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معجزات األئمة وداللتها على اإلمامة عند الشيعة االثني 
عشرية )عرض ونقد( 

د. إيمان صالح سالم العلواني

امللخص: 
البحــث بعنــوان: معجــزات األئمــة وداللتهــا علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــي عشــرية 

)عــرض ونقــد(. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

من أسباب اختيار البحث: 

١- ملــا رأيــت مــن اهتمــام الكثــر مــن الباحثــن أبدلــة اإلمامــة الــي يعرضهــا االثــي عشــرية 
يف كتبهــم بصــورة إمجاليــة، أردت أن أتفــرد مبناقشــة دليــل املعجــزات؛ ملــا لــه مــن أمهيــة كبــرة، 

ومكانــة عاليــة عنــد عامــة الشــيعة. 
٢- ســلطت الضــوء علــى دليــل املعجــزة ابعتبــاره طريــق مــن طــرق إثبــات اإلمامــة عنــد 

اإلماميــة االثــي عشــرية. 

حمتوايت البحث: وفيه مقدمة، ومتهيد، ومباحث رئيسة، ومطالب، وخامتة. 

أمــا املقدمــة ففيهــا: أمهيــة املوضــوع وســبب اختيــاره، واملنهــج العلمــي املتبــع يف كتابــة 
البحــث.  البحــث، وخطــة 

أما التمهيد ففيه: احلديث عن مكانة اإلمامة عند اإلمامية االثي عشرية. 
أما املباحث، فبياهنا اآليت: 

املبحث األول: تعريف املعجزة عند اإلمامية ومناذج من معجزات األئمة. وفيه مطلبان: 
املطلب األول: تعريف املعجزة عند اإلمامية االثي عشرية. 
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املطلب الثاين: مناذج من معجزات األئمة عند الشيعة. 
املبحث الثاين: دليل املعجزة على اإلمامة عند الشيعة االثي عشرية ونقده. وفيه مطلبان: 

املطلب األول: صورة دليل املعجزة وأقوال علماء الشيعة االثي عشرية فيه. 
املطلب الثاين: نقد دليل املعجزة على اإلمامة عند الشيعة االثي عشرية. 

مث اخلامتة: وذكرت فيها بعض النتائج الي توصلت إليها، وأمهها: 

١- جلــأ االثــي عشــرية إىل دليــل املعجــزات؛ النعــدام النــص علــى إمامــة بعــض أئمتهــم 
كعلــي بــن احلســن، أو كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن األخــوة، كأبنــاء اإلمــام الكاظــم، 

أو ملعرفــة اإلمــام الثــاين عشــر. 
٢- ضعــف دليــل املعجــزات الــذي اســتدل بــه االثــي عشــرية علــى مســألة اإلمامــة، 

الصريــح.  وللعقــل  الصحيــح،  للنقــل  مبعارضتــه 
٣- مل تقتصــر اإلماميــة االثــي عشــرية يف إثبــات دليــل املعجــزات لألئمــة، بــل أثبتوهــا 

كذلــك لســفراء اإلمــام الثــاين عشــر حممــد بــن احلســن العســكري. 

وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعن
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 The Imams’ Miracles and their Significance on
Imamate at (Twelver doctrine) Athnā’ashariyyah

Presentation and Criticism

Reasons for choosing the research: 

1- Since I saw the interest of many scholars in the
evidence of the Imamate presented by the Twelver doctrine 
Athnā’ashariyyah in their books in general, I wanted to 
discuss the evidence of miracles, because of its great 
importance among the majority of Shi’ah

2- I tried to highlight the evidence of the miracle as it was
one of the ways of proving the Imamate at the Imamiyyah 
Athnā’ashariyyah or Twelfth Imamate. 

Research Contents: 

It includes an introduction, preface, main chapters, 
discussions and a conclusion. 

The introduction includes the importance of the subject,

Dr. Eiman Saleh Salem Alelwani

 College of Da'wa 'Islamic Call' and Fundamentals of
Religion - Umm Al-Qura University
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the reason for its selection, the scientific method in the 
research, and the research plan. 

The preamble includes the position of the imamate at the 
Imamiyyah Athnā’ashariyyah. 

The chapters and topics as the following: 
Chapter I: the definition of miracles and examples of the 

miracles of the imams, and it has two topics: 
The first topic: Definition of miracle and its conditions - 

linguistic and terminological. 
The second topic: Examples of the Imamiyyah Athnā’ 

ashariyyah and Imams’ Miracles.
The second Chapter: The evidence of the miracle of the 

Imamate at the Imamiyyah Athnā’ashariyyah and and its 
critics. It has two topics: 

The first topic: The evidence of miracle and the says of 
Twelve Shi’a scholars in it. 

The second topic: Criticism of the evidence of the miracle 
of the Imamate at the Imamiyyah Athnā’ashariyyah.

Finally, the Conclusion: Where I’ve mentioned some of 
the results I’ve reached, and the most important of it are: 

1- The Imamiyyah Athnā’ashariyyah have resorted to 
the evidence of Miracles, because there is no provision of 
some of their Imams such as Ali Ibn Al-Husayn, or the will 
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is shared among a number of brothers, such as the sons of
 Imam Al-Kadhim, or to know the Twelfth Imam. 

2- The weakness of the evidence of Miracles, which 
is derived from the Athnā’ashariyyah on for imamate, by 
opposing the correct transmission and the clear mind. 

3- The Imamiyyah of Athnā’ashariyyah did not limit on 
the proof of miracles to the Imams, but they also proved them 
to the followers of twelfth Imam who is Muhammad ibn 
al-Hasan al-Askari. 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family 
and companions
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املقدمة:
احلمــد هلل رب العاملــن، والعاقبــة للمتقــن، وال عــدوان إال علــى الظاملــن، وأشــهد أنــال 
إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله خــامت النبيــن وإمــام املرســلن، 
قائــد الغــر احملجلــن، صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وأصحابــه أمجعــن ومــن تبعهــم إبحســان إىل 

يــوم الديــن.. أمــا بعــد. 

ـَـْوَم  فــإنَّ هللا b قــد أكمــل لنــا ديننــا أعظــم إكمــال، وأمتــه أبلــغ إمتــام، قــال تعــاىل: ﴿اْليـ
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوأمَْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمــِي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســاَلَم ِدينــًا﴾ )املائــدة/٣(. 

ــنة،  ومــا قُبــض رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال وظهــر يف األمــة مــن َضُعــَف متســكه ابلكتــاب والسُّ
فتشــعبت املســالك ابملســلمن، وظهــرت الفــرق واملذاهــب، وكان منهــا فرقــة: الشــيعة االثــي 
عشــرية، والــي أصبــح ظهورهــا -خاصــة يف العــامل اإلســالمي- واضحــاً، تقــوم هبــا دول تتبــى 
مــن ســلطان مســتخدمة قوهتــا  هبــا  تعــاىل  أنــزل هللا  مــا  بعقائــد  انتشــارها  عقيدهتــا، وتوســع 

السياســية واملاديــة الــي توصلــت إليهــا يف زماننــا احلاضــر. 

وقــد اســتدل الشــيعة االثــي عشــرية أبدلــة كثــرة نقليــة وعقليــة علــى معتقداهتــم، ومــن 
ضمــن األدلــة الــي اســتدل هبــا اإلماميــة االثــي عشــرية »دليــل املعجــزات« علــى عقيــدة مــن أهــم 

معتقداهتــم وهــي مســألة اإلمامــة. 

مشكلة البحث: 
يعد دليل املعجزات من األدلة املعتربة عند الشــيعة اإلمامية االثي عشــرية، وقد اســتدلوا 
بــه علــى عقيــدة مــن أهــم معتقداهتــم وهــي اإلمامــة، فيتوجــب دراســة أصــل هــذا الدليــل وصــوره؛ 

ليعــرف مــدى صحــة املدلــول مــن صحــة الدليــل عليــه. 

حدود البحث: 
اســتعراض نبــذة موجــزة عــن تعريــف املعجــزة لغــة واصطالحــا عنــد اإلماميــة ومنــاذج مــن 
املعجــزات املنســوبة لألئمــة، وبيــان أصــل داللــة املعجــزة علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــي 

عشــرية، ومــن مث نقــد هــذا الدليــل مــن عــدة وجــوه. 
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سبب اختيار البحث: 
١- انتشــار الفكــر اإلمامــي االثــي عشــري -والــذي ابت يشــكل خطــرا كبــرا علــى 
األمــة اإلســالمية- بصــورة تســتوجب علــى أهــل االختصــاص عــرض أدلــة املذهــب ومناقشــتها 

مناقشــة علميــة موضوعيــة. 
٢- ملــا رأيــت مــن اهتمــام الكثــر مــن الباحثــن مناقشــتهم ألدلــة اإلمامــة الــي يعرضهــا 
اإلماميــة االثــي عشــرية يف كتبهــم بصــورة إمجاليــة أردت أن أتفــرد مبناقشــة دليــل املعجــزات؛ ملــا 

لــه مــن أمهيــة كبــرة، ومكانــة عاليــة عنــد عامــة الشــيعة. 
٣- ســلطت الضــوء علــى دليــل املعجــزة ابعتبــاره طريــق مــن طــرق إثبــات اإلمامــة عنــد 

اإلماميــة االثــي عشــرية. 

منهجي يف البحث: 
١- املنهــج الوصفــي: ســأقوم حبــول هللا وقوتــه إبلقــاء الضــوء علــى تعريــف املعجــزة لغــة 
واصطالحــا مــن كتــب الشــيعة االثــي عشــرية، وبيــان داللــة املعجــزة علــى اإلمامــة عندهــم. 

٢- املنهــج التحليلــي: وبــه ســأقف علــى دليــل املعجــزة وصورتــه وداللتــه علــى اإلمامــة مــن 
خــالل أقــوال علمــاء املذهــب اإلمامــي االثــي عشــري. 

٣- املنهج النقدي: وهبذا املنهج سأنقد تعريف املعجزة عند الشيعة وكذلك استدالهلم 
بدليــل املعجــزة علــى اإلمامــة مــن عــدة وجوه. 

خطة البحث: 
وفيها مقدمة، ومتهيد، ومباحث رئيسة، ومطالب، وفهارس. 

أمــا املقدمــة ففيهــا: بيــان أمهيــة املوضــوع، ومشــكلة البحــث، وحــدوده، وســبب اختيــاره، 
واملنهــج العلمــي املتبــع يف كتابــة البحــث، وخطــة البحــث. 

أما التمهيد ففيه: احلديث عن مكانة اإلمامة عند اإلمامية االثي عشرية. 
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أما املباحث واملطالب فبياهنا اآليت: 
املبحث األول: املعجزة عند اإلمامية ومناذج من معجزات األئمة، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: تعريف املعجزة عند اإلمامية اإلثي عشرية.
املطلب الثاين: مناذج من معجزات األئمة عند الشيعة.

املبحــث الثــاين: دليــل املعجــزة علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــي عشــرية ونقــده، وفيــه 
مطلبــان: 

املطلب األول: صورة دليل املعجزة وأقوال علماء الشيعة االثي عشرية فيه.
املطلب الثاين: نقد دليل املعجزة على اإلمامة عند الشيعة االثي عشرية .

أما اخلامتة ففيها: أهم النتائج الي توصلت إليها يف البحث. 
وفهارس: وهي فهرس املصادر واملراجع وفهرس موضوعات البحث. 

هذا وأســأل الباري تبارك وتعاىل التوفيق والســداد واهلداية والرشــاد إنه ويل ذلك والقادر 
عليه.

التمهيد:
ــدُّ االعتقــاد  ــل ذلــك يـَُع اتفــق اإلماميــة علــى أنَّ اإلمامــة أصــل مــن أصــول الديــن؛ وألجـ

إبمامــة األئمــة مــن أركان اإلميـــان الصحيــح، وال يتــم إال ابالعتقـــاد هباعندهــم. 

فقــد روى الكليــي بســنده، عــن أيب جعفــر أنَّــه قــال: )بُــي اإلســالم علــى مخــس: علــى 
الّصــالة، والــزّكاة، والّصــوم، واحلــّج، والواليــة، ومل ينــاد بشــيء كمــا نــودي ابلواليــة، فأخــذ النّــاس 

أبربــع وتركــوا هــذه -يعــي الواليــة-()١(. 

ومنهــا مــا رواه خبــرب طويــل عــن زرارة، عــن أيب جعفــر أنَّــه قــال: )بـُـي اإلســالم علــى مخســة 
أشــياء: علــى الصــالة، والــزكاة، واحلــج، والصــوم، والواليــة... إىل أن قــال: أمــا أنَّ لــو رجــاًل 
قــام ليلــه، وصــام هنــاره، وتصــدق جبميــع أعمالــه بداللتــه إليــه مــا كان علــى حــق يف ثوابــه، وال 

كان مــن أهــل اإليـــمان()٢(. 
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ــال: )بُــي اإلســالم علــى مخســة أشــياء:  َــا، عــن أيب جعفــر أنَّــه قـ وبســنده عــن زرارة أيضـ
علــى الصــالة، والــزكاة، واحلــج، والصــوم، والواليــة. قــال زرارة: فقلــت وأي شــيء أفضــل؟ 

ــا مفتاحهـــن، والــوايل هــو الدليــل عليهــن...()٣(.  فقــال: الواليــة أفضــل؛ ألهنَّ

وروى أنَّ ســائاًل طلب من أيب عبد هللا أن يوقفه على حدود اإلميان، فأجابه: )شــهادة 
أنَّ ال إلــه إال هللا وأنَّ حممــداً رســول هللا، واإلقــرار مبــا جــاء بــه مــن عنــد هللا، وصــالة اخلمــس، 
وأداء الــزكاة، وصــوم شــهر رمضــان، وحــج البيــت، وواليــة ولينــا، وعــداوة عــدوان، والدخــول مــع 

الصادقن())(. 

ورووا عــن أيب عبــد هللا أنَـّـه قــال: )ُعــرج ابلنّــيّب -صلــى هللا عليــه وآلــه- الّســماء مئــة 
وعشــرين مــرّة، مــا مــن مــرّة إال وقــد أوصــى هللا b فيهــا إىل النّــيّب ابلواليــة لعلــّي، واألئّمــة مــن 

بعــده أكثــر ممّــا أوصــاه ابلفرائــض())(. 

وعــن موســى بــن جعفــر أنَّــه قــال: )مــا وّكــد علــى العبــاد يف شــيء مـــا وكــد عليهــم ابإلقــرار 
ابإلمامــة، ومــا جحــد العبــاد شــيئاً مــا جحدوهــا())(. 

ومبوجب هذه الرواايت جعلت اإلمامية اإلمامة كالنبوة! وكما يصطفي هللا -ســبحانه- 
من خلقه أنبياء، خيتار -سبحانه- أئّمة، وينّص عليهم، ويعلم اخللق هبم، ويقيم هبم احلّجة. 

أي أّن اإلمامــة -عندهــم- هــي الّنبــّوة، واإلمــام هــو النّــيّب، والّتغيــر يف االســم فقــط، كمــا 
يقــول بذلــك اجمللســي: )إّن اســتنباط الفــرق بــن النّــيّب واإلمــام مــن تلــك األخبــار ال خيلــو مــن 
إشــكال... وال نعــرف جهــة لعــدم اّتصافهــم ابلّنبــّوة إال رعايــة خــامت األنبيــاء، وال تصــل عقولنــا 

لفــرق بــن الّنبــّوة واإلمامــة())(. 

التوحيــد والنبــوة كمــا يقــول حممــد حســن آل كاشــفالغطا مــا نصــه:  واإلمامــة رديفــة 
ــا منوطــة  )الشــيعة تــرى أنَّ اإلمامــة أصــل مــن أصــول الديــن، وهــي رديفــة التوحيــد والنبــوة، وأهنَّ
ابلنــص مــن هللا ورســوله، وليــس لألمــة فيهــا مــن الــرأي واالختيــار شــيء، كمــا ال اختيــار هلــم 

يف النبــوة())(. 
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وتبعه اإلمامي اهلمداين يف كتابه »اإلمام علي بن أيب طالب«))(. 
ويقول اخلرازي: )إنَّ اإلمامة ابملعى الذي عند الشيعة هي كالنبوة...()١1(. 

ويقول عبد هللا شرب: )إّن مرتبة اإلمـامة كالنبوة...()١١(. 

مــا يف  ــاً وثيقــاً بــن النبــوة واإلمامــة، وأهنَّ وتبعهــم كذلــك حممــد رضــا املظفــر بعقــده ارتباطـ
مرتبــة واحــدة)١٢(. 

بــل وصــل األمــر عنــد بعــض االثــي عشــرية أبن جعلــوا مـــــنزلة اإلمامــة تعلــو منزلــة الــــــنبوة! 
كما يف الروايــــات الي أوردهـا الكليي)١٣(، والعــياشي))١(، واحلمري))١(، وهاشم البحراين))١(، 

والطهراين))١(. 

يقــول يف هــذا األمــر اخلميــي: )إنَّ مــن ضــرورات مذهبنــا أن ألئمتنــا مقامــاً ال يبلغــه ملــك 
مقــرب، وال نــيب مرســل.. وقــد ورد عنهــم )ع( أن لنــا مــع هللا حــاالت))١( ال يســعها ملــك 

مقــرب، وال نــيب مرســل())١(. 

ويقــول كاظــم احلائــري: )إنَّ الــذي يبــدو مــن الــرواايت أنَّ مقــام اإلمامــة فــوق املقامــات 
األخــرى -ماعــدا مقــام الربوبيــة- الــي ميكــن أن يصــل إليــــها إنســان()٢1(. 

املبحث األول: املعجزة عند اإلمامية ومناذج من معجزات األئمة 
املطلب األول: تعريف املعجزة عند اإلمامية اإلثين عشرية

أواًل: املعجزة لغة: 
املعجــزة لغــة اســم فاعــل مــن )اإلعجــاز(، وهــي مفــرد )املعجــزات( وهــي: مــا َأعجــزت 
اخلصــَم، أو: أُعجــز هبــا اخلصــُم عنــد التحــدي، واهلــاء للمبالغــة، ومسيــت بذلــك: لعجــز النــاس 
وقصورهــم عــن اإلتيــان مبثلهــا، وهــي خاصــة ابألنبيــاء، تقــول عجــز فــالن عــن قــول أو فعــل 

معــن، إذا حاولــه ومل يســتطعه، أو مل حياولــه العتقــاده عــدم اســتطاعته لــه)٢١(. 
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اثنيا: املعجزة اصطالحاً عند اإلمامية: 
يعــرف املرتضــى املعجــزة بقولــه: )الفعــل الناقــض للعــادة يتحــدى بــه الظاهــر يف زمــان 
التكليــف لتصديــق مــدع يف دعــواه. وقيــل: أمــر خــارق للعــادة مقــرون ابلتحــدي مــع عــدم 
املعارضــة. قلنــا: أمــر؛ ألن املعجــزة قــد تكــون ابملعتــاد، وقــد تكــون منعــا مــن املعتــاد، وقلنــا: 
مقــرون ابلتحــدي؛ لئــال يتحــد الطالــب معجــزة غــر حجــة لنفيــه، وليتميــز عــن االرهــاص 

والكرامــات. قلنــا: مــع عــدم املعارضــة؛ ليتميــز عــن الســحر والشــعبدة()٢٢(. 

ويعرفهــا لطلــف هللا الصــايف بقولــه: )ومــا أحســن قوهلــم يف تعريــف املعجــزة اهنــا خــرق عــادة 
أييت هبــا النــيب عنــد التحــدي وطلــب القــوم منــه اآليــة...()٢٣(. 

ويقــول عبــد اجلــواد اإلبراهيمــي: )املعجــزة عبــارة عــن األمــر اخلــارق للعــادة، تظهــر مــن 
مدعــى النبــوة إلرادة هللا، وتكــون دليــال علــى صــدق دعــواه... ومثــل هــذه اخلــوارق للعــادة ال 
ختتــص ابألنبيــاء، بــل رمبــا زود هبــا بعــض أوليــاء هللا، ولذلــك ال يصطلــح عليهــا كلهــا يف علــم 
الــكالم بــ  »املعجــزة«، واملعــروف أن يطلــق علــى مثــل هــذه األعمــال يف حالــة صدورهــا مــن 

غــر األنبيــاء »الكرامــة«())٢(. 

وحيصرها جعفر السبحاين كذلك يف النبوة عند تعريفه هلا))٢(. 

ولكــن علــي الــرابين الگلپايــگاين يــرد علــى كل مــن حيصــر املعجــزة يف األنبيــاء بقولــه: 
)ال ختتــص املعجــزة بدعــوى النبــوة، بــل يعمهــا دعــوى اإلمامــة وغرهــا مــن الدعــاوى اإلهليــة، 
كدعــوى املســلم إن شــريعة اإلســالم هــي احلــق دون غرهــا مــن الشــرائع، ويقــوم ابملباهلــة، 
فذلــك معجــزة البتــة، فالصحيــح يف تعريــف املعجــزة أن يقــال: »هــو الفعــل اخلــارق للعــادة الــذي 

أييت بــه مــن يدعــي منصبــا أو مقامــا إهليــا شــاهدا علــى صــدق دعــواه«())٢(. 

اثلثا: مناقشة اإلمامية يف تعريف املعجزة: 
١- تعريف آية النيب أبهنا )معجزة( مل ترد يف كتاب وال ســنة، وقد أشــار شــيخ اإلســالم 
ابــن تيميــة إىل هــذا فقــال: )وليــس يف الكتــاب والســنة تعليــق احلكــم هبــذا الوصــف، بــل وال 
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ذكــر خــرق العــادة وال لفــظ املعجــز، وإمنــا فيــه آايت وبراهــن())٢(، واألصــل االلتــزام أبلفــاظ 
الكتــاب والســنة. 

فدليــل املعجــزات -كمــا يســمى- يعــرب عنــه أهــل الســنة بقوهلــم: اآلايت؛ وذلــك ألنــه 
جــاء يف النصــوص اآليــة والربهــان كمــا قــال تعــاىل: ﴿ِإنَّ يف َذلِــَك آليَــًة َوَمــا َكاَن َأْكثَـــُرُهم 
مُّْؤِمنِــَن﴾، وقــال: ﴿يف ِتْســِع آاَيٍت ِإىَل ِفْرَعــْوَن َوقَـــْوِمِه﴾ وقــال كذلــك: ﴿َفَذانِــَك بُـــْرَهااَنِن ِمــْن 
َربـِّـَك﴾، ﴿قُــْل َهاتُــوا بــُـْرَهاَنُكْم﴾ وحنــو ذلــك مــن اآلايت الــي تــدل علــى أن مــا يــؤاته األنبيــاء 

والرســل؛ إمنــا هــو آايت وبراهــن. 

والبعــض مــن أهــل العلــم جعــل لفــظ املعجــز نتيجــة؛ ألن آيــة النــيب وبرهــان النبــوة معجــز، 
لكــن لفــظ اإلعجــاز فيــه إمجــال؛ وذلــك ألنــه معجــز ملــن فيــه إمجــال، وفيــه إهبــام، فإعجــاز مــا 
حيصــل ملــن هــو معجــز، فــإذا قلنــا: معجــز لبــي جنســه، فهــذا حــال معجــز لبــي آدم، فهــذا حــال 

معجــز للجــن واإلنــس، فهــذا حــال معجــز لكافــة الــورى، فهــذا حــال. 

وهلــذا نعــدل عــن لفــظ اإلعجــاز إىل لفــظ اآليــة والربهــان، ونقــول: اآليــة والربهــان الــي يؤاتها 
الرســول أو النــيب؛ للداللــة علــى صدقــه تكــون معجــزة، تكــون معجــزة للجــن واإلنــس مجيعــاً، 
فمــا آاته هللا b حممــدا ملسو هيلع هللا ىلص يكــون معجــزاً للجــن واإلنــس مجيعــاً، كمــا قــال تعــاىل: ﴿قُــْل لَِئــِن 
نْــُس َواجْلِــنُّ َعلَــى أَْن أَيْتُــوا مبِثْــِل َهــَذا اْلُقــْرَآِن اَل أَيْتُــوَن مبِْثلِــِه َولَــْو َكاَن بـَْعُضُهــْم لِبـَْعــٍض  اْجَتَمَعــِت اإْلِ
َظِهــرًا﴾، أمــا إعجــاز بعــض اإلنــس دون بعــض، أو اإلنــس دون اجلــن فهــذا هــو الــذي يدخــل يف 

اخلــوارق، ويدخــل يف أنــواع مــا حيصــل علــى أيــدي الســحرة والكهنــة ومــا أشــبه ذلــك. 

أمــا الفــرق مــا بــن اآليــة، الربهــان الــدال علــى صــدق النــيب مــع مــا يــؤاته أهــل اخلــوارق، 
أنــه هــل هــو معجــز لعامــة اجلــن واإلنــس أم ال؟ فــإن كان معجــزاً لعامــة اجلــن واإلنــس فهــو 

دليــل الرســالة والنبــوة. 

وعــن أيب هريــرة أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال: )مــا مــن األنبيــاء مــن نــيب إال قــد أعطــي مــن 
اآلايت مــا مثلــه آمــن عليــه البشــر، وإمنــا كان الــذي أوتيــت وحيــاً أوحــى هللا إيل فأرجــو أن 
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أكــون أكثرهــم اتبعــاً يــوم القيامــة())٢(. 

ـَـا َكاَن الَّــِذي أُوتِيــُت َوْحيــا أَْوَحــى هللا ِإيَلَّ«  قــال النــووي يف شــرح احلديــث: )قولــه: »َوِإمنَّ
اختلــف فيــه علــى أقــوال؛ أحدهــا: أن كل نــيب أعطــي مــن املعجــزات مــا كان مثلــه ملــن كان 
قبلــه مــن األنبيــاء، فآمــن بــه البشــر، وأمــا معجــزيّت العظيمــة الظاهــرة فهــي القــرآن الــذي مل يُعــط 

أحــد مثلــه، فلهــذا قــال أان أكثرهــم اتبعــاً... 

والثــاين: معنــاه أن معجــزات األنبيــاء -عليهــم الســالم- انقرضــت ابنقــراض أعصارهــم، 
ومل يشــاهدها إال مــن حضرهــا حبضرهتــم، ومعجــزة نبينــا ملسو هيلع هللا ىلص القــرآن املســتمر إىل يــوم القيامــة، 
مــع خــرق العــادة يف أســلوبه وبالغتــه وإخبــاره ابملغيبــات، وعجــز اجلــن واإلنــس عــن أن أيتــوا 
بســورة مــن مثلــه، جمتمعــن أو متفرقــن، يف مجيــع األعصــار مــع اعتنائهــم مبعارضتــه فلــم يقــدروا 

وهــم أفصــح القــرون، مــع غــر ذلــك مــن وجــوه إعجــازه املعروفــة())٢(. 

واملعــى األخــر هــو األظهــر، وهــو الــذي اختــاره ابــن حجــر قــال بعدمــا أورده: )وهــذا 
أقــوى احملتمــالت وتكميلــه يف الــذي بعــده، وقيــل املعــى: أن املعجــزات املاضيــة كانــت حســية 
تشــاهد ابألبصــار كناقــة صــاحل، وعصــا موســى، ومعجــزة القــرآن، ُتشــاهد ابلبصــرة فيكــون 
مــن اتبعــه ألجلهــا أكثــر؛ ألن الــذي يشــاهد بعــن الــرأس ينقــرض ابنقــراض مشــاهده، والــذي 

يشــاهد بعــن العقــل ابق يشــاهده كل مــن جــاء بعــد األول مســتمراً()٣1(. 

وليس املراد أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يؤت آبية إال القرآن، وإمنا ذكرت هنا ألهنا هي اآلية العظمى 
واألعــم واألبقــى، قــال ابــن حجــر: )وليــس املــراد حصــر معجزاتــه فيهــن وال أنــه مل يــؤت مــن 
املعجــزات مــا أويت مــن تقدمــه، بــل املــراد أنــه املعجــزة العظمــى الــي اختــص هبــا دون غــره()٣١(. 

٢- قد اتبع الشــيعة اإلثي عشــرية طرق الّنظار -من املتكلمن- يف تعريفهم للمعجزة، 
وذلــك للتمييــز بــن املعجــزة وغرهــا، فقــد ذهبــوا إىل أن كل مــا خيــرج عــن األمــر املعتــاد، فإنــه 
معجــزة، وهــو اخلــارق للعــادة إذا اقــرن بدعــوى النبــوة، بنــاء علــى قولــــهم أن الدليــل مســتلزم 
للمدلــول، فيلــزم أن يكــون كل مــن خرقــت لــه العــادة نبيــا)٣٢(. وهــم بذلــك أرادوا التفرقــة بــن 

جنــس املعجــزات وجنــس خــوارق الكــــهان والســحرة)٣٣(. 
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وقد رد عليهم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذلك أبمرين: 

األول: عــد اآليــة خارقــة للعــادة أو غــر خارقــة هــو وصــف مل يصفــه القــرآن واحلديــث 
وال الســلف. 

الثــاين: كــون املعجــزة خارقــة للعــادة ليــس أمــرا منضبطــا فإنــه إن أريــد بــه أنــه مل يوجــد لــه 
نظــر يف العــامل فهــذا ابطــل فــإن آايت األنبيــاء -عليهــم الســالم- بعضهــا نظــر بعــض بــل النــوع 
الواحــد منــه كإحيــاء املوتــى وهــو آيــة لغــر واحــد مــن األنبيــاء، وإن قــال: إن بعــض األنبيــاء 

كانــت آيتــه ال نظــر هلــا كالقــرآن والعصــا والناقــة، قيــل لــه: مل يلــزم ذلــك يف ســائر اآلايت. 

قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: )كــون اآليــة خارقــة للعــادة أو غــر خارقــة هــو وصــف مل 
يصفــه القــرآن واحلديــث وال الســلف وقــد بينــا يف غــر هــذا املوضــع أن هــذا وصــف ال ينضبــط 

وهــو عــدمي التأثــر فــإن نفــس النبــوة معتــادة لألنبيــاء خارقــة للعــادة ابلنســبة إىل غرهــم. 

إن كــون الشــخص خيــربه هللا ابلغيــب خــربا معصومــا هــذا خمتــص هبــم وليــس هــذا موجــودا 
لغرهــم فضــال عــن كونــه معتــادا؛ فآيــة النــيب ال بــد أن تكــون خارقــة للعــادة مبعــى أهنــا ليســت 
معتــادة لآلدميــن وذلــك ألهنــا حينئــذ ال تكــون خمتصــة ابلنــيب بــل مشــركة وهبــذا احتجــوا علــى 
أنــه ال بــد أن تكــون خارقــة للعــادة لكــن ليــس يف هــذا مــا يــدل علــى أن كل خــارق آيــة فالكهانــة 
والســحر هــو معتــاد للســحرة والكهــان وهــو خــارق ابلنســبة إىل غرهــم كمــا أن مــا يعرفــه أهــل 

الطــب والنجــوم والفقــه والنحــو هــو معتــاد لنظرائهــم وهــو خــارق ابلنســبة إىل غرهــم())٣(. 

وقــال أيضــا -رمحــه هللا-: )فكونــه خارقــا للعــادة ليــس أمــرا مضبوطــا فإنــه إن أريــد بــه أنــه مل 
يوجــد لــه نظــر يف العــامل فهــذا ابطــل فــإن آايت األنبيــاء بعضهــا نظــر بعــض بــل النــوع الواحــد 
منــه كإحيــاء املوتــى هــو آيــة لغــر واحــد مــن األنبيــاء وإن قيــل إن بعــض األنبيــاء كانــت آيتــه ال 
نظــر هلــا كالقــرآن والعصــا والناقــة مل يلــزم ذلــك يف ســائر اآلايت مث هــب أنــه ال نظــر هلــا يف 
نوعهــا لكــن وجــد خــوارق العــادات لألنبيــاء غــر هــذا فنفــس خــوارق العــادات معتــاد مجيعــه 
لألنبيــاء بــل هــو مــن لــوازم نبوهتــم مــع كــون األنبيــاء كثريــن وقــد روي أهنــم مائــة ألــف وأربعــة 
وعشــرون ألــف نــيب ومــا أييت بــه كل واحــد مــن هــؤالء ال يكــون معــدوم النظــر يف العــامل بــل رمبــا 
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كان نظــره وإن عــي بكــون املعجــزة هــي اخلارقــة للعــادة أهنــا خارقــة لعــادة أولئــك املخاطبــن 
ابلنبــوة حبيــث ليــس فيهــم مــن يقــدر علــى ذلــك فهــذا ليــس حبجــة فــإن أكثــر النــاس ال يقــدرون 

علــى الكهانــة والســحر وحنــو ذلــك())٣(. 

وبن -رمحه هللا- أنه ال يصح حد املعجز ابخلارق للعادة لوجهن: 

أحدمهــا: أن كــون الشــيء معتــادا وغــر معتــاد أمــر نســيب إضــايف ليــس بوصــف مضبــوط 
تتميــز بــه اآليــة بــل يعتــاد هــؤالء مــامل يعتــد هــؤالء مثــل كونــه مألوفــا وجمــراب ومعروفــا وحنــو ذلــك 

مــن الصفــات اإلضافيــة. 

الثــاين: أن جمــرد ذلــك مشــرك بــن األنبيــاء وغرهــم وإذا خــص ذلــك بعــدم املعارضــة فقــد 
أييت الرجــل مبــا ال يقــدر احلاضــرون علــى معارضتــه ويكــون معتــادا لغرهــم كالكهانــة والســحر 

وقــد أييت مبــا ميكــن معارضتــه وليــس آبيــة لشــيء لكونــه مل خيتــص ابألنبيــاء))٣(. 

ومــع خمالفــة مــا اشــرطه اإلماميــة مــن التحــدي ابملعجــزة، فــإن مــا ذكــروه خمالــف ملــا هــو 
معلــوم مــن ســرة النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، فإنــه مل يكــن يتحــدى ابملعجــزات ابتــداء، والقــرآن إمنــا حتداهــم ملــا 
قالــوا إنــه افــراه، ومل يتحداهــم بــه ابتــداء، وســائر املعجــزات مل يتحــد هبــا، وليــس فيمــا نقــل حتــد 
إال ابلقــرآن، لكــن قــد علــم أهنــم ال أيتــون مبثــل آايت األنبيــاء، فهــذا الزم هلــا، لكــن ليــس مــن 

شــرط ذلــك أن يقــارن خــربه))٣(. 

كمــا أن الدليــل الــدال علــى املدلــول عليــه ليــس مــن شــرط داللتــه اســتدالل أحــد بــه بــل 
مــا كان النظــر الصحيــح فيــه موصــوال إىل علــم فهــو دليــل وإن مل يســتدل بــه أحــد، وال ينقلــب 

مــا ليــس بدليــل دليــال إذا اســتدل بــه مــدع لداللتــه))٣(. 

وأمــا قوهلــم أبن املعجــزة تتميزبعــدم املعارضــة فهــذا ابطــل، قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: 
)وإن كان عــدم املعارضــة الزمــا لــه فــإن هــذا العــدم ال يعلــم إذ ميكــن أن يعارضــه مــن ليــس 
هنــاك إذا كان ممــا يعلــم أنــه معتــاد مثــل خــوارق الســحرة والكهــان فإنــه وإن مل ميكــن أن يعــارض 
يف هــذا املوضــع ففــي الســحرة والكهــان مــن يفعــل مثلهــا مــع أنــه ليــس بنــيب ودليــل النبــوة ميتنــع 
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ثبوتــه بــدون النبــوة وإذا قالــوا الدليــل هــو جممــوع الدعــوى والدليــل تبــن خطأهــم وان القــوم مل 
يعرفــوا دالئــل النبــوة وال أقامــوا دليــال علــى نبــوة األنبيــاء كمــا مل يقيمــوا دليــال علــى وجــود الــرب 
فليــس يف كتبهــم مــا يــدل علــى الــرب تعــاىل وال علــى رســوله مــع أن هــذا هــو املقصــود مــن 

أصــول الديــن())٣(. 
لــذا فــإن أصــح تعريــف آلايت األنبيــاء وبراهينهــم هــو مــا قالــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
-رمحــه هللا-: )آايت األنبيــاء هــي اخلــوارق الــي ختــرق عــادة مجيــع الثقلــن فــال تكــون لغــر 

األنبيــاء...()1)(. 

٣- إن ســلمت للشــيعة اإلثــي عشــرية بلفــظ املعجــزة وتعريفهــم هلــا، فمــع اختصــاص 
األنبيــاء والرســل هبــا، إال أهنــم رفعــوا مقــام اإلمامــة ملقــام النبــوة، وابلتــايل اإلمــام مؤيــد ابملعجــزات 
مثــل النــيب! كمــا أنــي أجــد بعــض علمــاء اإلماميــة مثــل الگلپايــگاين -كمــا ســبق- ينســبها 

صراحــة لــكل مــن يدعــي منصبـــا أو مقامــا إهليــا! 

وهذا األمر هو ما سيتم مناقشته يف املبحث الثاين من هذا البحث -إبذن هللا تعاىل-. 

املطلب الثاين: مناذج من معجزات األئمة عند الشيعة
املطلــع علــى كتــب الشــيعة جيــد الكثــر مــن املعجــزات املنســوبة لألئمــة، فقــد تعــدت 
معجــزات األئمــة االثــي عشــر املائــة كمــا ذكــر ذلــك اخلصيــيب يف »اهلدايــة الكــربى«، ويف 
كتــاب الطــربي الشــيعي الكبــر)١)( »نــوادر املعجــزات« ارتفــع العــدد إىل حنــو مئتــن ومخســن، 
وعنــد الطــربي الشــيعي الصغــر)٢)( يف كتابــه »دالئــل اإلمامــة« انف العــدد علــى الثالمثائــة، 

ومــع البحــراين يف »مدينــة املعاجــز« اترفــع العــدد إىل أكثــر مــن ألفــن. 

والواقــع أن املصنــف األخــر اســتفاد مــن كل الــرواايت الــواردة يف كتــب الشــيعة املمتــدة 
مــن القــرن الثــاين إىل القــرن احلــادي عشــر للهجــرة ليضــع موســوعة أتلفــت مــن مثانيــة جملــدات، 

أحصــت لألئمــة االثــي عشــر ألفــن وثــالاث وســتن معجــزة موزعــة علــى النحــو التــايل: 
اإلمام علي ))) معجزة. 

اإلمام احلسن بن علي )) معجزة. 
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اإلمام احلسن بن علي ٣)١ معجزة. 
اإلمام علي زين العابدين )١1 معجزات. 

اإلمام حممد الباقر )١١ معجزة. 
اإلمام جعفر الصادق ٣)٢ معجزة. 
اإلمام موسى الكاظم ١٣٢ معجزة. 

اإلمام علي الرضا ١)١ معجزة. 
اإلمام حممد اجلواد التقي )) معجزة. 
اإلمام على اهلادي النقي ٣) معجزة. 

اإلمام حسن العسكري الزكي )١٣ معجزة. 
اإلمام حممد املهدي )١٢ معجزة. 

 :h 1- فمن املعجزات املنسوبة لإلمام علي بن أيب طالب
أوال: اإلمــام علــي يبعــث رجــاًل مــن قــربه: فعــن عيســى شــلقان قــال: مسعــت أاب عبــد هللا 
n يقــول: إن أمــر املؤمنــن عليــا n كان لــه خؤولــة مــن بــي خمــزوم، وأن شــاابً منهــم أاته 
فقــال: اي خــايل! إن أخــي مــات، وقــد حزنــت عليــه حــزانً شــديداً، قــال: فقــال: تشــتهي أن 
تــراه؟ قــال: بلــى، قــال: فــأرين قــربه، قــال: فخــرج معــه ومعــه بــردة رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمتــزراً هبــا، فلمــا 
انتهــى إىل القــرب تلملمــت شــفتاه مث ركضــه -أي: ضربــه برجلــه- فخــرج مــن قــربه وهــو يقــول 
بلســان الفــرس، فقــال أمــر املؤمنــن n: أمل متــت وأنــت رجــل مــن العــرب؟ -يعــي: كيــف 
تتكلــم بلســان الفــرس اآلن وأنــت رجــل مــن العــرب- قــال: بلــى، ولكنــا متنــا علــى ســنة فــالن 

وفــالن، يعــي: أبــو بكــر وعمــر، فانقلبــت ألســنتنا()٣)(. 

ومــن ذلــك أيضــاً أن اإلمــام علــي h حييــي رجــاًل ذحبــه عمــه: فعــن ميثــم التمــار أنــه قــال: 
كنــت بــن يــدي أمــر املؤمنــن علــي n يف جامــع الكوفــة يف مجاعــة مــن أصحابــه وأصحــاب 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو كأنــه البــدر بــن الكواكــب، إذ دخــل علينــا مــن ابب املســجد رجــل 
طويــل عليــه قبــاء، وقــد اعتــم بعمامــة صفــراء، وهــو متقلــد بســيفن، فدخــل وبــرك بغــر ســالم، 
ومل ينطــق بــكالم، فتطاولــت إليــه األعنــاق، ونظــروا إليــه ابآلمــاق -يعــي: األعــن- وقــد وقــف 
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عليــه النــاس مــن مجيــع اآلفــاق، ومــوالان أمــر املؤمنــن ال يرفــع رأســه إليهــم، فلمــا هــدأت مــن 
النــاس احلــواس، أفصــح عــن لســانه أبنــه حســام جــذب عــن غمــده: أيكــم اجملتــى يف الشــجاعة 
واملعمــم يف الرباعــة؟! أيكــم املولــود يف احلــرم، والعــايل يف الشــيم، واملوصــوف ابلكــرم؟! أيكــم 
األصلــع الــرأس، والبطــل الدعــاس، واملضيــق لألنفــاس، واآلخــذ ابلقصــاص؟! أيكــم غصــن أيب 
طالــب الرقيــق، وبطلــه املهيــب، والســهم املصيــب، والقســم النجيــب؟ أيكــم خليفــة حممــد الــذي 
نصــره يف زمانــه، واعتــز بــه ســلطانه وعظــم بــه شــأنه؟ عنــد ذلــك رفــع أمــر املؤمنــن رأســه إليــه 
فقــال: مالــك اي أاب ســعد بــن الفضــل بــن الربيــع بــن مدركــة بــن جنيبــة بــن الصلــت بــن احلــارث 
بــن وعــران بــن األشــعث بــن أيب الســمع الرومــي؟! اســأل عمــا شــئت، أان عيبــة علــم النبــوة. 
قــال: بلغنــا عنــك أنــك وصــي رســول هللا، وخليفتــه علــى قومــه بعــده، وأنــك حمــل املشــكالت، 
وأان رســول إليــك مــن ســتن ألــف رجــل يقــال هلــم: العقيمــة، قــد محّلــوين ميتــاً قــد مــات مــن 
مــدة، وقــد اختلفــوا يف ســبب موتــه، وهــو ببــاب املســجد، فــإن أحييتــه علمنــا أنــك صــادق 
جنيــب األصــل، وحتققنــا أنــك حجــة هللا يف أرضــه، وخليفــة حممــد علــى قومــه، وإن مل تقــدر 
علــى ذلــك رددانه علــى قومــه، وعلمنــا أنــك تدعــي غــر الصــواب، وتظهــر مــن نفســك مــا ال 
تقــدر عليــه، قــال أمــر املؤمنــن n: اي ميتــم! اركــب بعــره، واند يف شــوارع الكوفــة وحماهلــا: 
مــن أراد أن ينظــر إىل مــا أعطــاه هللا عليــاً أخــا رســول هللا وزوج ابنتــه مــن العلــم الــرابين، فليخــرج 
إىل النجــف، فخــرج النــاس إىل النجــف، فقــال اإلمــام n: اي ميتــم! هــات األعــرايب وصاحبــه، 
فخرجــت ورأيتــه راكبــاً حتــت القبــة الــي فيهــا امليــت، فأتيــت هبــا إىل النجــف، فعنــد ذلــك قــال 
علــي n: قولــوا فينــا مــا تــرون منــا، وارووا عنــا مــا تشــاهدوه منــا، مث قــال: اي أعــرايب! أبــرك 
اجلمــل، وأخــرج صاحبــك أنــت ومجاعــة مــن املســلمن، قــال ميتــم: فأخرجــت اتبــواتً وفيــه وطء 
ديبــاج أخضــر، وفيــه غــالم أول مــا مت عــذاره علــى خــده بذوائــب كذوائــب المــرأة حســناء، 
فقــال علــي بــن أيب طالــب: كــم مليتكــم؟ يعــي: كــم يــوم. قــال أحدهــم: واحــد وأربعــون يومــاً، 
قــال: مــا ســبب موتــه؟ فقــال األعــرايب: اي فــى، إن أهلــه يريــدون أن حتييــه ليخربهــم مــن قتلــه؛ 
ألنــه ابت ســاملاً وأصبــح مذبوحــاً مــن أذنــه إىل أذنــه، ويطالــب بدمــه مخســون رجــاًل، يقصــد 
بعضهم بعضاً فاكشــف الشــك والريب اي أخا حممد، فقال اإلمام n: قتله عمه ألنه زوجه 
ابنتــه فخالهــا وتــزوج بغرهــا، فقتلــه حنقــاً عليــه، قــال األعــرايب: لســنا نقنــع بقولــك، فــإان نريــد 
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أن يشــهد لنفســه عنــد أهلــه لرفــع الفتنــة والســيف والقتــال. يقــول عنــد ذلــك قــام اإلمــام علــي 
بــن أيب طالــب فحمــد هللا وأثــى عليــه وذكــر النــيب، فصلــى عليــه وقــال: اي أهــل الكوفــة! مــا بقــرة 
بي إســرائيل أبجل عند هللا مي قدراً، وأان أخو رســول هللا، وإهنا أحيت ميتاً بعد ســبعة أايم، 
مث دان أمــر املؤمنــن مــن امليــت وقــال: إن بقــرة بــي إســرائيل ضــرب ببعضهــا امليــت فعــاش، وأان 
أضــرب هــذا امليــت ببعضــي؛ ألن بعضــي خــر مــن البقــرة كلهــا، مث هــزه برجلــه وقــال لــه: قــم 
إبذن هللا اي مــدرك بــن حنظلــة بــن غســان بــن حبــر بــن فهــر بــن فهــر بــن ســالمة بــن الطيــب بــن 
األشــعث، فهــا قــد أحيــاك هللا تعــاىل علــى يــد علــي بــن أيب طالــب. قــال ميثــم التمــار: فنهــض 
غــالم أضــوأ مــن الشــمس أضعافــاً، ومــن القمــر أوصافــاً، فقــال: لبيــك لبيــك اي حجــة هللا علــى 
األانم، املتفــرد ابلفضــل واإلنعــام، فعنــد ذلــك قــال: اي غــالم! مــن قتلــك؟ قــال: قتلــي عمــي 
احلــارث بــن غســان، فقــال لــه اإلمــام: انطلــق إىل قومــك فأخربهــم بذلــك. فقــال: اي مــوالي! ال 
حاجــة يب إليهــم، أخــاف أن يقتلــوين مــرة أخــرى وال يكــون عنــدي مــن حيييــي، قــال: فالتفــت 
اإلمــام n إىل صاحبــه وقــال: امــض إىل أهلــك فأخربهــم، قــال: اي مــوالي! وهللا ال أفارقــك، 
بــل أكــون معــك حــى أييت هللا أبجلــي مــن عنــده، فلعــن هللا مــن اتضــح لــه احلــق، وجعــل بينــه 
وبــن احلــق ســراً، ومل يــزل بــن يــدي أمــر املؤمنــن حــى قتــل بصفــن، مث أهــل الكوفــة رجعــوا 

 .)(((n إىل الكوفــة فاختلفــوا أقــوااًل فيــه

اثنيــا: أن ســيدان علــي h يعلــم الســر وأخفــى! ويتجلــى هــذا األمــر فيمــا رووه عــن بصــر 
بــن مــدرك عــن عمــار بــن ايســر أنــه قــال: كنــت بــن يــدي علــي بــن أيب طالــب وإذ بزعقــة قــد 
مــألت املســامع فقــال: )اي عمــار ائتــي بــذي الفقــار... اي عمــار هــذا يــوم اكشــف فيــه ألهــل 
الكوفــة مجيعــاً الغمــة ليــزاد املؤمــن وفاقـــاً، واملخالــف نفاقـــاً. فقــال عمــار: فخرجــت وإذا ابلبــاب 
امــرأة علــى مجــل وهــي تصيــح: اي غيــاث املســتغيثن، واي غايــة الطالبــن، واي كنــز الراغبــن، واي 
ذا القــوة املتــن، واي مطعــم اليتيــم، واي رازق العــدمي، واي حمــي كل عظــم رميــم واي قدميـــاً ســبق 
قدمــه كل قــدمي، اي عــون مــن ال عــون لــه، واي طــود مــن ال طــود لــه، وكنــز مــن ال كنــز لــه، 
إليــك توجهــت، وبــك إليــك توســلت، بيــض وجهــي، وفــرج عــي كــريب. قــال: وحوهلــا ألــف 
فــارس بســيوف مســلولة قــوم هلــا، وقــوم عليهــا، فنزلــت عــن اجلمــل، ونــزل القــوم معهــا، ودخلــوا 
املســجد فوقفــت املــرأة بــن يــدي أمــر املؤمنــن وقالــت: اي علــي! إايك قصــدت، فاكشــف مــا 
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يب مــن غمــة إنــك ويل ذلــك، والقــادر عليــه... فاجتمــع النــاس فنهــض مــن بينهــم شــيخ أشــيب 
فقــال: الســالم عليــك اي كنــز الضعفــاء، واي ملجــأ اللهفــاء، اي مــوالي هــذه اجلاريــة ابنــي ومــا 
قربتهــا ببعــل قــط وهــى عاتــق حامــل وقــد فضحتــي يف عشــريت وأان معــروف ابلشــدة والنجــدة 
والبــأس والســطوة والشــجاعة والرباعــة والنزاهــة... وقــد بقيــت اي علــي حائــرا يف أمــري فاكشــف 
هــذه الغمــة فهــذه عظيمــة ال أجــد أعظــم منهــا فقــال أمــر املؤمنــن: )مــا تقولــن اي جاريــة فيمــا 
قــال أبــوك؟( قالــت: أمــا قولــه أين عاتــق فقــد صــدق فيمــا يقــول وأمــا قولــه أين حامــل فــوهللا مــا 
اعلــم مــن نفســي خيانــة قــط اي أمــر املؤمنــن وأنــت اعلــم يب مــي وتعلــم أين مــا كذبــت فيمــا 
قلــت ففــرج غمــي عــي اي عــامل الســر وأخفــى فصعــد علــي علــى املنــرب وأمــر بدايــة الكوفــة، وقــال 
)اضــريب بينــك وبــن النــاس حجــااب، وانظــري هــذه اجلاريــة اعاتــق حامــل( ففعلــت مــا أمرهــا 
أمــر املؤمنــن، وقالــت نعــم اي أمــر املؤمنــن عاتــق حامــل فقــال: )اي أهــل الكوفــة أيــن األئمــة 
الذيــن ادعــوا منزلــي أيــن مــن يدعــي يف نفســه أن لــه مقــام احلــق فيكشــف هــذه الغمــة؟( إىل 
أن قــال: هــل فيكــم مــن يقــدر علــى قطعــة مــن ثلــج؟( فقــال أبــو اجلاريــة: الثلــج يف بــالدان كثــر 
فقــال لــه: )بيننــا وبــن بالدكــم مــأات فرســخ ومخســون فرســخا( قــال نعــم، فمــد علــّي يــده وهــو 
علــى منــرب الكوفــة وردهــا وفيهــا قطعــة مــن الثلــج تقطــر مــاء وأمــر الدايــة أن تضعهــا يف اجلاريــة 
وقال: )ســرمى علقة وزهنا مخســة ومخســون درمها ودانقان(، ففعلت ما أمرت به ووجدت ما 
قــال هلــا عنــه، وكان قــد امســك املطــر عــن الكوفــة منــذ مخــس ســنن فقــال أهــل الكوفــة استســق 
لنــا اي أمــر املؤمنــن فأشــار بيــده قبــل الســماء فدمــدم اجلــو ومحــل مــزان، وســال الغيــث وأقبلــت 
الدايــة مــع اجلاريــة فوضعــت العلقــة فقــال: )وإن كان مثقــاَل حبــة مــن خــردل أتينــا هبــا وكفــى بنــا 
حاســبن( مث قــال أليب اجلاريــة: )خــذ ابنتــك فــوا هللا مــا زنــت ولكــن دخلــت موضــع فدخلــت 
فيهــا هــذه العلقــة وهــى بنــت عشــر ســنن فربــت يف بطنهــا إىل وقتنــا هــذا( فنهــض أبوهــا، وهــو 

يقــول: أشــهد أنــك تعلــم مــا يف األرحــام، ومــا يف الضمائــر)))(. 

2- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام احلسن بن علي: 
احلســن بــن علــي حيــول رجــاًل وامرأتــه كل إىل غــر جنســه! فيقولــون: إن رجــاًل مــن أهــل 
الشــام أتــى احلســن ومعــه زوجتــه، فقــال: اي ابــن أيب تــراب!... إن كنتــم يف دعواكــم صادقــن 
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فحولي امرأة وحول امرأيت رجاًل كاملســتهزئ يف كالمه، فغضب n ونظر إليه شــزراً، وحرك 
شــفتيه، ودعــا مبــا مل نفهمــه، مث نظــر إليهمــا وأحــد النظــر، فرجــع الشــامي إىل نفســه وأطــرق 
خجــاًل ووضــع يــده علــى وجهــه مث وىل مســرعاً، وأقبلــت امرأتــه وقالــت: إين صــرت رجــاًل، 
وذهبــا حينــاً مــن الزمــن، مث عــادا وقــد ولــد هلمــا مولــود. يعــي: املــرأة جامعــت الرجــال، وأجنــب 
الرجــل. يقــول: مث عــادا إليــه وقــد ولــد هلمــا وتضرعــا إىل احلســن اتئبــن ومعتذريــن ممــا فرطــا فيــه، 
وطلبــا منــه انقالهبمــا إىل حاهلمــا األول، فأجاهبمــا إىل ذلــك، ورفــع يديــه وقــال: اللهــم إن كاان 
صادقــن يف توبتهمــا فتــب عليهمــا وحوهلمــا إىل مــا كاان عليــه فرجعــا إىل ذلــك، ال شــك فيــه 

وال شــبهة)))(. 

3- ومن املعجزات املنسوبة للحسني بن علي: 
نــزول املالئكــة مــن الســماء أبمــره؛ ليقاتلــوا معــه! فعــن زرارة بــن حلــح يقــول: لقينــا احلســن 
النــاس  بــن علــي -عليهمــا الســالم- قبــل أن خيــرج إىل العــراق بثــالث، فأخــربانه بضعــف 
ابلكوفــة وأن قلوهبــم معــه وســيفوفهم عليــه، فأومــى بيــده حنــو الســماء، ففتحــت أبــواب الســماء 
ونــزل املالئكــة عــدد ال حيصيهــم إال هللا تعــاىل، وقــال: لــوال تقــارب االشــياء وهبــوط األجــر 
لقاتلتهــم هبــؤالء، ولكــن أعلــم علمــا أن مــن هنــاك مصرعــي وهنــاك مصــارع أصحــايب الينجــو 

منهــم إال ولــدي علــي)))(. 

4- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام علي بن احلسني: 
أوال: علــي بــن احلســن يــرد الشــمس مــن مشــرقها إىل مغرهبــا والعكــس!! فعــن ســامل بــن 
قبيصــة قــال: شــهدت علــي بــن احلســن وهــو يقــول: أان أول مــن خلــق األرض، وأان آخــر مــن 
ميلكهــا، فقلــت لــه: اي ابــن رســول هللا! ومــا آيــة ذلــك؟ قــال: آيــة ذلــك أن أرد الشــمس مــن 
مغرهبــا إىل مشــرقها، ومــن مشــرقها إىل مغرهبــا، فقيــل لــه: افعــل ذلــك، ففعــل. وقــال علــي بــن 
احلســن: ســألت هللا ريب ثــالاثً فأعطــاين: ســألته أن حيــل فيمــا حــل يف مسيــي مــن قبــل -يعــي: 
يف علــي أبيــه- ففعــل تعــاىل، وأن يرزقــي العبــادة ففعــل، وأن يلهمــي التقــوى ففعــل. يعــي: 

مثلمــا رد الشــمس حــق علــي أان رديــت الشــمس أيضــًا)))(. 
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اثنيــا: علــي بــن احلســن يفهــم لظبيــة أتتــه شــاكية ظلــم صيــاد بــي أميــة هلــا! فعــن جابــر بــن 
يزيــد اجلعفــي، عــن الباقــر n قــال: كان علــي بــن احلســن جالســا مــع مجاعــة إذ أقبلــت ظبيــة 
مــن الصحــراء، حــى وقفــت قدامــه فهمهمــت)))( وضربــت بيديهــا األرض! فقــال بعضهــم: اي 
ابــن رســول هللا مــا شــأن هــذه الظبيــة؟ قــد أتتــك مستأنســة. قــال: تذكــر أن ابنــا ليزيــد طلــب 
مــن أبيــه خشــفا)1)(، فأمــر بعــض الصياديــن أن يصيــد لــه خشــفا، فصــاد ابألمــس خشــف هــذه 
الظبيــة، ومل تكــن قــد أرضعتــه، وإهنــا تســأل أن حنملــه إليهــا لرضعــه وتــرده عليــه. فأرســل علــي 
بــن احلســن n إىل الصيــاد فأحضــره وقــال لــه: إن هــذه الظبيــة تزعــم أنــك أخــذت خشــفا 
هلــا، وأهنــا مل تســقه لبنــا منــذ أخذتــه، وقــد ســألتي أن أســألك أن تتصــدق بــه عليهــا. فقــال: 
اي ابــن رســول هللا لســت أســتجرئ علــى هــذا. قــال: إين أســألك أن أتيت بــه إليهــا لرضعــه 
 n وتــرده إليــك. ففعــل الصيــاد. فلمــا رأتــه مههمــت ودموعهــا جتــري، فقــال علــي بــن احلســن
للصيــاد: حبقــي عليــك إال وهبتــه هلــا. فوهبــه هلــا فانطلقــت مــع اخلشــف وهــي تقــول: أشــهد 

أنــك مــن أهــل بيــت الرمحــة، وأن بــي أميــة مــن أهــل بيــت اللعنــة)١)(. 

5-  ومن املعجزات املنسوبة لإلمام حممد الباقر: 
أوال: الباقــر يصنــع فيــاًل مــن طــن يطــر عليــه!! فعــن شــاذان بــن عمــر قــال: حدثنــا مــرة بــن 
قبيصــة، قــال: قــال يل جابــر بــن يزيــد اجلعفــي: رأيــت مــوالي الباقــر وقــد صنــع فيــاًل مــن طــن، 
فركبــه وطــار يف اهلــواء، حــى ذهــب إىل مكــة ورجــع إلينــا، وطــار يف اهلــواء حــى ذهــب إىل مكــة 
ورجــع عليــه، فلــم أصــدق ذلــك منــه حــى رأيــت الباقــر n، فقلــت لــه: أخــربين جابــر عنــك 

بكــذا وكــذا، يقــول: فصنــع مثــل ذلــك فركــب ومحلــي معــه إىل مكــة وردين)٢)(. 

اثنيــا: الباقــر يهــز اخليــط فتزلــزل املدينــة أبهلهــا! جابــر بــن يزيــد اجلعفــي أنــه ملــا شــكت 
الشــيعة إىل زيــن العابديــن n ممــا يلقونــه مــن بــي أميــة، دعــا الباقــر n وأمــره أن أيخــذ 
قــال:  وآلــه- وحيركــه حتريــكا،  عليــه  النــيب -صلــى هللا  إىل  بــه جربئيــل  نــزل  الــذي  اخليــط 
فمضــى إىل املســجد فصلــى فيــه ركعتــن، مث وضــع خــده علــى الــراب وتكلــم بكلمــات، 
مث رفــع رأســه فأخــرج مــن كمــه خيطــا رقيقــا يفــوح منــه رائحــة املســك وأعطــاين طرفــا منــه، 
فمشــيت رويــدا فقــال: قــف اي جابــر! فحــرك اخليــط حتريــكا لينــا خفيفــا مث قــال: اخــرج 
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فانظــر مــا حــال النــاس قــال: فخرجــت مــن املســجد فــإذا صيــاح وصــراخ وولولــة مــن كل 
املدينــة، وهلــك حتتهــا  قــد أخربــت عامــة دور  انحيــة، وإذا زلزلــة شــديدة وهــدة ورجفــة، 
أكثــر مــن ثالثــن ألــف انســان، مث صعــد الباقــر n املنــارة فنــادى أبعلــى صوتــه: أال أيهــا 
الضالــون املكذبــون، قــال: فظــن النــاس أنــه صــوت مــن الســماء، فخــروا لوجوههــم، وطــارت 
أفئدهتــم، وهــم يقولــون يف ســجودهم: األمــان األمــان، وإهنــم يســمعون الصيحــة ابحلــق، وال 
يــرون الشــخص، مث قــرأ »فخــر عليهــم الســقف مــن فوقهــم، وأاتهــم العــذاب مــن حيــث ال 
يشــعرون« قــال: فلمــا نــزل منهــا وخرجنــا مــن املســجد، ســألته عــن اخليــط قــال: هــذا مــن 
البقيــة قلــت: ومــا البقيــة اي ابــن رســول هللا؟ قــال: اي جابــر بقيــة ممــا تــرك آل موســى وآل 

هــارون حتملــه املالئكــة ويضعــه جربئيــل لدينــا)٣)(. 

6- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام جعفر الصادق: 
أوال: اإلمــام الصــادق ميســخ رجــاًل إىل كلــب مث يعيــده!! وهــذا مــا رواه علــي بــن أيب 
محــزة إذ يقــول: حججــت مــع الصــادق n وإذا حنــن أبعــرايب يقــول: مــا رأيــت كاليــوم أعظــم 
ســحراً مــن هــذا -يعــي: عمــاًل عملــه الصــادق- وذلــك أنــه مــاذا فعــل؟ اندى النخلــة، قــال: 
اي خنلــة أطعمينــا ممــا جعــل هللا فيــك مــن رزق عبــاده، قــال: فنظــرت إىل النخلــة وقــد متايلــت 
حنــو الصــادق n وعليهــا أوراقهــا، وعليهــا الرطــب، قــال: ادن وســم وكل فأكلنــا منهــا رطبــا 
أعــذب رطــب وأطيبــه، فــإذا حنــن أبعــرايب يقــول: مــا رأيــت كاليــوم ســحرا أعظــم مــن هــذا!! 
فقــال الصــادق n: حنــن ورثــة األنبيــاء ليــس فينــا ســاحر وال كاهــن، بــل ندعــو هللا فيجيــب، 
فــان أحببــت أن أدعــو هللا فيمســخك كلبــا هتتــدي إىل منزلــك، وتدخــل عليهــم، وتبصبــص 
ألهلــك؟ قــال األعــرايب جبهلــه: بلــى فــادع هللا فصــار كلبــا يف وقتــه، ومضــى عليــه وجهــه، فقــال 
يل الصــادق n: اتبعــه، فاتبعتــه حــى صــار إىل منزلــه، فجعــل يبصبــص ألهلــه وولــده، فأخــذوا 
لــه عصــا فأخرجــوه، فانصرفــت إىل الصــادق n فأخربتــه مبــا كان، فبينمــا حنــن يف حديثــه 
إذ أقبــل حــى وقــف بينيــدي الصــادق n، وجعلــت دموعــه تســيل، فأقبــل يتمــرغ يف الــراب 
فيعــوي فرمحــه فدعــا هللا فعــاد أعرابيــا فقــال لــه الصــادق n: هــل آمنــت اي أعــرايب؟ قــال: نعــم 

ألفــا وألفــا)))(. 
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اثنيــا: اإلمــام الصــادق يعيــد معجــزة ســيدان إبراهيــم n يف إحيــاءه الطــر! فقــد روي عــن 
يونــس بــن ظبيــان قــال: كنــت عنــد الصــادق n مــع مجاعــة فقلــت: قــول هللا إلبراهيــم »خــذ 
أربعــة مــن الطــر فصرهــن« أكانــت أربعــة مــن أجنــاس خمتلفــة؟ أو مــن جنــس؟ قــال: أحتبــون أن 
أريكــم مثلــه؟ قلنــا: بلــى قــال: اي طــاووس فــإذا طــاووس طــار إىل حضرتــه، مث قــال: اي غــراب 
فــإذا غــراب بــن يديــه، مث قــال: اي ابزي فــإذا ابزي بــن يديــه مث قــال: اي محامــة فــإذا محامــة 
بــن يديــه، مث أمــر بذحبهــا كلهــا وتقطيعهــا ونتــف ريشــها، وأن خيلــط ذلــك كلــه بعضــه ببعــض 
مث أخــذ بــرأس الطــاووس فرأينــا حلمــه وعظامــه وريشــه، يتميــز مــن غرهــا حــى ألصــق ذلــك كلــه 
برأســه. وقــام الطــاووس بــن يديــه حيــا، مث صــاح ابلغــراب كذلــك، وابلبــازي واحلمامــة كذلــك، 

فقامــت كلهــا أحيــاء بــن يديــه)))(. 

اثلثــا: اإلمــام الصــادق يفهــم لغــة احليــواانت ويســاعد زوجــة ذئــب لتعســر والدهتــا! فقــد 
روى أبــو بصــر قــال: جــاء رجــل إىل أىب عبــد هللا n فســأله عــن حــق االمــام، قــال لــه: 
»أتيت انحيــة أحــد«. فخــرج فــإذا أبــو عبــد هللا n يصلــي، ودابتــه قائمــة، وإذا ذئــب قــد أقبــل، 
فســار أاب عبــد هللا n كمــا يســار الرجــل، مث قــال لــه: »قــد فعلــت« فقلــت: جئــت أســألك 
عــن شــيء فرأيــت مــا هــو أعظــم مــن مســألي! فقــال: »إن الذئــب أخــربين أن زوجتــه بــن اجلبــل 
قــد عســر عليهــا الــوالدة فــادع هللا تعــاىل هلــا أن خيلصهــا ممــا هــي فيــه، فقلــت قــد فعلــت، علــى 
أن ال يســلط أحــدا مــن نســلكم علــى أحــد مــن شــيعتنا أبــدا« فقلــت: مــا حــق املؤمــن علــى هللا 
تعــاىل؟ قــال: لــو قــال للجبــال »أويب ألوبــت« فأقبــل اجلبــل يتــداك بعضــه إىل بعــض، فقــال أبــو 

عبــد هللا n: ضربــت لــه مثــال، ليــس إايك عنيــت« فرجــع إىل مكانــه)))(. 

7- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام موسى الكاظم: 
وقــد نســبوا إليــه معجــزة منــذ حلظــة والدتــه، فقــد رووا علــى لســان أبيــه جعفــر الصــادق أن 
والدتــه -وتدعــى محيــدة- ذكــرت أنــه ملــا ســقط رأتــه واضعــا علــى األرض رافعــا رأســه يســبح 
هللا ويهللــه ويصلــي علــى رســول هللا! فأكــد اإلمــام الصــادق: أن تلــك أمــارة رســول هللا، وأمــر 

املؤمنــن، وأمــارة اإلمــام)))(. 



معجزات األئمة وداللتها على اإلمامة عند الشيعة االثني عشرية...            د. إيمان صالح سالم العلواني

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال 1٤٤٠هـ | يونيو 2٠1٩م        2٩5

8- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام علي الرضا: 
أوال: أنــه يقلــب احلجــر لذهــب! فعــن علــي بــن أســباط، قــال: ذهبــت إىل الرضــا n يف 
يــوم عرفــة فقــال يل: »أســرج يل محــاري« فأســرجت لــه محــاره، مث خــرج مــن املدينــة إىل البقيــع 
يــزور فاطمــة -عليهــا الســالم-، فــزار وزرت معــه، فقلــت: ســيدي علــى كــم أســلم؟ فقــال يل 
ســلم علــى فاطمــة الزهــراء البتــول، وعلــى احلســن واحلســن، وعلــى علــي بــن احلســن، وعلــى 
حممــد بــن علــي، وعلــى جعفــر بــن حممــد، وعلــى موســى بــن جعفــر -عليهــم أفضــل الصــالة 
وأكمــل التحيــات- فســلمت علــى ســادايت ورجعــت. فلمــا كان يف بعــض الطريــق: قلــت: اي 
ســيدي إين معــدم، وليــس عنــدي مــا أنفقــه يف عيــدي هــذا. فحــك األرض بســوطه، مث ضــرب 
بيــده، فتنــاول ســبيكة ذهــب، فيهــا مائــة دينــار، فقــال يل: »خذهــا« فأخذهتــا فأنفقتهــا يف 

أمــوري)))(. 

اثنيــا: أنــه حيــي املوتــى: ومــن ذلــك مــا رواه معبــد الشــامي قــال: دخلــت علــى علــي بــن 
موســى الرضــا n فقلــت: قــد كثــر اخلــوض فيــك ويف عجائبــك، فلــو شــئت إتيــاين بشــيء 
أحدثــه عنــك؟ فقــال: ومــا تشــاء؟ فقلــت: أن حتيــي يل أيب وأمــي. فقــال: انصــرف إىل منزلــك، 
فقــد أحييتهمــا لــك. فانصرفــت وهللا ومهــا يف البيــت أحيــاء، فأقامــا عنــدي عشــرة أايم، مث 

قبضهمــا هللا)))(. 

9- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام حممد اجلواد التقي: 
أنــه يعلــم مــا تضمــره النفــوس! فقــد رووا عــن حممــد بــن فضيــل الصــريف، قــال: كتبــت إىل 
أيب جعفــر n كتــااب، ويف آخــره: هــل عنــدك ســالح رســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه-؟ 
ونســيت أن أبعــث ابلكتــاب، فكتــب n إيل حبوائــج لــه: ويف آخــر كتابــه: »عنــدي ســالح 
يــدور معنــا  بــي إســرائيل  التابــوت يف  فينــا مبنزلــة  رســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه- وهــو 
حيــث دران، وهــو مــع كل إمــام«. وكنــت مبكــة، فأضمــرت يف نفســي شــيئا ال يعلمــه إال هللا 
فلمــا صــرت إىل املدينــة، ودخلــت عليــه، نظــر إيل، فقــال: »اســتغفر هللا ممــا أضمــرت وال 

تعــد...«)1)(. 
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10- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام على اهلادي: 
ومنهــا انــه علــم منطــق الطــر! فقــد رووا عــن أيب هاشــم اجلعفــري أنــه قــال: إنــه كان 
الــي  الطيــور  قــد جعــل فيهــا  تــدور الشــمس يف حيطانــه،  للمتــوكل جملــس بشــبابيك كيمــا 
تصــوت، فــإذا كان يــوم الســالم جلــس يف ذلــك اجمللــس فــال َيســمع مــا يقــال لــه، وال ُيســمع مــا 
يقــول مــن اختــالف أصــوات تلــك الطيــور، فــإذا وافــاه علــي بــن حممــد بــن الرضــا n ســكتت 
الطيــور فــال ُيســمع منهــا صــوٌت واحــد إىل أن خيــرج مــن عنــده، فــإذا خــرج مــن ابب اجمللــس 

عــادت الطيــور يف أصواهتــا)١)(. 

11- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام حسن العسكري: 
أوال: أنــه يكلــم الذئــب وجييبــه! فعــن عبــد هللا بــن حممــد، قــال: رأيــت احلســن بــن علــي 
الســراج n)٢)( تكلــم للذئــب فكلمــه، فقلــت لــه: أيهــا اإلمــام الصــاحل، ســل هــذا الذئــب عــن 
أخ يل بطربستان خلفته وأشتهي أن أراه. فقال يل: إذا اشتهيت أن تراه فانظر إىل شجرة دارك 
بســر مــن رأى، وكان قــد أخــرج يف داره عينــــا تنبــع عســال ولبنــا، فكنــا نشــرب منــه ونتــزود)٣)(. 

اثنيــا: غيابــه يف األرض واســتخراجه احلــوت مــن حتــت مصــاله! فعــن أيب جعفــر: قلــت 
بــن جريــر،  بــن علــي n أرين معجــزة خصوصيــة أحــدث هبــا عنــك. فقــال: اي  للحســن 
لعلــك ترتــد. فحلفــت لــه ثــالاث، فرأيتهغــاب يف األرض حتــت مصــاله، مث رجــع ومعــه حــوت 
عظيــم فقــال: جئتــك بــه مــن األحبــر الســبعة، فأخذتــه معــي إىل مدينــة الســالم، وأطعمــت منــه 

مجاعــة مــن أصحابنــا)))(. 

12- ومن املعجزات املنسوبة لإلمام حممد بن احلسن العسكري:
 كثــرة ولكــن يكفــي توضيــح أمــر والدتــه -مــع التناقــض الظاهــر فيــه- إبظهــار أكــرب قــدر 

ممكــن مــن املعجــزات الــي نســجها اإلماميــة هلــذا اإلمــام -املعــدوم-! 

أواًل: أنَّ حكيمــة أقبلــت تقــرأ علــى نرجــس القــرآن فأجاهبــا اجلنــن مــن بطــن أمــه! يقــرأ 
مثلمــا تقــرأ مث ســّلم عليهــا. ممــا أاثر فزعهــا!)))(
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نرجــس  وبــن  بينهــا  ضــرب  ترهــا، كأنــه  فلــم  عــن حكيمــة  ُغّيبــت  نرجــس  أنَّ  اثنيــاً: 
حجــاب، ممــا أاثر اســتغراهبا وصراخهــا، وجلوئهــا إىل أىب حممــد، حيــث قــال هلــا: ارجعــي اي 
عمــة وســتجدينها يف مكاهنــا، فلمــا رجعــت وجــدت مــن النــور مــا غشــى بصرهــا! وإذا ابلصــيب 

ســاجداً علــى وجهــه!)))(

اثلثــاً: حتليــق عــدد مــن الطيــور فــوق رأس الوليــد، وقــول احلســن لطــر منهــا: امحلــه واحفظــه 
ورده إلينــا يف كل أربعــن يومــاً، فتناولــه الطــر وطــار بــه يف جــو الســماء، ممــا جعــل أمــه تبكــي 
لفراقــه وملــا ســألت حكيمــة مــا هــذا الطــر؟ قــال: هــذا روح القــدس املــوكل ابألئمــة، يوفقهــم 
ويســددهم ويربيهــم ابلعلــم. فلمــا كان بعــد أربعــن يومــا رد الغــالم، وكان ميشــي كأنــه ابــن 
ســنتن، ممــا دفعهــا للتســاؤل بدهشــة فقــال هلــا ابــن أخيهــا احلســن: إن أوالد األنبيــاء واألوصيــاء 
إذا كانــوا أئمــة ينشــؤون خبــالف مــا ينشــأ غرهــم، وأن الصــيب منــا إذا كان أيت عليــه شــهر كان 
كمــن آيت علـــيه ســنة، وأن الصــيب منــا ليتكلــم يف بطــن أمــه ويقــرأ القــرآن ويعبــد ربــه b وعنــد 

الرضــاع تطيعــه املالئكـــة، وتنــزل عليــه صباحــاً ومســاًء)))(. 

ــه رجــاًل)))(  ــاً: أن حكيمــة مل تــزل تــرى ذلــك الصــيب يف كل أربعــن يومــاً إىل إن رأتـ رابعـ
قبــل مضــي أىب حممــد أبايم قالئــل، فلــم تعرفــه!)))( 

خامســاً: بعــض الــرواايت تذكــر أنــه ملــا خــرج مــن بطــن أمــه ســقط جاثيــاً علــى ركبتيــه رافعــاً 
ســبابته حنــو الســماء، مث عطــس فقــال: احلمــد هلل رب العاملــن، وصلــى هللا علــى حممــد وآلــه 
داخــراً هلل غــر مســتنكف وال مســتكرب، مث قــال: زعمــت الظلمــة إنَّ حجــة هللا داحضــة، ولــو 

إذن لنــا يف الــكالم لــزال الشــك)1)(. 
سادساً: وبعض الرواايت تذكر أنَّ املهدي ولد من فخذ أمه!)١)(

ســابعاً: ويف بعــض الــرواايت أنــه ملــا ولــد املهــدي بعــث هللا b ملكــن فحمــاله إىل 
ســرادق العــرش، حــى وقــف بــن يــدي هللا فقــال لــه: )مرحبــاً بــك.. بــك أعطــي، وبــك أعفــو، 

وبــك أعــذب...()٢)(. 
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 املبحــث الثــاين: دليــل املعجــزة علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــين عشــرية 
ونقــده

االثــين  الشــيعة  وأقــوال علمــاء  املعجــزة  دليــل  األول: صــورة  املطلــب   
فيــه عشــرية 

أوال: أصل دليل املعجزة ومقدماته: 
-علــى  العقليــة)٣)(  األدلــة  بطريــق  اإلمامــة  إثبــات  إىل  عشــرية  االثــي  اإلماميــة  ذهــب 

املعجــزة«.  »دليــل  األدلــة  هــذه  ومــن  بينهــم يف حجيتــه-،  فيمــا  اختــالف 

ويعــود أصــل داللــة املعجــزة إىل مســألة التحســن والتقبيــح العقليــن كمــا يقــرره جعفــر 
الســبحاين بقولــه: )إن داللــة املعجــزة علــى صــدق دعــوى النبــوة يتوقــف علــى القــول ابحلســن 
والقبــح العقليــن؛ ألن اإلعجــاز إمنــا يكــون دليــال علــى صــدق النبــوة، إذا قبــح يف العقــل إظهــار 
املعجــزة علــى يــد الــكاذب، فــإذا توقــف العقــل عــن إدراك قبحــه واحتمــل صحــة إمــكان ظهــوره 
علــى يــد الــكاذب، ال يقــدر علــى التمييــز بــن الصــادق والــكاذب، فالذيــن أعدمــوا العقــل 

ومنعــوا حكمــه هبمــا، يلــزم عليهــم ســد ابب التصديــق ابلنبــوة مــن طريــق اإلعجــاز()))(. 

ويقتضي قول اإلمامية أنه من الواجب على هللا أتييد الصادق ابملعجزات، يقول اإلمامي 
حممــد اخلالصــي: )جيــب مــع ذلــك أن يكــون النــيب مؤيــدا ابملعجــزات الباهــرات اخلارقــات للعادات 
ممــا ال يطيــق علــى اإلتيــان مبثلــه البشــر وإال لصــح لــكل مــدع أن يدعــي ومل يعــرف الصــادق مــن 

الــكاذب هــذا مــا جيــب لألنبيــاء -عليهــم الســالم- بلطــف هللا وفضلــه()))(. 

ويعــد هــذا مــن األصــول الــي اعتمــد عليهــا املتكلمــون -وخاصــة املعتزلــة واالثــي عشــرية- 
يف اإلجيــاب علــى هللا -تبــارك وتعــاىل- أصــل التحســن والتقبيــح العقلــي. 

إذ يعتقد االثنا عشــرية أبنَّ احلســن والقبح صفتان ذاتيتان يف األشــياء، واحلاكم ابحلســن 
والقبــح هــو العقــل، والفعــل َحَســٌن أو قبيــح، إمــا لذاتــه وإمــا لصفــة مــن صفاتــه الزمــة لــه، وإمــا 
لوجــوه واعتبــارات أخــرى، والشــرع كاشــف ومبــن لتلــك الصفــات فقــط، وبنــاء علــى القــول 
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ابحلســن والقبــح العقليــن قالــوا: إنَّ هللا c ال يــدع فعــل مــا هــو أصلــح لعبــاده؛ لطفــاً هبــم، 
وألنَّــه أوىل بــه، وعــدوا ذلــك مــن أمــور العــدل، فــكل مــا حكــم العقــل حبســنه -مبعــى أنَّ تركــه 
نقــص يتنــزه هللا عنــه- فهــو واجــب علــى هللا b)))( -وســيأيت مناقشــة هــذا األمــر يف املطلــب 

الثــاين إبذن هللا-. 
وكذلــك يــرى علمــاء االثــي عشــرية -مــن خــالل الــرواايت املنســوبة إىل أئمتهــم- أنَّ 
املعجــزات كمــا أهنــا دليــل صــدق األنبيــاء فهــي كذلــك دليــل صــدق األئمــة، ومبــا أن املعجــزات 

ظهــرت علــى أيــدي أئمتهــم االثنــا عشــر، إذن فهــم املســتحقون ابإلمامــة دون غرهــم. 

وكمــا ظهــر دليــل املعجــزة مبقدماتــه عنــد املتقدمــن مــن خــالل الــرواايت املنســوبة إىل 
أئمتهــم -صحيحــة كانــت أو ضعيفــة-، ظهــر عنــد املتأخريــن ابملقدمــات العقليــة، فهــم قــد 
فهمــوا مــن هــذه الــرواايت ضــرورة أتييــد اإلمــام مبعجــزات تــدل علــى صدقــه، وعــّدو ذلــك مــن 

األدلــة العقليــة علــى اإلمامــة هلــم. 
ويتضح هذا الدليل بصورته املتأخرة بقيامه على أمرين: 

األمر األول: 
وجوب أتييد اإلمام مبعجزات، وتفصيله عند اإلمامية: 

مبا أنَّ اإلمام كالنيب. 
ومبا أنَّ النيب مؤيد ابملعجزات. 

فالنتيجة الي ذهب إليها اإلمامية االثى عشرية هي: أنَّ اإلمام مؤيد ابملعجزات. 

األمر الثاين: 
املعجزات دليل صدق األئمة يف دعواهم، وتفصيله عند اإلمامية: 

مبا أنَّ دليل صدق املدعي ظهور املعجزات. 
ومبا أنَّ املعجزات ظهرت على أيدي األئمة. 

فالنتيجــة الــي ذهــب إليهــا اإلماميــة االثــى عشــرية هــي: صــدق دعــوى األئمــة لقيــام 
الدليــل عليهــا. 
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اثنيا: أقوال علماء الشيعة االثين عشرية بدليل املعجزة: 
كمــا كانــت حاجــة اإلماميــة إىل دليــل املعجــزة يف إثبــات اإلمامــة ألئمتهــم املنصــوص 
عليهــم، كانــت احلاجــة أكــرب وأشــد يف إثبــات إمامــة األئمــة الغــر منصــوص عليهــم! يقــول أمحــد 
الكاتــب يف هــذا األمــر: )الفكــر اإلمامــي يعجــز عــن إثبــات النصــوص علــى األئمــة االثــي 
عشــر ، وخاصــة اإلمــام علــي بــن احلســن، الــذي يشــكل حلقــة الوصــل بــن اإلمــام احلســن، 

وبــن بقيــة أبنائــه إىل يــوم القيامــة. 

ولذلــك يذهــب إىل االعتمــاد علــى وســائل أخــرى غــر النــص يف إثبــات اإلمامــة لألئمــة 
اآلخريــن، وهــي الوصيــة والعقــل واملعاجــز ومــا إىل ذلــك()))(. 

ويقــول كذلــك: )وكانــت النظريــة االماميــة، أيضــا، تعــرف بعــدم وجــود النــص الصريــح مــن 
بعــض األئمــة علــى بعــض، فكانــت تتشــبث ابلوصيــة العاديــة وتعتربهــا دليــال علــى اإلمامــة، وملــا 
مل تكــن توجــد أيــة وصيــة علــى بعــض األئمــة اآلخريــن مــن آابئهــم، كاإلمــام زيــن العابديــن، أو 
كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن األخــوة، كأبنــاء اإلمــام الكاظــم، فقــد كانــت النظرية تقول: 
أبن دليــل اإلمامــة احلاســم، هــي املعاجــز، وعلــم الغيــب، أو الكــرب، أو العلــم، أو حيــازة ســيف 

رســول هللا. 

بــل إن رواايت كثــرة تشــر إىل عــدم معرفــة األئمــة أنفســهم إبمامتهــم، أو إمامــة اإلمــام 
الالحــق مــن بعدهــم، إال عنــد وفاهتــم. فضــال عــن جهــل الشــيعة االماميــة أنفســهم، الذيــن كانــوا 
يقعــون يف حــرة واختــالف بعــد وفــاة كل إمــام، وكانــوا يتوســلون بــكل إمــام أن يعــن الالحــق 
بعــده ويســميه بوضــوح، لكــي ال ميوتــوا وهــم ال يعرفــون اإلمــام اجلديــد. ومــع ذلــك فكثــرا مــا 

كانــوا يقعــون يف احلــرة واجلهــل()))(. 

وقــد بــى علمــاء اإلماميــة االثــي عشــرية أقواهلــم بدليــل املعجــزة علــى مــا نســبوه إىل 
األئمــة مــن مــروايت، ويف مقدمتهــا الــرواايت الــي تثبــت أن الطريــق ملعرفــة احلجــة واإلمــام 

هــو املعجــزة! 
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فعــن أيب بصــر قــال: قلــت أليب عبــد هللا n: ألي علــة اعطــى هللا b أنبيائــه ورســله 
وأعطاكــم املعجــزة؟ فقــال: ليكــون دليــال علــى صــدق مــن أتــى بــه واملعجــزة عالمــة هلل ال يعطيهــا 

إال أنبيائــه ورســله وحججــه ليعــرف بــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب()))(. 

وعــن ســليمان بــن مهــران، عــن أيب عبــد هللا جعفــر بــن حممــد -عليهمــا الســالم- 
قــال: عشــر خصــال مــن صفــات اإلمــام: العصمــة)1)(، والنصــوص، وأن يكوأنعلــم النــاس 
لــه  ويكــون  الظاهــرة،  الوصيــة  صاحــب  يكــون  وأن  هللا،  بكتــاب  وأعلمهــم  هلل  وأتقاهــم 
املعجــز والدليــل، وتنــام عينــه وال ينــام قلبــه، وال يكــون لــه فيــئ، ويــرى مــن خلفــه كمــا 

يــرى مــن بــن يديــه)١)(. 

وعــن عبــد هللا بــن أيب يعفــور قــال: قــال أبوعبــدهللا جعفــر بــن حممــد n: )مــا مــن 
معجــزة مــن معجــزات األنبياءواألوصيــاء إال ويظهــر هللا -تبــارك وتعــاىل- مثلهــا يف يــد قائمنــا؛ 

إلمتــام احلجــة علــى األعــداء()٢)(. 

إذ ال ميكــن أن تكــون املعجــزات إال لألنبيــاء وللســفراء -الذيــن هــم األئمــة- ففــي روايــة 
منســوبة إىل علــي h يصــف فيهــا األئمــة أبهنــم الســفرة بــن هللا f وخلقــه، إذ يقــول: 
)...أصفيــاء هللا الذيــن قرهنــم هللا بنفســه ورســوله، وفــرض علــى العبــاد مــن طاعتهــم مثــل الــذي 
فــرض عليهــم منهــا لنفســه... واملعجــزات التيــال تنبغــي إال هلل وأصفيائــه، والســفرة بينهوبــن 

خلقــه...()٣)(. 

ويف وصــف األئمــة ابلســفراء بــن هللا وخلقــه، كمــا يقــول النعمــاين يقــول يف مقدمــة كتابــه 
»الغيبــة«: )وحنــن نســأل هللا بوجهــه الكــرمي وشــأنه العظيــم... أن جيعــل حميــاان ومماتنــا وبعثنــا 
علــى مــا أنعــم بــه علينــا مــن ديــن احلــق ومــواالة أهلــه الذيــن خصهــم بكرامتــه، وجعلهــم الســفراء 

بينــه وبــن خلقــه، واحلجــة علــى بريتــه...()))(. 

فكمــا أن املعجــزة دلــت علــى صــدق النــيب يف دعــواه، كذلــك املعجــزة دلــت علــى صــدق 
اإلمــام يف دعــواه! 
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قــال ابــن التلمســاين: )شــرط املعجــزة أن يكــون إخبــار النــيب أبنــه نــيب للتحــدي هبــا، 
والفــرق بينهمــا وبــن اآليــة أن املعجــزة مــا وقــع التحــدي هبــا، فــإن كان املدعــي نبيــا دلــت علــى 

صــدق نبوتــه، وإن كان وليــا دلــت علــى صــدق واليتــه()))(. 

و يقــول املفيــد: )إن كل إمــام منهــم نــص علــى مــن بعــده نصــا متواتــرا ابخلالفــة؛ وألهنــم 
-صلــوات هللا عليهــم- ظهــر عنهــم معجــزات وكرامــات خارقــة للعــادة مل تظهــر علــى يــد غرهــم 

كعجــن احلصــى وختمــه وأمثــال ذلــك()))(. 
ويذهــب الطوســي أبن املعجــزات كانــت ســببا يف تراجــع أصحــاب األئمــة عــن قوهلــم 
ابلوقــف)))( إذ يقــول: )ويبطــل ذلــك أيضــاً مــا ظهــر مــن املعجــزات علــى يــد الرضــا n الدالــة 
علــى صحــة إمامتــه، وهــي مذكــورة يف الكتــب. وألجلهــا رجــع مجاعــة مــن القــول ابلوقــف مثــل: 
عبدالرمحــن بــن احلجــاج، ورفاعــة بــن موســى، ويونــس بــن يعقــوب، ومجيــل بــن دراج ومحــاد بــن 
عيســى وغرهــم، وهــؤالء مــن أصحــاب أبيــه الذيــن شــكوا فيــه مث رجعــوا. وكذلــك مــن كان 
يف عصــره، مثــل: أمحــد بــن حممــد بــن أيب نصــر، واحلســن بــن علــي الوشــاء وغرهــم ممــن قــال 

ابلوقــف، فالتزمــوا احلجــة وقالــوا إبمامتــه وإمامــة مــن بعــده مــن ولــده()))(. 
ويقول ابن مطهر احللي: )ذهبت اإلمامية كافة إىل أن الطريق إىل تعين اإلمام أمران: 

١- النص من هللا تعاىل، أو نبيه، أو إمام ثبتت إمامته ابلنص عليه. 
٢- أو ظهــور املعجــزات علــى يــده؛ ألن شــرط اإلمامــة العصمــة، وهــي مــن األمــور اخلفيــة 

الباطنة الي ال يعلمها إال هللا تعاىل. 

إضافــًة لذلــك ألــف بعــض فقهــاء الطائفــة كتــب كاملــة جلمــع دالئــل إمامــة األئمــة وأملؤهــا 
بذكــر معجــزات كل إمــام كدالئــل اإلمامــة للطــربي، وإثبــات اهلــداة ابلنصــوص واملعجــزات 

للحــر العاملــي()))(. 

يقــول اإلمامــي أبــو الصــالح احللــيب: )ومــن احلجــة علــى إمامــة أعيــان األئمــة -عليهــم 
الســالم-، أان قــد دللنــا علــى وقــوف تعيــن اإلمــام علــى بيــان العــامل ابلســرائر ســبحانه مبعجــز 

يظهــر علــى يديــه، أو نــص يســتند إليــه، وكال األمريــن اثبــت يف إمامــة اجلميــع. 
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أما املعجز فعلى ضروب: 

منها: اإلخبار ابلكائنات، ووقوع املخرب مطابقا للخرب. 

ومنهــا: اإلخبــار ابلغائبــات. ومنهــا: ظهــور علمهــم ذي الفنــون العجيبــة يف حــال الصغــر 
والكــرب، وتربيزهــم فيــه علــى كافــة أهــل الدهــر، علــى وجــه مل يعثــر عليهــم بزلــة وال قصــور عنــد 
انزلــة وال انقطــاع يف مســألة، مــن غــر معلــم وال رئيــس يضافــون إليــه غــر آابئهــم، وفيهــم مــن 

ال ميكــن ذلــك فيــه، كالرضــا وأيب جعفــر وأيب حممــد -عليهــم الســالم-. 

وإعجاز هذه الطريقة من وجهن: 

أحدمهــا: أن العــادة مل جتــر فيمــن ليــس حبجــة أن يتقــدم يف علــم واحــد -فضــاًل عــن عــدة 
علــوم- مــن غــر معلــم. 

الثــاين: أن كل عــامل عــدا حجــج هللا ســبحانه حمفــوظ عنهــم التقصــر عنــد املشــكالت، 
والعجــز عنــد كثــر مــن النــوازل، واالنقطــاع يف املناظــرة. ومنهــا: تعظيمهــم مــدة حياهتــم مــن احملــق 
واملبطــل، وشــهادة الــكل علــى لــؤم مــن ينقصهــم وإن كان عــدوا، واإلشــارة بذكرهــم بعــد الوفــاة، 
وخضــوع العــدو والوليــل مشــاهدهم، وهجــرة الفــرق املختلفــة إليهــا، وتقرهبــم إىل مالــك الثــواب 
والعقــاب ســبحانه حبقهــم، مــع فقــد اخلــوف منهــم والطمــع فيمــا عندهــم، وحصــول عكــس هــذا 
األمــر فيمــن عداهــم مــن منتحلــي اإلمامــة وذوي اخلالفــة بنفــوذ األمــر وثبــوت الرجــاء واخلــوف. 

وهذه الطرق منها ما هو معلوم ضرورة، كظهور علمهم، وثبت تعظيمهم يف احلياة وبعدها. 

هبــك  التواتــر  لثبــوت  اآلاثر؛  ومتأمــل  األخبــار  يف  انظــر  لــكل  معلــوم  هــو  مــا  ومنهــا 
النــص...()1)(. 

ويذهــب قطــب الديــن الروانــدي إىل أن اإلمجــاع قــد انعقــد بثبــوت معجــزات األئمــة، 
فيقــول: )إن إمجــاع الفرقــة احملقــة منعقــد علــى صحــة أخبــار معجــزات الرســول واألئمــة مــن أهــل 

بيتــه -عليهــم الســالم- وإمجاعهــم حجــة)١)(؛ ألن فيهــم معصومــا()٢)(. 
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ويقول عامل اإلمامية هاشم البحراين: )اعلم أن املعجزات من األنبياء واألئمة دليل على 
صدقهــم علــى هللا -ســبحانه- يف دعواهــم النبــوة واإلمامــة؛ ألن املعجــز اخلــارق للعــادة، فعلــه 
تعــاىل، وإقدارهــم علــى ذلــك منــه جــل جاللــه، ومــن املعاجــز مثــل كتابــة أمسائهــم علــى ســاق 
العــرش، واحلجــب والشــمس والقمــر، ومــا شــاكل مثــل كتابتهــم علــى األشــجار وغرهــا()٣)(. 

فلذلــك يقــررو نفــي كتبهــم هــذه العقيــدة، يقــول حمســن اخلــزازي: )إن ظهــور املعجــز علــى 
يــد النــيب أو اإلمــام شــاهد صدقــه إذ لــو كان كاذاب وجــب علــى احلكيــم املتعــايل تكذيبــه وإال 

لــزم اإلغــراء إىل الضاللــة وهــو ال يصــدر منــه تعــاىل()))(. 

ويقــول الصــدر: )كمــا كانــت املعاجــز مــن أدلــة صــدق النــيب األكــرم -صلــى هللا عليــه 
وآلــه- ومــن قبلــه مــن األنبيــاء واملرســلن كذلــك تكــون مــن أدلــة إمامــة األئمــة املعصومــن 

الســالم-.  -عليهــم 

فإهنــم -ســالم هللا عليهــم- أخــربوا إبمامتهــم ووصايتهــم عــن هللا تعــاىل مقــروان مبعاجزهــم 
الســاطعة وآايهتــم الالمعــة الــي هــي مــن شــواهد قطعيــة، ودالئــل وجدانيــة علــى صــدق كالمهــم، 
وصــدق إمامتهــم، وحقيقــة انتصاهبــم مــن قبــل رهبــم، وإال مل يكونــوا قادريــن علــى إتيــان مــامل يقــدر 
عليــه إال رب العاملــن، وملــا كانــوا مؤيديــن ابآلايت الــي تكشــف عــن كوهنــا آايت احلــق املبــن. 

وقــد مجعــت تلــك املعجــزات الباهــرات يف األجــزاء الثالثــة مــن كتــاب »إثبــات اهلــداة 
ابلنصــوص واملعجــزات« للمحــّدث احلــر العاملــي، وكتــاب »مدينــة املعاجــز« للســيد البحــراين، 
وكتــاب »الثاقــب يف املناقــب« للفقيــه ابــن محــزة الطوســي، واجمللــد احلــادي واألربعــن، والثــاين 

واألربعــن مــن »حبــار األنــوار« لشــيخ اإلســالم اجمللســي()))(. 

عليهــم- كاملــن  )جعلهــم -صلــوات هللا  الشــيعي:  الطــربي  بــن جريــر  ويقــول حممــد 
معصومــن، قادريــن عاملــن مبــا كان ومبــا يكــون، ليقيمــوا للنــاس الرباهــن الســاطعة، والدالئــل 
مــن  أنــه  الــي تشــهد بصــدق قوهلــم:  التامــة  الباهــرة، واملعجــزة  القــدرة  الواضحــة، وليظهــروا 
قبــل الصانــع القــدمي األزيل رب العاملــن، خالــق الســماوات واألرضــن جلــت عظمتــه. ولــو 
مل جيعلهــم كذلــك -قادريــن كاملــن عاملــن معصومــن- مل تبــد مــن أوهلــم وأوســطهم وآخرهــم 
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القــدرة الباهــرة، واملعجــزة التامــة، والرباهــن الســاطعة، والدالئــل الواضحــة، والعلــوم الكاملــة، 
ومــا اتبعهــم أحــد، ومــا آمــن هبــم نفــر ولصــارت أمــور اخللــق داعيــة إىل البــوار وذهــاب احلــرث 
ــُة اْلَباِلغَــُة﴾، )األنعــام/))١(، واحلجــة  جَّ والنســل، وشــاهد ذلــك قــــول هللا b: ﴿قُــْل فَِللّــِه احلُْ
البالغــة هــي الرســل واألئمــة -عليهــم الســالم-، الذيــن احتــج هللا تعــاىل هبــم علــى املالئكــة 
واجلــن واإلنــس. واحلجــة البالغــة -فيمــا وصــف هللا تعــاىل مــن حجتــه- حجــة ال ختلــو مــن أن 
تكــون ابلغــة مــن بعــض االحتجــاج، وفوقهــا مــا هــو أبلــغ منهــا وأمت وأكمــل يف كل االحتجــاج. 
وأن تكــون »ابلغــة« يف كل االحتجــاج حــى ال يكــون فوقهــا اتم هــو أمت منهــا. وإلكمــال هــو 
أكمــل مــن صفاهتــا، فــان كانــت ابلغــة يف بعــض االحتجــاج دون بعــض. وفوقهــا مــا هــو أمت 
وأكمــل منهــا، فهــي حجــة انقصــة عــن حــدود التمــام والكمــال. مث ال خيلــو احلكيــم القــادر 
عــز وجــل مــن أن يكــون قــادرا علــى االحتجــاج علــى خلقــه يف األمت واألبلــغ واألكمــل، أو أن 
يكــون غــر قــادر علــى ذلــك، فــإن كان غــر قــادر -ونعــوذ ابهلل مــن هــذا القــول- لــزم أن يكــون 
خمصــوص القــدرة، ومعتــل احلكمــة، فيكــون قــادرا علــى الشــيء عاجــزا عــن غــره، حكيمــا يف 
شــيء غــر حكيــم يف غــره. وهــذه صفــات خارجــة عــن صفــات أفعــال احلكيــم، ألهنــا كلهــا 
توجــب االضطــرار فيمــا عجــز عنــه وغفــل عــن احلكمــة فيــه، وال يوجــب هــذا ممــن أقــر ابلصانــع 
القــدمي إال جاهــل عمــي، وغافــل غــوي. فــإن كان قــادرا علــى االحتجــاج ابألمت واألكمــل لــزم 
يف حكــم احلكمــة ومتــام القــدرة أن حيتــج علــى خلقــه بكمــال حجــة، ومتــام دعــوة. وقولــه: 
ــُة اْلَباِلغَــُة﴾ يوجــب أنــه ليــس فوقهــا أبلــغ وال أمت وال أكمــل منهــا، وأهنــا ابلغــة  جَّ ﴿فَِللّــِه احلُْ
التمــام والكمــال يف مجيــع وجــوه االحتجــاج. ويوجــب ابضطــرار -ال حميــص عنــه- أن حججــه 
والداعــن إليــه والناطقــن عنــه -عليهــم الســالم- معصومــون، قــادرون علــى كل شــيء، عاملــون 
مبــا كان ومبــا يكــون إىل آخــر الزمــان. وإذ أثبــت ولــزم أن نبينــا -صلــى هللا عليــه وآلــه- هبــذه 
الصفــة يف العصمــة والكمــال والقــدرة، وأن األنبيــاء الذيــن أرســلهم هللا قبلــه كانــوا هبــذه الصفــة، 
وكذلــك أوصياؤهــم الذيــن هــم حجــج هللا يف أرضــه، لــزم أن يكــون األئمــة الذيــن يقومــون مقــام 

نبينــا -صلــى هللا عليــه وآلــه وعليهــم أمجعــن-()))(. 

يقــول حممــد بــن جريــر الطــربي الشــيعي: )وإذا لــزم وثبــت أن األئمــة الطاهــرة مــن عــرة 
نبينــا -صلــى هللا عليــه وآلــه-، الــذي هــو ســيد املرســلن وخــامت النبيــن -صلــى هللا عليــه وآلــه- 
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التامــة، والقــدرات  ثبــت هلــم صحــة املعجــزات  البالغــة هلل ســبحانه يف أرضــه،  هــم احلجــج 
الباهــرة، والرباهــن الواضحــة، الــي كانــوا حيتجــون هبــا علــى عبــاد هللا، ويظهروهنــا هلــم كمــا كانــت 
األوصيــاء وخلفــاء األنبيــاء الذيــن تقدمــوا نبينــا -صلــى هللا عليــه وآلــه وعليهــم أمجعــن- الــذي 

هــو ســيدهم ألوهلــم وآخرهــم أظهروهــا لألمــم الســالفة واحتجــوا هبــا عليهــم()))(. 

ويقــول علــي الكــوراين العاملــي: )إهنــم أوصيــاء النــيب هــم األئمــة الرابنيــون الذيــن بشــر هبــم، 
وأمــر األمــة مبودهتــم وطاعتهــم، وجعلهــم عــدل القــرآن يف وجــوب التمســك هبــم! لقــد حــاول 
احلــكام القرشــيون أن ينكــروا هــذه اجلنبــة يف شــخصيات األئمــة -عليهــم الســالم- لكنهــم 
عجــزوا بســبب قــوة نصوصهــا وقــوة واقعهــا! فقــد واجهتهــم معجــزات األئمــة -عليهــم الســالم- 
وأفحمتهــم! ومــا زالــت النصــوص واملعجــزات تواجــه أتباعهــم حــى يظهــر هللا خامتهــم املوعــود 

n فيظهــر بــه احلــق، ويظهــر دينــه علــى الديــن كلــه!()))(. 

وخيلط اإلمامي أبو طالب التجليل التربيزي بن الكرامة واملعجزة، ويعد ما ظهر على أيدي 
األئمة أنه يعد من الكرامات، فيقول: )حول معجزات األئمة يشكل بعضهم على الشيعة أبهنم 

يعتقدون أبن لألئمة -عليهم السالم- معجزات كمعجزات األنبياء -عليهم السالم-. 

اجلــواب: املــراد مــن املعجــزات الــي نعتقــد أهنــا لألئمــة -عليهــم الســالم- هــو: الكرامــات 
اخلاصــة هلــم؛ إلثبــات إمامتهــم ووصيتهــم لرســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه-، وكوهنــم حجــة 

هللا علــى النــاس، والواســطة بينهــم وبــن رســول هللا()))(. 

وكذلــك يقــول حممــد صــاحل املازنــدراين: )ينبغــي أن يعلــم أن األمــر اخلــارق للعــادة مــن 
حيــث إنــه دال علــى صــدق مــن أتــى بــه وحقيقتــه يســمى آيــة وعالمــة وبينــة، ومــن حيــث 
إنــه دال علــى أن صاحبــه مكــرم مــن عنــد هللا تعــاىل يســمى كرامــة ومــن حيــث إنــه دال علــى 

تصديقــه تعــاىل إايه يســمى معجــزة...()١11(. 

ويوافقهمــا اإلمامــي حممــد بــن ســليمان احللــيب يف ذلــك، فيقــول: )وكل كرامــة لــويل تكــون 
معجــزة ملتبوعــه... تتمــة ينبغــي للــويل الــذي أكرمــه هللا تعــاىل أن جيتهــد يف كتمــان مــا خصــه هللا 
بــه مــن الكرامــات، وال يظهــره ابلدعــوى، فإنــه احنطــاط يف درجتــه ونقصــان يف مرتبتــه الســر 
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بينه وبن ربه فال ينبغي أن يبوح به، كما قال قائلهم: »من ابح ابلســر كان القتل ســيمته«، 
وأمــا مــا يظهــره بعضهــم ممــا يزعــم بــه املكاشــفات، والعلــم ابملغيبــات مــع جهلـــه أبمــور الديــن، 

فإمنــا هــو شــأن الدجالــن الزائغــن عــن احلــق املبــن()١1١(. 

وال يكفي يف تعين اإلمام الثاين عشــر النص إذ البد من املعجزة لتمييزه عند اإلمامية، 
يقول املرتضى: )قد علمنا أّن علمنا أّن العلم إبمام الزمان على ســبيل التعين والتمييز ال يّتم 
إالّ ابملعجــز، فــإّن النــّص يف إمامــة هــذا اإلمــام خاصــًة غــر كاٍف يف تعّينــه، وال بـُـّد مــن املعجــز 

الظاهــر علــى يــده حــى نصّدقــه يف أنـّـه ابــن احلســن -عليهمــا الســالم-()١1٢(. 

و يقــول أيضــاً: )فــإذا قيــل: وكيــف يطــاع هــذا املســتخلف؟! وِمــن أيــن يَعلــم الــويّل الــذي 
يريــد أتدبيــه أنـّـه خليفــة اإلمــام؟! 

قلنــا: مبعجــٍز يظهــره هللا تعــاىل علــى يــده، فاملعجــزات علــى مذاهبنــا تظهــر علــى أيــدي 
الصاحلــن فضــاًل عّمــن يســتخلفه اإلمــاُم ويقيمــه مقامــه()١1٣(. 

و يقــول املفيــد: )فــإن قيــل مــا الطريــق إىل معرفتــه حــن ظهــوره بعــد اســتتاره n -أي 
اإلمــام املهــدي-؟ فاجلــواب: الطريــق إىل ذلــك ظهــور املعجــز علــى يــده())١1(. 

وكذلــك يقــول اجمللســي: )املقصــود مــن هــذه االخبــار عــدم التزلــزل يف الديــن والتحــر يف 
العمــل أي متســكوا يف أصــول دينكــم وفروعــه مبــا وصــل إليكــم مــن أئمتكــم، وال تركــوا العمــل 
وال ترتــدوا حــى يظهــر إمامكــم، وحيتمــل أن يكــون املعــى: ال تؤمنــوا مبــن يدعــي أنــه القائــم حــى 

يتبــن لكــم ابملعجــزات())١1(. 

ويقــول وحيــد اخلراســاين: )معجــزات اإلمــام املهــدي -صلــوات هللا عليــه- يف غيبتــه قــال 
الشــيخ الطوســي أعلــى هللا مقامــه يف كتابــه: )وأمــا ظهــور املعجــزات الدالــة علــى صحــة إمامتــه 
يف زمــان الغيبــة فهــي أكثــر مــن أن حتصــى غــر أان نذكــر طرفــا منهــا...())١1( فــإذا كانــت 
معجزاتــه إىل زمــن الشــيخ الطوســي -رمحــه هللا- الــذي تــويف 1)) هجريــة، أكثــر مــن حــد 

اإلحصــاء، فكــم تبلــغ إىل زماننــا هــذا؟!())١1(. 
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بــل مل يصــدق الشــيعة بســفراء اإلمــام املهــدي حــى تبــن هلــم عــن طريــق املعجــزات! 
يقــول اجمللســي يف ذلــك: )أمــا األبــواب املرضيــون والســفراء املمدوحــون يف زمــن الغيبــة فأوهلــم 
الشــيخ املوثــوق بــه أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد العمــري نصبــه أوال أبــو احلســن علــي بــن حممــد 
العســكري مث ابنــه أبــو حممــد احلســن بــن علــي -عليهــم الســالم- فتــوىل القيــام أبمورمهــا حــال 
حياهتما، مث بعد ذلك قام أبمر صاحب الزمان n وكانت توقيعاته وجواابت املسائل خترج 
علــى يديــه. فلمــا مضــى لســبيله قــام ابنــه أبــو جعفــر حممــد بــن عثمــان مقامــه وانب منابــه يف 
مجيــع ذلــك فلمــا مضــى قــام بذلــك أبــو القاســم احلســن بــن روح مــن بــي نوخبــت فلمــا مضــى 
قــام مقامــه أبــو احلســن علــي بــن حممــد الســمري ومل يقــم أحــد منهــم بذلــك إال بنــص عليــه مــن 
قبــل صاحــب الزمــان n ونصــب صاحبــه الــذي تقــدم عليــه فلــم تقبــل الشــيعة قوهلــم إال بعــد 
ظهــور آيــة معجــزة تظهــر علــى يــد كل واحــد منهــم مــن قبــل صاحــب األمــر n تــدل علــى 

صــدق مقالتهــم، وصحــة نيابتهــم())١1(. 

املطلــب الثــاين: نقــد دليــل املعجــزة علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــين 
عشــرية 

أوال: نقد أصل دليل املعجزة ومقدماته 
ســبق وأن ذكــرت أن داللــة املعجــزة عنــد اإلماميــة تعــود إىل مســألة التحســن والتقبيــح 
العقليــن؛ ألن اإلعجــاز إمنــا يكــون دليــال علــى صــدق النبــوة، إذا قبــح يف العقــل إظهــار املعجــزة 

علــى يــد الــكاذب! 

وابلتــايل فهــم ينطلقــون مــن مبــدأ أن إظهــار املعجــزة علــى يــدي املتنبــئ الكــذاب قبيــح 
وهللا -ســبحانه- منــزه عــن فعــل القبيــح. وهــم هبــذا القــول قــد وافقــوا املعتزلــة وغرهــم يف 

هــذا األمــر. 

يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة -رمحــه هللا-: )إن إظهــار املعجــزة علــى يــدي املتنبــئ 
الكــذاب قبيــح وهللا -ســبحانه- منــزه عــن فعــل القبيــح، وهــذه الطــرق ســلكها املعتزلــة وغرهــم 
ممــن يقــول ابلتحســن والتقبيــح وطعــن فيهــا مــن ينكــر ذلــك، مث إن املعتزلــة جعلــوا هــذه أصــل 
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دينهــم والتزمــوا هبــا لــوازم خالفــوا هبــا نصــوص الكتــاب والســنة بــل وصريــح العقــل يف مواضــع 
كثــرة، وحقيقــة أمرهــم أهنــم مل يصدقــوا الرســول إال بتكذيــب بعــض مــا جــاء بــه وكأهنــم قالــوا: 
ال ميكــن تصديقــه يف البعــض إال بتكذيبــه يف البعــض، لكنهــم ال يقولــون: إهنــم يكذبونــه يف 
شــيء بــل اترة يطعنــون يف النقــل واترة يتأولــون املنقــول، ولكــن يعلــم بطــالن مــا ذكــروه إمــا 
ضــرورة وإمــا نظــرا، وذلــك أهنــم قالــوا: إن الســمع مبــي علــى صــدق الرســول وصدقــه علــى أن 
 هللا تعــاىل منــزه عــن فعــل القبيــح، فــإن أتييــد الكــذاب ابملعجــزة قبيــح وهللا منــزه عنــه، قالــوا: 
والدليــل علــى أنــه منــزه عنــه أن القبيــح ال يفعلــه إال جاهــل بقبحــه أو حمتــاج، وهللا ســبحانه منــزه 
عــن اجلهــل واحلاجــة... واملقصــود هنــا: مــا يتعلــق بتقريــر النبــوة وقــد يقــال: ميكــن تقريــر كونــه 
-ســبحانه- منزهــا عــن أتييــد الكــذاب ابملعجــزة مــن غــر بنــاء علــى أصــل املعتزلــة مبــا علــم مــن 
حكمــة هللا تعــاىل يف خملوقاتــه ورمحتــه بربيتــه وســنته يف عبــاده. فــإن ذلــك دليــل علــى أنــه ال يؤيــد 

كــذااب مبعجــزة ال معــارض هلــا. 

وميكــن بســط هــذه الطريقــة وتقريرهــا مبــا ليــس هــذا موضعــه يف أنــه كمــا علــم مبــا يف 
مصنوعاتــه مــن اإلحــكام واإلتقــان أنــه عــامل، ومبــا أن فيهــا مــن التخصيــص أنــه مريــد فيعلــم مبــا 

فيهــا مــن النفــع للخالئــق أنــه رحيــم، ومبــا فيهــا مــن الغــاايت احملمــودة أنــه حكيــم())١1(. 

وبعد أن ذكر-رمحه هللا- اآلايت واألدلة الدالة على قدرة هللا -تبارك وتعاىل- ومشيئته 
واآلايت الدالــة علــى إنعامــه ورمحتــه وحكمتــه قــال: )فبهــذا وأمثالــه يعلــم أنــه ال يؤيــد كــذااب 
ابملعجــزة ال معــارض هلــا، ألن يف ذلــك مــن الفســاد والضــرر ابلعبــاد مــا متنعــه رمحتــه، وفيــه مــن 

ســوء العاقبــة مــا متنعــه حكمتــه...()١١1(. 

كذلك من املعلوم أنَّ التحســن، والتقبيح هو املقتضى الضروري لثبوت احلســن والقبح 
العقليــة لإلنســان تؤكــد فطرتــه علــى حمبــة الكمــال، وكراهيــة  الذاتيــن؛ ألنَّ صريــح الداللــة 
النقــص، وإذا كانــت حقيقــة احلســن الــذايت إمنــا هــي االتصــاف ابلكمــال، فــال بــد أن يكــون 
حمبوبـــاً ومالئمـــاً لداللــة العقــل الصريــح، وإذا كانــت حقيقــة القبــح الــذايت إمنــا هــي االتصــاف 

ــاً منافــراً لداللــة العقــل الصريــح.  ابلنقــص فــال بــد أن يكــون مكروهـ
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وليــس التحســن والتقبيــح العقليــان إال هــذه املالءمــة، واملنافــرة؛ وهلــذا فإنــه يلــزم مــن أثبــت 
احلســن والقبــح الذاتيــن أنَّ يقــول ابلتحســن والتقبيــح هبــذا املعــى؛ إذ هــو مقتضــاه الضــروري، 
كمــا يلــزم مــن نفــى التحســن والتقبيــح أن ينفــي احلســن والقبــح الذاتيــن؛ إذ هــو متعلقــه 
الضــروري، فــال ميكــن إثبــات أحــد هذيــن األصليــن، أو نفيــه دون اآلخــر، بــل ال بــد أن يثبتــا 

معـــاً، أو يــُـنفيا معـــاً، وهــذه هــي حقيقــة التــالزم بينهمــا)١١١(. 

كمــا ال يســتلزم مــن ثبــوت الداللــة العقليــة للتحســن، والتقبيــح لألفعــال أن يســتغي 
العقــل عــن الوحــي، حبيــث ال يكــون النــاس يف حاجــة إىل الرســالة، بــل إنَّ هــذا مــن أفســد 
مــا ميكــن تصــوره؛ وذلــك أنَّ الوحــي إمَـّــا أن خيتــص مــن املعــارف مبــا ال ميكــن أن تــدل عليــه 
الضــرورة العقليــة، وإمَـّــا أن تتطابــق داللــة الوحــي وداللــة العقــل علــى حســن الفعــل، أو قبحــه 
فيمــا يشــرك فيــه الوحــي والعقــل كمــا هــو احلــال يف األحــكام املرتبــة عليهمــا مــن حيــث اجلملــة 

ابعتبــار املصــاحل، واملفاســد. 

ولكــن مــا خيتــص بــه الوحــي مــن املعــارف فليــس للعقــل فيــه جمــال، كمــا هــو احلــال يف 
مســائل االعتقــاد الغيبيــة، ومــا يتعلــق ببعــض الشــعائر التعبديــة)١١٢(. 

ولكــن كلمــا ســلم عقــل املــرء كان مــن نعمــة هللا عليــه أن تتطابــق عنــده داللــة الوحــي مــع 
مقتضــى إدراكــه العقلــي، وتكــون مطابقــة العقــل للوحــي داعيــة إىل التصديــق ابلوحــي، ال إىل 
االســتغناء عنــه، يقــول ابــن قيــم اجلوزيــة -رمحــه هللا-: )إنَّ مــا أمــرت بــه الرســل هــو احلســن، ومــا 
ــم جــاؤوا ابحلــق مــن عنــد هللا، وهلــذا قــال  هنــت عنــه هــو القبيــح طريــق إىل تصديــق الرســل، وأهنَّ
بعض األعراب، وقد سئل مباذا عرفت أنَّ حممداً رسول هللا؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل: 
ليتــه هنــى عنــه، وال هنــى عــن شــيء فقــال العقــل: ليتــه أمــر بــه. أفــال تــرى هــذا األعــرايب كيــف جعــل 
مطابقة احلسن، والقبح الذي ركب هللا يف العقل إدراكه ملا جاء به الرسول شاهداً على صحة 

رســالته، وعلمـــاً عليهــا، ومل يقــل إن ذلــك يفتــح طريــق االســتغناء عــن النبــوة()١١٣(. 

وممــا يبــن عــدم االكتفــاء ابإلدراك العقلــي للمصــاحل، واملفاســد عــن األحــكام الشــرعية 
أنَّ مــن املصــاحل واملفاســد مــا يكــون ظاهــراً جليــاً، ومنهــا مــا يكــون خفيــاً ال يدركــه كل أحــد، 
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فاحلاجــة إىل الوحــي فيمــا يتعلــق ابملصــاحل، واملفاســد اخلفيــة ظاهــر، وأمــا مــا يكــون ظاهــراً فإنــه 
قــد تعــرض لــه أحــوال ختفــى فيــه وجــه املصلحــة، أو املفســدة فــال يكــون بيــان ذلــك إال مــن جهــة 
الوحــي، وكمــا يقــول ابــن قيــم -رمحــه هللا-: إنَّ مــن األفعــال مــا )يكــون مشــتماًل علــى مصلحــة، 
ومفســدة، وال تعلــم العقــول مفســدته أرجــح، أم مصلحتــه؟ فيتوقــف العقــل يف ذلــك! فتــأيت 

الشــرائع ببيــان ذلــك، وأتمــر براجــح املصلحــة، وتنهــى عــن راجــح املفســدة. 

وكذلــك الفعــل يكــون مصلحــة لشــخص مفســدة لغــره، والعقــل ال يــدرك ذلــك، فتــأيت 
الشــرائع ببيانــه فتأمــر بــه مــن هــو مصلحــة لــه، وتنهــى عنــه مــن حيــث هــو مفســدة يف حقــه، 
وكذلــك الفعــل يكــون مفســدة يف الظاهــر، ويف ضمنــه مصلحــة عظيمــة ال يهتــدي إليهــا العقــل 
فتجــيء الشــرائع ببيــان مــا يف ضمنــه مــن املصلحــة، واملفســدة الراجحــة، هــذا مــع أنَّ مــا يعجــز 
العقــل عــن إدراكــه مــن حســن األفعــال، وقبحهــا، ليــس بــدون مــا تدركــه مــن ذلــك، فاحلاجــة إىل 
الرســل ضروريــة، بــل هــي فــوق كل حاجــة... فــإن كان العقــل قــد أدرك حســن بعــض األفعــال، 
وقبحهــا فمــن أيــن لــه معرفــة هللا -تعــاىل- أبمسائــه، وصفاتــه، ومــا اآليــة الــي تعــرف هبــا هللا إىل 
عبادة على ألســنة رســله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شــرعه، ودينه الذي شـــرعه لعباده؟ ومن 
أيــن لــه تفاصيــل مواقــع حمبتــه، ورضــاه، وســخطه، وكراهتــه؟... إىل غــر ذلــك ممــا جــاءت بــه 
الرســل وبلغتــه عــن هللا، وليــس يف العقــل طريــق إىل معرفتــه فكيــف يكــون معرفــة حســن بعــض 

األفــــعال، وقبحهــا ابلعقــل مغنيـــاً عمــا جــاءت بــه الرســل؟())١١(. 

ويظهر بطالن الوجوب العقلي على هللا -تبارك وتعاىل- من عدة أوجه: 

األول: أنَّ العقل ال يدرك مواقع رضا الرب وســخطه على ســبيل التفصيل فكيف جيوز 
لــه أن حيكــم علــى ربــه -ســبحانه- أبنَّــه جيــب عليــه أن ميــدح أو يــذم أو يعاقــب أو يثيــب؟! 

الثاين: أنَّ ما ذهبوا إليه يستلزم استعالء املخلوق على اخلالق، وهو حمال. 

الثالــث: أنَّ اإلجيــاب مــن خــارج الــذات يســتلزم ســلب االختيــار، وهــو حمــال يف حــق ذي 
القدرة املطلقة واملشــيئة النافذة. 
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الرابــع: أنَّ اإلجيــاب العقلــي ينــايف اســتحقاق احلمــد؛ ألنَّــه لــو وجــب علــى هللا مبقتضــى 
العقــل فعــل أو تــرك ملــا اســتوجب بفعلــه محــداً وثنــاًء؛ ألنَّــه إمنــا قضــى مــا اســتوجبه العبــد بعملــه. 

اخلامس: القول ابلوجوب العقلي على هللا f من ابب التسوية بن اخلالق واملخلوق فيما 
حَيُســن ويـَْقبُــح، فقــد قاســوا هللا b خبلقــه، فهــم يوجبــون علــى هللا f مــن جنــس مــا يوجبــون علــى 
العباد، وحيرمون عليه -تبارك وتعاىل- من جنس ما حيرمون على العباد فهم مشبهة األفعال))١١(. 

ــنة أن يوجــب العقــل علــى  ومبــا أنَّ احلســن والقبــح شــرعيان عقليــان فقــد منــع أهــل السُّ
هللا f شــيئاً، ولكــن مل مينعــوا أن يوجــب هللا f علــى نفســه بعــض األمــور الــي يقتضيهــا 
كمالــه، والــي أخــرب أنَّــه أوجبهــا علــى نفســه، كمــا قــال تعــاىل: ﴿َوِإَذا َجــاءَك الَِّذيــَن يـُْؤِمُنــوَن 
آِباَيتِنَــا فَـــُقْل َســاَلٌم َعَلْيُكــْم َكتَــَب َربُُّكــْم َعلَــى نَـــْفِسِه الرَّمْحَــَة أَنَّــُه َمــن َعِمــَل ِمنُكــْم ُســوءاً جِبََهالَــٍة مُثَّ 

اَتَب ِمــن بـَْعــِدِه َوَأْصَلــَح فَأَنَّــُه َغُفــوٌر رَِّحيــٌم﴾، )األنعــام/))(. 

ــا َقضــَـى هللا اخْلَْلــَق َكتَــَب يف  ويف احلديــث عــن أيب هريــرة h، عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، قــال: )َلمَّ
ِكَتابِــِه فَـــُهَو ِعْنــَدُه فَـــْوَق اْلَعــْرِش ِإنَّ َرمْحَــِي َغَلبَــْت َغَضــيب())١١(. 

هــذا، وال يلــزم مــن كونــه -تعــاىل- أوجــب علــى نفســه بعــض األمــور أن يكــون فاعــاًل 
هلــا ابإلجيــاب، ال اختيــار لــه فيهــا؛ ألنَّــه -ســبحانه- أوجبهــا علــى نفســه ابختيــاره، فــإذا شــاء 
احلســن واختــاره مل يكــن ذلــك انفيــاً لالختيــار، فاختيــاره وإرادتــه اقتضــت التعلــق مبــا كان 

حســناً، علــى وجــه اللــزوم، فكيــف ال يكـــون خمتــاراً؟! 

 أمــا ابلنســبة ملقدمــات الدليــل وهــي وجــوب أتييــد األئمــة ابملعجــزات وهــي دليــل صــدق 
دعواهم! 

فيمكن نقضها بوجوه، منها: 

األول: أن وصــف الشــيء بكونــه معجــزة فــرع عــن إثبــات وقوعــه ووجــوده، فــال تكــون 
تــؤدي رســالتها  العــامل اخلارجــي حمسوســة حــى  املعجــزة معجــزة إال إذا كانــت موجــودة يف 

اإلعجازيــة وهــو حبــث اترخيــي أخبــاري. 
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الثــاين: إذا كان دليــل وجودهــا هــو نقلهــا يف اآلاثر، فشــرط إثبــات املعجــزات مــن طريــق 
النقــل هــو النقــل التواتــري، كمــا ذكــره ابــن حــزم))١١(. 

الثالــث: قــول اإلماميــة: ال يوجــد فــرق بــن النــيب واإلمــام! وابلتــايل كمــا أن النــيب مؤيــد 
ابملعجــزات كذلــك اإلمــام مؤيــد ابملعجــزات! 

أقــول هلــم: ملــاذا مل ينــص البــاري -تبــارك وتعــاىل- علــى إمامــة األئمــة يف كتابــه الكــرمي بــداًل 
مــن اختــالف النــاس حوهلــم مــا يزيــد علــى األلــف واملئتــن ســنة؟! 

وملــاذا البــاري -تبــارك وتعــاىل- مل يبــن أن لألئمــة آايت كمــا بــن يف كتابــه الكــرمي أن 
لألنبيــاء آايت بينــات؟! 

وكذلــك ملــاذا مل يبــن لنــا رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن لألئمــة آايت كمــا نــص أن لألنبيــاء آايت 
-كمــا ســبق بيانــه يف احلديــث-؟ 

ورســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــد بــن لنــا مجيــع أصــول الديــن الظاهــرة والباطنــة، قــال النــيب ملسو هيلع هللا ىلص: )قــد 
تركتكــم علــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا بعــدي إال هالــك())١١(. 

يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة: )إن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بــن مجيــع الديــن وأصولــه وفروعــه، 
ابطنــه وظاهــره، علمــه وعملــه، فــإن هــذا األصــل هــو أصــل أصــول العلــم واإلميــان...())١١(. 

اثنيا: نقد دليل املعجزة على اإلمامة عقال: 
يتمثــل الــرَّد علــى دليــل املعجــزة)١٢1( الــذي احتــج بــه االثــي عشــرية علــى إثبــات اإلمامــة 

مــن جهــة العقــل مــن عــدة وجــوه: 

املســلمن كافــة،  عيــون  وكبــار يف  أجــالء  رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بيــت  آل  أئمــة  إن  األول: 
ويكفيهــم فخــرا أهنــم مــن نســل خــامت األنبيــاء واملرســلن ســيدان حممــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــم ليســوا حباجــة 
إىل هــذه املغــاالة الفارغــة ليزيــد مــن احــرام النــاس هلــم، بــل إن مردودهــا عكســي عليهــم؛ ألهنــم 
يصــورون هبــذه الطريقــة كمشــعوذين ودجالــن! بــل إن بعــض املعجــزات تســيء إىل األئمــة 
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وجتعلهــم موضــع ســخرية وهتكــم كالفيــل الطائــر! والظبيــة الباكيــة! والذئــب الــذي تعثــرت والدة 
زوجتــه وغرهــا مــن اخلزعبــالت الــي ال يقبلهــا عقــل راشــد! 

كمــا أنــه ال يعــرف مــا الفائــدة مــن املعجــزات املنســوبة لألئمــة ســوى الدعايــة، وإال فمــا 
الــذي يعنيــه الباقــر للمســلم عندمــا يصنــع فيــل ويبعــث فيــه احليــاة ويطــر بــه كالقبطــان فــوق 
مكــة؟ ومــا اجلــدوى مــن قيــام احلســن بتغــر جنــس الــزوج والزوجــة حالــة غضــب، مث يعيدمهــا إىل 
حالتهمــا الطبيعيــة؟... اخل، فمثــل هــذه املعجــزات مبــاذا خدمــت الديــن؟ أم أهنــا جعلتــه مصــدرا 

للتهكــم والســخرية مــن قبــل الشــعوب علــى مــر العصــور! 

الثــاين: يالحــظ أن املعجــزات املنســوبة لألئمــة هلــا عــدة أســاليب وضــروب منهــا: مــا 
يتعلــق بعلــم الغيــب -الــذي اشــرك فيــه مجيــع األئمــة كمــا ورد يف النصــوص)١٢١(-، واحلديــث 
مــع احليــواانت وإحيــاء املوتــى وغرهــا، وهــي حماولــة لتأكيــد الصفــات الــي يضيفهــا اإلماميــة 
ألئمتهــم -والــي مل تكــن يومــا لألنبيــاء والرســل-، ومــن مث أصبحــت بعــد ذلــك مــن مرتكــزات 
املذهــب اإلمامــي، إذ لــو كان النــيب ملسو هيلع هللا ىلص يعلــم الغيــب فعــالم قــاد غــزوة أحــد وهــو يعلــم مــا 
ســيلقى جيــش املســلمن حينهــا؟! وملــاذا خــرج النــيبملسو هيلع هللا ىلص مــن مكــة إىل الطائــف مــع علمــه 
أن أهــل الطائــف ســرفضونه ويغــرون بــه ســفهاءهم وعبيدهــم فيتبعــوه يســبونه ويصيحــون بــه 

ويرمونــه ابحلجــارة!؟ 

أليــس مــن حكمــة هللا تبــارك وتعــاىل أن يعلــم عبــاده أبن علــم الغيــب املطلــق ال ميلكــه غــره 
تبــارك وتعــاىل، وقــد يكــرم رســله وأنبيائــه بشــيء مــن علــم الغيــب يف حــاالت حمــدودة وضيقــه 

دون غرهــم مــن البشــر! 

الثالــث: كثــر مــن املعجــزات رويــت بصيغــة التمريــض، أو مفتقــدة الســند، كمــا أن الــرواة 
توســعوا فيهــا مــن غــر ضابــط بســبب إاثرة عواطــف أتباعهــم ومجــع االتبــاع ال أكثــر! 

وكلُّهــا مــن أوهــام الغــالة وافراءاهتــم؛ فكثــر مــن رواهتــا مــن اجملاهيــل مســمى مثــل »عمــارة 
بن زيد«)١٢٢(، أو شــخص ســيء الصيت مثل »علي بن أيب محزة البطائي«)١٢٣( أو شــخص 
كــذاب مــن الغــالة مثــل »حممــد بــن ســنان«))١٢(، و»البلخــي«))١٢(، أو كــذاب مثــل »يونــس 
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املوضوعــات واألوهــام  مــن جنــس  هــي  الــي رووهــا  فالــرواايت  بــن ظبيــان«))١٢(، وحنوهــم! 
واخلرافــات، الــي ال ميكــن ألي عاقــل أن يســتدل هبــا علــى تصــرف األئمــة يف تدبــر أمــور 
الكائنــات، بــل تلــك املعجــزات املخرعــة ال تفيــد إال قصاصــن مثــل رواهتــا وســامعن مثــل 
جّداهتــم العجائــز!! وفضــاًل عــن أهنــا ليســت حبجــة أصــاًل فإهنــا فضيحــة لقائلهــا وســامعها! 

الرابــع: العلــة يف املعجــزة -كمــا قــال بذلــك اإلماميــة- إمنــا تكــون ألجــل إمتــام احلجــة 
للمنكريــن ومطالبتهــم  تقــع إال يف حالــة وجــود حتــدِّي  الرســل وال  علــى منكــري رســاالت 
ابملعجــزة، ويف حــال رأى هللا f املصلحــة يف إظهارهــا ألجــل إثبــات نبــّوة نــيبٍّ مــن أنبيائــه، 
وهــي تتــّم أمــام مــأل عــام ويف حضــور آالف املعارضــن واملوالــن، مثــل معجــزة النــيب صــاحل أو 
معجــزات النــيب موســى أو عيســى -عليهــم الســالم- وغرهــم مــن األنبيــاء ممــا بيَّنــه القــرآن لنــا. 

كمــا يالحــظ أنَّ بعــض املعجــزات مل تتــم بنــاء علــى طلــب مــن النــاس بــل إن األئمــة هــم 
مــن جــادوا هبــا عليهــم دون ســبب مقنــع، ممــا يثــر الشــكوك حوهلــا؛ النتفــاء احلاجــة إليهــا. 

اخلامس: إن كان اإلمامية يريدون إثبات هذه اخلوارق لألئمة وأهنم ليسوا ببشر، فلسنا 
حباجة إىل اإلميان أبرابهبم اجلدد، وجنعلهم قدوة لنا مستوحن منهم أصـول الدين!))١٢(

الســادس: مث إْندعــوى أن األئمــة كانــت مــن معجزاهتــم علــم الغيــب ومــا يف ضمائــر 
النــاس، وأن أعمــال البشــر املســتقبلية غــر حمجـــوبة عنهــم! فــإنَّ األئمــة االثــي عشــرية هبــذه 
الدعــوى قــد أقدمــوا علــى االنتحــار، فســيدان علــي h عندمــا خــرج ليوقــظ النــاس لصــالة 
الفجــر ضربــه عبــد الرمحــن بــن ملجــم علــى رأســه! فــإن كانــت أعمــال البشــر غــر حمجوبــة عنــه 
فلمــاذا مل يتــوق هــذه الضربــة، وأيمــر حببــس عبــد الرمحــــن بــن ملجــم؛ لعلمــه h أّن ابــن ملجــم 
يرصــد لقتلــه؟! أو حــى ملــاذا مل يدافــع عــن نفســه، ويتوخــى احلــذر بصــورة أكــرب، وحـــرص أشــد 

يومهــا؟! 

منتحــراً؛ ألنَّ -علــى حســب زعــم  مــات   h احلســن  نقــول أبنَّ  تقــدم  مــا  وبســبب 
اإلماميــة- زوجتــه جعــدة بنــت األشــعث بــن قيــس قــد دســت لــه الســمَّ يف طعامــه، وقــد أقــدم 

ــلٍم مبــا فيــه!))١٢( علــى أكلــه، وهــو علــى عــ
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وكذلــك بســبب هــذا القــول نقــول: إن احلســن h مــات منتحــراً؛ ألنَّــه قــدم إىل الكوفــة، 
وهــو علــى علــم مبــا يف نيتهــم، ومــا ســيقومون بــه مــن أعمــال، ومل يكتــف إبقدامــه، بــل شــارك يف 
معركــة ســينهزم فيهــا هــو ومــن معــه، وســيفضي ذلــك ابلقتــل والســيب والتشــريد ملــن معــه -كمــا 

يدعــي االثنــا عشــرية-. 

ففــي احلقيقــة أنَّ مــا ادعــاه االثنــا عشــرية هــو يف حــد ذاتــه ذم وطعــن مبطــن ألئمتهــم، ال 
مــدح وتزكيــة هلــم. 

خاصة أنَّ هللا -تبارك وتعاىل- قد أخربان يف كتابه أبنَّ الطبيعة البشرية تسعى للحصول 
علــى اخلــرات، وتنفــر مــن املــكاره، وهــذه قاعــدة فطريــة ال خيالفهــا عاقــل، فاإلنســان ال يقبــل 

علــى مكـــروه مــع علمــه بــه، كمــا يبعــد يــده عــن النــار خوفــا مــن إصابتــه ابألذى. 

الســابع: إن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص مل يكــن يدعــي املعجــزات كمــا يدعيهــا أتبــاع اإلماميــة ألئمتهــم، 
ومل يكــن ميارســها مبثــل مــا كان يفعلــه النــواب، ويشــيعون عــن أنفســهم معرفتــه. وقــد اعتمــد 
الرســول ملسو هيلع هللا ىلص علــى خماطبــة العقــول ابملنقــول، وأجــاب ببيــان بشــريته للمشــركن الذيــن طالبــوه 
إبتيــان املعاجــز واآلايت اخلارقــة كتفجــر الينابيــع مــن األرض، وإســقاط الســماء كســفاً والرقــي 
يف الســماء، وإنــزال الكتــب منهــا، كمــا يف قولــه تبــارك وتعــاىل: ﴿َوقَالُــواْ َلــن نُـّــْؤِمَن َلــَك َحــىَّ 
َر األنـَْهاَر ِخالهَلَا  يٍل َوِعَنٍب فَـتُـــَفجِّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يـَْنـــُبوعاً ٩٠ أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة مِّن خنَِّ
ــَمآَء َكَمــا َزَعْمــَت َعَليـْنَــا ِكَســفاً أَْو أَتْيتَ اِبللَِّ َواْلَمالِئَكــِة قَِبيــاًل ٩٢ أَْو  تـَْفِجــراً ٩١ أَْو ُتْســِقَط السَّ
ــنـَّزَِل َعَليـَْنــا ِكَتــاابً  ــَمآِء َولَــن نُـّــْؤِمَن ِلرُِقيِّــَك َحــىَّ تُـ ــْرَقى يف السَّ ــن ُزْخــُرٍف أَْو تَـ ــْيٌت مِّ َيُكــوَن لَــَك بَـ
ــَع النَّــاَس َأن يـُْؤِمُنــواْ ِإْذ َجآءُهــُم  نَـّــْقرأه قُــْل ُســْبَحاَن َريبِّ َهــْل ُكنــُت َإالَّ َبَشــراً رَُّســواًل ٩٣ َوَمــا َمَن
ُ َبَشراً رَُّسواًل ٩٤ ُقل َلْو َكاَن يف اأَلْرِض َمالِئَكٌة مَيُْشوَن ُمْطَمِئنَِّن  اهْلَُدى ِإالَّ َأن قَاُلواْ أَبـََعَث اللَّ
ــَمآِء َملَــكاً رَُّســواًل ٩٥ قُــْل َكَفــى اِبللَِّ َشــِهيداً بَـــْيِي َوبـَيـَْنُكــْم ِإنَّــُه َكاَن ِبِعبَــاِدِه  ــَن السَّ لَنَـــزَّْلَنا َعَلْيِهــم مِّ

َخِبــراً َبِصــرًا﴾، )اإلســراء/1)-))(. 

فــإذا مل يكــن الرســول ملسو هيلع هللا ىلصيســتخدم املعاجــز إلثبــات رســالته، فكيــف اســتطاع النــواب 
األربعــة اســتخدامها إلثبــات نيابتهــم؟ ومــن الــذي يؤكــد حصــول ذلــك؟ علمــاً أبن الطوســي 
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الــذي يذكــر معظــم تلــك )املعاجــز( الومهيــة قــد جــاء بعــد عصــر النــواب مبائــة عــام أو اكثــر! وقــد 
اعتمــد علــى تلــك الــرواايت وهــي أخبــار آحــاد متهافتــة جــدا صــادرة عــن الغــالة واملشــبوهن 
وذوي املصــاحل املاديــة يف وضعهــا، وال توجــد روايــة واحــدة منهــا ميكــن االعتمــاد عليهــا بعــد 
تنقيــح الســند، وهــي تشــتمل علــى عــدة نقــاط غامضــة، فــروى عــن اجملاهيــل أو عــن أشــخاص 

بــدون أمســاء وتعتمــد علــى االدعــاء الفــارغ بــال دليــل))١٢(. 

اثلثا: نقد دليل املعجزة من كتب اإلمامية االثين عشرية:

مــا يدعيــه اإلماميــة ألئمتهــم مــن معجــزات -خاصــة دعــوى أن أئمتهــم يرفعــون مــا يف 
ضمائــر النــاس وأهنــم يعلمــون الغيــب- يبطلــه الــرواايت يف كتبهــم عــن ســيدان علــي بــن أيب 
طالــب h أنــه كان يقــول عــن أســرار اخلليقــة وســّر املــوت واحليــاة يف آخــر حلظــات عمــره: 
)أَيُـَّهــا اَلنَّــاُس ُكلُّ ِاْمــرٍِئ اَلٍق َمــا يَِفــرُّ ِمْنــُه يف فِــرَارِِه وَاأْلََجــُل َمَســاُق اَلنَّـــْفِس َواهَْلَـــَرُب ِمْنــُه ُمَوافَاتُــُه، 
َم َأحْبَثـَُهــا َعــْن َمْكنُــوِن َهــَذا اأَلْمــِر فَــَأىَب هللاُ ِإالَّ ِإْخَفــاَءُه. َهيـَْهــاَت! ِعْلــٌم خَمْــُزون،  َكــْم َأطْــَرْدُت اأَلايَّ
أَمَّــا َوِصيَّــِي فَــاللََّ اَل ُتْشــرُِكوا بِــه َشــْيئاً َوحُمَمَّــداً -صلــى هللا عليــه وآلــه- فَــاَل ُتَضيُِّعــوا ُسنَّتــَـُه أَِقيُمــوا 

ــِن اَْلِمْصَباَحــْنِ()١٣1(.  ــِن َوأَْوِقــُدوا َهَذْي ــِن اَْلَعُموَدْي َهَذْي

وكان ســيدان علــي h يُْظهــر عــدم معرفتــه بشـــيء جيهلــه اآلخــرون ويقــول للخليفــة 
الثالــث ســيدان عثمــان بــن عفــان h: )ووهللا مــا أدري مــا أقــول لــك؟ مــا أعــرف شــيئا جتهلــه، 
وال أدلــك علــى أمــر ال تعرفــه. إنــك لتعلــم مــا نعلــم. مــا ســبقناك إىل شــيء فنخــربك عنــه، وال 
خلــوان بشــيء فنبلغــك هــو قــد رأيــت كمــا رأينــا، ومسعــت كمــا مسعنــا، وصحبــت رســول هللا 
صلــى هللا عليــه وآلــه كمــا صحبنــا. ومــا ابــن أيب قحافــة وال ابــن اخلطــاب أوىل بعمــل احلــق 
منــك، وأنــت أقــرب إىل رســول هللا -صلــى هللا عليــه وآلــه- وشــيجة)١٣١( رحــم منهمــا، وقــد 

نلــت مــن صهــره مــا مل ينــاال()١٣٢(. 

وقــد قــال اإلمــام الصــادق: )اي عجبــا ألقــوام يزعمــون أان نعلــم الغيــب!.. وهللا لقــد مهمــت 
بضــرب جاريــي فالنــة فهربــت مــي فمــا علمــت يف أي بيــوت الــدار هــي؟()١٣٣(. 
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وجــاء أبــو بصــر ذات مــرة إىل اإلمــام الصــادق وقــال لــه: )إهنــم يقولــون... انــك تعلــم قطــر 
املطــر وعــدد النجــوم وورق الشــجر ووزن مــا يف البحــر وعــدد الــراب، فقــال: ســبحان هللا!.. 

ســبحان هللا! ال وهللا مــا يعلــم هــذا إال هللا())١٣(. 

و عــن عنبســة بــن مصعــب أنَّــه قــال: قــال يل أبــو عبــد هللا n: )أي شــيء مسعــت مــن 
أيب اخلطــاب؟( قــال: مسعتــه يـــقول: إنــك وضعــت يــدك علــى صــدره وقلــت لــه: عــه))١٣( وال 
تنــس، وأنَّــك تعلــم الغيــب، وأنَّــك قلــت لــه: عيبــة علمنــا، وموضــع ســران أمــن علــى أحيائنــا، 
وأمواتنــا. قــال: )ال وهللا مــا مــّس شــيء مــن جســدي جســده إال يــده، وأمــا قولــه: إين قلــت: 
أعلــم الغيــب فــو هللا الــذي ال إلــه إال هــو مــا أعلــم الغيــب، فــال آجــرين هللا يف أمــوايت، وال ابرك 
يل يف أحيائــي إن كنــت قلــت لــه.... مث قــال: ولقــد قامســت مــع عبــد هللا بــن احلســن حائطـــاً 
بيــي وبينــه فأصابــه الســهل والشــرب، وأصابــي اجلبــل، فلــو كنــت أعلــم الغيــب ألصابــي الســهل 

والشــرب وأصابــه اجلبــل...())١٣(. 

ويف خــرب الربيــع أنَّ اخلليفــة املنصــور قــال أليب عبــد هللا: أنــت تزعــم للنــاس اي أاب عبــد 
هللا أنَّــك تعلــم الغيــب، قــال: )ومــن أخــربك هبــذا؟( قــال: هــذا الشــيخ، قــال: )أفَحّلفــه اي أمــر 

املؤمنــن؟( قــال: نعــم. 

فلمــا بــدأ الشــيخ ابليمــن قــال أبــو عبــد هللا للشــيخ: قــل أبــرأ إىل هللا مــن حولــه وقوتــه، 
وأجلــأ إىل حــويل وقــويت إن مل أكــن مسعتــك تقــول هــذا القــول(، فتلــكأ الشــيخ، فرفــع املنصــور 
عمــوداً كان يف يــده فقــال: وهللا لئــن مل حتلــف ألعلونــك هبــذا العمــود، فحلــف الشــيخ، فمــا 

أمت اليمــن حــى دلــع لســانه، كمــا يدلــع الكلــب ومــات لوقتــه())١٣(. 

وســأل حيــى بــن عبــدهللا اإلمــام موســى الكاظــم فقــال: )جعلــت فــداك إهنــم يزعمــون انــك 
تعلــم الغيــب؟ فقــال: ســبحان هللا! ضــع يــدك علــى رأســي، فــوهللا مــا بقيــت شــعرة فيــه ويف 

جســدي إال قامــت. ال وهللا مــا هــي إال وراثــة مــن رســول هللا())١٣(. 

ويف روايــة أخــرى ينقلهــا احلــر العاملــي، يقــول فيهــا اإلمــام: )قــد آذاان جهــالء الشــيعة 
ومحقاؤهــم ومــن دينــه جنــاح البعوضــة أرجــح منــه... إين بــريء إىل هللا وإىل رســوله ممــن يقــول 

أان نعلــم الغيــب())١٣(. 
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يقــول أمحــد الكاتــب يف دليــل املعجــزات الــذي يدعيــه اإلماميــة لنــواب اإلمــام الثــاين 
عشر: )إن من السهل جدا وصف تلك املعاجز املدعاة، بـ »الكذب واالختالق أو السحر 
والشــعوذة واملخاريــق«، وهــو مــا يســقطها عــن احلجيــة، وعــن أن تكــون معاجــز خارقــة للعــادة 

وحامســة للجــدال. 

ســالح  اىل   n املؤمنــن  أمــر  اإلمــام  جلــوء  عــدم  بــرر  قــد  الصــدوق  شــيخهم  وكان 
املعاجــز إلثبــات حقــه ابخلالفــة؛ بســبب احتمــال تفســر اآلخريــن هلــا ابلســحر والشــعوذة 

واملخاريــق)1)١(. 

كمــا رفــض والــده علــي بــن اببويــه الصــدوق ادعــاء احلــالج ابلنيابــة عــن اإلمــام املهــدي 
ومعرفتــه للغيــب، وأمــر إبخراجــه مــن دكانــه ركاًل ابألرجــل)١)١(! 

إن »املعاجــز الغيبيــة« متعارضــة مــع القــرآن الكــرمي الــذي ينفــي علــم الغيــب عــن أي 
بشــر ويقــول: ﴿َعــاملُ اْلَغْيــِب فَــاَل يُْظِهــُر َعَلــٰى َغْيِبــِه َأَحــداً ٢٦ ِإالَّ َمــِن اْرَتَضــٰى ِمــن رَُّســوٍل فَِإنَّــُه 
َيْســُلُك ِمــن بـَــْنِ َيَديْــِه َوِمــْن َخْلِفــِه َرَصــدًا﴾، )اجلــن/)٢-)٢( ويقــول: ﴿قُــل الَّ يـَْعلَــُم َمــن 
ــَماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيــَب ِإالَّ اللَُّ﴾، )النمــل/))(، ويقــول: ﴿َوَمــا تَــْدرِي نَـــْفٌس مَّــاَذا  يف السَّ
ۖ َوَمــا تَــْدرِي نـَْفــٌس أبَِيِّ أَْرٍض مَتُــوُت﴾، )لقمــان/)٣(، ومــن هنــا فلــم يشــر  َتْكِســُب َغــداً 
الشــهيد الســيد حممــد ابقــر الصــدر -رمحــه هللا- يف )حبــث حــول املهــدي( اىل مســألة معاجــز 
النــواب األربعــة كدليــل علــى صحــة نيابتهــم وادعائهــم يف وجــود )اإلمــام حممــد بــن احلســن 

العســكري()٢)١(. 

ــيِّ )٣)٣هـــ( أســتاَذ الصــدوق )١)٣هـــ( شــيخ حمدثــي  ــُد ْبــُن احَلَســِن الُقمِّ وقــد كان حُمَمَّ
ــاًل وموضــع ثنــاء وتقديــر  الشــيعة، وكان مــن أكــرب علمــاء الشــيعة يف عصــره وكان ُمَوثَّقــاً َوُمَبجَّ
عامَّــة علمــاء الشــيعة وأصحــاب كتــب الرجــال، ومــع ذلــك مل يكــن حممــد بــن احلســن يعتــرب 
ــة عاملــن ابلغيــب وليــس هــذا فحســب بــل كان أيضــاً جييــز يف حقهــم ال بــل يف حــق النــيّب  األئمَّ
ملسو هيلع هللا ىلص نفســه -الــذي هــو أمــن الوحــي واملأمــور إببــالغ رســالة هللا- الســهو والنســيان! ويعتقــد 
أن أول درجــات الغلــو نفــي الســهو عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، كمــا وافقــه الصــدوق يف هــذه العقيــدة يف 
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ــُد بْــُن احَلَســِن بْــِن َأمْحَــَد بْــِن الَولِيــِد  كتابــه »مــن ال حيضــره الفقيــه« فيقــول: )َكاَن َشــْيُخَنا حُمَمَّ
ــْهِو َعــِن النَّــيبِّ -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم-،  -َرمِحَــُه هللُا- يـَُقــوُل أَوَُّل َدَرَجــٍة يف الُغلُــوِّ نـَْفــُي السَّ
يــُع اأَلْخبَــاِر َويف َردَِّهــا ِإْبطَــاُل  َولَــْو َجــاَز َأْن تُـــَردَّ اأَلْخبَــاُر الــَوارَِدُة يف َهــَذا الـــَمْعَى جَلـَـاَز َأْن تُـــَردَّ مجَِ
الدِّيِن َوالّشــَـرِيَعِة، َوَأاَن َأْحَتِســُب اأَلْجَر يف َتْصِنيِف ِكَتاٍب ُمْنـــَفرٍِد يف ِإثْـــَباِت َســْهِو النَّيبِّ -صلى 

هللا عليــه وآلــه وســلم- َوالــرَّدِّ َعلَــى ُمْنكـــِـرِيِه ِإْن َشــاَء هللاُ تـََعــاىَل()٣)١(. 

وقــد روى الصــدوق يف »عيــون أخبــار الرضــا« َعــِن اهلـَـَرِويِّ قَــاَل: قُـــْلُت لِلّرَِضــا )ع(: اَي ابْــَن 
ــِه  ــْع َعَلْي ــْوماً يـَْزُعُمــوَن أَنَّ النَّــيبَّ -صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم- مَلْ يـََق ــِة قَـ َرُســوِل هللِا! ِإنَّ يف الُكوَف

ــْهُو يف َصاَلتِــِه فَـــَقاَل: َكَذبـُـوا َلَعنـَُهــُم هللاُ، ِإنَّ الَّــِذي اَل َيْســـُهو ُهــَو هللاُ اَل إِلَــَه ِإالَّ ُهــَو)))١(.  السَّ

لــذا نفــى الصــدوق إثبــات علــم الغيــب لالئمــة فيقــول: )اإلمــام ال يعلــم الغيــب، وإمنــا هــو 
عبــد صــاحل يعلــم الكتــاب والســنة، ومــن ينحــل لألئمــة علــم الغيــب فهــذا كفــر ابهلل وخــروج عــن 

اإلســالم عنــدان، وأن الغيــب ال يعلمــه إال هللا ومــا ادعــاه لبشــر إال مشــرك كافــر()))١(. 

وعلــى الرغــم مــن خمالفــة املفيــد للقمــي وللصــدوق يف مســألة ســهو النــيب إال أنــه ينفــي 
معرفــة األئمــة لعلــم الغيــب يف كثــر مــن أقوالــه منهــا: )فأمــا إطــالق القــول عليهــم أبهنــم يعلمــون 
ُ الفســاد؛ ألن الوصــف بذلــك إمنــا يســتحقه مــن علــم األشــياء بنفســه ال  الغيــب فهــو منكــر بــنِّ
بعلــم مســتفاد، وهــذا ال يكــون إال لِـــلَِّه b، وعلــى قــويل هــذا مجاعــة أهــل اإلمامــة إال مــن شــذَّ 

عنهــم مــن املفوَِّضــة ومــن انتمــى إليهــم مــن الغــالة()))١(. 

عليــه  خيفــى  ممــا ال  َوإنــه  الســرائر  يعلــم   n اإلمــام  إن  لــك  أقــول  ال  )إنــي  ويقــول: 
الضمائــر...()))١(. 

فبعــض رواة الشــيعة يرفضــون مثــل هــذه الشــعوذات املنســوبة لألئمــة، فقــد استشــهد 
عالمتهــم امليقــاين بقــول شــيخهم وحيــد هببهــاين: )لقــد أجــاد املــوىل الوحيــد البهبهــاين حيــث 
قــال: اعلــم أن كثــرا مــن القدمــاء ســيما القميــن منهــم وابــن الغضائــري كانــوا يعتقــدون لألئمــة 
-عليهــم الســالم- منزلــة خاصــة مــن الرفعــة واجلاللــة، ومرتبــة معينــة مــن العصمــة والكمــال، 
حبســب اجتهادهــم ورأيهــم ومــا كانــوا جيــوزن التعــدي عنهــا، وكانــوا يعــدون التعــدي ارتفاعــا 
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وغلــوا حســب معتقدهــم، حــى أهنــم جعلــوا مثــل نفــي الســهو عنهــم غلــوا، بــل رمبــا جعلــوا مطلــق 
التفويــض إليهــم أو التفويــض الــذي اختلــف فيــه... أو املبالغــة يف معجزاهتــم، ونقــل العجائــب 
مــن خــوارق العــادات عنهــم، أو اإلغــراق يف شــأهنم وإجالهلــم وتنزيههــم عــن كثــر مــن النقائــص، 
وإظهــار كثــرة القــدرة هلــم، وذكــر علمهــم مبكنــوانت الســماء واألرض ارتفاعــا أو مــوراث للتهمــة 

بــه ســيما جبهــة أن الغــالة كانــوا خمتفيــن يف الشـــيعة خملوطــن هبــم مدلســن()))١(. 

مث إن دعــوى معرفــة األئمــة لعلــم الغيــب وأهنــا مــن معجزاهتــم! فهــي كمــا أهنــا مــردودة 
عقــال، ومــن كتــب اإلماميــة -كمــا ســبق بيــان ذلــك- فهــي مــردودة نقــال مــن القــرآن والســنة، 
إذ يقــرر هللا f يف كتابــه الكــرمي أّن الغيــب مــن خصائصــه f، ال يشــاركه فيــه غــره حــى 
األنبيــاء -عليهــم الســالم-، ﴿َوِعنــَدُه َمَفاتِــُح اْلَغْيــِب اَل يـَْعَلُمَهــا ِإالَّ ُهــَو َويـَْعلَــُم َمــا يف اْلبـَــرِّ 
َواْلَبْحــِر َوَمــا َتْســُقُط ِمــن َوَرقَــٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَهــا َواَل َحبَّــٍة يف ظُُلَمــاِت اأَلْرِض َواَل َرطْــٍب َواَل اَيبِــٍس ِإالَّ 
يف ِكَتــاٍب مُِّبــٍن﴾، كمــا أمــر البــاري -تبــارك وتعــاىل- نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص أن يعلــن جلميــع اخللــق أنَّــه ال 
يَعلــم أحــد مــن أهــل الســموات واألرض الغيــب إال هللا فقــال -تبــارك وتعــاىل-: ﴿قُــل الَّ يـَْعلَــُم 
َن يـُبـَْعثُــوَن﴾، وقولــه: ﴿ِإالَّ اللَُّ﴾  ــا َيْشــُعُروَن َأايَّ ُ َوَم ــَب ِإالَّ اللَّ ــَماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْي َمــن يف السَّ
اســتثناء منقطــع أي ال يعلــم أحــد ذلــك إال هللا b املنفــرد بذلــك وحــده ال شــريك لــه)))١(. 

كمــا أمــر تبــارك وتعــاىل نبيــه ملسو هيلع هللا ىلص أْن يتــربأ مــن دعــوى علــم الغيــب، فيقــول: ﴿قُــل الَّ 
ــْرُت ِمــَن اخْلَــْرِ  ــُم اْلَغْيــَب اَلْسَتْكثَـ ــْو ُكنــُت َأْعَل ــْفعاً َواَل َضــرّاً ِإالَّ َمــا َشــاء الّلُ َوَل ــْفِسي نَـ ــُك لِنَـ أَْمِل
ــوُء ِإْن َأاَنْ ِإالَّ َنِذيــٌر َوَبِشــٌر لَِّقــْوٍم يـُْؤِمنُــوَن﴾، )األعــراف/))١(. هــل يعقــل أنَّ  ــِيَ السُّ َوَمــا َمسَّ
الرســول الذي يوحى إليه ال يعلم الغيب وال يدري ما يف ضمائر النفوس، يف حن أنَّ اإلمام 

الــذي ال يوحــى إليــه يعلــم ذلــك؟؟ 

وعندما أراد الباري b أنَّ يـُطلع بعض أنبيائه طرفـاً من الغيب حلكمة يراها f، فيقول: 
﴿َعــاملُ اْلَغْيــِب فَــاَل يُْظِهــُر َعلَــٰى َغْيبِــِه َأَحــداً ٢٦ ِإالَّ َمــِن اْرَتَضــٰى ِمــن رَُّســوٍل فَِإنَّــُه َيْســُلُك ِمــن بــَـْنِ 
َيَديْــِه َوِمــْن َخْلِفــِه َرَصــدًا﴾، )اجلــن/)٢- )٢( مل ينــص علــى أن هــذا العلــم كذلــك لإلمــام، فلــو 
كان لإلمــام علمــاً مثــل علــم الرســول لنــصَّ البــاري -تبــارك وتعــاىل- علــى هــذا، ولقــال: إال مــن 
ارتضــى مــن رســول أو إمــام! لــذا فمقارنــة علــم اإلمــام بعلــم الرســـول فاســد، ال نــص عليــه البتــة. 
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كمــا ثبــت عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنَّــه ال ميلــك مفاتيــح الغيــب إال هللا -تبــارك وتعــاىل-، ولــو كان 
أحــد مــن األئمــة، أو حــى هــو يعلمهــا ملــا قــال هبــذا، فقــد روى البخــاري عــن عبــد اللَِّ بــن 
ِدينَــار، عــن ابــن ُعَمرقــال: قــال رســول اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: )مفاتيــح اْلَغْيــِب مَخْــٌس اَل يـَْعَلُمَهــا إال هللا: اَل 
يـَْعَلُممــا يف َغــٍد إال هللا، وال يـَْعلَــُم مــا َتِغيــُض اأْلَْرَحــاُم إال هللا، وال يـَْعلَــُم َمــَى أَيْيت اْلَمطَــُر َأَحــٌدإال 

ــاَعُة إال هللا()1)١(.  هللا، وال تَــْدرِي نـَْفــٌس أبَِيِّ أَْرٍض مَتـُـوُت، وال يـَْعلَــُم َمــَى تـَُقــوُم السَّ

ليــس ألحــد مــن البشــر أنَّ كانــت منزلتــه أن يعلــم الغيــب، فقــد روى اإلمــام مســلم عــن 
مســــروق)١)١( أنــه قــال: كنــت متكئــاً عنــد عائشــة، فقالــت: اي أاب عائشــة ثــالث مــن تكلــم 
بواحــدة منهــن فقــد أعظــم علــى هللا الفريــة. قلــت: مــا هــن؟ وذكــرت منهــن: )ومــن زعــم أنَّ 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتــم شــيئاً مــن كتــاب هللا فقــد أعظــم علــى هللا الفريــة. وهللا يقــول: ﴿اَي أَيُـَّهــا 
الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ تَـــْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت رَِسالََتُه َوالّلُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس 
ِإنَّ الّلَ اَل يـَْهــِدي اْلَقــْوَم اْلَكاِفرِيــَن﴾، )املائــدة/))(، قالــت: ومــن زعــم أنَّــه خيــرب مبــا يكــون يف 
ــَماَواِت  غــد، فقــد أعظــم علــى هللا الفريــة، وهللا -تعــاىل- يقــول: ﴿قُــل الَّ يـَْعلَــُم َمــن يف السَّ

َن يـُبـَْعثُــوَن﴾...()٢)١(.  ُ َوَمــا َيْشــُعُروَن َأايَّ َواأْلَْرِض اْلَغْيــَب ِإالَّ اللَّ

كمــا أّن اإلماميــة قــد وقعــت يف اخللــط بــن املعجــزة والكرامــة، مــع أّن الفــرق بينهمــا جلــّي 
وبــن مــن عــدة وجــوه أمههــا: 

١- إن املعجــزة يظهرهــا هللا b علــى يــد النــيب أتييــداً لــه، وأمــا الكرامــة فهــي جيريهــا هللا 
علــى يــد وليــه إكرامــاً لــه. 

والــوىّل هــو: املؤمــن التقــّي الصــاحل الــذي يطيــع هللا ابمتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه، 
أو امللتــزم ابلكتــاب والســنة؛ فمــن كانــت هــذه صفتــه وظهــر علــى يديــه أمــر خــارق للعــادة، 
علمنــا أنــه مــن أوليــاء هللا، وأن هللا أجــرى هــذه الكرامــة علــى يديــه أتييــداً لــه، أو إكرامــا لــه، أو 
اســتجابًة لدعائــه، أو تنبيهــا علــى فضلــه، قــال تعــاىل: ﴿َأاَل ِإنَّ أَْولِيَــاَء هللِا اَل َخــْوٌف َعَلْيِهــْم َواَل 

ُهــْم حَيَْزنُــوَن ٦٢ الَِّذيــَن َآَمنُــوا وََكانُــوا يَـتَّـــُقوَن﴾، )يونــس/٢)-٣)(. 
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وقــال رســوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إن هللا قــال: مــن عــادي يل وليــاً فقــد آذنتــه ابحلــرب، ومــا تقــرب إىلَّ 
عبــدي بشــيء أحــب إىل ممــا افرضتــه عليــه، ومــا يــزال عبــدي يتقــرب إيلَّ ابلنوافــل حــى أحبــه، 
فــإذا أحببتــه كنــت مسعــه الــذي يســمع بــه، وبصــره الــذي يبصــر بــه، ويــده الــي يبطــش هبــا، 
ورجلــه الــي ميشــي هبــا، وان ســألي ألعطينــه، ولئــن اســتعاذين ألعيذنــه...()٣)١( فالــويّل كمــا 

تــوىل هللا ابلطاعــة والتقــوى، تــواله هللا ابحلفــظ والنصــرة. 

٢- املعجــزة خاصــة ابألنبيــاء وال يكونــون إال مــن ذكــور البشــر، وأمــا الكرامــة فهــي عامــة 
لألوليــاء ذكــوراً أو إاناثً إنســاً أو جنــاً، قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا أَْرَســْلَنا ِمــْن قَـــْبِلَك ِإالَّ رَِجــااًل نُوِحــي 

ِإلَْيِهــْم ِمــْن َأْهــِل الُقــَرى﴾، )يوســف/)١1(. 

٣- صاحــب املعجــزة وهــو النــيب معصــوم مــن الكفــر واملعاصــي ومأمــون مــن التبديــل، وأمــا 
صاحــب الكرامــة وهــو الــويّل فليــس كذلــك، ولذلــك ُتظهــر املعجــزة وخُتفــى الكرامة. 

فــإن ادعــى بعــض علمــاء اإلماميــة إطــالق لفــظ الكرامــة -وهــم قليــل- علــى معجــزات 
األئمــة! إال أن يف حقيقــة األمــر فالناظــر يف نصــوص اإلماميــة يــرى أن أغلبيتهــم يطلقــون عليهــا 
لفــظ املعجــزة، كمــا أن الــرواايت تذكــر أن األئمــة كانــوا يتباهــون يف إظهارهــا بــن النــاس حتــداي 

ابإلتيــان مبثلهــا! 

خالصة ما سبق: 

لعــدم  أئمتهــم  إمامــة  املعجــزات علــى  بدليــل  االثــي عشــرية  اإلماميــة  اســتدالل  فســاد 
ثبــوت هــذا الدليــل لألئمــة؛ ومــا ذلــك إال ألن أئمــة الشــيعة حقيقــة ال توجــد هلــم معجــزات 

الختصاصهــا ابألنبيــاء والرســل فقــط، هــذا مــن جهــة. 

ومــن جهــة أخــرى اضطــراب اإلماميــة يف تفســر هــذا الدليــل وإثباتــه! وابلتــايل فــال يثبــت 
إمامــة أحــد األئمــة ال اعتضــادا -جبانــب النــص علــى اإلمــام-، وال اعتمــادا -يف حــال عــدم 

ورود النــص علــى اإلمــام-! 
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اخلامتة:
احلمــد هلل رب العاملــن أوال وأخــرا علــى إمتــام هــذا البحــث، مث الصــالة والســالم علــى 
املبعــوث رمحــة للعاملــن قائــد الغــر احملجلــن وعلــى آلــه الطيبــن وأصحابــه أمجعــن وعلــى التابعــن 

ومــن تبعهــم إبحســان إىل يــوم الديــن.. وبعــد.. 

فمــن خــالل هــذا البحــث املصغــر والــذي كان بعنــوان »معجــزات األئمــة وداللتهــا علــى 
اإلمامــة عنــد الشــيعة االثــي عشــرية عــرض ونقــد« توصلــت إىل نتائــج عــدة أمههــا: 

١- وافــق اإلماميــة االثــي عشــرية املعتزلــة يف تعريــف املعجــزة خمالفــن بذلــك مــا عليــه 
الســلف الصــاحل -رمحهــم هللا-. 

٢- بــي دليــل املعجــزة علــى أصــل مســألة التحســن والتقبيــح العقلــي الــذي قــال بــه 
اإلماميــة ومــن وافقهــم مــن املعتزلــة. 

٣- ذهب اإلمامية أن املعجزات كما أهنا دليل صدق األنبياء فهي كذلك دليل صدق 
األئمــة، ومبــا أن املعجــزات ظهــرت علــى أيــدي أئمتهــم االثنــا عشــر، إذن فهــم املســتحقون 

ابإلمامــة دون غرهــم. 

)- جلــأ اإلماميــة االثــي عشــرية إىل دليــل املعجــزات؛ النعــدام النــص علــى إمامــة بعــض 
أئمتهــم كعلــي بــن احلســن، أو كانــت الوصيــة مشــركة بــن عــدد مــن األخــوة، كأبنــاء اإلمــام 

الكاظــم، أو ملعرفــة اإلمــام الثــاين عشــر حممــد بــن احلســن العســكري. 

)- حــاول بعــض علمــاء اإلماميــة االثــي عشــرية إطــالق لفــظ الكرامــة علــى معجــزات 
األئمــة! للخــروج مــن مــأزق اختصــاص األنبيــاء والرســل ابملعجــزات دون غرهــم مــن البشــر، 

ولكــن لفــظ املعجــزات ورد كثــرا يف النصــوص ممــا يــدل أن ضعــف هــذا األمــر. 

)- ضعــف دليــل املعجــزات الــذي اســتدل بــه االثــي عشــرية علــى مســألة اإلمامــة، 
الصريــح.  وللعقــل  الصحيــح،  للنقــل  مبعارضتــه 
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)- كثــر مــن املعجــزات رويــت بصيغــة التمريــض، أو مفتقــدة الســند، كمــا أن الــرواة 
توســعوا فيهــا مــن غــر ضابــط بســبب إاثرة عواطــف أتباعهــم ومجــع األتبــاع ال أكثــر! فكثــر مــن 

رواهتــا جماهيــل أو ســيئي الصيــت، أو كذابــن وحنوهــم! 

)- مل تقتصــر اإلماميــة االثــي عشــرية يف إثبــات دليــل املعجــزات لألئمــة، بــل أثبتوهــا 
كذلــك لســفراء اإلمــام الثــاين عشــر حممــد بــن احلســن العســكري. 

هذا وهللا تعاىل أعلم وأحكم

فإن أصبت فمن هللا فله احلمد واملنة وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وهللا املستعان.
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 .)١1١/(( العقــول،  مــرآة  كالصحيــح(، 
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)٣( أصــول الــكايف، )٢/)١(، كتــاب اإلميــان والكفــر، ابب دعائــم اإلســالم. قــال اجمللســي: )صحيــح(، 

مــرآة العقــول، ))/١1٢(. 
))( أصول الكايف، للكليي، )٢/)١(. قال اجمللسي: )صحيح(، مرآة العقول، ))/١1١(. 

))( اخلصال، للصدوق، )ص 1١)(. قلت: مل تصح هذه الرواية؛ وذلك ألنَّ يف سندها منيع بن احلجاج 
البصري، قال اإلمامي الشاهرودي فيه: )مل يذكروه(، مستدركات علم رجال احلديث، ))/)١)(. 

))( قرب اإلسناد، للحمري، )ص ٣11(. قلت: خرب جمهول اإلسناد. 
))( حبار األنوار، ))٢/٢)(. 

))( انظــر: مقالــة بعنــوان »بيــان للمســلمن«، نشــرت يف جملــة رســالة اإلســالم، الســنة الثانيــة، العــدد الثالــث، 
)ص ))٢(. وانظــر: أصــل الّشــيعة وأصوهلــا، )ص))(. 

))( انظــر: )ص )))(. لالســتزادة انظــر: امللــل والنحــل، جلعفــر الســبحاين، )١/))٢(؛ عقائــد اإلماميــة، 
ملــكارم  الكــرمي«،  القــرآن  يف  واإلمامــة  »الواليــة  القــرآن  نفحــات  ))(؛  )ص  املظفــر،  رضــا  حملمــد 

 .)(-(/(( الشــرازي، 
)١1( بداية املعارف اإلهلية يف شرح عقائد اإلمامية، )٢/)٢-)٢(. 

)١١( حــق اليقــن، )١/))١(. قلــت: ترتــب علــى هــذا القــول كمــا أن النــيب يوحــى إليــه مــن هللا -تبــارك 
وتعــاىل- كذلــك اإلمــام يوحــى إليــه! وهــذا مــا ادعتــه اإلماميــة، والقمــى ممــن ذهــب إىل أن الوحــي مل 
ينقطــع ابنتقــال الرســول الكــرمي إىل الرفيــق األعلــى؛ ألن اإلمــام يقــوم مقامــه! فعنــد تفســره لســورة القــدر 
يقــول: معــى ليلــة القــدر أن هللا يقــدر فيهــا اآلجــال واألرزاق، وكل مــا حيــدث مــن مــوت أو حيــاة، أو 
خصب أو جدب، أو خر أو شر، كــما قال هللا فيها: ﴿ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم﴾، )الدخان/)( 
إىل ســنة. وقولــه: ﴿تَـــنـَزَُّل اْلَماَلِئَكــُة َوالــرُّوُح ِفيَهــا...﴾، )القــدر/)(، تنــزل املالئكــة وروح القــدس علــى 
إمــام الزمــان، ويدفعــون إليــه مــا قــد كتبــوه مــن هــذه األمــور... ونســب لإلمــام أىب جعفــر أنــه ســئل: 
تعرفــون ليلــة القــدر؟ فقــال: )وكيــف ال نعــرف ليلــة القــدر واملالئكــة يطوفــون بنــا فيهــا؟!(، تفســر القمــي، 
)٣٢/٢)(. ويف هــذا يقــول إبراهيــم األنصــاري يف مقالتــه حقيقــة مصحــف فاطمــة املنشــورة علــى هــذا 

الرابــط :
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)كمــا أنَّ ليلــة القــدر ظــرف زمــاين قــد احتمــل كلَّ مــا أنزلــه هللا تعــاىل الــذي كان يف الكتــاب املكنــون 
يف كتابــه الكــرمي، ففاطمــة ظــرف مــكاين قــد احتمــل كلَّ مــا أنزلــه هللا تعــاىل، فهــي ســالم هللا عليهــا 
حمــلِّ لتجلــي االســم األعظــم، ومــن هنــا نســبت إىل هللا تعــاىل مباشــرًة مــن غــر واســطة، وهــذا يــدلُّ علــى 
خصوصيَّــة يف خلقهــا فــاهلل الفاطــُر خلــق فاطمــة...( إذن فالوحــي لألئمــة -حســب زعمهــم- ليــس 
مبشــيئة هللا وحــده كمــا هــو احلــال مــع الرســل -عليهــم الســالم-، بــل هــو اتبــع ملشــيئة اإلمــام، بــل إن 
األئمــة تذهــب إىل عــرش الرمحــن كل ليلــة مجعــة لتطــوف بــه فتأخــذ مــن العلــم مــا شــاءت، فقــد رووا عــن 
أيب عبــد هللا أنــه قــال: )يــؤذن ألرواحاألنبيــاء املوتــى -عليهــم الســالم- وأرواح األوصيــاء املوتــى وروح 
الوصــي الــذي بــن ظهرانيكــم، يعــرج هبــا إىل الســماء حــى تــوايف عــرش رهبــا، فتطــوف بــه أسبوعـــاً وتصلــي 
عنــد كل قائمــة مــن قوائــم العــرش ركعتــن، مث تــرد إىل األبــدان الــي كانــت فيهــا فتصبــح األنبياءواألوصيــاء 
قــد ملئــوا ســروراً ويصبــح الوصــي الــذي بــن ظهرانيكــم وقــد زيــد يف علمــه مثــل جــم الغفــر(، أصــول 
يــزدادون  الســالم-  األئمــة -عليهــم  أن  احلجــة، ابب  للكليــي، )٣/١)٢-))٢( كتــاب  الــكايف، 
يف ليلــة اجلمعــة. قــال اجمللســي: )حديــث ضعيــف( مــرآة العقــول، )٣/)١1(، وهــذا اخلــرب -وغــره 
الكثر-خيالــف النقــل والعقــل؛ وذلــك ألن مشــيئة هللا وإرادتــه ليســتا تبعـــاً لإلمــام فيعلــم اإلمــام مــى شــاء 
ُ ِإنَّ اللََّ َكاَن  ذلــك، بــل ليــس هــذا تبعـــاً ملشــيئة الرســل قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا َتَشــاُؤوَن ِإالَّ َأن َيَشــاَء اللَّ
ُ َربُّ اْلَعاَلِمــَن﴾،  َعِليمــاً َحِكيمــًا﴾، )اإلنســان/٣1( وقــال أيضـــاً: ﴿َوَمــا َتَشــاُؤوَن ِإالَّ َأن َيَشــاَء اللَّ

)التكويــر/)٢(. 
)١٢( بداية املعارف اإلهلية يف شرح عقائد اإلمامية، للخرازي، )١/)٢٢(. 

)١٣( انظر: أصول الكايف، )١/))١-))١(، كتاب احلجة، ابب طبقات األنبياء والرسل واألئمة. 
))١( تفسر العياشي، )١/))، ١)١-٢)١(. 

))١( انظر: قرب اإلسناد، للحمري، )ص١٢٣( 
))١( انظر: الربهان يف تفسر القرآن، )٣٢٢/١-٣٢٣( 

))١( انظر: معرفة اإلمام، )١/))١(. 
))١( نقله عن الكلمات املكنونة، للفيض الكاشاين، )ص )١١(. 

))١( احلكومة اإلسالمية، )ص ٢)(. 
)٢1( اإلمامة وقيادة اجملتمع، )ص )٢(. 

)٢١( انظــر: لســان العــرب، البــن منظــور، ))/))-))(؛ القامــوس احمليــط، للفــروزآابدي، )٢/1)١-
١)١(؛ ومعجــم مقاييــس اللغــة، البــن فــارس، )ص )٣)-)٣)(. 

)٢٢( رسائل املرتضى، )٣/٢)٢(. 
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)٢٣( جمموعة الرسائل، )٢/)١1(. 
))٢( نظرة حول دروس يف العقيدة اإلسالمية، )ص )١٢-١٣1(. 

))٢( حماضرات يف اإلهليات، )ص ))٢-))٢(. 
))٢( حماضرات يف اإلهليات، )ص ))٢( حاشية رقم )١(. 

))٢( النبوات، )ص ))(. 
))٢( رواه البخاري يف صحيحه )حديث رقم ١)))(؛ ومسلم يف صحيحه )حديث رقم ٢)١(. 

))٢( املنهاج، )٢/))٣(. 
)٣1( فتح الباري، ))/)(. 
)٣١( فتح الباري، ))/)(. 

)٣٢( انظر: النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )١/)١٢(. 
)٣٣( انظر: النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )١٣٢/١(. 

))٣( النبوات، )٣/١)١-))١(. 
))٣( النبوات، )١/١)١-٢)١(. 

))٣( انظر: النبوات، )٣/١)١-))١(. 
))٣( انظر: النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )٢/)))(. 
))٣( انظر: النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، )١/11)(. 

))٣( النبوات، )٢/)))-)))(. 
)1)( انظر: النبوات، لشيخ اإلسالمابن تيمية، )٣/٢))(. 

)١)( هــو حممــد بــن جريــر بــن رســتم الطــربي الكبــر، مــن علمــاء الشــيعة يف القــرن الرابــع وصاحــب املسرشــد 
يف اإلمامــة. 

)٢)( هــو حممــد بــن جريــر بــن رســتم الطــربي الصغــر مــن علمــاء الشــيعة يف القــرن اخلامــس وصاحــب كتــاب 
دالئــل اإلمامــة. 

)٣)( بصائر الدرجات، للصفار، )ص ))(. 
)))( حبار األنوار، للمجلسي، )1)/))٢-)٢(. 

)))( عيون املعجزات، حلسن بن عبد الوهاب، )ص )١-)١(. 
)))( مدينة املعاجز، للبحراين، )٣/1)٢-١)٢(. 

)))( نــوادر املعجــزات، للطــربي الشــيعي، )ص )١1(؛ دالئــل اإلمامــة، للطــربي الشــيعي، )ص ))(؛ 
للبحــراين، )١٣/)٢٣(.  املعاجــز،  مدينــة 

)))( مدينة املعاجز، للبحراين، ))/))٢(. 
)))( اهلمهمة: ترديد الصوت يف الصدر. 
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)1)( اخلشف: ولد الظيب أول ما يولد. 
)١)( اخلرائج واجلرائح، للراوندي، )١/))٢-1)٢(. 

)٢)( مدينة املعاجز، للبحراين، ))/١1(. 
)٣)( مناقــب آل أيب طالــب، البــن شــهر آشــوب، )٣/)٣١(؛ حبــار األنــوار، للمجلســي، )))/1)٢(؛ 

مدينــة املعاجــز، للبحــراين، ))/))٢(. 
)))( اخلرائج واجلرائح، للرواندي، )ص ))١(؛ حبار األنوار، للمجلسي، )))/١١1-١١١(. 

)))( اخلرائج واجلرائح، للرواندي، )ص ))١(؛ حبار األنوار، للمجلسي، )))/١١١(. 
)))( الثاقب يف املناقب، البن محزة عماد الدين الطوسي، )ص ))١(. 

)))( عيون املعجزات، حلسن عبد الوهاب. )ص ))(. 
)))( الثاقب يف املناقب، البن محزة الطوسي، )ص ٣))(. 

)))( مدينة املعاجز، للبحراين، ))/)٢(. 
)1)( اخلرائج واجلرائح، للرواندي، )١/))٣(. 
)١)( اخلرائج واجلرائح، للرواندي، )١/)1)(. 
)٢)( )السراج( من ألقاب احلسن العسكري. 

)٣)( نوادر املعجزات، )١/٢)١(؛ إثبات اهلداة، ))/))٣، )١٢(. 
)))( نوادر املعجزات، )١/٣)١(؛ إثبات اهلداة، ))/))٣، )١٢(. 

)))( انظر: كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق، )ص )٢)(. 
)))( انظر: كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق، )ص )٢)(. 
)))( انظر: كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق، )ص )٢)(. 

)))( يذهــب الصــدوق إىل أنَّ اإلمــــام ينشــأ يف الشــهر كمــا ينشــأ غــره يف الســنة. انظــر: كمــال الديــن ومتــام 
النعمــة، )ص )١٣(. 

)))( انظر: كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق، )ص )٢)(. 
)1)( انظر: كمال الدين ومتام النعمة، للصدوق، )ص ٣1)(. 

)١)( انظر: مدينة املعاجز، هلاشم البحراين، ))/٢٢(. 
)٢)( انظــر: اهلدايــة الكــربى، للحســن بــن محــدان اخلصيــيب، )ص ))٣(. وغــر هــذه العجائــب الشــيء 
الكثــر وحقيقــة ال حمــل ملناقشــتها؛ لرفــض العقــل الصريــح هلــا، كمــا أن املتطلــع ألصــل هــذه الــرواايت 
جيــد أنَّ قصــة والدة اإلمــام الثــاين عشــر مل تروهــا إال حكيمــة أبســانيد ال ختلــو مــن غالــن مثــل: احلســن 
بــن عبيــد هللا، وهــو الســعدي، أبــو عبــد هللا بــن عبيــد هللا بــن ســهل، قــال عالمــة الشــيعة احللــي: )ممــن 
اطعــن عليــه، ورمــي ابلغلــو(، خالصــة األقــوال، )ص )٣٣(، ويف بعــض النســخ حســن بــن رزق هللا، 
قــال اإلمامــي الشــاهرودي: )مل يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، )٣/)١٢(، وكذلــك ال= 
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=ختلو من مهملن جماهيل مثل: موسى بن حممد بن القاسم بن محزة، قال اإلمامي الشـــاهرودي: )مل 
يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، ))/٣٢(، وكذلــك مثــل حممــد ابــن عبــد هللا الطهــوي ويف 
بعــض النســخ الظهــري، ويف بعضهــا الزهــري، ويف بعضهــا املطهــري، وبعضهــا الطهومــي! ومل أجــد ترمجــة 
هلــم يف كتــب الرجــال إال للمطهــري: وهــو حممــد بــن عبــد هللا، أبــو عبــد هللا، قــال اإلمامــي الشــاهرودي: 
)مل يذكــروه(، مســتدركات علــم رجــال احلديــث، ))/1)١(. وللطهومــي هــو مــن أصحــاب الرضــا، 

وحالــه جمهــول، جامــع الــرواة، لألردبيلــي، )٢/٢)١(. 
)٣)( وقــد تعرضــت هلــذه األدلــة يف رســالة الدكتــوراه املعنونــة بـــ »األدلــة العقليــة علــى اإلمامــة عنــد الشــيعة 
اإلثــي عشــرية عــرض ونقــد« وقــد صــدرت الطبعــة األوىل عــام )٣)١هـــ مــن مركــز العصــر للدراســات 

االســراتيجية واملســتقبلية. 
)))( حماضرات يف اإلهليات، )ص ))٢(. 

)))( إحياء الشريعة يف مذهب الشيعة، )١/١)(. 
)))( انظــر: كشــف املــراد يف شــرح جتريــد االعتقــاد، للحلــي، )ص ))-٣)(؛ رســائل املرتضــى، للمرتضــى، 
لرجــب  اليقــن،  أنــوار  مشــارق  )٢/)))-)))(؛  للطوســي،  األصــول،  عــدة  )٣/))١-))١(؛ 
الربســي، )ص )٣٣( قواعــد املــرام يف علــم الــكالم، البــن ميثــم البحــراين، )ص )١1-١١٢(؛ املنطــق، 
حملمد رضا املظفر، )ص ٣)٣(. قال الباحث رشــدي حممد عرســان عليان: )قال هؤالء )أي العدلية 
املعتزلــة والشــيعة األصوليــة( حبســن الفعــل وقبحــه، وأهنمــا عائــدان ألمــر حقيقــي إمــا ابلــذات، أو لوصــف 
مــالزم، أو لوجــوده واعتبــارات علــى اختــالف فيمــا بينهــم، وابســتقالل العقــل يف إدراك ذلــك يف أصــول 

الديــن وفروعــه العمليــة(، دليــل العقــل، )ص 1)(. 
)))( تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص )٢(. 

)))( تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص )٣-)٣(. 
)))( علل الشرائع، للصدوق، )١٢٢/١(. 

)1)( لقــد عــرف علمــاء الشــيعة العصمــة عــدة تعريفــات أبرزهــا وأمههــا تعريفــان، وكالمهــا يتنــاىف مــع معتقدهــم 
يف وجــوب العصمــة مــن الــوالدة ومهــا: التعريــف األول: أهنــا مَلَكــة نفســانية. يقــول ابــن ميثــم البحــراين: 
فعــل  مــن  مَلَكــة نفســانية ميتنــع معهــا املكلــف  العصمــة  فنقــول:  العصمــة:  بيــان معــى  مــن  بــد  )ال 
املعصيــة(. النجــاة يــوم القيامــة، )ص ))(. التعريــف الثــاين: أهنــا لطــف يفعلــه هللا ابملكلــف. يقــول 
ــة مــع  املفيــد: )العصمــة لطــف يفعلــه هللا تعــاىل ابملكلــف حبــث ميتنــع منــه وقــوع املعصيــة، وتــرك الطاعـ
قدرتــه عليهمــا(. النكــت اإلعتقاديــة، )ص)٣(. والقــول هبذيــن التعريفــان علــى اعتبــار أن املعصــوم 

متمكــن مــن فعــل املعصيــة انظــر: شــرح التجريــد، للحلــي، )ص )))-)))(. 
)١)( اخلصال، للصدوق، )ص )٢)(. 

)٢)( إثبات اهلداة ابلنصوص واملعجزات، للحر العاملي، )٣/11)(. 
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)٣)( رواه الطربسي بغر إسناد يف االحتجاج، )١/))٣(؛ وكذلك اجمللسي يف حباره، )1)/)١١(. 
)))( كتاب الغيبة، )ص 1)(. 

)))( منهاج الصاحلن، )١/)))(. 
)))( النكت االعتقادية، )ص))(. 

)))( الواقفــة هــم القائلــون إبمامــة موســى بــن جعفــر؛ مســو بذلكلوقوفهــم علــى موســى بــن جعفــر أنــه اإلمــام 
القائم، ومل أيمتوا بعده إبمام، ومل يتجاوزوه إىل غره. انظر: فرق الشيعة، للنوخبي، )ص ١)(. وانظر: 

ــنة النبويــة، البــن تيميــة، )٣/٣))(.  منهاجالسُّ
)))( الغيبة، )ص ١)(. 

)))( هنج احلق وكشف الصدق، )ص ))١(. 
)1)( تقريب املعارف، )ص ))١-))١(. 

)١)( قــد تناولــت دليــل اإلمجــاع عنــد اإلماميــة اإلثــي عشــرية ومــدى حجيتــه يف رســالة املاجســتر املعنونــة بـــ 
»مصــادر التلقــي وأصــول االســتدالل العقديــة عنــد اإلماميــة االثــي عشــرية عــرض ونقــد«، وقــد صــدرت 

الطبعــة األوىل عــام )٢)١هـــ مــن دار التدمريــة ابلــرايض. 
)٢)( اخلرائج واجلرائح، )٣/)١1٣(. 

)٣)( مدينة املعاجز، )١/١)(. 
)))( بداية املعارف اإلهلية يف شرح العقائد اإلمامية، )١/))٢(. 

)))( العقائد احلقة، )ص )٣٢(. 
)))( نوادر املعجزات، )ص )-١١(. 

)))( نوادر املعجزات، )ص ١١-١٢(. 
)))( احلق املبن يف معرفة املعصومن )ع(، )ص ٢)(. 

)))( شبهات حول الشيعة، )ص )١١(. 
)١11( شرح أصول الكايف، ))/)٢٢(. 

)١1١( خنبــة الــآليل شــرح بــدأ األمــايل، )ص ))(. قلــت: العجيــب أن يصــدر هــذا الــكالم مــن اإلماميــة! 
فــإن نــص علــى أن مــا أاته األئمــة هــو مــن جنــس الكرامــات! واوجــب علــى الــويل كتمــان الكرامــة وإال 
النتقصــت مرتبتــه، واحنطــت درجتــه! فــإذن ملــاذا مل خيــف أئمتهــم هــذه الكرامــات -حســب تســميته- 

وملــاذا كانــوا خيرجــون يف األســواق ويظهروهنــا أمــام النــاس علــى غــر حاجــة؟! 
)١1٢( املقنع يف الغيبة، )ص ))(. 
)١1٣( املقنع يف الغيبة، )ص١)(. 

))١1( النكت اإلعتقادية، )ص))(. 
))١1( حبار األنوار، )٢)/ ١٣٢(. 
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))١1( الغيبة، للطوسي، )ص ١)٢(. 
))١1( منهاج الصاحلن، )١/)))(. 

))١1( حبار األنوار، )١)/٢)٣(. 
))١1( شرح العقيدة األصفهانية، )ص ٢١١-٢١٣(. 

)١١1( شرح العقيدة األصفهانية، )ص )٢١(. 
)١١١( انظر: املعرفة يف اإلسالم، لعبد هللا القرين، )ص ))٢(. 

)١١٢( انظر: املصدر السابق، )ص ))٢(. 
)١١٣( مفتاح دار السعادة، )٢/)١١(. 
))١١( مفتاح دار السعادة، )٢/)١١(. 

))١١( انظر: الوعد اآلخروي شروطه وموانعه، لعيسى بن عبد هللا السعدي، )٢/٢))-٣))(. 
))١١( رواه البخاري يف صحيحه )حديث رقم ٣1٢٢(، وواه مسلم يف صحيحه )حديث رقم ١))٢(. 

))١١( انظر: الفصل يف امللل واهلواء والنحل، )١/)٢-)٢(، )١/))-))(. 
))١١( أخرجه ابن ماجة يف سننه )حديث رقم ٣)(، ابب إتباع سنة اخللفاء الراشدين املهدين؛ واحلاكم 
يف املســتدرك، )حديــث رقــم ٣٣١(، كتــاب العلــم؛ واإلمــام أمحــد يف مســنده )حديــث رقــم ٢)١)١(، 
ــحيح، رجالــه كلهــم ثقــات  حديــث العــرابض بــن ســارية، وصححــه األلبــاين، وقــال: )وهــذا إســناد صـ

معروفــون(، سلســلة األحاديــث الصحيحــة، )٢/١1)(. 
))١١( جمموع الفتاوى، ))١/))١-))١(. 

)١٢1( بنيت الردود العقلية بناء على مفهوم املعجزة عند اإلمامية االثي عشرية وما ذكروه يف كتبهم. 
)١٢١( ففــي الدعــاء املنســوب إىل اإلمــام زيــن العابديــن أنــه قــال: )اللهــم اي مــن خــص حممــداً وآلــه ابلكرامــة، 
وحباهــم ابلرســالة، وخصصهــم ابلوســيلة، وجعلهــم ورثــة األنبيــاء، وختــم هبــم األوصيــاء واألئمــة، وعلمهــم 
علــم مــا كان وعلــم مــا بقــي، وجعــل أفئــدة النــاس هتــوي إليهــم...(، الصحيفــة الســجادية، )ص ٣)٢(. 
ونســبوا إىل أيب عبد هللا أنه قال: )اإلمام إْن شــاء أْن يعلم علم( أصول الكايف، للكليي، )١/))٢(، 
كتــاب احلجــة، ابب أن األئمــة إذا شــاؤوا أن يعلمــوا علمــوا. قــال اجمللســي: )ضعيــف(، مــرآة العقــول، 
)٣/)١١(. ويف تقريــر هــذه العقيــدة انظــر: أصــول الــكايف، كتــاب احلــــجة، ابب فـــيه ذكــر الغيــب، 
)١/))٢(، وابب أنَّ األئمــة إذا شــاؤوا أن يعلمــوا علمــوا، )١/))٢(، وابب أنَّ األئمــة يعلمــون مــى 
ميوتون، وأهنم ال ميوتون إال ابختيارهم، )١/))٢(، وابب أنَّ األئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، 
وأنــه ال خيفــى عليهــم شــيء -صلــوات هللا عليهــم-، )1/١)٢(؛ وحبــار األنــوار، ابب أهنــم -عليهــم 
الســالم- ال حُيجــب عنهــم علــم الســماء واألرض واجلنــة والنــار، وأنــه عــرض عليهــم ملكــوت الســماوات 
واألرض، ويعلمون علم ما كان وما يكون إىل يوم القيامة، ))٢/)١1(، وابب أهنم ال حيجب عنهم 
شــيء مــن أحــوال شــيعتهم، ومــا حتتــاج إليــه األمــة مــن مجيــع العلــوم، وأهنــم يعلمــون مــا يصيبهــم مــن= 
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=البــالاي ويصــربون عليهــا، ولــو دعــوا هللا يف دفعهــا ألجيبــوا، وأهنــم يعلمــون مــا يف الضمائــر، وعلــم املنــااي 
والبــالاي، وفصــل اخلطــاب، واملواليــد، ))٢/)١٣(؛ وانظــر: اهلدايــة الكــربى، أليب عبــد هللا احلســن بــن 

محــدان اخلصيــيب، )ص )٣٣(. 
ٌ يف  )١٢٢( عمــارة بــن زيــد كمــا قــال عنــه اإلماميــة اســٌم ليــس حتتــه أحــٌد، وكلُّ مايرويــه كــذٌب والكــذُب بــنِّ

َوْجــِه َحِديِثــِه. انظــر: منتهــى املقــال يف أحــوال الرجــال، للمازنــدراين، )ص 1٢)(. 
)١٢٣( قــال الطوســي: )روى الثقــات أنَّ أول مــن أظهــر هــذا االعتقــاد )قصــد الوقــف( علــي بــن أيب محــزة 
البطائي، وزايد بن مروان القندي، وعثمان بن عيســى الرواســي طمعوا يف الدنيا، ومالوا إىل حطامها، 
واســتمالوا قومـــاً فبذلــوا هلــم شــيئاً ممــا اختانــوه مــن األمــوال حنــو محــزة بــن بزيــع، وابــن املــكاري...(، الغيبــة، 

)ص ٣)-))(. 
))١٢( قــال الطوســي فيــه: )حممــد ســنان مطعــون عليــه ضعيــف جــداً، ومــا خيتــص بروايتــه، وال يشــاركه فيــه 

غــره ال يعمــل عليــه...(، االســتبصار، )٣/)٢٢(. 
))١٢( هــو نصــر بــن الصبــاح، أبــو القاســم البلخــي، قــال عنــه اإلمامــي التفرشــي: )غــال يف املذهــب، روى 
عنــه العياشــي، لــه كتــب، وروى عنــه: حممــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الكشــي(، نقــد الرجــال، ))/)(. 

))١٢( قــال اخلوئــي: )مــا ذكــره ابــن الغضائــري مــن أن يونــس بــن ظبيــان: كــويف، غــال، وضــاع للحديــث، 
بــن  يونــس  قولــه:  مــن  النجاشــي  عــن  ومــا  حديثــه،  إىل  يلتفــت  ال   ،n عبــد هللا  أيب  عــن  روى 
ظبيــان مــوىل، ضعيــف جــدا، ال يلتفــت إىل مــا رواه، كل كتبــه ختليــط(، معجــم رجــال احلديــث، 

 .)٢1(/٢١(
))١٢( انظر: اغتيال العقل الشيعي دراسات يف الفكر الشعويب، لعلي الكاش، )ص ))٣-))٣(. 

))١٢( إنَّ الــذي يرجــع إىل كتــب االثــي عشــرية جيــد مــن التناقضــات الشــيء الكثــر جــداً، فهــم يدعــون أن 
أعمــال البشــر غــر حمجوبــة عــن األئمــة! ويف الوقــت ذاتــه يــوردون بعــض النصــوص علــى لســان أئمتهــم 
يكــذب هــذا القــول! فمثــال يف قصــة دس الســم يف طعــام احلســن h ذكــروا أنــه قــال ألخيــه احلســن 
h: »لقــد ســقيت الســم مــرارا مــا ســقيته مثــل هــذه املــرة، ولقــد لفظــت قطعــة مــن كبــدي يف الطســت، 
فجعلــت أقلبهــا بعــود كان معــي« فقــال احلســن: »ومــن ســقاك؟« فقــال: »ومــا تريــد منــه؟« قــال: 
»أقتلـــه«. قــال: »إن يكــن هــو الــذي أظــن فــاهلل حســبه، وإن يكــن غــره فمــا أحــب أن يؤخــذ بــريء!« 
انظــر: عمــدة الطـــالب. البــن عنبــة، )ص ))(. وهبــذه الروايــة فاحلســن h مل يعــرف مــن الــذي مســه، 
وكذلــك مل يعــرف احلســن، وإال لطالــب احلســن إبقامــة احلــد علــى مــن قتــل أخــاه، بــل إن أصابــع االهتــام 
مل تشــر مــن قريــب أو بعيــد ملعــن أنــه مسّــه، فمــن أيــن ادعــى االثــي عشــرية هــذا؟ مث كيــف يدعــون أن 

األئمــة علــى علــم أبعمــال البشــر، وأن أعماهلــم غــر حمجوبــة عنهــم؟! 
))١٢( انظر: تطور الفكر السياسي الشيعي، ألمحد الكاتب، )ص 1)١-١)١(. 

)١٣1( هبج الصباغة يف شرح هنج البالغة، للتسري، )١١/)٢(. 
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)١٣١( الوشــيجة: اشــتباك القرابــة، وإمنــا كان عثمــان أقــرب وشــيجه لرســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنــه مــن بــي أميــة 
بــن عبــد مشــس بــن عبــد منــاف رابــع أجــداد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص، أمــا أبــو بكــر h فهــو مــن بــي تيــم بــن مــرة 
ســابع أجــداد النــيب، وعمــر h مــن بــي عــدي بــن كعــب اثمــن أجــداده ملسو هيلع هللا ىلص. وأمــا أفضليتــه عليهمــا 
يف الصهــر؛ فألنــه تــزوج ببنــي رســول هللا رقيــة وأم كلثــوم -رضــي هللا عنهمــا-، توفيــت األوىل فزوجــه 
النــيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلثانيــة؛ ولــذا مســي ذا النوريــن. وغايــة مــا انل اخلليفتــان -رضــي هللا عنهمــا- أن النــيبملسو هيلع هللا ىلص 

تــزوج مــن بناهتمــا. 
)١٣٢( هنج البالغة، )٢/))(. 

)١٣٣( إثبات اهلداة، للعاملي، )٣/)))(. 
))١٣( إثبات اهلداة، للعاملي، )٢/٣))(. 

))١٣( عــه: كلمــة زجــر للحبــس قــال الفــروزآابدي: )عهعــه ابإلبــل: زجرهــا بعــه عــه لتحتبــس(، وأصــل العــه: 
القليــل احليــاء املكابــر. انظــر: القامــوس احمليــط، ))/))٢(. 

))١٣( انظــر: اختيــار معرفــة الرجــال، للطوســي، )1/٢))(؛ حبــار األنــوار، للمجلســي، ))٣٢١/٢-
للخوئــي، ))١/))٢(.  ٣٢٢(؛ معجــم رجــال احلديــث، 

))١٣( مناقب آل أيب طالب، البن شهر آشوب، )٣/))٣( حبار األنوار، للمجلسي، )))/))١(. 
))١٣( إثبات اهلداة، للعاملي، )٣/)))(؛ اآلمال، للمفيد، )ص ٢٣(. 

))١٣( هنج إثبات اهلداة، للعاملي، )٣/)))(. 
)1)١( إكمال الدين، )ص )١1(. 
)١)١( إكمال الدين، )ص )١1(. 

)٢)١( تطور الفكر السياسي الشيعي، )ص ١)١(. 
)٣)١( من ال حيضره الفقيه، للصدوق، )١/1)٣(. 

)))١( حبار األنوار، للمجلسي، ))١/)١1(. 
)))١( إكمال الدين، )ص )١1، )١1، )١١(. 

)))١( أوائل املقاالت، )ص )٣(. 
)))١( الفصول املختارة من العيون واحملاسن، )ص ١١٣(. 

)))١( تلخيص مقباس اهلداية، للمامقاين، )ص ٢)١(. 
)))١( انظر: تفسر القرآن العظيم، البن كثر، )٣/٣)٣(. 

)1)١( رواه البخاري يف صحيحه )حديث رقم ٢1))(. 
)١)١( مســروق بــن األجــدع بــن مالــك اهلمــداين الوادعــي، أبــو عائشــة: اتبعــي، ثقــة، مــن أهــل اليمــن. قــدم 
املدينــة يف أايم أىب بكــر، وســكن الكوفــة، وشــهد حــروب علــّي، وكان أعلــم ابلفتيــا مــن شــريح، وشــريح 
أبصــر منــه ابلقضــاء. قيــل: إنَّ عائشــة زوج النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــد تبنتــه، فســمى ابنتــه عائشــة، انظــر: هتذيــب= 



معجزات األئمة وداللتها على اإلمامة عند الشيعة االثني عشرية...            د. إيمان صالح سالم العلواني

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | 77 | شوال 1٤٤٠هـ | يونيو 2٠1٩م        335

=الكمال، للمزي، ))٢/)))(؛ سر أعالم النبالء، للذهيب، ))/))(،؛ السرة النبوية، البن كثر، 
)٣/٢)(؛ األعــالم، للزركلــي، ))/)٢١(. قلــت: الروايــة الــي تــدل علــى أنَّ الســيدة عائشــة -رضــي 
ــام الذهــيب فيــه:  هللا عنهــا- تبنتــه ســندها ضعيــف؛ لوجــود ســعيد بــن عثمــان التنوخــي فيهــا، قــال اإلمـ
)مــروك(، لســان امليــزان، )٣/)٣(. وأيضَـّــا لوجــود علــي بــن احلســن الســامي، قــال اإلمــام أبــو حــامت: 
)ال حيــل كتابــة حديثــه(، اجملروحــن، )٢/)١١(. وقــال اإلمــام الذهــيب: )قــال ابــن عــدي: )أحاديثــه 
بواطــــيل(...(، املغــي يف الضعفــاء، )٢/)))(. فمــن املعلــوم أنَّ احلجــاب فــرض يف ذي القعــدة ســنة 
مخــس مــن اهلجــرة، وكان يدخــل علــى زوجاتــه كل ذي رحــم مـــحرم مــن نســب أو رضــاع، أمَــّـا ســائر 
النــاس فكــن حيجــن عنهــم، حــى إهنــن ليكلمنهــم مــن وراء حجــاب، وقــد كان الســلف يســمعون مــن 
عائشــة وغرهــا مــن أمهــات املؤمنــن -رضــي هللا عنهــن- وهــن حيدثــن حبديــث رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمــن وراء 
حجــاب. انظــر: الطبقــات الكــربى، البــن ســعد، ))/))١(؛ تدريــب الــراوي، للســـيوطي، )٢/)٢(. 

)٢)١( رواه مسلم يف صحيحه )حديث رقم ))١(. 
)٣)١( رواه البخاري يف صحيحه، )حديث رقم 1٢))(. 
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قائمة املصادر واملراجع
- القرآن الكرمي. 

أوال: املراجع العامة: 
- األعالم، خلر الدين الزركلي، دار العلم للمالين، بروت. 

- اغتيــال العقــل الشــيعي دراســات يف الفكــر الشــعويب، لعلــي الــكاش، إصــدارات إي كتــب، لنــدن، 
ط ١، طبــع عــام )٢1١م. 

- تدريــب الــراوي يف شــرح تقريــب النــووي، للســيوطي، حتقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، مكتبــة 
الــرايض احلديثــة، الــرايض. 

- تفسر القرآن العظيم، البن كثر، دار الفكر، بروت، طبع عام 1١)١هـ. 
- هتذيــب الكمــال، للمــزي، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط١، طبــع 

عــام 11)١هـــ. 
- سلســلة األحاديــث الصحيحــة، لأللبــاين، مكتبــة املعــارف للنشــر والتوزيــع، الــرايض، طبــع عــام 

)١)١هـــ. 
- سنن ابن ماجه، البن ماجه القزويي، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بروت. 

مؤسســة  العرقسوســي،  نعيــم  وحممــد  األرانؤوط  شــعيب  حتقيــق:  للذهــيب،  النبــالء،  أعــالم  ســر   -
عــام ١٣)١هـــ.  طبــع  بــروت، ط )،  الرســالة، 

- السرة النبوية، البن كثر، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، دار املعرفة، بروت، ط١، ))١٣هـ. 
العصريــة،  املكتبــة  بــن رايض األمحــد،  تيميــة، حتقيــق: حممــد  العقيــدة األصفهانيــة، البــن  - شــرح 

بــروت، ط ١، طبــع عــام )٢)١هـــ. 
ــثر، بيـــروت، ط٣، طبــع  - صحيــح البخــاري، للبخــاري، حتقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كـ

عــام )1)١هـــ. 
- صحيــح مســلم، لإلمــام أيب احلســن النيســابوري، حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

العــريب.  الــراث 
- الطبقات الكربى، البن سعد، دار صادر، بروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ألمحد بن حجر، حتقيق: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بروت. 
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- الفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم، مكتبة اخلاجني، القاهرة. 
- القامــوس احمليــط، للفــروز آابدي، حتقيــق: حممــد نعيــم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، ط )، طبــع 

عــام )٢)١هـ. 
- لسان العرب، البن منظور، دار إحياء الراث العريب، قم، ط ١، طبع عام )1)١هـ 

- اجملروحن، البن حبان، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب. 
- جممــوع الفتــاوى، لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، مجــع عبــد الرمحــن بــن قاســم وابنــه، الــرايض، ط ١، 

طبــع عــام ))١٣هـــ. 
القــادر عطــا، دار  النيســابوري، حتقيــق: مصطفــى عبــد  للحاكــم  املســتدرك علــى الصحيحــن،   -

بــروت، ط١، طبــع عــام ١١)١هـــ.  العلميــة،  الكتــب 
- مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل، ألمحــد بــن حنبــل، حتقيــق: شــعيب األرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة 

الرســالة، ط٢، طبــع عــام ٢1)١هـــ. 
- معجــم مقاييــس اللغــة، أليب احلســن أمحــد بــن فــارس، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 

بــروت، طبــع عــام ))١٣هـــ. 
- املعرفــة يف اإلســالم مصادرهــا وجماالهتــا، لعبــد هللا القــرين، دار عــامل الفوائــد، مكــة املكرمــة، ط ١، 

طبــع عــام )١)١هـــ. 
- مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، البن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بروت. 
ــنة النبويــة، البــن تيميــة، حتقيــق: حممــد رشــاد ســامل، مطابــع جامعــة حممــد بــن ســعود  - منهــاج السُّ

اإلســالمية، الــرايض، ط١، طبــع عــام )1)١هـــ. 
- املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج، حملــي الديــن النــووي، حتقيــق: خليــل مأمــون شــيحا، دار 

املـــعرفة بــروت، ط١، طبــع عــام )١)١هـــ. 
- النبــوات، البــن تيميــة، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن صــاحل الطــواين، أضــواء الســلف، الــرايض، ط ١، 

طبــع عــام ٢1)١هـــ. 
- الوعــد اآلخــروي شــروطه وموانعــه، لعيســى بــن عبــد هللا الســعدي، دار عــامل الفوائــد، مكــة املكرمــة، 

ط ١، طبــع عــام ٢٢)١هـــ. 
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اثنيا: املراجع الشيعية: 
- إثبات اهلداة ابلنصوص واملعجزات، حملمد احلر العاملي، مؤسســة األعلمي للمطبوعات، بروت، 

ط١، طبع عام )٢11م. 
- إحيــاء الشــريعة يف مذهــب الشــيعة، حملمــد مهــدي اخلالصــي، مطبعــة األزهــر، بغــداد، ط ٢، طبــع 

عــام )))١م. 
- االحتجــاج، أليب منصــور أمحــد بــن علــي الطربســي، حتقيــق: حممــد ابقــر اخلرســان، دار النعمــان 

للطباعــة والنشــر، النجــف. 
- أصل الشــيعة وأصوهلا، جلعفر آل كاشــف الغطاء، حتقيق: عالء آل جعفر، مؤسســة اإلمام علي، 

قم، ط١، طبع عام )١)١هـ. 
- أصول الكايف، للكليي، حتقيق: علي أكرب غفاري، مطبعة حيدري، نشر دار الكتب اإلسالمية، 

طهران، ط٣، طبع عام ))١٣هـ. 
- اإلمامة وقيادة اجملتـمع، لكاظم احلائري، مطبعة ابقري، قم، ط ١، )١)١هـ. 

- أوائل املقاالت، للمفيد، دار املفيد للطباعة والنشر، بروت، ط٢، طبع عام )١)١هـ. 
- حبــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، حملمــد ابقــر اجمللســي، مؤسســة الوفــاء، بــروت، 

ط٢، طبــع عــام 1٣)١هـــ. 
- بداية املعارف اإلهلية يف شــرح عقائد اإلمامية، حملســن اخلرازي، مؤسســة النشــر اإلســالمي جلماعة 

املدرســن، قم، ط)، طبع عام )١)١هـ. 
- الربهــان يف تفســر القــرآن، هلاشــم البحــراين، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، بــروت، ط١، طبــع 

عــام )١)١هـــ. 
- بصائر الدرجات، حملمد بن احلسن الصَّفار، حتـــقيق: مرزا حمــــسن كوجه ابغي، مطبعة األمحدي، 

نشــر مؤسســة األعلمي، طهران، طبع عام )1)١هـ. 
- هبــج الصباغــة يف شــرح هنــج البالغــة، حملمــد تقــي التســري، حتقيــق: مؤسســة هنــج البالغــة، دار أمــر 

كبــر للنشــر، طهــران، ط١، طبــع عــام )١)١هـــ. 
- تطــور الفكــر السياســي الشــيعي مــن الشــورى إىل واليــة الفقيــه، ألمحــد الكاتــب، االنتشــار العــريب 

للطباعــة والنشــر، بــروت، ط )، طبــع عــام )٢11م. 
- تفسر العياشي، للعياشي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بروت، ط١، طبع عام ١١)١هـ. 
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- تقريــب املعــارف، أليب الصــالح تقــي بــن جنــم احللــيب، حتقيــق: الشــيخ فــارس تربيــزاين احلســون، طبــع 
عــام )١)١ه . 

- تلخيــص مقبــاس اهلدايــة للممقــاين، تلخيــص وحتقيــق: علــي أكــرب غفــاري، جامعــة اإلمــام الصــادق، 
إيــران، طبــع عــام ))١٣هـ. 

- الثاقــب يف املناقــب، البــن محــزة عمــاد الديــن الطوســي، حتقيــق: نبيــل رضــا علــوان، نشــر مؤسســة 
أنصــاراين للطباعــة والنشــر، إيــران، ط٣. 

- جامع الرواة، حملمد علي االردبيلي، نشر مكـتبة احملمدي، قم. 
- احلــق املبــن يف معرفــة املعصومــن، للكــوراين، دار اهلــادي للطباعــة والنشــر، بــروت، ط ٢، طبــع 

عــام ٢٣)١هـــ. 
- حق اليقن يف معرفة أصول الدين، لعبد هللا شرب، مؤسسة األعلمي للمطبـــوعات، بروت، ط١، 

طبــع عام )١)١هـ. 
- اخلرائج واجلرائح، لقطب الدين الراوندي، مؤسسة اإلمام املهدي، قم. 

- اخلصال، للصدوق، حتقيق: علي أكرب الغفاري، نشر مجاعة املدرسن يف احلوزة العلمية. قم. 
- خالصة األقوال، للحلي، املطبعة احليدرية، النـجف، ط٢، طبع عام ١)١٣هـ. 

- دالئل اإلمامة، البن جرير الطربي الشيعي، مطبعة البــعثة، قم، ط١، طبع عام ١٣)١هـ. 
- رســائل املرتضــى، للمرتضــي، حتقيــق: مهــدي رجائــي، مطبعــة ســيد الشــهداء، نشــر دار القــرآن، 

قــم، طبــع عــام )1)١هـــ. 
- شرح أصول الكايف، حملمد صاحل املازندراين، نشر مركز املعجم الفقهي، قم. 

- الصحيفــة الســجادية الكاملــة، منســوبة لعلــي زيــن العابديــن، حتقيــق حــاج عبــد الرحيــم أفشــاري، 
مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة جلماعــة املدرســن، قــم، طبــع عــام )1)١هـــ. 

- عقائــد اإلماميــة، حملمــد رضــا مظفــر، حتقيــق وتعليــق: تقــدمي: حامــد حنفــي داود، مطبعــة هبمــن، 
انتشــارات أنصــاراين للطباعــة والنشــر، قــم. 

- العقائــد احلقــة، لعلــي احلســيي الصــدر، دار العلــوم للتحقيــق والطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت، 
ط١، طبــع عــام )٢)١هـــ. 

- علل الشرائع، للصدوق، املطبعة احليدرية، النجف، طبع عام ))١٣هـ. 
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- عمدة الطـــالب يف أنساب آل أيب طالب، جلمال الدين املعروف اببن عنبة، حتقيق: حممد حسن 
آل الطالقاين، منشورات املطبعة احليدرية، النجف، ط٢، طبع عام 1)١٣هـ. 

- عيــون أخبــار الرضــا، للصــدوق، حتقيــق: الشــيخ حســن األعلمــي، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات، 
بــروت، ط١، طبــع عــام )1)١هـــ. 

- عيــون املعجــزات، حلســن بــن عبــد الوهــاب، حتقيــق: املرحــوم الســيد فــالح الشــريفي، ط١، طبــع 
عــام ٢11١م. 

- الغيبــة، أليب جعفــر الطوســي، حتقيــق: عبــاد هللا الطهــراين وعلــي امحــد انصــح، مطبعــة هبمــن، نشــر 
مؤسســة املعــارف اإلســالمية، قــم، ط١، طبــع عــام ١١)١هـــ. 

- فرق الشــيعة، للنوخبي، حتقيق: حممد صادق حبر العلوم، املطبعة احليدرية، نشــر املكتبة املرتضوية، 
النجف، طبع عام ))١٣هـ. 

- قــرب اإلســناد، أليب العبــاس عبــد هللا احلمــري، مطبعــة مهــر، نشــر مؤسســة آل البيــت إلحيــاء 
الــراث، قــم، ط١، طبــع عــام ١٣)١هـــ. 

- كليــات يف علــم الرجــال، جلعفــر الســبحاين، مؤسســة النشــر اإلســالمي التابعــة جلماعــة املدرســن 
بقــم، ط٣، طبــع عــام )١)١هـــ. 

- كمــال الديــن ومتــام النعمــة، للصــدوق، حتقيــق: علــي أكــرب غفــاري، مؤسســة النشــر اإلســالمي 
التابعــة جلماعــة املدرســن، قــم، طبــع عــام )1)١هـــ. 

- جمموعة الرسائل، لطف هللا الصايف، نشر مؤسسة اإلمام املهدي، قم، طبع عام )1)١هـ. 
- حماضــرات يف اإلهليــات، جلعفــر الســبحاين، تلخيــص: علــي الــرابين الكلبايــكاين، مؤسســة اإلمــام 

الصــادق، قــم. 
- مدينــة املعاجــز، هلاشــم البحــراين، حتقيــق: عــزة هللا املوالئــي اهلمــداين، مطبعــة هبمــن، نشــر مؤسســة 

املعــارف اإلســالمية، قــم، ط١، طبــع عــام ١٣)١هـــ. 
- مــرآة العقــول يف شــرح أخبــار آل الرســول، حملمــد ابقــر اجمللســي، مقابلــة وتصحيــح: هاشــم رســويل، 

دار الكتــب اإلســالمية، طهــران، طبــع عــام ))١٣هـــ. 
- مســتدركات علــم رجــال احلديــث، لعلــي النمازايلشــاهرودي، مطبعــة شــفق، إيــران، ط١، طبــع عــام 

١٢)١هـ. 
- معجم رجال احلديث، للخوئي، مركز املعجم الفقهي ابحلوزة العلمية، قم، ط)، طبع عام ١٣)١هـ. 
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- معرفــة اإلمــــام، للطهــراين، تعريــب: علــي هاشــم، دار احملجــة البيضــاء، بــروت، ط١، طبــع عــام 
)١)١هـــ. 

- املقنــع يف الغيبــة، للمرتضــى، حتقيــق: حممــد علــي احلكيــم، مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، 
بــروت، ط١، طبــع عــام )١)١هـــ. 

- امللل والنحل، جلعفر سبحاين، مركز مديريت حوزة علمية، قم، ط٢، طبع عام )1)١هـ. 
- من ال حيضره الفقيه، للصدوق، حتقيق: علي أكرب الغفاري، منشورات مجاعة املدرسن يف احلوزة 

العلمية، قم، ط٢، طبع عام )1)١هـ. 
- مناقب آل أيب طالب، ال بن شهر آشوب، املطبعة احليدرية، النجف، طبع عام ))١٣هـ. 

- منتهى املقال يف أحوال الرجال، للمازندراين، مؤسسة آل البيت إلحياء الراث. 
- خنبــة الــآليل شــرح بــدأ األمــايل، حممــد بــن ســليمان احللــيب، مكتبــة احلقيقــة، اســطنبول-بركيا، طبــع 

عــام )))١م. 
- نقــد الرجــال، للتفرشــي، مطبعــة ســتارة، مؤسســة آل البيــت إلحيــاء الــراث، قــم، ط١، طبــع عــام 

)١)١هـ. 
- النكــت االعتقاديــة، للمفيــد، حتقيــق: رضــا املختــاري، دار املفيــد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بــروت، 

ط٢، طبع عام )١)١هـ. 
- هنــج البالغــة، املنســوب لإلمــام علــي بــن أىب طالــب، شــرحه وضبــط نصوصــه: حممــد عبــده، تقــدمي: 

هــاين احلــاج، املكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة. 
- هنــج احلــق وكشــف الصــدق، للحلــي، تقــدمي: رضــا الصــدر، تعليــق: عــن هللا احلســي األرمــوي، 

مطبعــة الصــدر، نشــر مؤسســة دار اهلجــرة، قــم. 
- نــوادر املعجــزات، البــن جريــر الطــربي الشــيعي، مدرســة اإلمــام املهــدى، قــم، ط١، طبــع عــام 

١1)١هـــ. 
- اهلدايــة الكــربى، أليب عبــد هللا احلســن بــن محــدان اخلصيــيب، مؤسســة البــالغ، بــروت، ط)، طبــع 

عــام ١١)١هـ. 






