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{  
د مم على محالحمد هللا رب العالمين والصالة والسال

  وآله الطاهرين  
  ...وبعد

المجتمع   فيها أهلهافإنه ال يخفى أن الشبهة إذا طرح
، ستفحل أمرها وا  ،وبقيت ولم تلق من يردها أو يجيب عنها

وأهـل العقائـد    ،  ة  عيفوكانت خطراً على ذوي النفوس الض     
؛  والتي ال تزال في تذبذب بين األخذ والرد  ،غير مستقيمةال

الدين التصدي في العلماء وأهل الوعي على زم كان من الال
  .، والوقوف في وجه أهلها لردها

وقد طرحت في اآلونة األخيرة شبه كان من أبرزهـا     
عض مــن أن مــا طرحــه الــب: وأشــدها خطــراً علــى العقيــدة 

واالستعانة بهم في قضاء الحوائج  ^ االستغاثة بأهل البيت
  .وشفاء المرضى ، ذلك يعد من الشرك 



        ............................ 
وقد رأيت أن مـن الـالَّزم علـي أن أتـصدى لـرده ؛          

 وعالجت المشكلة ، )الحق أحق أن يتَّبع (: فأصدرت كتابي 
 ورددت الشُّبهة باألسلوب العلمي .  

وقد حرك ردي حفيظةَ بعض من يحسب من ِبطانـة         
ذلك البعض ، ويعد من رجال حزبـه ، ومروجـي أفكـاره ؛       

 فانبرى للرد ة في لهجة المتسائل  عليل مرفأجبتـه عـن    أو ،
تساؤله الذي طرحه ، وقدمت له في ختام جوابي النَّصيحة           

  . في أن يحفظ عقيدته ، وال يصغي ألقوال المشككين 
وقد أهاجت تلك النَّصيحة غضبه ؛ فانبرى ـ وللمـرة   
الثانية ــ للرد على خطابي بخطاب طويل ، جمع فيه بين ما          

ل الكالم وبين ما هو خارج عنه ، فرأيت نفسي ملزماً هو مح
جابـه بنفـسه ، فيحـسب أنـه     للرد عليه حتى ال يطغـى بـه إع      

  . أو أني عجزت عن الرد عليه أفحمني ، 
وأردت كذلك أن أحفظ للحقيقة وجودها، وأبرزها 
في وجهها الناصع ، فال يـدنس وجههـا الغبـار الهـائج مـن               



        ............................ 
عابثين المستهدفين للعقيدة الحقة حولها ، الذي تثيره أقالم ال

  .بالتشويه 
 نقاط ليسهل اسـتيعابها     إلى عدة  ما كتبه    توقد حول 

بالرد ، وألعطي للقارئ فرصـة أفـضل لمتابعتهـا بالدراسـة            
  . والتأمل ، وليستوعب بالنظر محتوياتها بالكامل 

وها أنا آتي عليها بالتسلسل ، الواحدة تلو األخرى في 
                    .وستأتي لكم تباعاً  )) القول صريح((كتيب أسميته 

 ومنه أستمد العون والتوفيق                             
  المؤلف                              



        ............................ 

{  
الحمد هللا رب العالمين ، والصالة والسالم على محمد 

  .وآله الطيبين الطاهرين 

  ..وبعد 

نا قبل الدخول فـي     فإننا قد وجدنا أنه من الالزم علي      
اإلجابة عن المقدمات اآلنفة الذكر في مقام المحاسبة لهذا 

 ليكـون   -الرجل في خطابه المتقدم ؛ أن ننبه علـى شـيئين            
   :-القارئ على علم مسبق بمنهجيتنا في البحث اآلتي 

أن القارئ قد يلحظ علينا أنَّا أهملنا بعض : األول 
ر ، وهذا يعود إلى الجهات في الخطاب ولم نعرض لها بالذك

أن تلك الجهات ، بعضها ال أهمية له ، وبعضها خارج عن 
محل كالمنا ، فلم نجد حاجة لذكره ، وبعضها اآلخر هو مما 

األخرى مقدمات ال في نعرض لمضمونهوجدنا أننا سوف 
   .المدرجة ضمن هذا الكتاب



        ............................ 
 ؛ - وبحكم مراعاتنا لذكر األهم فاألهم -أننا : الثاني 

 علينا الحال أن نقدم ما هو األهم وما يطول فيه الكالم استلزم
 -، ونؤخر غيره مما هو في موقعه من الخطاب متقدماً ، لكننا 

 نريد الحفاظ على التسلسل بلحاظ األهم ال -وكما قلنا 
  .التسلسل بلحاظ ما اشتمل عليه الكتاب 

إذا اتضح ذلك ، فهذه هي النقاط نأتي عليها واحدة 
  :باعاً بعد واحدة ت

  

  



        ............................ 










 

 

 االعتقاديةأني لم أعرض في كتابي لشيء من األمور 
تها ثب على إقامة المعجز وقد أ ×إال إلثبات قدرة اإلمام

بالدليل النقلي وبإجماع العلماء واتفاقهم على ضرورة ثبوت 
 ، وتكلمت عن االستغاثة وأثبت بالحصر  ×ذلك لإلمام

ك ليست مما نستعمله لشرالعقلي أن الصورة المشتملة على ا
ك وخال منه ، ، وما نستعمله خارج عن الشرفي االستغاثة 

 المورد الذي يدعي أني قد فأين. وكتابنا يشهد بذلك 
أوجزت فيه القول وأخللت فيه بتوضيح المطالب والمفاهيم 



        ............................ 
التي غيرتها وخلطت فيها بين التعميم والتخصيص ولماذا لم 

  .ن لم يصرح بها  إخفيفةيشر إليها ولو أشارة 

 يشاء وينطق بما اقول مأو أن اللسان يحلو له أن ي
فكتابي بعد ال يزال بيد ، هذراً وهراء من القول يريد ولو 

القراء فليستعير نسخة منه وليقرأها مع التأمل والتدبر ليرى 
 ال ل له ورف في التعبير وبالغ في النقد بما ال محسنفسه قد أ

وقال في مطلع كالمه أني ،  ليرتضيه األنصاف في القو
أرسلت كالمي إرسال المسلمات مع أنني جئت بكالمي مع 

 عن صاحبه  ذلكولماذا لم يقل، الدليل كما ذكرت آنفاً 
   . من الشركالمه وقال أن االستغاثة فيها شيٌءحين أرسل ك

  



        ............................ 








 

 

  قد أقمنا الدليل على جواز االستغاثة بأهل البيتذأننا
 كما هو مفصل في كتابنا الحق أحق أن يبتع وهنا نعيد ^

  :االستدالل ببيان آخر فنقول 
لمفروغ منه أن كل ما كان مما تتوقف عليه   أنه من ا  

الحياة والعيش فيها من األمور والمالبسات التي تتوقف عليها 
 ومعاشه فهي مما قامـت الـضرورة علـى حلّـه            اإلنسانحياة  

وجواز الممارسة فيه من غير حاجة إلى إقامة الدليل الخاص 
فاألكل والشرب والنوم والقيـام والقعـود       ، ية فيه   على الحلَّ 

والحركة والـسكون والـضرب فـي األرض لطلـب العـيش            



        ............................ 
والقيام باألعمال التي تؤدي إلى ذلك والتعاون عليهـا كـل       

ه وجـواز التـصرف فيـه       ذلك مما قامت الضرورة علـى حلَّـ       
إال ما قام الـدليل علـى حرمتـه أو تعلـق        ، بمقتضى الحاجة   

فالمشي الذي هو حالل باألصل ، بشيء يوجب الحرمة فيه 
 أرض مغصوبة حرم واألكل الذي هـو حـالل          لو صار على  

كذلك لو كان أكالً لما هو حراموهكذا الحال يجري  حرم 
فيكون الشيء حالالً باألصل فإذا أقترن ، في جميع ما ذكرنا 

مـن  ومن المعلوم أن طلب العون ، بما يوجب الحرمة حرم   
 باألصـل ألنـه ممـا    الغير في أمرٍِ واالستعانة به فيه هو حاللٌ       

 نقــول فــي كــذا وه، ضيه ضــرورة العــيش فــي الحيــاة تقتــ
االستغاثة بأنها صورة من صور التـصدي لقـضاء الحاجـة و       

فهي مما قامت الضرورة على حلها إال     ، وسيلة من وسائلها    
ومن المعلوم أن ما يـسبب     ، إذا اقترنت بما يوجب حرمتها      

 االعتقادالحرمة في االستغاثة هو صدورها من المستغيث مع 
 أن اهللا جل وعال قد فوض االعتقاد في المغيث أو لوهيةباإل



        ............................ 
إليه أمر الخلق والرزق أو جعله شريكاً له في الخلق فيخلق    
كما يخلق اهللا تعالى ويرزق كما يـرزق اهللا تعـالى وبقـدرة        

ثابتة له بذاته معزولة عن قـدرة اهللا وفيـضه فتكـون            مستقلة  
 الشرك أوفر االستغاثة محرمة في هذا الحال بل مستوجبة للك

  .وإذا تجردت عن هذه النية ال تحرم 
 منه االستغاثة على رومن المعلوم أن المؤمن ال تصد

 وإال خرج بها عن األيمان إلى االعتقادهذا الوجه ومع هذا 
  .الشرك أو الكفر 

 االعتقـاد  يـستغيث مـع هـذا        إنماواتهام المؤمن بأنه    
هذا مضافاً الموجب للشرك أو الكفر هو ظلم وجور وبهتان 

 اسـتغاث  الغريق إذا    ذأنقاإلى ما ورد في الشريعة من لزوم        
وأن لزوم  ، إلنقاذه استغاث بأحد إذا والحريق إلنقاذهبأحد 

ذلك من باب وجوب إنقـاذ الـنفس المحترمـة فلـو كانـت              
 للكفر أو الشرك لما وجب مستلزمهاالستغاثة منه بمجردها  

مـة والحـال أن     إنقاذه ألن نفـسه علـى هـذا ال تكـون محتر           



        ............................ 
فهذا يكشف عن أن  ،  إلنقاذه ثابتٌ ال ينكره أحدالوجوب
يضاف إلى ذلك قيام و ،  ليست مقترنة بما يحرمها تهاستغاث

على جواز االستغاثة كما في الحديث الوارد الخاص الدليل 
في إرشاد الضال المروي في األحاديث األربعمائة عن أمير 

سفٍر أو خاف على     من ضل منكم في      > قال   ×المؤمنين  
نفسه فلينادي يا صالح أغثني فإن في أخـوانكم مـن الجـن          

 يسمى صالحاً يسيح في البالد لمكانكم محتسباً نفسه رجالً
 ، < دابتهلكم فإذا سمع الصوت أجاب وأرشد الضال وحبس 

 إلى اإلرشاد كما ترى ظاهرة في  صحيحة وهيوهذه الرواية
أظن المعترض يرضى بأن االستغاثة وذلك يستلزم حليتها وال 

 بأهليقول بان لزوم الشرك أو الكفر أنما هو في االستغاثة      
ألن ذلك قولٌ بال دليل ومخالف للوجدان فـأن  ^ البيت  

من المؤمنين ال يجد في نفسه ^ من يستغيث بأهل البيت 
 أمـر  إلـيهم  مفـوض  أو هـة  آل  ^ البيـت  أهلاالعتقاد بان   

 ذلك بل غاية ما يراه أنه  في هللالخلق والرزق أو أنهم شركاء



        ............................ 
 حيث عسر عليه قـضائها إال مـن قـبلهم       تهيطلب منهم حاج  

 في ذلك إال واسطة وأمـا الفـيض         م وال يراه  المعجزبإقامة  
 كما يقول عيسى وبإذنهء الحاجة فهو من اهللا  قضاوحصول  

أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّيِن كَهيئَِة الطَّيـِر فَـأَنفُخُ ِفيـِه          {  ×
           أُحصَ وـرواَألب ـهاألكْم ـِرئأُبراً ِبِإذِْن اللّـِه وطَي كُونِيــي  فَي

 فيها وإجابتهمخرج االستغاثة بهم تفال ، }الْموتَى ِبِإذِْن اللِّه
في كون المعجز و  ×عما يجري على يد عيسى بن مريم 

  . تحقق قضاء الحاجة فبأمر اهللا وفيضه وأماواسطة 
ستغاثة بما هي وسيلة من وسائل طلب وبالجملة أن اال

الحاجة التي فرغنا عن أنه مما قامـت الـضرورة علـى حلّـه              
 فهي حاللٌ وال تتصف بالحرمة ما دامت جارية على وجوازه

   .هذا الوجه
 مـا  عتبـار اإلوينبغي مضافاً إلى ذلك أن يؤخذ بعـين      

 باالسـتغاثة بأهـل   لتـزام اإلتبانت عليـه الطائفـة عمومـاً مـن         

                                                
   .٤٩ية آسورة آل عمران  -٢



        ............................ 
في كل × وعلى األخص بعلٍي أمير المؤمنين ^ البيت

 على سلوكهم حتى    منطبعةعصٍر ومصٍر وصار ذلك ظاهرة      
عيِّروا بها ونسبوا إلى الشرك وهذا أمر يراه كل أحد ومـن            
شواهده أنك ترى كثيراً من أفراد هذه الطائفـة ملتزمـاً فـي          

  .< يا علي > قيامه دائماً وأحياناً في قعوده بقول 
بـل يـصدر   ، قتصراً على سـواد النـاس   وليس ذلك م  

وهو من حتى من العلماء فقد نقل لنا الشيخ علي الكوراني       
في + عن السيد الخوئي    رجال العلم المعروفين بالوثاقة     

فقال أحد < يا علي > مجلسه أنه نهض مرة ليتناول كتاباً فقال 
 فهـو العلـي األعلـى وبعـد         تعالىالجالسين السيد يقصد اهللا     

< يا علي بن أبي طالب      > مجلس نهض السيد وقال     انتهاء ال 
ويرفع توهم <  يا علي >وكأنه أراد أن يؤكد على جواز قول 

  .ذلك الرجل 
اض في استغاثتهن بعلٍي خة الموأما النساء فلهن ساع

كشف عن ارتكاز في النفوس  بلحاظه ي ااوهذ،   مشهودحالٌ



        ............................ 
وسيرة  على االستغاثة وسلوك موحد في الجري عليها وتباٍن

 يطمـئن   و،متبعة يداً عن يد فـي كـل األعـصار واألمـصار      
 والسيرة على ما  ،  إلى زمان المعصوم      مستمدة سيره بكونها

 استنباطهو معلوم هي أحد األدلة التي يعتمد عليها الفقيه في 
  .الحكم الشرعي

 عليه فتاوى علماء العصر   تطابقويضاف إلى ذلك ما   
، < يا علي > األخص قول من الحكم بجواز االستغاثة وعلى 

ما حكـم  + ففي نص السؤال الموجه إلى السيد الخوئي       
وقـد جـاء نـص      <  أدركنا يا علي ويا أبا الغيث أغثنا       >قول  

 ال مانع منه وهوه قول القائل أدركنا يا علي>  :جواب السيد 
يقصد به التوسل إلى اهللا وهل هناك مانع من قول الغريق أو 

 يستغيث بمن ينقذه فيقول يا فالن الحريق ومن إليهما حين
  .< أنقذني 



        ............................ 
على هـذا   + واب الشيخ التبريزي    ج وكذلك جاء 

بإقرار مـا أفـاده الـسيد الخـوئي فـي الجـواب عنـه               السؤال  
  .}ابتَغُواْ ِإلَيِه الْوِسيلَةَو{ وأضاف إليه قوله تعالى 

يا أبا >ستاني حفظه اهللا عن قول يوقد أجاب السيد الس
األصل في األفعال واألقوال :  بما هذا نصه <ا عليالحسن أو ي

الحليةَ كما يذكر ذلك في علم األصول وكذا في القواعـد     
فما لك )) كل شي لك حالل حتى تعلم أنه حرام (( الفقهية 

  .فهو باٍق على الحلية  أو قول يثبت حرمة فعٍل
يا علي و > عن قول + و قد أجاب السيد الروحاني 

ال : (( بما هذا نصه    <  تشفيني   الزهراء أن اللهم بحق فاطمة    
مانع من استعمال كال األسلوبين فانه كما يصح التوجه إلى    
اهللا تبارك وتعالى في طلب الحوائج والتوسل بمحمد وآل         

كذلك يصح طلبها مباشرة من الذوات النورية       ^ محمد  
   . ))^للمعصومين 

                                                
   .٣٥ية آ المائدةسورة  -٣



        ............................ 
 وفي االستفتاء الموجه إلى السيد الخامنئي حفظه اهللا

   :جاء النص 
)) يا علـي ، يـا زهـراء ، يـا مهـدي             (( ما حكم قول    

وقـد جـاء نـص     ، للتقرب إلى اهللا عز وجل لقضاء الحوائج 
القـرآن   التوسل أمر مطلوب شـرعاً كمـا جـاء فـي          : جوابه  

يا أَيها الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ ِإلَيِه الْوِسـيلَةَ     {الكريم  
   .}دواْ ِفي سِبيِلِه لَعلَّكُم تُفِْلحون وجاِه

وفي االستفتاء الموجه إلى السيد محمد سعيد الحكيم 
   :حفظه اهللا جاء النص

يـا  (( قول × من المتعارف عندنا نحن شيعة علٍي   
عند فعل أي شيء القيام والجلوس مثالً وغيرها من )) علي 

وقد جاء .  شركاألعمال كيف نرد على من يتهمونا بأن هذا
ليس هذا شركاً بل استعانة بمن يحب اهللا ويحبه : نص جوابه 

  . اهللا 
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        ............................ 
كثيـراً مـن أخـواني    : وفي استفتاء آخر جـاء الـنص      

× الشيعة خاصة عند القيام يـذكرون اسـم اإلمـام علـي             
والسؤال طويل جاء فـي آخـره فهـل    )) يا علي   (( فيقولون  

 نعـم يجـوز      :يجوز ذكر االسم بهذه الطريقة فجـاء جوابـه        
  .ذلك

هذا  ما أردنا عرضه مـن فتـاوى العلمـاء فـي مـسألة          
االستغاثة وبذلك نكون قد اسـتدللنا علـى جوازهـا و عـدم             

باألدلة النقلية والعقليـة وبالـسيرة وبفتـاوى        تضمنها للشرك   
العلماء ومعه ال يبقى مجالٌ لدعوى حرمة االستغاثة أو الشك 

  .ة اآلنفة الذكر في حليتها بعد ما أوردناه من األدل
ومن هنا نقول بأنه ال مبرر لما يبديه هذا الرجل وغيره 

 ا مرة بدعوى أنهاالستغاثةمن التشنج والتشدد في المنع عن 
ستلزم الشرك وأخرى بأن االستعانة واالستغاثة بهم وطلب ت

الحاجة هو استغاثة وطلب موجه لما هو ميت وغير قادر على 
اً لما شاع من اإلجابات التي بلغت اإلجابة متجاهالً أو متناسي



        ............................ 
في نقلها حد التواتر أو الشياع الموجب لليقين بوقوعها على 
أقل تقدير والذي على أساسه أطلق على اإلمام موسى بـن           

 وال تظن أن إطالق ذلك العنوان < باب الحوائج «  ×جعفر
عليه كان لحصول إجابة أو إجابتين فإن ذلك القدر ال يكفي 

رراً إلطالق هذا العنوان بل من المؤكد أن ذلك وال يكون مب
إنما حصل نتيجة لوجود العشرات من اإلجابات إن لم نقل 

 وال بـأس بـذكر       ،المئات ، أو المئات إن لـم نقـل اآلالف         
حادثة واحدة ال أظن أن هذا الرجل ينكرهـا مـع اطمئنانـه             

ة ما أخبر بـه الـشيخ   واعتقاده  بوثاقة من نقلها وتلك الحادث 
 بنفسه عن ابنته التي مزق الزجاج عينهـا      &د الوائلي   أحم

بحال قرر به األطباء ألجله باستحالة عود النظـر إليهـا وقـد            
 ×أخبر الشيخ الوائلي بأنه ذهب إلى حرم اإلمام الكاظم 
 × واستغاث به لذلك بكالم ذكر نصَّه على منبر الحسين

لذي هو أنه بعد مضي ثالثة أيام وا: وفي أثناء القراءة وقال 
الوقت المحدد لفتح العملية حضر هو مع األطبـاء وفتحـت     



        ............................ 
العين وما كان من األطباء إال أن وقفوا مندهشين وتساءلوا          
منه وقالوا ماذا صنعت ، فإن العين توجد بها الرؤية بصورة           

هل ينكر صاحبنا ذلك ويلزمنـا بـإيراد اإلخبـارات          فطبيعية  
يره وهل ذلك منه إال البالغة حد التواتر عن هذا الحدث ، و غ

مكابرة وإنكاراً لما هو ثابت بالوجدان وحسبك بمن يقـف   
  .وجدان للمتحديا 

 قال في كالمه ما مضمونه أنه ال يوجد في سيرة وقد
المتشرعة وال في سلوكهم من هذا النوع للداللة على صحة 

 اآلن هذا العمل ، أجل ما يقول في هذا الذي أوردناه نحن         
أليس هذا العمل صادراً من ،  &  الوائليونقلناه عن الشيخ

أحد المتشرعة ومن رجل عاش فـي حلقـات الـدرس إلـى        
جانب العلماء في ذلك البلـد الـذي يـضم أكبـر الحـوزات       

.   أتراه يصدق أو يأخذ جانب التشكيك فيما أوردناه ، العلمية 
  ال أدري؟



        ............................ 
 ه فيما قلنا لنا أظهر الموافقة أول األمروالعجب منه أنه

وأنه  ^ منهم اإلجابةتدللنا به ولم يستشكل إال على واس
 بالماديات وهم ال يملكونها وهم في اإلجابةكيف يمكنهم 

عالم األرواح وقد أجبنا عن ذلك وقلنا بأنهم يعيشون في 
 جميعاً خرجوا من الدنيا على ألنهمحياة تمكنهم من ذلك 

لَِّذين قُِتلُواْ ِفي والَ تَحسبن ا {الشهادة واهللا يقول في الشهداء 
 زَقُونري ِهمبر اء ِعنديلْ أَحاتاً بوِبيِل اللِّه أَمس{،  وهذه 

اآلية تثبت لهم الحياة الخاصة التي تكون لهم القدرة فيها 
 بما يقتضيه الطلب مادياً كان أو معنوياً وهو ما اإلغاثةعلى 

يدل على أن الحياة فأنه  ) يرزَقُون (يشهد به قوله تعالى 
هناك حياة مشتملة على كل ما تستلزمه الحياة الحرة الشبيه 
بالحياة في الدنيا من الحرية في التصرف والقدرة عليه وإال 

بين الشهداء وبين غيرهم فرق مع أن اآلية قد ذكرها لم يبق 
 حاول وقد ،  في مقام التنويه بهم وبيان التكريم لهم تعالىاهللا
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        ............................ 
أنه ال  وقال  أنهم جميعا ماتوا على الشهادةهذا أن ينكر

  إلى ما نسبه إلى الشيخ المفيداستنادايعترف بها إال لبعضهم 
 من إنكاره موتهم جميعا على الشهادة مع أن الشيخ + 
 في إنكاره على دليل اعتماده لم يظهر منه  +المفيد

مع أن الرواية الصحيحة التي و ، واضح وال حجة قاطعة 
توا جميعا تثبت أنهم مابسند صحيح  + دوقرواها الص

حدثنا محمد بن > : على الشهادة ، وهذا هو نص الرواية 
ن حدثنا علي بن إبراهيم ، ع:  ، قال &موسى بن المتوكل 

:  صالح الهروي ، قال السالم بنأبيه ، عن أبي الصلت عبد
. واهللا ما منا إال مقتول شهيد  (:يقول  × سمعت الرضا

شر خلق اهللا في : من يقتلك يا بن رسول اهللا ؟ قال ف: فقيل له 
  .)٦(<...زماني ، يقتلني بالسم 

 والرواية كما تراها صريحة في مضمونها كما نقول ،
 وال يضر فيثبت بذلك ما قلناه آنفاً من قدرتهم على التصرف
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        ............................ 
وإنكاره + في ذلك دعوى الخالف من شيخنا المفيد 

د في إنكاره على دليل لذلك ما دام لم يظهر منه االعتما
  . كما أسلفناظاهر أو حجة قاطعة

و على أننا لو سلمنا جدالً أنه ال رواية تشهد بذلك ، 
 من + بما نسب إلى شيخنا المفيد هتمسكأنه مصيب في 

الخالف في ذلك فيكفينا ما اعترف به من شهادة بعضهم ، 
وهذا يكفي في االستغاثة بهم وطلب الحاجة منهم ، ماديها 

  .ومعنويها 

وثمت شيء آخر هو أنه بعد الفراغ عن أن الشهداء 
بموجب اآلية يعيشون في حياة خاصة لها لوازمها من حرية 

  ..التصرف وغيرها 

كيف يعيشون  ^ هنا نتساءل عن أن أهل البيت
بأرواحهم  في ذلك العالم فهل يعيشون في حياة أرفع من 

اء في لوازمها أو حياة الشهداء أو حياة شبيهة بحياة الشهد



        ............................ 
يعيشون الحياة التي تعيشها أرواح سائر الناس فإذا قلنا وقال 
هو معنا أنهم يعيشون في حياة أرفع من حياة الشهداء فقد تم 
بذلك االعتراف بقدرتهم على التصرف وهكذا الحال لو قلنا 

  .بأنهم يعيشون حياة الشهداء 

يعيشون أما لو لم نقل بذلك فلم يبق إال أن نقول أنهم 
الحياة العادية لسائر األرواح فهل يرضى ذو عقل بأن آل 

شون حياة أقل من ي مع كونهم أفضل الخليقة يع^ محمد
أال يلزم من ذلك أن يكون للشهداء الميزة .. حياة الشهداء 

 أفضل - ال سمح اهللا -والفضل عليهم فيكون سائر الشهداء 
  ^، وأفضل من سائر األئمة | من الرسول األعظم

  .باستثناء من اعترف بشهادته منهم

ويختاره  هو أي وجه يناسب أن يختاره قل لنا بربك 
ال شك ..  معه ^ العقالء وراسخو العقيدة في أهل البيت     

وكما هو المناسب لشأنهم ولمقامهم عند أنَّنا البد أن نقول



        ............................ 
اهللا أنهم يعيشون في حياة أرفع كما يقتضيه شأنهم عند اهللا           

نه لـم يثبـت أنهـم قـد فـرض علـيهم أو اختـاروا              تعالى وأل 
ألنفسهم حياة الزهد حتى في ذلك العالم بل الثابت جزما ولو 
بهذا الحصر العقلي الملـزم باالختيـار أنهـم يعيـشون حيـاة             
الملوك بل وأرفع وأجل شأناً من ذلك وهذا ما يتم به مدعانا 
من إمكان تصرفهم في قضاء حوائج مواليهم كما يشاءون         

نهم يعيشون في حياة تمكنهم من ذلك ال كما يـراه هـذا       أل
الشخص ويحاول به إنكاره من دعوى أن الدليل لم يقم عليه 

اإلجابـات الكثيـرة     ومع وجود مع وجود األدلة كما أسلفنا      
  .لصادرة عنهم والتي تشهد لهم بذلكا

ال مانع من االستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم مع ف  
  . قادرون على اإلجابة تقاد بأنهمتمام االع



        ............................ 
  جائز و لو كانأن طلب الحوائج منهم: وبالجملة 

 {: بلسان طلب الرزق بالمعنى الذي نتابع فيه إطالق اآلية 
نْهم مزُقُوهفَار{  .  

فإنما أطلب منه المال ألني إذا قلت يا علي أرزقني 
وال ، فحسب وال أنسب له القدرة على الرزق بقولي هذا 

ه يرزق كما يرزق اهللا وإال لجاء هذا المعنى في اآلية أدعي أن
أن اهللا تعالى  ) فَارزُقُوهم منْه  (فيكون معنى قوله تعالى

 ينسب لنا القدرة على الرزق كما ينسبها لنفسه في قوله تعالى 
}  ِتينِة الْمذُو الْقُو زَّاقالر وه اللَّه ِإن{ ،} تَعو انَهحبالَى س
ماً كَِبيراًعلُوع قُولُونا ي{ ، ومع أن هذا المعنى غير متوهم

من اآلية فال مالزمة بين قولي يا علي أرزقني وبين نسبة 
أنك قد  ترى بعض القدرة على الرزق إليه ويشهد لذلك 
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        ............................ 
نا مما والفقراء يطوف في األسواق وينادي برفيع صوته أرزق

وال يتوهم ،  اه عن قوله ذاكرزقكم اهللا فال ترى احد ينه
أحد أنه بقوله ذاك ينسب القدرة على الرزق إلى الناس كما 

  .هي عند اهللا 

مادام ذلك الطلب ال يستلزم شركاً وقد أثبتنا أجل 
 فهو جائز لذلك ، بل وأكثر من ذلك إن  بما ذكرنا آنفاًحليته

ذلك الطلب على ذلك الوجه هو راجح فإنه في فرض توجه 
 الموالي وموافقة إجابة طلبه للحكمة وإحراز إذن الطلب من

 على ذلكاهللا لهم فيها وترتب حصول اإلعطاء للحاجة 
فسوف يكون اإلعطاء واإلجابة منهم موجباً لتقوية اعتقاد 
الموالي لهم وإيمانه بقربهم من اهللا وعظيم شأنهم عنده وال 
يخفى أن ذلك مستوجب لرجحان الطلب منهم وذلك في 

 على رجحان هذا االستدالل وال أريد بذلك  ،ضوحغاية الو
الطلب على الطلب بالدعاء لنفس الحاجة ليسجل علينا 
الخصم بذلك إيراده بل إن كل ما أريده هو أن أثبت أن 



        ............................ 
طلب الحاجة على هذا الوجه واالستغاثة بهم ألجله هو ليس 
بخال من الرجحان حتى يكون الطلب به من الطلب بغير 

محض إثبات كون هذا الطلب على  يده هوما أرفاألولى 
هذا الوجه راجحاً ليكون طريقاً ثالثاً من طرق طلب الحاجة 
إلى جانب الطريقين الذين هما الدعاء والنذر المجعولين 

  .لطلبها



        ............................ 






 

 



 

 

   
 ه مضافاً إلى أن الرواية التي أوردها ضعيفة السند       أن  

 في كالمه بين دعـوى أنهـم يرزقـون بـالمعنى          هو قد خلط 
الذي يسبب التفويض ، وبين طلب الرزق مـنهم بمـا تعنيـه      

وِإذَا  {: اآلية في استعمالها للفظة الرزق وهي قوله تعـالى          
ضَرح نْهم مزُقُوهفَار اِكينسالْمى وتَامالْيى وبلُواْ الْقُرةَ أُومالِْقس 

ومـا نقولـه نحـن ونعنيـه فـي           }وقُولُواْ لَهم قَوالً معروفاً     
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        ............................ 
 هو طلبه × كالمنا وما نستعمله في طلبنا الرزق من اإلمام

مـن  بالمعنى الذي تعنيه اآلية وهو طلب اإلعطـاء الممكـن          
المخلوق ال الرزق بمعناه الذي ينـسب إلـى اهللا تعـالى وال             

  الشرك كما قد يـدعي علينـا       على ذلك الوجه   يستلزم طلبنا 
يكون ما  ف وقد أوضحنا ذلك في الجواب عن النقطة الثانية       

أورده علينا من اآليات الدالة على حصر الرازقية فيه تعالى    
قـل بأنـه   وحصر طلب الـرزق منـه غيـر وارد علينـا إن لـم ن       

استعمل ذلك ليوهم القارئ بأننا نطلق الرزق بالمعنى الذي    
. يستلزم الشرك وانه في مقام الرد أورد علينـا هـذه األدلـة           

وكذلك مـا   ذلك منه تحايل لإلرباك وكسب الغلبة       فيكون  
أورده من اآليات الدالة على الحث على الدعاء وحصره فيما 

 لذكرها إذا أننا ال نوجه كان موجهاً إلى اهللا فإنها مما ال محل
 نوجهه على وإنما على جهة الدعاء  ^الطلب ألهل البيت

 أو بالقدرة العاديةجهة الطلب لما هم قادرون عليه بالقدرة 
 هذه اآليات كما قلنا ال محل له ومثلهـا          فإيراد، األعجازيه  



        ............................ 
 ألممهم بالعجز عما  ^ على اعتراف األنبياءالدالةاآليات 

ا كانت القدرة عليه مخصوصة باهللا تعـالى        يطلبونه منهم مم  
 علـى   الدالة  ^ الواردة من أهل البيت    توكذلك الروايا 

وال نفعا وال حياة وال نـشور       أنهم ال يملكون ألنفسهم ضرا      
 ذكروها للرد على ما يدعي فيهم األلوهيه أو ينسب لهم فإنما

القدرة على إيجاد األشياء وال تدل على نفيهم القدرة على       
القدرة التي هي واسطة في الفـيض كقـدرتهم علـى           ذلك ب 

 وإال فما يقول  عليهإقامة المعجز بأي نحو من أنحاء القدرة
أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّيِن كَهيئَِة الطَّيِر { × في قول عيسى 

فَأَنفُخُ ِفيِه فَيكُون طَيراً ِبِإذِْن اللِّه وأُبـِرئ األكْمـه واَألبـرصَ            
تَى ِبِإذِْن اللِّه ووِيـي الْمأُح{  ،وقول الملك لمريم÷  } 

}قَالَ ِإنَّما أَنَا رسولُ ربِك ِلأَهب لَِك غُلَاماً زَِكياً        
وقوله ،   
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        ............................ 
 }لْمـوِت الَّـِذي وكِّـلَ ِبكُـم     قُلْ يتَوفَّاكُم ملَك ا    {تعالى  

لمخلوق هي أقل قدرة لأليس هذه اآليات تدل على ثبوت    
اللَّه  { فبماذا نوفق بين قوله تعالى وإال من قدرة الخالق مرتبةً

نفُس ِحين موِتها والَِّتي لَم تَمتْ ِفي منَاِمها فَيمِسك يتَوفَّى اَأل
 خْرى ِإلَى أَجٍل مـسمى    ُألالَِّتي قَضَى علَيها الْموتَ ويرِسلُ ا     

{   عالى  وبين قوله ت}         ِت الَّـِذيـوالْم لَـكفَّاكُم متَوقُلْ ي
 كِّلَ ِبكُمو{  ،           أن لم نقل بوجـود قـدرة بالواسـطة ثابتـة

لملك الموت مجعولة له بل هذه القدرة ال بـد مـن فرضـها          
   .         لرفع المنافاة بين اآليتين 

يخرج عـن   ما نقوله نحن من ثبوت القدرة لهم ال       و   
 مع اهللا فـي الـرزق   باالشتراك يلزم به القول هذا المعنى وال 

                                                
   .١١ية آ السجدةسورة  -١٣

   .٤٢ية آ الزمرسورة  -١٤

   .١١ية آ السجدةسورة  -١٥



        ............................ 
 فال يلزم بذلك ال دعوى االستقاللي و ال الخلق االستقاللي

  الشرك وال التفويض في استغاثتنا بهم
وبالجملة ما ذكـره مـن هـذه اآليـات والروايـات ال يتعلـق          

  .بمقامنا وال بمحل كالمنا وال نحتاج للرد عليه 
  الذي ذكرتموهالمعنىببأن طلب الرزق أنه لو قال ثم   

، هو أحد الوقائع التي نحتاج فيها إلى حكم الشارع بالجواز 
 كما جوازه على  قيام الضرورةأنه يكفينا:   نقول فإنا أو المنع
 في كل  وال يلزم علينا طلب الدليل الخاص على ذلكأسلفنا

الذي يجري  تجد أن طلب الحاجة واقعة تعرض لنا من هنا
 لم يتوقف فيه أحد بل كل بعضبعضهم مع   سائر الناسمن

منهم يراه جائزاً تطبيقـاً لتلـك القاعـدة ، ولـواله السـتحال              
 التصرف في شؤون الحياة إال فيما قام عليه الدليل الخاص        

أن أطلب من أخي ما مثالًيستحيل علي  وبذلك، كما يزعم 
يقول  بموجب ما يلزم علي قبل ذلكشئت من الحوائج بل    

 قبـل توجيـه      الـدال علـى الجـواز      أن أطلب الدليل الخاص   
ذلك موجباً لشلِّ الحياة وتحويلها  أنرى تال الطلب ألخي أ



        ............................ 
 ضرورةالفي شؤونها إلى حرج وهو على خالف ما تقتضيه 

 يـشاهد   كما مبنياً على اليسر الحياة والتعايش فيها من كون 
ه علـيهم    وقـدر   الجاري بين الناس وكما أراده اهللا لهـم        في
رضَ ذَلُوالً فَامشُوا ِفي منَاِكِبها م اَألهو الَِّذي جعلَ لَكُ { بقوله

، فهل يجرأ أحد بعد هذا  }رزِْقِه وِإلَيِه النُّشُور  وكُلُوا ِمن   
 ال  ،اقعة واقعه  و كلطلب الدليل الخاص فيأن يدعي لزوم 

 في قولـه   أن كان موضوعياً يرضى بهذا القول أظن صاحبنا 
محتاجاً للعيش في الحياة بجميع ما ورأيه ومع أنه يرى نفسه 

   .تقتضيه مالبساتها
إذا انتهينا إلى جواز هذا الطلب وحصيلة كالمنا أننا    

 موجه إلـى   إذا كان طلب     من سائر الناس فلماذا يحرمه هو     
  أن الطلـب  بمـا تقـدم آنفـاً      ا أفهمناه  مع أنن   ^أهل البيت 

الـصورة التـي ال يلـزم منهـا        نما هو على    إهم  الموجه منا إلي  
 من األدلة أورده والرد بما فاالعتراض. التفويض وال الشرك 

                                                
  ١٥أية سورة الملك  -١٦



        ............................ 
 ال نجـد فـي أنفـسنا        كما ذكرنا آنفاً و    هو مما ال موجب له    

  .وال نريد الفضول من الكالم  ،حاجة للرد عليه

  
  
  
  
  
  
  



        ............................ 






 

 

فإن المعجز بحسب  واضح تحكمهذا منه كالم فيه  
 ال بذلكاللغة هو ما يعجز البشر العادي عن اإلتيان بمثله و

  .  من النبي أو اإلماميكون صادراً إال

 ما عليه  )الحق أحق أن يتَّبع  (قد ذكرنا في كتابنا و  
  ×من لزوم كون اإلمام  + ومنهم المفيدعلمائناع اجمإ

وعلى يتميز به عن غيره ، قادراً على إقامة المعجز ليعرف و 
المعجز على خصوص ما يخرج على هذا ال يختص إطالق 

ذلك مخالفة الشيخ نصير ، وال يضر في   |يد النبي
وله ال يبتني على حجة ملزمة الدين الطوسي في ذلك ألن ق

 وعدم  بهواختصاصه  إلى هذا المعنىبصرف لفظ المعجز



        ............................ 
 هذا على أن الحاجة  ، ×استعماله فيما يصدر من اإلمام
 والتي هي معرفة النبي  |في صدور المعجز من النبي

م لنا معرفته  حيث يلز ×هي بنفسها موجودة في اإلمام
 إذا العقل يحكم بوجوب  |كما يلزم لنا معرفة النبي

 لتتم بها الحجة على الناس وال طريق إلى  ×معرفة اإلمام
 إال بالنص وإقامة المعجز وحيث أن النص  ×معرفة اإلمام

يعتريه الغموض ببعد الزمن وقد يضيع مضافاً إلى انه ال قد 
  فال بد أن يكون اإلمامينفع المعاند فينحصر األمر في المعجز

 في معرفته إلى  ×اإلمامحاجة وألن ، قادراً عليه × 
 إلى المعجز وحاجتنا  في معرفته |المعجز كحاجة النبي

  إلى المعجز كحاجتنا في معرفة النبي ×في معرفة اإلمام
 ولزوم تحصيل المعرفة لهما بالمعجز،  إلى المعجز |

يكاد يشك فيه أحد وال وتوقفها عليه هو أمر بين واضح ال 
  . الضرورة له اقتضاءفي 



        ............................ 
 جمهور العلماء باتفاق االستداللوبالجملة ان رفضه   

 وأن ما  قادراً على المعجز ×على لزوم أن يكون األمام
ه على قول يفي نف واعتماده يصدر منه في ذلك يسمى معجزاً

نه واحد ولم يبنى قوله الشيخ نصير الدين الطوسي مع كو
 وهل هو  واضحه تحكمقاطعة في حجةوال  ظاهر على دليٍل

  ) .بائي تجر وبائك ال تجر  (إال كقول القائل 

 المعجز بما باختصاص لو تنزلنا جدالً وقلنا أنناعلى    
هو الذي يحقق   فلنا أن نسأل ما|يظهر على يد النبي 
الولي فإن كان الذي  بااختصاصه  هذاالكرامة الذي يدعي
هو الوجه  فما  من األعجازشيءليس فيه  يحققها فعلٌ عادي

 وإن كان يعد مما فيه إعجاز فهو بالكرامة تهفي تسمي
مصداق للمعجز فلماذا ال يرضى أن يسميه معجزاً ويسميه 

 ما ذاك إال تحكم في القول  ×كرامة بالنسبة إلى األمام
الصحيح هو أن أجل   ،وسيعود النزاع بيننا فيه إلى نزاع لفظي

 يسمى معجزاً كما مرا آنفاً في  × األمامما يصدر من



        ............................ 
  كتابنا في استعرضناها العلماء التي أقوالالروايات وفي 

   .)الحق أحق أن يتَّبع (

  

 



        ............................ 












 

 

، إذ ما هو الموجب  لتفاهة الفكر ، يا لتفاهة القولاي
 قادراً على المعجز  ×زم بين كون اإلماملدعوى التال
ولنا أن نجيب ..  لمنع تفجير حرمه الشريف  لهواستعماله

أهللا أقدر على : بالنقض فنقول على جهة التساؤل اإلنكاري
الدفع أو اإلمام ، فلماذا لم يدفع اهللا جيش يزيد وجيش 
الحجاج عن رمي البيت الحرام بالمنجنيق وإحراقه ، مع 

وعدم رضاه بهتك حرمته ولم يمنع القرامطة من قدرته عليه 



        ............................ 
 أجل ليس األمر كما توهمه هذا الرجل سرقة الحجر األسعد

  الحقيقة هي أن هللا تعالى حكمة فيما يفعل وما يأمر  بل،
جل ذلك قدرته في شيًء إال على وفقها وألبفعله فال يجري ب

كننا نراه في مورد آخر حين  وللم يصد المعتدين عن بيته
تضت الحكمة حفظ بيته عن أبرهة الحبشي أرسل عليه اق

طيراً أبابيل فأهلكه وقومه فهو سبحانه وتعالى في فعله وتركه 
 ذلك تابعون له في  ^ وأهل البيتيراعي الحكمة دائماً

  ، و مما هو موافق للحكمة فال يفعلون إال ما أذن فيه وأمر به
بالمعجز  القتل عن نفسه  ×لم يدفع أمير المؤمنينلهذا 

معاويةَ بالمعجز عن الدخول إلى  ×ولم يدفع الحسن 
الكوفة ويخلص نفسه عن االضطرار للصلح ولم يدفع 

 القتل عن نفسه مع قدرته عليه بالمعجز× الحسين 
 لعنه اهللا عن حرث قبره ومنع المتوكلوكذلك لم يدفع 

فال غرابة في  ،  كل ذلك مراعاة لما يأمر به اهللا بحكمتهزواره



        ............................ 
 ولم يقم المعجز منهما   يقع التفجير في حرم اإلمامينأن

  .لمنع وقوعه 

أجل ال مبرر لدعوى التالزم بين القدرة على إقامة 
  . المعجز وبين استعماله 

 كان كل من كان قادرا على المعجز يلزم أن وإال لو
يستعمل المعجز للداللة على قدرته عليه لتغير التاريخ 

 مع أن ^  على أهل البيتوتغيرت األحداث التي جرت
ذلك لم يحصل وال مالزمة بين عدم حصول ذلك منهم وبين 

  .قول بأنهم غير قادرين على المعجز ال

بل نقول هم قادرون عليه ولكنهم ليسوا بمأمورين 
  إاليكونال ألن استعمالهم له  و.باستعماله في تلك األحوال 

  .امته لو أذن فيه ما تخلفوا عن إقبإذن اهللا تعالى ف



        ............................ 
وإنما لم يأمرهم تعالى بإقامة المعجز لدفع القتل 
عنهم ألنه شاء بحكمته أن تجري األمور في الحياة الدنيا 

لنصر أنبيائه منه بأسبابها الطبيعية ولذا لم يستعمل القدرة 
  :ورسله إالَّ ألربعة منهم 

حيث صير له األرض طوفاناً  × نوح: األول 
  . في السفينة وأغرق قومه وأنجاه ومن معه

حيث أنجاه من نار نمرود  ×إبراهيم : والثاني 
  .وصيرها عليه برداً وسالماً 

، حين حاصره  × موسى بن عمران : والثالث 
فرعون بجيشه فأمره اهللا أن يضرب البحر بعصاه فتشعب 
وصار طرقاً ، وسلك منها ونجا ، وتبعه فرعون فأطبق البحر 

  .عليه وأغرقه وقومه 



        ............................ 
 اهللا حين تتبعه بنو إسرائيل فألقى × عيسى : والرابع

شبهه على بعضهم فأخذ وصلب ورفع اهللا عيسى إليه وأنجاه 
  . من الصلب 

فتركهم يمارسون الحياة مع  ^ أما بقية األنبياء
وعلى نظام ترتب المسبب على السبب األسباب الطبيعية 

 وقطع رأسه بالمنشار ، ودفن  ×فتعرضوا للقتل فقتل يحيى
يوم أحد  | األنبياء أحياءاً ، وتعرض الرسول بعض

للخطر فوقع في الحفيرة وكسرت رباعيته مع أنه كان قادراً 
على الدفاع عن نفسه بالمعجز ، بل وكان قادراً على االنتصار 

  . على وجهها الطبيعي  ويجري معهاولكنه بقي يساير األمور

يه أجل إن اهللا ال يجري أمراً إال مع علمه بالمصلحة ف
فلم يفرض في  للحكمة التي أرادها كما أسلفنا وموافقته

جري الممارسة فيها لشؤونها على الوجه الخارق تالحياة أن 
نما يسيرون في هذا إ^  وكذلك أهل البيت للعادة دائماً



        ............................ 
الخط وفي هذا االتجاه فال يفعلون إال ما هو موافق للحكمة 

فما أورده هذا ،  مما أذن اهللا لهم في فعله  أنهوما يعلمون
الرجل علينا من األشكال هو أوهى من بيت العنكبوت ولو 
تأمل فيما يقول ال استحى من إيراده علينا ولم ينطق بهذا 

  . القول التافه 



        ............................ 








 

 

  :أن علم الغيب يطلق على فردين من العلم  

الذي هو عبارة عن العلم باألشياء علم الغيب : األول 
 ، وهذا الفرد  يعلم بها بذاته بلواإلحاطة بها من غير واسطة

، ومن المجمع عليه عدم م هو مما يختص باهللا تعالىمن العل
   .المخلوقإمكان نسبته إلى 

  يحصل هوهو علم الغيب الحصولي ، والذي: الثاني 
وهذا الفرد  من قبل اهللا تعالى شأنه بطريق الوحي أو باإللهام
 ومما إلمام ،من العلم هو الذي نقول بإمكان حصوله للنبي وا



        ............................ 
يشهد لتقسيم العلم إلى قسمين ولثبوت علمهم بالغيب ما في 

 إن هللا  >:يقول× قال سمعت أبا جعفر : صحيحة ضريس 
علم مبذول وعلم مكفوف ، فأما المبذول فإنه ليس : علمين 

أمــا . مـن شــيء تعلمــه المالئكــة والرسـل إال نحــن نعلمــه   
الكتاب ، إذا   المكفوف فهو الذي عند اهللا عز وجل في أم          

    . <خرج نفذ

 في  عليه+ وما يمكن حمل كالم شيخنا المفيد 
 والذي هو هو األول ^إنكاره ثبوته ألهل البيت 

 علم الغيب  وهو دون الثاني كما في الروايةالمكفوف
الحصولي الذي يحصل من قبل اهللا والذي يعبر عنه في 

لت الرواية  قد د، لوضوح أن الفرد الثانيالمبذول ب الرواية
األنفة الذكر على ثبوته لهم على أنه قد دلت اآليات القرآنية 

                                                
   ..٤ ، ٣ ، ١ ح٢٥٥ ص ١الكافي ج -١٧



        ............................ 
 ومنهم الرسول ^ قبل ذلك على ثبوت علم الغيب لألنبياء

  :  |األعظم

 يظِْهر علَى غَيِبِه عاِلم الْغَيِب فَال  { قوله تعالى  :أولها
ك ِمن بيِن يديِه  مِن ارتَضَى ِمن رسوٍل فَِإنَّه يسلُِإالأَحداً  

  . }وِمن خَلِْفِه رصَداً 

ذَِلك ِمن أَنباء الْغَيِب نُوِحيِه  {: قوله تعالى  : وثانيها
 ِإلَيك{، وهذه اآلية صريحة في إمكان إسناد علم الغيب 

  .للرسول  

قوله تعالى في مـا حكـاه عـن عيـسى عليـه           : ها  لثثاو   
وأُنَبئُكُم ِبما تَأْكُلُون وما  { :من قولهوعلى نبينا وآله السالم 

تَــدِخرون ِفــي بيــوِتكُم ِإن ِفــي ذَِلــك آليــةً لَّكُــم ِإن كُنــتُم  

                                                
   .٢٧أية سورة الجن  -١٨

  .٤٤ أية سورة آل عمران  -١٩



        ............................ 
ِمِنينؤم{،            وهذه اآلية كأختها صريحة فيمـا نقـول مـن 

  .إسناد علم الغيب لغير اهللا تعالى 

ِبـي ِإلَـى بعـِض      وِإذْ أَسر النَّ   {: قوله تعالى    : رابعهاو
            ـضَهعب فـرِه علَيع اللَّه هرأَظْهأَتْ ِبِه وا نَبِديثاً فَلَماِجِه حأَزْو
وأَعرضَ عن بعٍض فَلَما نَبأَها ِبِه قَالَتْ مـن أَنبـأَك هـذَا قَـالَ          

 الْخَِبير ِليمالْع أَِنينَب{ ،أخبر بما أن النبي صوهذه تشهد ب 
  .هو أمر غيبي

 مـضافا   فيدل عليـه   ×أما ثبوت علم الغيب لإلمام    
×  اإلمام الهادي     قول  من الرواية المتقدمة   إلى ما ذكرنا  

واصطفاكم بعلمه ، وارتضاكم لغيبه ،  : (في زيارة الجامعة 
  ) .واختاركم لسرِّه ، 

صحيحة عبد اهللا بن جنـدب عـن    ويدل عليه كذلك    
أمناء اهللا في أرضه ، عندنا علم الباليا  فنحن  > : × الرضا  

                                                
   .٤٩أية سورة آل عمران  -٢٠

   .٣أية سورة التحريم  -٢١



        ............................ 
 ، وإنـا لنعـرف   اإلسـالم والمنايا ، وأنساب العرب ، ومولـد   

  .... < ، وحقيقة النفـاق    اإليمانالرجل إذا رأيناه بحقيقة     
 أنـه   ×عن أبي عبد اهللا     صحيحة عبد اهللا بن سنان      ومثلها  

د ولقد كتبنا في الزبور من بع: " سأله عن قول اهللا عز وجل 
 الـذكر عنـد اهللا ، و      > : ما الزبور وما الذكر ؟ قال       " الذكر    

الزبور الذي انزل على داود ، وكل كتاب نزل فهو عند أهل 
   . <العلم ونحن هم

 عالم بالغيب دليلٌ آخر  ×ولنا إلثبات كون اإلمام
 علـى األمـة وخالفتـه عليهـا       ×أن زعامة اإلمام  ، تقريره  

 علـى رعيتـه بـل هـي أوسـع          ليست على حد زعامة الملـك     
 لزوم النظر والمراقبة  × يكون به على اإلماموأشمل بحٍد

ألحوال أمته ولحاظها فـي  شـؤونها و مـا يجـري منهـا فـي         
سلوكها مع بعضها البعض في كل زمـان ومكـان بحيـث ال      

                                                
   .١ ح ٢٢٣ ص ١الكافي ج -٢٢

   .٦ ح ٢٢٥ ص ١الكافي ج -٢٣



        ............................ 
يغيب عنه من أمورها شيء حتى يحقق بذلك الرعاية الالزمة 

 مـا    ×يكـون لإلمـام   وهذا يقضي بلـزوم أن      ،  ألمته   يهعل
ولـيس ذلـك إال علـم       ، يمكنه من ذلك ويجعله قادراً عليه       

 في القيام بشؤون إمامته      ×الغيب فيثبت بذلك أن اإلمام    
  .يلزم أن يكون عالماً بالغيب 

ضــريس الكناسـي قــال  ويـشهد لمـا قلنــاه صـحيحة    
 أترون ان اهللا تبارك وتعالى      >: يقول    ×سمعت أبا جعفر  

ه علـى عبـاده ثـم يخفـي عـنهم أخبـار             افترض طاعة أوليائ  
السموات واألرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم 

 وهذا الرواية تدل على أنه ليس من  ! <مما فيه قوام دينهم
الجائز على اهللا أن يفترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي 

فإذا كان األمر في أخبار ، عنهم أخبار السماوات واألرض 
  ذلك وأنه ال يجوز إخفائه عـن اإلمـام          واألرض اتالسماو
  على اإلمامم فكيف بأحوال األمة التي يكون من الالز×

                                                
  . ٤ ح ٢٦١ ص ١الحظ الكافي ج -٢٤



        ............................ 
 ال يجوز إخفائها عنه بل بأنه رعايتها إذاً البد أن يقال     ×

أن الرواية تدل على ذلك بمنطوقها فأن أخبار األرض يدخل 
لعلم  أمته وبذلك يثبت أنه البد له من ا        بأحوالفيها األخبار   

  .بها وال يمكنه من ذلك إال علم الغيب فهو إذن عالم بالغيب 
ويضاف إلى ذلك أن علم الغيب هو احد ما يتحقق به 
المعجز فكما يكون المعجز بالفعل الخارق للعـادة كـذلك          

وألجـل ذلـك تـرى    ، يكون باألخبار الغيبي الخارق للعادة      
أَنِّـي  { أحتج  بهما معـاً لنبوتـه فقـال           ×عيسى بن مريم    

أَخْلُق لَكُم من الطِّيِن كَهيئَِة الطَّيِر فَأَنفُخُ ِفيِه فَيكُون طَيراً ِبِإذِْن 
اللِّه وأُبِرئ األكْمـه واَألبـرصَ وأُحِيــي الْمـوتَى ِبـِإذِْن اللّـِه              

 ذَِلـك   وأُنَبئُكُم ِبما تَأْكُلُون وما تَدِخرون ِفي بيوِتكُم ِإن ِفي        
 ِمِنينؤِإن كُنتُم م ةً لَّكُمآلي{

فالدليل الذي يثبت به كون ،  
  قادرا على إقامة المعجز يثبت بـه كونـه عالمـاً           × اإلمام

  .بالغيب 

                                                
   .٤٩أية سورة آل عمران  -٢٥



        ............................ 
 على إمكان نسبة علم الغيب     االستداللهذا كله في    

  وكونهم عالمون بالغيب وأما الوقوع ،^ إلى أهل البيت
الرسول  أخبر قد بالغيب فهمخبارإ  منرد وما  فيشهد لهفعالً

 بمن يقتل من المسلمين ومن المشركين في غزوة بدر |
 ^  إخباره بما يجري على أهل بيته ومثلهقبل وقوع القتال

أن الـذل يـدخل بيتهـا ،        بـ   ÷من بعده وإخباره عـن ابنتـه      
وإخباره بما يجري عليها ، وأنها أول أهل بيته لحوقـاً بـه ،              

ته عموماً أنتم المستضعفون من بعدي وإخباره وقوله ألهل بي
 في محرابه ، وعن قتل الحسن      × عن قتل أمير المؤمنين   

 في طف كربالء وإخبـاره عـن          × وقتل الحسين  ،× 
قتل عمار وأنه تقتله الفئة الباغية وأن آخر شرابه ضياح من 

 وإخباره باإلمام  بطوس ، ×لبن ، وإخباره عن دفن الرضا
  الزهراءتر وأخب، دولته في آخر الزمان وقيام× المهدي 

 عن وقعة الحرة قبل حدوثها بخمسين سنة تقريباً حيث ÷
قالت فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم تجعل فيأكم «



        ............................ 
×   أمير المـؤمنين    وأخبر علي  < زهيداً وجمعكم حصيداً  

بـأن   «سعد بن أبي وقاص     ل  وقال  ×بمقتل ولده الحسين  
 وأخبـر باسـتيالء     <  ×لده الحـسين  في بيته سخالً يقتل و    

معاوية على الحكم من بعده وأخبر بمقتل ميثم وصلبه على 
جذع نخلة وأخبره بالنخلة التي يصلب عليها وأخبر بمقتل         
حجر وأصحابه وأخبر  ، وأخبر بعدد من يقتل في النهروان 

نجو من الخوارج عشرة من الخوارج ومن أصحابه وأنه ال ي
كلعقة  >عشرة وأخبر بإمرة مروان وأنها وال يقتل من أصحابه 

، وأخبر بخالفة أبنائه األربعة وأخبـر بخالفـة     < الكلب أنفه 
ولـه فـي    ، بني العباس وعدد الخلفاء فيها وذكرهم بكناهم 

نهج البالغة خُطب تسمى خطب المالحم قد ضمنها الكثير 
 بقتله وقال في  × ، وأخبر الحسينمن اإلخبارات الغيبية  

ته كأني بأوصالي هـذه تقطعهـا عـسالن الفلـوات بـين           خطب
 ضَِرتُ واخبر عن قتله وسبي نسائه حين أعالنواويس وكربالء

شاء اهللا أن يراني قتيال ويـراهن     >عليه في حملهن معه فقال      



        ............................ 
 بموته ودفنه بطوس وأنها  × وأخبر اإلمام الرضا، <سبايا 

× هادي   وأخبر اإلمام ال    ،ستكون مختلفاً لشيعته وزواره   
  قرأ هذه اآليـة    حينبهالك المتوكل لعنه اهللا بعد ثالثة أيام        

تَمتَّعـواْ ِفـي داِركُـم ثَالَثَـةَ أَيـاٍم ذَِلـك وعـد غَيـر                 { : فَقَالَ
، وأخبر اإلمام المهدي فقتل بعد ثالثة أيام  ..} مكْذُوٍب

 في آخر توقيع له بموت علي بن محمد السمري السفير #
 ع بعد أيام من توقيعه ومات السمري كمـا قـال اإلمـام            الراب
×.   

وأخبر بقية المعصومين بإخبارات غيبية جمعها السيد 
وهـذه  .  قده في كتابه مدينة المعـاجز        +هاشم البحراني 

          علـى ردهـا     مجموعة من األخبار الغيبيـة فهـل يجـرأ أحـد 
إن مـن   .. على أساسـها  بالغيب ^وإنكار علم أهل البيت  

  . لهو مكابر عنيد ينكر ذلك

                                                
   .٦٥أية سورة هود  -٢٦



        ............................ 
والعجب من هـذا الرجـل كيـف ينـسب إلـى شـيخ              

 بالغيـب وهـو      ×  إنكار علم اإلمـام     + الطائفة المفيد 
  مـن  بما قدمناه إحاطتهشيخ الطائفة في جاللته وعلمه ، مع        

البالغة فـي     عنهم ةصادراإلخبارات ال و  اآلنفة الذكر    األدلة
أليس تلك  ..  البعيد عدم علمه بها منإذشهرتها حد اليقين 

يـضحك   مما  +شيخ المفيدال إلى   تلك النسبة   و الدعوى
  في إنكارِ   +  المفيد  الشيخ فالالزم حمل كالم  ،ى  لكالث
 لمعنى األول وهو علم الغيب بـال واسـطة         الغيب على ا   علِم

  أن علم الغيب إذا قلنا بشمولهما نقوليؤيد و،  كما قلنا سابقاً
ادة فهو يحصل حتى من هو مستور بحسب الع للعلم بكل ما

 كالكشف الحاصل بعلم الجفر وبالرياضـة        ×غير اإلمام 
الروحية والحاصل بتزكية النفس كما فـي العلـم الحاصـل           
ألهل العرفان والحاصل بالخيرة الكاشفة والحاصل بالحساب 
والتنجيم والكهانة إلى غير ذلك مما يعد أخباراً عن األمـر           

   .الغائب



        ............................ 
 الذي هو ليس    لإلنسانل  فإذا كان علم الغيب يحص    

 الذي هو خلفية اهللا في األرض       ×بإمام فما ظنك باإلمام   
  ×خصوصاً بما أفدناه من البيان وأثبتنا به حاجـة اإلمـام          

  .الرعاية التامة لألمة عليه علم الغيب في إمامته التي تستلزم ل
  
  
  
  
  

  



        ............................ 


 




 

 

ليته لم يفتح هذا الملف بيننا وبينه ، وتركه مغلقـاً ،             
فإن فتحه سيشرفنا على الخالف الواقع فيهـا خـصوصاً مـن          

رها في اإلقامة ، مما تعمد على ترك ذكالبعض وإصراره الم
 ^قـد يفــسره الــبعض باألخــذ فــي الــوالء ألهــل البيــت  

معتقده وإما بالجانب األضعف إما مسايرة للغير ومتابعة له في 
 ذلـك مـا ال يخفـى مـن سـوء الـسمعة         مجاملة له فيه ، وفي    

خصوصاً إذا صدر ذلك من شخص يرى نفسه مرجعاً وكان 
كـون قــدوة   وهـو فـي هــذا الموقـع أن ي    بــهمـن المفتـرض  

للمتشرعة في الحفاظ على السنن ، وهذا واضح إذا أخـذنا       



        ............................ 
بعين االعتبار أن اإلصرار على تعمد ترك الشهادة الثالثة سواء 
في األذان أو اإلقامة يعد مكابرة بعد ما استفاض من األدلة       
على استحبابها في نفسها ، بل وذهاب بعـض الفقهـاء إلـى             

يضفي س أنهوال بنحو الجزئية ؛ مة استحبابها في األذان واإلقا
تركها عليه في هذا الحال ظاهرة عدم االهتمام بالمستحبات 
ويؤكد ذلك أننا لم نر أحداً ممن عاصرناه من أئمة الجماعة 

  .عندنا من أهمل ذكرها سواء في األذان أو في اإلقامة 
ال ينبغي أن يفهـم منـا أو يـسجل علينـا أننـا نقـول             و

واإلقامة بنحو الجزئية ليأخذ علينا في باستحبابها في األذان 
ذلك ، فإننا ال ندعي كونها جزءاً من األذان أو اإلقامة ، وإن 
أمكن استفادة جزئيتها من بعض األخبار الـضعيفة الـسند ،           

 بعد ثبوت استحبابها في نفـسها بـل فـي    -إنه   : لكننا نقول   
 ال مبرر لـه لتـرك       -األذان واإلقامة على رأي بعض الفقهاء     

كرها مع أن االعتبـار يقـضي بلـزوم المحافظـة عليهـا إذا              ذ
لوحظ في ذلك رجحانها في نفسها لكونها من شعائر اإليمان 



        ............................ 
 والوالء لهم وهذا مما ال يخفى على أحد        ^بأهل البيت 

فإن في تكرار الشهادة لهـم فـي كـل يـوم عنـد الـصلوات                
الخمس في األذان واإلقامة ذلك فيه تأكيد على الثبات على 

̂ والء لهمال   .، وهذا بدوره يضفي عليها عنوان الرجحان  
ال ! هل يقول أحد بحسن تركه ؟:  وما ظنك بالراجح 

  .أظن عاقالً يتفوه بذلك 
أنه لو ترك التعرض  للـشهادة  : فالمتحصل من ذلك    

 الثالثة في خطابه لكان ذلك أولى وأصلح له وأحفظ لكرامته
ولربما في الفعـل  ل وكرامة سلفه الذي يقتفي أثره في القو    

  . لم نرى بدا من التعرض له في الرد الكنه حيث ذكره . أيضا
 مـن  +إن مـا نقلـه عـن شـيخنا الـصدوق         : فنقول  

إنكاره لها إنما يحمل على إرادة ذكرها في األذان واإلقامة 
بنحو الجزئية ال مطلقاً ، فال يضر إنكاره بما نقول نحن من            

ا في األذان واإلقامة بداعي     استحبابها في نفسها واإلتيان به    



        ............................ 
 النفسي الثابت لها بنحو مطلق ، والذي هو أولى االستحباب
  .من تركها 

  



        ............................ 








 

 

سيحرجني بذلك كأن هذا الرجل ظن بكالمه هذا أنه
 فـي   وها أنا ذا أقولها في الجواب بصريح القول غير متردد         

 فـي اعتقادهـا     ويعارضـها   بأن من يقف في وجه األمة      ذلك
 على إقامة المعجز  قادراً |وقولها بلزوم أن يكون النبي

 تعـالى هـو مـن    مـه اهللا واعتقادهـا بأنـه يعلـم الغيـب بمـا علَّ     
 فـي   معارضـاً لهـا   ومن يقف في وجه الطائفـة ،المشككين  

 يلزم أن يكـون قـادراً علـى إقامـة       ×اعتقادها بأن اإلمام  
 وطلـب   × باإلمامةالمعجز وفي اعتقادها بجواز االستغاث   
المعنى الذي ذكرنـاه    قضاء الحوائج منه بل وطلب الرزق ب      



        ............................ 
سابقاً  بعد قيام الدليل الصحيح والحجة القاطعة على ذلك           

وال أخاف الحرج ،  كذلك لهو من المشككين كما أسلفنا 
  . علي فيما أقول

  
  
  
  

 



        ............................ 
 

 

    يـــــا علـــــي الفخـــــار يـــــا قمـــــة المجـــــد
  ويـــــا فـــــارس الـــــوغى لـــــدين النبـــــيِّ  

    م الهـــــدى ويـــــا عمـــــد الديــــــيـــــا إمـــــا
  وصــــــي ـــــــن ويــــــا ركنــــــه وخيــــــر  

ــه البـــــاب    أنـــــتَ للمـــــصطفى وأنـــــتَ لـــ
  

  
  لعلــــــــٍم يبــــــــدو بــــــــشأٍن علــــــــيِّ     

ــوِس والءٌ   ــاهر النفـــــ ــي طـــــ ــك فـــــ     لـــــ
  نقيــــــــــاد لنهجــــــــــك العبقــــــــــريِّاو  

    عابنــــــــا العــــــــاذلون أمــــــــا نناديــــــــك
ــٍق زريِّ     ــدو بنطــ ــساٍن يبــ ــح لــ ــا ويــ   ويــ

ــا  ــين نطقنـــــ ــشرك حـــــ ــمونا بالـــــ     وصـــــ
   )  قــــول المحــــب الــــوليِّ  ) يــــا علــــي  



        ............................ 
    مـــــــالهم بالجفـــــــا يجـــــــورون فـــــــي    

ــيِّ    ــٍي نقـــ ــؤمن زكـــ ــى مـــ ــول علـــ   القـــ
ــاالةً   ــد مغـــــ ــِب ال يريـــــ ــاهِر القلـــــ     طـــــ

ــاٍد دنــــــــيِّ      وال لــــــــج فــــــــي اعتقــــــ
 ) ــي ــا علـــ ــة الحـــــب ) يـــ ــا لهجـــ     يقولهـــ
ــيِّ     ــاٍل زكـــــ ــي مقـــــ ــب فـــــ   وال عيـــــ

    وســــــــيبقى مــــــــردداً مــــــــدة العمــــــــر
ــشَ   ــذ وال يخــــ ــن عــــ ــريِّ مــــ   وٍل جــــ

ــر   ــال يـــــ ــوالء فـــــ ــة الـــــ ــا نغمـــــ     أنهـــــ
ــقيِّ      ــٍب شـــــ ــا إال بقلـــــ ــب عنهـــــ   غـــــ

   بــــــــاركوه قــــــــد فــــــــاه بــــــــالمنطق     
ــق    ــصفيِّ  الحــــ ــالوالء الــــ ــوه بــــ   وهنــــ
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 إلى  مع هذا الرجل انتهينا في حوارنا قدناال يخفى أن
   :ثالثنتائج 

ع أنه قد ثبت بالدليل النقلي والعقلي وإجما: األولى 
 قـادراً   ^علماء الطائفة إال من شذ لزوم أن يكون اإلمام      

  .على إقامة المعجز 
 بالغيب بموجب  |أنه قد ثبت علم النبي: ة نيالثا

اآليات الدالة على ذلك و بموجب اإلخبارات الغيبة الصادرة 
 يقـين واستفاض حتى بلـغ حـد ال       منه والتي اشتهر صدورها   

 ون يعلمـ ^األئمـة  وثبت كذلك أن ، بها الموجب للعلم   
  وغيرها وبموجب  ت ما أوردناه من الروايا    الغيب بموجب ب

والتي اشتهر صدروها  ^م  الغيبية الصادرة منهتاإلخبارا
  . يقينحتى بلغ حد ال

  
  



        ............................ 
  :أن االستغاثة على نحوين : الثالثة 
 وطلـب قـضاء   × استغاثة المـؤمن باإلمـام  : األول  

لوسائل الطبيعية مع الحاجة منه بالمعجز عند تعسر قضائها با
 بإقامتـه للمعجـز لـيس إال       ×اعتقاد المـؤمن بـأن األمـام      

واسطة في الفيض وأن الفيض يكون من اهللا بإذنه و بقدرته 
  .وهذا النحو هو جائز في نفسه وحالل وليس بحرام  

  ×استغاثة المغالي وهو من يعتقد بأن اإلمام: الثاني 
ي الخلق والـزرق أو أن   فهو اهللا أو أن اهللا فوض إليه األمر   

في الخلق والرزق فيخلق كما يخلق اهللا   له  اهللا جعله شريكاً    
ويرزق كما يرزق وبإرادته وبقدرته المستقلة عن إرادة اهللا 

 هـذا مـا     وقدرته وهذه االستغاثة تستلزم الكفر فهي محرمة      
   .أردنا إثباته في هذه العجالة لينتفع به

دعوانا أن الحمد آخر و > ونقول وبذلك نختم كتابنا  
سبحان ربك رب العزة عما يـصفون        >  ..< هللا رب العالمين  

   .< وسالم على المرسلين والحمد هللا رب العالمين



        ............................ 
الخميس الثامن من جمادى الثاني لسنة ألف وأربع           

مائة وتسعة وعشرين للهجرة النبوية على مهاجرها وعلى آله 
  .أفضل التحية والسالم 

  
 المؤلف
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y 

  ٥  ةالمقدم
  ١١  المدخل

  ١٣  النقطة األولى
  ١٥  النقطة الثانية
  ٣٨  النقطة الثالثة
  ٤٥  النقطة الرابعة
  ٤٩  النقطة الخامسة
  ٥٥  النقطة السادسة
  ٦٨  النقطة السابعة
  ٧٢  النقطة الثامنة

  ٧٤  عندما تنطق العقيدة بلسانها الصادق
  ٧٦  نهاية المطاف

  ٧٩  الفهرس
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