض األجذاع،  الصحابة بطرق متعدِّ
ل إليه، حنَّ اجلذع كم حت��نُّ الناقة، فلمَّ جاء إليه والتزمه كان  ذوا له منرًبا وحتوَّ فل��مَّ كث��ر الناس واختَّ
يئنُّ أنني الصبيِّ الذي يس��كت. ويف رواية: فاحتضنه رس��ول اهلل فقال: »لو ل أحتضنه حلنَّ إل 
يــوم القيامــة«. أنظر: أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، مس��ند أمحد، دار ص��ادر، بريوت، د.ت، ج1، 
ة، دار الكتب  ص263، و ج2، ص109؛ البيهق��ّي، أمح��د بن احلس��ن )ت 458ه�(، دالئ��ل النبوَّ

العلميَّة، ط1، بريوت، 1405ه�/1985م، ج6، ص66.
��د بن احلس��ن، االقتص��اد، مطبعة خيام، ق��م 1400ه���، ص181؛ األصفهايّن،  )44( الط��ويّس، حممَّ
ة، حتقيق: أبو عبد الرمحن مس��اعد بن س��ليمن، دار العاصمة  إس��معيل )ت 535ه�(، دالئل النبوَّ

للنرش، الرياض، د.ت، ص404.
)45( أمحد بن حنبل، املس��ند، ج1، ص460؛ الس��يوطّي، كفاية الطالب يف خصائص احلبيب، حيدر 

آباد الدكن، 1320ه�، ص40.
)46( الطويّس، االقتصاد، ص181؛ الطربيّس، الفضل بن احلسن )ت 548ه�(، إعالم الورى بأعالم 

سة آل البيت إلحياء الراث، ط1، قم، 1417ه�، ج1، ص191. اهلدى، مؤسَّ
)47( العصم��ة: ما يمنع عنده املكلَّف من فعل القبيح واإلخ��الل بالواجب، ولواله مل يمنع من ذلك 
ا  ز املعتزلة الصغائر عىل األنبياء إمَّ ومع متكينه يف احلالني، واختلف املس��لمون يف العصمة، فقد جوَّ
ا  عىل س��بيل السهو، كم ذهب إليه بعضهم أو عىل س��بيل التأويل، كم ذهب إليه قوم منهم، أو ألهنَّ
ة إىل أنَّه جيوز عليه��م الصغائر والكبائر إالَّ  تقع حمبطة بكثرة ثواهبم، وذهبت األش��اعرة و احلش��ويَّ
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��م معصومون من مجيع املعاص كبائ��ر وصغائر، عمًدا  الكف��ر والك��ذب، وذهبت اإلماميَّة إىل أهنَّ
ل العمر إىل آخره. انظر: كش��ف املراد يف رشح  ة وبعدها، من أوَّ وس��هًوا وخطًأ وتأوياًل قب��ل النبوَّ

جتريد االعتقاد، ص376.
)48( سورة املائدة آية، 55.

ت��ه نفاذ اآلثار، حني مجع رس��ول اهلل بني عبد املطَّلب يف  )49( حدي��ث ال��دار الذي أمجع عىل صحَّ
دار أيب طال��ب، وهم أربعون رجاًل- يومئذ- يزيدون رجاًل أو ينقصون رجاًل- فيم ذكره الرواة- 
، ويع��دَّ هلم صاًعا من اللبن، وق��د كان الرجل منهم  وأم��ر أن يصنع هلم فخذ ش��اة مع مدٍّ من الربِّ
معروًف��ا بأكل اجلذعة يف مقاٍم واحد، ويرشب الفرق من الرشاب يف ذلك املقام، وأراد بإعداد 
م ممَّا كان ال ُيش��بع الواحد منهم   قليل الطعام والرشاب جلمعتهم إظهار اآلية هلم يف ش��بعهم ورهيِّ
��ؤوا منه، فلم يبن   وال يروي��ه، ثمَّ أم��ر بتقديمه هلم، فأكلت اجلمعة كّلها من ذلك اليس��ري حتَّى متلَّ
ته، وعالمة صدق��ه بربهان اهلل تعاىل  م��ا أكل��وه منه ورشبوه في��ه، فبهرهم بذلك، وبنيَّ هلم آي��ة نبوَّ
في��ه، ثم قال هلم بعد أن ش��بعوا من الطعام ورووا من الرشاب: »يــا بني عبد املطَّلب، إنَّ اهلل بعثني 
ة، فقال: ﴿وانذر عشــرتك األقربني﴾ ]س��ورة الش��عراء،  ة، وبعثني إليكم خاصَّ إل اخللق كافَّ
214 [، وأنــا أدعوكــم إل كلمَتــني خفيفَتني عىل اللســان ثقيَلتــني يف امليزان، متلكــون بام العرب 
والعجــم، وتنقاد لكم بام األمــم، وتدخلون بام اجلنَّة، وتنجون بام من النار، شــهادة أن ال إِله إالَّ 
اهلل وأينيِّ رســول اهلل، فمــن جييبني إل هذا األمر ويؤازرين عليه وعــىل القيام به، يكن أخي ووصييِّي 
ووزيــري ووارثــي وخليفتي مــن بعدي«. فلم جيب أح��د منهم، فقال أم��ري املؤمنني: »فقمت 
 بــني يديه مــن بينهم- وأنا إذ ذاك أصغرهم ســنًّا، وأمحشــهم ســاًقا، وأرمضهم عينًــا- فقلت: أنا 
يــا رســول اهلل أؤازرك عىل هذا األمر. فقال: )اجلــس(، ثمَّ أعاد القول عىل القــوم ثانيًة فاصمتوا، 
وقمــت فقلت مثل مقالتي األول، فقال: )اجلس(. ثمَّ أعاد عىل القوم مقالته ثالثة، فلم ينطق أحد 
منهم بحرف، فقلت: أنا أؤازرك يا رسول اهلل عىل هذا األمر، فقال: )اجلس، فأنت أخي ووصيي 
ووزيــري ووارثــي وخليفتي من بعدي(«. فنه��ض القوم وهم يقولون أليب طال��ب: يا أبا طالب، 
د  د بن حممَّ ليهن��ك الي��وم إن دخلت يف دين ابن أخيك، فقد جع��ل ابنك أمرًيا عليك. املفي��د، حممَّ
سة آل البيت لتحقيق الراث، ط2، بريوت،  ابن النعمن )ت 413ه�(، اإلرش��اد، حتقيق: مؤسَّ
د بن جرير )ت 310ه�(، جامع البيان عن  1414ه�/1993م، ج1، ص50، وقارن الطربي، حممَّ
تأوي��ل آي القرآن، قديم: الش��يخ خليل امليس، ضبط وتوثيق وختري��ج: صدقي مجيل العطَّار، دار 

الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1415ه�/1995م، ج19، ص149.
��د بن إس��معيل )ت 256ه���(، اجلامع الصحي��ح، دار الفك��ر للطباعة والنرش،  )50( البخ��ارّي، حممَّ
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اج )ت 261ه���(، الصحيح، دار  بريوت، د.ت، ج4، ص208؛ النيس��ابورّي، مس��لم ب��ن احلجَّ
الفكر، بريوت، د.ت، ج7،ص120.

)51( أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، مسند أمحد، دار صادر، بريوت، د.ت، ج1، ص118؛ ابن ماجه، 
د فؤاد عبد الباقي، دار الفكر  د بن يزيد القزويني )ت 273ه�(، س��نن ابن ماجه، حتقي��ق: حممَّ حممَّ
للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، د.ت، ج1، ص45، وانظر: األمينّي، عبد احلس��ني، الغدير يف 

الكتاب والسنَّة واألدب.
ّي، كت��اب الكفاية يف النصوص عىل  د القمِّ )52( املفي��د، اإلرش��اد،ج2، ص30؛ اخلزاز، ع��ّل بن حممَّ
مة املجليّس، ط1، قم، 1439ه�، ص316. ة االثني عرش، حتقيق: رضا الرفيعي، مكتبة العالَّ األئمَّ
سة  د بن احلس��ن )ت 460ه�(، رس��الة االعتقادات ضمن الرس��ائل العرش، مؤسَّ )53( الطويّس، حممَّ

سني، ط2، قم، 1414ه�، ص107. النرش اإلسالمّي جلمعة املدرِّ
)54( أبو عبد اهلل، جابر بن عبد اهلل بن عمرو األنصارّي: صحايب جليل شهد بدًرا- وقيل مل يشهدها- 
وثمين عرشة غزوة مع النبّي، و صحب اإلمام أمري املؤمنني عّل وش��هد معه وقعة صفِّني، 
 ،وفاطمة الزهراء ،واإلمام ع��ّل ،روى ع��ن النبّي ،وكان منقطًع��ا إىل أه��ل البيت
أدرك اإلمام الباقر، تويفِّ عام 78ه� باملدينة، وهو يف الرابعة والتسعني من عمره، وكان آخر 
من بقي من أصحاب رس��ول اهلل. ترمجته: ابن قتيبة الدينورّي )ت 276ه�(، املعارف، حتقيق: 
ثروت أباضة، دار املعارف، ط2، مر، 1969، ص307؛ األمني، حمس��ن، أعيان الشيعة، حتقيق 

وتعليق: حسن األمني، دار التعارف، بريوت، 1403ه�/1983م، مج4، ص45.
د بن يعقوب )ت 329ه�(، الكايف، تصحيح وتعليق: عّل أكرب الغفارّي، دار  )55( انظر: الكلينّي، حممَّ
د بن عّل بن بابويه  الكتب اإلس��الميَّة، ط5، طهران، 1363ش، ج1، ص537؛ الص��دوق، حممَّ
س��ة  )ت 381ه�(، عيون أخبار الرضا، تصحيح وتعليق وتقديم: الش��يخ حس��ني األعلمّي، مؤسَّ

األعلمّي للمطبوعات، بريوت، 1404ه�/1984م.
د بن عّل بن بابويه )ت 381ه�(، كمل الدين ومتام النعمة،تصحيح وتعليق: عّل  )56( الصدوق، حممَّ

سني، قم 1405ه�، ص219. سة النرش اإلسالمّي التابعة جلمعة املدرِّ أكرب الغفارّي، مؤسَّ
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امل�سادر واملراجع

* القرآن الكريم.
ة، حتقيق: أبو عبد الرمحن مساعد بن سليمن، دار . 1 األصفهايّن، إسمعيل )ت 535ه�(، دالئل النبوَّ

العاصمة للنرش، الرياض، د.ت.
التع��ارف، . 2 دار  األم��ني،  حس��ن  وتعلي��ق:  حتقي��ق  الش��يعة،  أعي��ان  حمس��ن،  األم��ني، 

بريوت،1403ه�/1983م.
األمينّي، عبد احلسني، الغدير يف الكتاب والسنَّة واألدب.. 3
ابن حزم، مجهرة أنساب العرب.. 4
أمحد بن حنبل )ت 241ه�(، مسند أمحد، دار صادر، بريوت، د.ت.. 5
د بن إسمعيل )ت 256ه�(، اجلامع الصحيح، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، . 6 البخارّي، حممَّ

د.ت.
��د بن يوس��ف الربزاّل اإلش��بيّل الدمش��قّي . 7 ��د القاس��م بن حممَّ ال��ربزاّل، عل��م الدي��ن، أيب حممَّ

)ت 739ه�(، املقتفى عىل كتاب الروضَتني، املعروف بتاريخ الربزاّل، حتقيق: عمر عبد الس��الم  
ة، صيدا- بريوت، 2006م. تدمري، ط1، املكتبة العريَّ

ة، دار الكت��ب العلميَّ��ة، ط1، بريوت، . 8 البيهق��ّي، أمح��د بن احلس��ن )ت 458ه���(، دالئل النب��وَّ
1405ه�/1985م.

د جواد اجلالّل، منشورات دليل ما، ط1، قم، . 9 د حسني، فهرس الراث، حتقيق: حممَّ اجلالّل، حممَّ
1422ه�.

ق الَكَركّي وآثاره، ط1، قم، 1423ه�.. 10 د، حياة املحقِّ ون، حممَّ احلسُّ
��د بن احلس��ن )ت 1104ه�(، أمل اآلم��ل، حتقيق: أمحد احلس��ينّي، النجف، . 11 احل��رُّ العامّل، حممَّ

1404ه�.
ة االثني عرش، حتقيق: رضا . 12 ّي، كتاب الكفاية يف النصوص ع��ىل األئمَّ د القمِّ از، ع��ّل بن حممَّ اخل��زَّ

مة املجليّس، ط1، قم، 1439ه�. الرفيعّي، مكتبة العالَّ
اخلوئّي، أبو القاسم، البيان يف تفسري القرآن، ط4، بريوت، 1395ه�/1975م.. 13
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د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه�(، تاريخ اإلس��الم ووفيات املشاهري . 14 الذهبّي، ش��مس الدين حممَّ
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